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كلمة م. عدالة األترية

رئيس سلطة جودة البيئة

تعتـرب املحميـات الطبيعيـة يف فلسـطني احـدى اهـم مكونـات 

عنـارص الـراث الطبيعـي ضمـن جملـة مكونـات ثقافيـة واجتامعية 

هويتـه  عنـارص  اهـم  وتشـكل  الفلسـطيني  املجتمـع  بهـا  يتميـز 

الحضاريـة والتـي تنطلـق مـن تنـوع تزخـر بـه البيئـة الفلسـطينية 

ويف  البيئـة  جـودة  سـلطة  فـإن  بذلـك  والثقافيـة،  الطبيعيـة 

سـعيها مـع الـركاء مـن مؤسسـات رسـمية ووطنيـة ومجتمعية 

فلسـطينية  بيئـة  يف  البيئـي  القطـاع  رؤيـة  تحقيـق  أجـل  مـن 

محميـة ومصانـة وآمنـة تحقـق االسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة ملـا يلبي حاجـة املجتمـع الفلسـطيني الحالية 

ويضمـن الحقـوق لألجيال القادمة يف ظل السـيادة الفلسـطينية املسـتقلة فإنها تضع عـىل رأس أولوياتها 

اسـراتيجية حفـظ واسـتدامة املحميـات الطبيعيـة باعتبارهـا حاضنـة لنظـم التنـوع الحيـوي ليـس فقـط عىل 

املسـتوى الوطنـي بـل وعـىل املسـتوى اإلقليمـي والعاملـي.

الطبيعـي  الـراث  وعنـارص  حيـوي  تنـوع  مـن  يشـمله  ملـا  الطبيعـة  مبكوناتهـا  البيئيـة  النظـم  اسـتقرار  ان 

والثقـايف يعتـرب مـورد أسـايس مـن املـوارد الوطنيـة الفلسـطينية وتنطـوي عـىل قيـم بالغـة األهميـة 

لتوفـر العوامـل األساسـية لتحقيـق التنميـة املسـتدامة التـي ال ميكـن تحقيقهـا اال باالعتـامد عـىل التوازن 

الطبيعـي للبيئـة الفلسـطينية والتي تشـكل املحميـات الطبيعيـة الركن األسـايس بالحفاظ عليه واسـتدامته 

وتحقيـق هـذا التـوازن.

تؤكـد سـلطة جـودة البيئـة ان هـذا الجهـد الوطنـي لدولـة فلسـطني يرتبـط بالجهـد الـدويل لحفـظ وحاميـة 

التنـوع الحيـوي ووقـف التدهـور يف النظـم البيئيـة عـىل الصعيـد العاملـي وتعمـل جاهـدة لحاميـة النظم 

البيئيـة يف دولـة فلسـطني التـي تشـهد تدهـور متسـارع نتيجـة للضغـوط املتزايـدة يف الزيـادة السـكانية 

ومـا تطلبـه مـن بنـى تحتية ومتطلبـات يومية وغـذاء وما ينتج عـن ذلك من مخلفـات وكذلك اسـتخدام املواد 

الكيامويـة بكثافـة مـن مبيـدات وملوثـات، باإلضافـة اىل املامرسـات التـي تقـوم بهـا سـلطات االحتـال يف 

السـيطرة عـىل املحميـات واالسـتغال الجائـر لعنارص التنـوع الحيوي مـن خال الصيـد الربي والبحـري وقطع 

األشـجار وقطـف النباتـات الربيـة وحصادها.

وعليـه فـإن سـلطة جـودة البيئـة تقدم هـذا الكتاب ليشـكل دليـل للمواطـن واملؤسسـات والزائرين يسرشـد 

بـه للتعـرف عـىل املحميات الطبيعيـة يف فلسـطني وارتباطهـا التاريخي بثقافة الشـعب الفلسـطيني االمر 

الـذي يسـتحق القامئـني عليـه الشـكر والثنـاء سـواء كانوا مـن طواقم سـلطة جـودة البيئة وبشـكل خاص من 

 .EU واالتحـاد األورويب  Hanns Seidel Foundation مؤسسـة هانـس زايـدل االملانيـة

قراءنا األعزاء

ليكـون  الفلسـطيني  الشـمس  عصفـور  اختيـار  صدفـة  يكـن  مل 

شـعارنا بـل تم اخيـاره ألنه الطائر الوطني يف فلسـطني ويشـكل 

جـزءاً مـن التنـوع الحيـوي يف البيئـة الفلسـطينية، التـي نعمـل 

جاهديـن يف مؤسسـة هانـس زايـدل األملانية عىل رفـع الوعي 

بـرضورة االهتـامم بهـا وتنفيـذ مشـاريع صديقـة للبيئـة، وميكنك 

.mahmiyat.ps االطّـالع عليهـا وأكـر عـر موقـع

هـذا املوقـع اإللكـروين تـرف عليـه سـلطة جـودة البيئـة يف 

االتحـاد  مـن  بدعـم  زايـدل  هانـس  مؤسسـة  وأنجزتـه  فلسـطني، 

األورويب، بهـدف تشـجيع وتوعية املجتمع الفلسـطيني بأهمية 

الحفـاظ عـىل املحميـات الطبيعيـة يف الضفـة الغربيـة وقطـاع 

غـزة، ودعـم السـياحة البيئيـة عـر الرويـج للمحميـات واملناطـق 

املحيطـة بهـا كاملواقع األثرية أو الرفيهيـة، أو تلك التي تقدم 

الخدمـات كأماكـن املبيت وأماكـن بيع املنتجـات املحلية، وتقديم 

قواعـد بيانـات سـهلة االسـتخدام للبحـث وجمـع املعلومـات عـن 

الطبيعـة الفلسـطينية ومـا تضمـه مـن تنـوع حيـوي وتضاريـي 

عـر  تفاعـي  إلكـروين  وفضـاء  والحيوانـات،  النباتـات  واختـالف 

منصـة رحلـة برصيـة يف املحميـات الطبيعيـة.

الكرونيـة  مدرسـة  يعتـر  والـذي   mahmiyat.ps يسـتهدف 

تعليمية، الشـعب الفلسطيني كافة ومسـتخدمي االنرنت بشكل 

عـام، والسـياح واملهتمـني بالطبيعـة واملحميـات الفلسـطينية 

بشـكل خـاص.
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طبيعتنا الجميلة..    .1
من الغابات الخرضاء إىل سحر الصحراء  

 27027 مسـاحتها  تتجـاوز  ال  التـي  فلسـطني 

كـم2، تعتر نطـاق جذب سـياحي متنوع، فهي 

تضـم معامل تراثيـة ودينية وتاريخيـة وثقافية 

مـن   3% يقـارب  مـا  بذلـك  مشـكلًة  وطبيعيـة، 

هـذه  واكتسـبت  العاملـي،  الحيـوي  التنـوع 

وتنوعهـا  الجغـرايف  موقعهـا  مـن  املكانـة 

الحضـارات  وتعاقـب  واملناخـي،  التضاريـي 

النباتـات  وتنـوع  العصـور،  مـر  عـىل  واألديـان 

للكثـر  وجهـة  هـي  واآلن  فيهـا،  والحيوانـات 

حـول  مـن  والباحثـني  والعلـامء  السـياح  مـن 

أهميـة  وجودهـم  يشـكل  والذيـن  العـامل، 

والروايـات  الشـعبية  الثقافـة  ونـر  للتعـرف 

مـكان،  بـكل  املتعلقـة  واألسـاطر  التاريخيـة 

فذلـك يسـاعد يف إيصـال صـورة صحيحـة عـن 

للعـامل. املجتمـع 

نتحـدث  التضاريـي  التنـوع  عـن  الحديـث  عنـد 

منطقـة  يف  العـامل  يف  نقطـة  أخفـض  عـن 

األغـوار يف وادي األردن، والتـي هـي أدىن 

وعـن  مـر،  ب400  البحـر  سـطح  مسـتوى  مـن 

بعضهـا  ارتفاعـات  تصـل  الجبـال  مـن  سالسـل 

باإلضافـة  األرض،  سـطح  فـوق  مـر   1000 إىل 

واملنحـدرات  السـاحلية  شـبه  املناطـق  إىل 
  احد مراقبي الحياة الربية يرصد بكامريته االنواع الربية يف نهر      املقطع قرب جنني
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املحميات الطبيعية   .2

يف فلسطني  

قبـل أن نتعـرف عـىل املحميـات الطبيعية يف فلسـطني، دعونا نتطرق إىل املقصـود باملحمية 

الطبيعيـة بشـكل عـام، فهي تلـك املناطق الجغرافيـة التي تضـم أنواعاً مختلفة مـن النباتات أو 

الحيوانـات أو الحفريـات مـن العصـور الجيولوجية، وتكون هـذه املناطق ذات املسـاحة املحددة 

خاضعـة لرقابـة جهـة معينـة، لحاميتهـا من خطر التلـوث واالنقـراض أو أي رضر قد يصيبها سـواء 

أكان طبيعيـاً أم بريـاً، باإلضافـة إىل تنظيـم عالقـة الكائنـات الحيـة فيهـا وترشـيد اسـتهالك 

القاطنـني يف تلـك املناطـق للمـوارد املوجـودة ضمن نطـاق املحمية. 

بالطبـع ليسـت املحميـة هـي مـكان النزهـة الـذي نشـاهد فيـه تنـوع النباتـات والحيوانـات فقط، 

فبحسـب االتحـاد العاملـي للحفـاظ عـىل الطبيعـة IUCN، فـإن املحميـات تقسـم إىل 6 أنـواع: 

املحميـات الطبيعيـة الخاصـة بالـراري وهذه تسـتخدم للرصد البيئـي أو البحـث العلمي، وهناك 

تلـك التـي تسـتخدم كمتنزهـات وطنيـة وألغـراض التعليـم والبحـث العلمـي والرويـح والسـياحة 

البيئيـة، أمـا النـوع الثالـث فهـو املناطـق املحميـة املنتجـة للمـوارد الطبيعيـة كالغابـات، وتلـك 

التـي تعتـر موائـل ألنواع مختلفة مـن الحيوانات والنباتـات، ومحميات اآلثار الطبيعيـة والتاريخية، 

وأخـراً محميـات املناطـق الطبيعيـة الجذابـة كالجبال والسـواحل، والتـي يتم تنميتها مع سـكان 

املنطقـة مـن أجـل الحفـاظ عليها.

يف فلسـطني أعلـن االحتـالل اإلرسائيـي عـن 48 محميـة فلسـطينية يف الضفـة الغربيـة عـىل 

مسـاحة تقـدر ب 51,157 هكتـار أي %9 مـن مسـاحتها والتي تشـمل أيضـاً القدس الرقية، وسـلم 

للسـلطة الفلسـطينية منهـا 19 محميـة، هذا باإلضافة إىل تسـجيل محمية واحـدة يف قطاع غزة.

تقـع معظـم هـذه املحميـات يف املنحـدرات الرقيـة ومنطقـة نهـر األردن، ومعظمهـا أيضـاً 

الرقيـة. أمـا التنـوع املناخـي فرتبط بشـكل كبـر بالتضاريس، ففي األغـوار تصل نسـبة األمطار 

الهاطلـة إىل 40 ملـم بسـبب انخفاضهـا، يف حـني تصـل إىل 800 ملـم يف الشـامل والغـرب.

هـذا التنـوع املناخي والتضاريي سـاهم يف عمليـة تكوين الربة واختـالف درجات الحرارة يف 

كل منطقـة، فهنـا تربـة طينيـة وهنـاك تربـة رمليـة، مـام يعنـي اختـالف النباتـات التـي تنمـو يف 

كل منهـا، فعـىل سـبيل املثـال تجـد يف الجبـال غطـاًء نباتيـاً كثيفاً يختلـف عن الـذي يف األغوار.

وصـل عـدد النباتـات يف فلسـطني إىل أكـر مـن 2000 نـوع منها 54 نوعـاً أصيالً، أما عـىل الصعيد 

التنـوع الحيـواين فيوجـد مـا يقارب 92 نوعـاً من الثدييات يف فلسـطني.

إذا أردت أن تراقـب الطيـور وتتعـرف عـىل أنواعهـا، ففلسـطني مـن أفضـل األماكـن ألن موقعهـا 

الجغـرايف املتميـز بـني القـارات الثـالث جعلهـا مبثابـة »عنـق زجاجـة« عـىل مسـار تلـك الطيـور 

التـي تعـر فوقهـا بكثافـة، إذ تم رصـد 373 نوعاً مـن الطيور فيهـا، بينام يحلـق 500 مليون فوق 

مجالها سـنوياً يف موسـم الهجرة، وعىل صعيد الغابات ففيها غابات البحر املتوسـط املهمة 

ملكافحـة التصحـر وتنظيـم املنـاخ والحفاظ عـىل املوارد كامليـاه والربة وتوفـر خدمات عديدة 

للمجتمـع بشـكل عـام، باإلضافـة إىل األهميـة البيولوجيـة بشـكل خـاص، وهـذه الغابـات تتواجـد 

عـادة عـىل ارتفـاع 700 مـر فوق سـطح البحـر ويف املرتفعات الوسـطى.

 مشهد من محمية الكانوب
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13 محميـة فقـط ضمـن  أنّـه يوجـد  إذ  يصنـف كمناطـق »ج«، 

»ب«. مناطـق 

أمـا توزيـع هـذه املحميـات وفقـا للمحافظـات الفلسـطينية 

فيـأيت كالتـايل:

9 محميـات يف أريحـا: راس أم الخروبـة، عـني بصـة الريـح، 

وادي  وبصـة  األحمـر  ووادي  جوزلـة،  ووادي  رصطبـه  قـرن 

والرشـيدية.  والكتـار،  املالحـة  وادي  املالحـة، 

وظهـرة  االقـرع،  وجبـل  الريحـان  أم  جنـني:  يف  محميـات   5

واملكـر. واملـرج  حايـص، 

4 محميـات يف طوبـاس: شـوباش وراس جـادر، واملزوقـة 

الطمون. وجبـل 

3 محميـات يف نابلـس: وادي فصايـل وجبـل طاروجـا وجبـل 

الكبر.

13 محميـة يف رام اللـه: وادي عـني الزرقـا العلـوي وعـني 

وعـني  جناتـا  ووادي  قوابيـش،  وعـني  الطليـب  وعـني  دارة، 

املغـارة، ووادي الدلـب وعـني العوجا، وقبـة النجمة ووادي 

املكـوك، واللطـرون والشـيخ القطـرواين والنبـي غيـث.

محمية واحدة يف قطاع غزة: وادي غزة.

10 محميـات يف الخليـل: أبـو َسـْودة وجبل القـرن، والكانوب 

ووادي القـف، وسـوبا والكويـس، وافقيقيـس وكـرزة، ويطا 

رازح. ودير 

3 محميـات يف بيـت لحـم: عـني جـدي وعـني فشـخة وعـني 

الغويـر.

محميتان يف القدس: وادي القلط ومرج الزعرور.

وسنسـتعرض اآلن بالتفصيـل بعض املحميـات املوجودة يف 

املحميـات  وعـن  عنهـا  املزيـد  قـراءة  وميكنـك  فلسـطني، 

.mahmiyat.ps األخـرى عـر زيارتـك ملوقـع

غزة

فلسطني
القدس

الخليل

طولكرم

الرملة

طوباس

بيت لحم

رام الله

نابلس

 جنني

اريحا
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محمية وادي القلط.. 

محطة ملراقبة الطيور والتجول بني ثالث عيون مائية

هـذه املحميـة تقـع يف أخفـض نقطة عىل سـطح األرض، إىل الرق من مدينـة القدس وباتجاه 

الصحـراء، ويف طريقـك لهـا رمبـا سـيصادفك أكر مـن 30 نوعاً مـن الحيوانات كالنسـور والعقبان 

والوبـر الصخـري والغزالن واألسـامك الذهبيـة، وتعتر محطة هامـة ملراقبة الطيور.

إذا كنـت قادمـا للوادي من الصحراء فسـرى أشـجار النخيل ونبات القريعـة والخويخة واملجنونة 

عـىل جوانـب الطرقـات والتـالل، باإلضافـة إىل البـدو واألغنـام واملغـاور الصخريـة مـن العهـد 

البيزنطـي، ومجموعـة فريـدة مـن التكوينـات الجيولوجيـة من هضـاب ومنحدرات وجـدران صخرية 

عاليـة، وعندمـا تشـاهد الصلبـان التي تزداد كثافـة باالقراب من دير القديس جـورج، فهذه عالمة 

الوصـول، ومـن ثـم بإمكانـك التوقـف والتقاط الصـور وزيـارة الدير الـذي بناه يوحنـا الطيبي.

  عيون القلط  دير القلط
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  اليعسوب  السامك أبيض الصدر

  برص أبو كف

  ضفدع املاء

يف حـال قـررت السـر يف الـوادي املمتد ملسـافة تقـارب 12 كـم يف أرايض غـور األردن، فإنّك 

تبـدأ مـن عـني القلـط باتجـاه الديـر، أو مـن عـني الفـوار الـذي تخـرج مياهـه كل 20 دقيقـة وتعـود 

لتختفـي، األمـر الـذي ربطـه النـاس بـرصاع امللـك والشـيطان، ومـن ثـم تسـر يف أراٍض تجـري 

فيهـا امليـاه، ومتلؤهـا األشـجار والنباتات عـىل جانبي قناة امليـاه الرومانية، التـي بناها امللك 

هـرود لتزويـد القـرص الشـتوي وحديقتـه باملاء.
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محمية الكانوب.. 

حيث املغامرة الصحراوية

48926 دونـم، يف الجـزء  هـذه املحميـة مـن أكـر محميـات فلسـطني إذ متتـد عـىل مسـاحة 

الشـاميل الرقـي مـن بلدة سـعر يف الخليل، حيث املنحنيـات الجميلـة ذات الطابع الصحراوي 

التـي تنمـو فيهـا أشـجار كالرتـم والسـدر، ونباتـات كالشـيح، ويعيـش فيـه بحسـب شـهود عيـان 

حيـوان الوعـل وبعض الطيـور املقيمة كالنر الذهبـي قليل التواجد، واللقلـق والغراب والبوم.

هـذه املحميـة ميـر بهـا وادي الجحـار الـذي يضـم 20 بـر كفـري وكهـوف سـكنها االنسـان قدميـا، 

أصبحـت مؤخـراً، هـذه املنطقـة القريبة من برية بنـي نعيم واملناطق شـبه الصحراويـة التي تتبعها 

مناخيـاً وأرايض عـرب الرشـايدة، جـزءاً مـن مسـار سـياحي مهـم ملـن يريـد قضاء ليلـة صافيـة خارجاً.

أمـا عـن اسـتخدامات املنطقـة فهـي تعتـر مـن أفضـل أماكن الرعـي، ويجنـي منها النـاس بعض 

النباتـات الريـة كالجعـدة والعكـوب والخبيـزة، وهنـاك بعـض التحطيـب ولكـن بشـكل محـدود، إال 

أنّهـا كباقـي املحميـات الفلسـطينية تعـاين مـن مشـاكل االسـتخدام غـر املسـتدام للمـوارد.

  األبلق الحزين
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ويختلـف الغطـاء النبـايت يف نهايـة املحمية 

عـن بدايتهـا والسـبب هـو اختـالف املنـاخ مـن 

حيـث درجة الحـرارة والرياح واالرتفاع عن سـطح 

سلسـلة  يف  وقوعهـا  اىل  باإلضافـة  البحـر 

أدى  والـذي  الجيولوجيـة  والضغـوط  التصـدع 

تجـد  وهنـا  فيهـا،  ووديـان  جبـال  تشـكل  اىل 

يطلـق  املحميـة  داخـل  منطقـة  يف  نفسـك 

كل  مـن  الرغـم  وعـىل  الغـور«،  »شـفا  عليهـا 

هـذا التنـوع إال أّن املنطقـة تواجـه خطر الرعي 

الجائـر بشـدة.

محمية طمون.. 

محمية شبه غورية ولوحة طبيعية يف قلب الجبل

إذا زرت هـذه املحميـة فإنـك سـتبدأ بالصعـود إىل قمـة الجبـل عر طريق سـهلة، إذ تقـع جبالها 

يف الجـزء العلـوي مـن املنحـدرات الرقية لجبـال نابلس عىل بعد 23 كم شـامل رشق املدينة، 

وبالتحديـد يف بلـدة طمـون عـىل مسـاحة 18195 دونـم، مبحـاذاة سـهل البقيعـة الرقـي، أمـا 

عـىل ميينـك فسـرى مجـرى وادي الحيـة ووادي الشـعب اللذيـن يرفـدان مـن وادي الفارعـة، 

كـام وميكنـك الجلـوس يف زاويـة مـن زوايـا الجبـل املنفصلة عـن املحمية.

تعيـش يف هـذه املحميـة أنـواع مختلفـة مـن الطيـور املقيمـة والزائـرة مثـل عقـاب الثعابـني 

مـن عائلـة الصقـور والعوسـق، والبـوم النسـاري، والحيوانـات كالحلزونيـات، باإلضافـة إىل أنـواع 

مختلفـة مـن النباتـات واألزهـار واألشـجار كالزعـر الـري، والقطـرة وسوسـنة املقابـر وغرهـا، 

  فراشة ذيل السنونو
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  حنيش يافع

  اللبيد )اللباد( األبيض

  مغارة طور الصفا

محمية وادي القف .. 

األخرض الذي صمد عىل مدار العقود

ميتـد وادي القـف عـىل مسـاحة 3730 دونم موزعـة عىل تالل وجبال متوسـطة االرتفاع جنوب فلسـطني، 

ويؤمهـا النـاس للتنـزه بعيـداً عـن صخـب املـدن، فهـذه املحميـة مليئـة بالزعـرور والبطـم والسـنديان، 

باإلضافـة إىل األشـجار الحرجيـة كالـرو والصنوبر القريبة من الصخور الكلسـية، التي نحتـت فيها األمطار 

عـىل مـدار سـنوات طويلـة مغـاور وممـرات مائيـة، مـام جعلهـا مـأوًى للطيـور املهاجـرة واملقيمـة 

والنباتـات والحيوانـات املختلفـة. شـكلت هـذه املحميـة مكانـاً للباحثـني لدراسـة مختلـف أنـواع الكائنـات 

الحيـة، وفيهـا تـم تحديـد 15 نـوع فـراش من أصـل 45 يف الضفـة، و3 أنواع من السـحايل و4 مـن األفاعي، 

باإلضافـة إىل 5 ينابيـع وكهـف تعيـش فيـه أنواع مـن الخفافيش املعروفـة، وأنواع من الثدييـات كالثعلب 

األحمـر والضبـع املخطـط، والغـزال الجبـي، والطيـور كالوروار وعقـاب الثعابـني واللقلق األبيـض والقرة.

الغـذاء  مصـادر  مـن  يعتـران  اللّـذان  الـري  والزعـر  املرميـة  تنمـو  القـف  وادي  أرايض  عـىل 

لسـكان املنطقـة، ونباتـات أخـرى كالسوسـن وقـرن الغـزال الفاريس، يف حـني حـّدت الرقابة من 

زيـادة نشـاط التحطيـب الـذي هـو اآلن )1-5%(.

 نبات العكوب
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لهـذه  حـدوداً  املرتفـع  الصخـري  القاطـع 

 املحميـة املمتـدة عـىل مسـاحة 3357 دونـم.

تتميـز محميـة وادي جناتـا بوجـود عـدة عيـون 

مائيـة عـىل طول الـوادي أهمها عـني الزرقاء 

التـي تجعـل املحمية بيئـة قابلة لوجـود النوع 

إشـارات  إىل  للضفدع، باإلضافـة  الرمـايئ 

ودالئـل عـىل مجتمـع كبـر مـن الخنازيـر الريـة 

الحسـون  مثـل  الطيـور  مـن  مختلفـة  وأنـواع 

الفلسـطيني،  الشـمس  وعصفـور  والشـحرور 

القيمـة  عاليـة  الحيوانـات  مـن  ومجموعـة 

والسـحلية  والـوروار  اإلغريقيـة  كالسـلحفاة 

األطـراف. عدميـة 

  قرقف كبري  الهدهد

  سلحفاة مهامزية الورك

محمية وادي جناتا.. 

جنة صغرة بعيون مائية ونباتات ذات قيمة عالية

إحـدى محميـات املنحـدرات الغربيـة ملنطقـة املرتفعـات، ضمـن سلسـلة الجبـال الوسـطى يف 

الضفـة الغربيـة، وهـي ذات محتـوى عـاٍل مـن الربـة الطينيـة قليلـة التهويـة، وتسـود فيهـا 

مجتمعـات أشـجار القيقـب املصاحـب بشـكل دائـم للسـحلب األناضـويل، كـام وتنمـو فيهـا أنـواع 

السـبع.  ويعتـر  ولسـان  واملصيـص  املـاء  كنعنـع  العاليـة  القيمـة  ذات  النباتـات  مـن  مختلفـة 
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  عقاب الثعابني

  أبو قردان

محمية أم التوت.. 

ألوان الطبيعة يف مكان واحد

الجامعـات  طـالب  مـن  املئـات  يؤمـه  بيئيـاً  مسـاراً  تضـم  التـي  الجميلـة  املناطـق  مـن  واحـدة 

واملـدارس سـنوياً، خاصـة طلبـة املـواد العلمية ذات العالقـة بالتنـوع الحيوي وهندسـة البيئة. 

هـذه املحميـة التـي سـميت نسـبة ألشـجار التـوت التـي زرعـت فيهـا قدميـا، تقـع يف منطقـة 

مفتوحـة عـىل االتجاهـات األربـع ضمن امتـداد مرج ابـن عامر عىل مسـاحة 377 دونـم من أرايض 

قريـة أم التـوت البالغـة 5 آالف دونـم، وتبعـد عـن مدينـة جنـني 7كـم.

يف هـذه املنطقـة ميكـن مشـاهدة أنـواع مختلفـة مـن األشـجار والطيـور والحيوانـات الريـة، 

فمـن األشـجار تجـد البطـم والبلـوط، والتـي نبتـت بشـكل أصيـل دون تدخـل البـر، مـام جعلهـا 

مـن أفضـل موائـل الدراسـات العلميـة الحديثـة، ولألسـف قطعـت معظـم أشـجارها يف فـرة 

والثامنينيـات. السـبعينيات 

تعتـر هـذه املحميـة مراحـاً السـتقبال الطيـور املهاجـرة خـالل الهجرتـني الخريفيـة والربيعيـة، 

مشـاهدتها  ميكـن  التـي  الطيـور  تلـك  ومـن 

والحـدأة،  والـرصد  الحنـا،  أبـو  يومـي:  بشـكل 

الوبـر  وحيـوان  القـوارض  أصنـاف  إىل  إضافـة 

بكـرة  املتواجـد  األحمـر  والثعلـب  الصخـري 

املعتدلـة. الحـرارة  بسـبب  هنـاك 
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والحـرات. الطيـور  مـن  والكثـر  والسـحايل 

تواجـه هـذه املحميـة، الواقعة ضمـن مناطق 

مـن  أكـر  الزراعـة،  وزارة  لرقابـة  والخاضعـة  ج 

الرعـي  مـن  ابتـداء  عديـدة  تهديـدات  غرهـا 

الجائـر والقطف الزائـد لنباتاتها الريـة، وتراكم 

النفايـات والحفـر غـر القانوين سـواء ألغراض 

البنـاء أم البحـث عـن القطـع األثرية، كـام ويتم 

احتطـاب أشـجارها لتغطيـة %20 من اسـتهالك 

املجاورة، وانتهـاء  املناطـق  يف  الوقـود 

يف  أشـجارها  مـن   70% إلزالـة  بتعرضهـا 

االنتفاضـة الثانيـة مـا أدى إىل زيـادة البطالـة 

  شجر القيقبوالفقـر.

  السحلب »األوركيد«

  طائر الحجل الفلسطيني

محمية القرن.. 

اسراحة طبيعية من القيقب

يف  الطبيعيـة  الوحيـدة  الغابـة  القـرن  تعتـر 

فلسـطني، فهـي مليئـة بأشـجار البلـوط عـىل 

680 دونـم إىل الشـامل مـن مدينـة  مسـاحة 

الخليـل، وتتميـز بجوهـا البـارد شـتاًء املعتـدل 

صيفـاً مـام جعلهـا مكانـا يؤمـه الـزوار.

يف هـذه الغابـة تجد أشـجار البلـوط والقيقب 

التـي منـت بشـكل طبيعـي، وأشـجار الصنوبـر 

املزروعـة باإلضافـة إىل البطـم الفلسـطيني 

املحميـة  هـذه  وتعتـر  وغرهـا.  والزعـرور 

والضبـع  كالثعلـب  الريـة  الحيوانـات  موئـل 
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  زعفران

  مثار شجر البلوط

  الفطر الربي

محمية دير رازح.. 

ملجأ سلمي فريد

البنـاء  بسـاطة  مـع  املدمجـة  الفلسـطينية  والطبيعـة  والجغرافيـا  التاريـخ  تـرى  أن  أردت  إذا 

التقليـدي، فقـم بزيـارة محميـة ديـر رازح، املمتـدة عـىل مسـاحة 506 دونـم عـىل بعـد 7كـم 

جنـوب رشق مركـز مدينـة الخليـل، والتـي أخـذت اسـمها مـن قريـة بجانبهـا، والـذي هـو بحسـب 

الـذي عـاش هنـاك. رازح  القديـس  املتناقـل نسـبة إىل 

كالبلـوط  املتوسـط  البحـر  حـوض  ونباتـات  الصنوبـر  أشـجار  حيـث  املحميـة  إىل  تدخـل  أن  قبـل 

الكالسـيكية  الفلسـطينية  والطيـور  والثعالـب  والغـزالن  واألرانـب  الضبـع  والسـويد، وحيوانات 

املقيمـة كالـدوري وعصفـور الشـمس، وبعـض الطيـور الجارحـة كالصقـور وعقـاب العسـل، ترى 

وجـدران  القدميـة،  والكهـوف  الرومانيـة  املعـارص  بقايـا  الجـوف  تسـمى  قدميـة  منطقـة  يف 

منقوشـة وأعمـدة ومدافن وبقايا كنيسـة يقال إنهـا رومانية. وبالطبع كبقيـة املحميات األخرى 

تواجـه ديـر رازح خطـر الرعـي الجائـر والتحطيـب والصيـد وتحويـل الغابـات إىل أراض زراعيـة.
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  سحلية بوسك  طائر الواق الصغري

  خرفيش الجامل

وادي غزة.. 

محمية ساحلية وحيدة ينقصها مشاريع حقيقية

يعتـر هـذا الـوادي الـذي يقـع وسـط قطاع غـزة املحميـة الوحيـدة يف القطـاع، ويبدأ مـن جبال 

الخليـل إىل أن يصـب يف البحـر املتوسـط بطـول 90كـم، ليشـكل هنـاك بحـرة أو منطقـة رطبـة 

تعـد موئـال مناسـباً للطيور املائيـة املقيمـة واملهاجـرة كالسـامن والبلشـونات، وبعض النباتات 

الكثيفـة مثـل الحلفـا والبـوص، يف حـني ميثـل رشق هـذا الـوادي نظامـاً بيئيـاً جافـاً مـع وجـود 

بحـرات موسـمية تتحـول لتشـققات طـني يف الصيف بفعـل الجفـاف، تعيش فيهـا مجموعة من 

الزواحـف والطيـور وقليـل مـن الثدييات.

  متباك بري

  ضفدع املاء
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فيـه  فتنمـو  ككل  الـوادي  صعيـد  عـىل  أمـا 

ووردة  النيـي  كاألثـل  النباتـات  مـن  العديـد 

الذيـب والقريـص والتمبـاك والداتـورة وغرها، 

وتعيـش فيـه حيوانـات كالضفـادع والسـحايل 

املالـك  الطيـور  ومـن  والعجـام،  واألفاعـي 

والشـنقب  والزقـزاق  والبلشـونات  الحزيـن 

وغرهـا. املغـازل  وأبـو  الشـائع، 

بيئيـة  مشـاكل  عـدة  مـن  غـزة  وادي  يعـاين 

الرطبـة والتعـدي عليهـا مـن  كـردم املناطـق 

الـوادي إىل  السـكان، وتحويـل جـزء مـن  قبـل 

مكبـات للنفايـات الصلبـة، وضخ امليـاه العادمة 

غـر املعالجـة، واالسـتخدام املفـرط للمبيدات 

الحريـة، مام يسـبب خلالً يف وظائـف النظام 

والتمـدد  العمـراين  للزحـف  إضافـة  البيئـي، 

السـكاين. تم تدشني أول مسـار بيئي ملنطقة 

وادي غـزة يف هـذه املحميـة عـام 2017.

  عني القط  ابو املغازل
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  شقائق النعامن بألوانها املختلفة

  فراشة السيدة امللونة

  خنزير بري

محمية املكرس..

تجمع مصغر للحياة الرية

مجموعـة مـن األشـجار الكثيفـة عىل مسـاحة 1150 دونم فـوق تلة ترف عىل منطقـة االنهدام 

العظيـم، إىل الجنـوب الغـريب مـن مدينـة جنـني، وهـذه املنطقـة ذات تربة حمـراء ضاربـة للبنية 

تتخللهـا سالسـل مـن صخور الصلـدم، التي تنبت يف شـقوقها أنـواع مختلفة مـن النباتات، وهي 

ذات تنـوع حيـوي كبـر خاصـة الطيور، بسـبب قربها مـن مرج صانـور املمتلئ باملياه شـتاًء.

تعيـش يف هـذه املحمية مجموعة من الطيـور الجارحة والحوامة، والحيوانات الرية مثل: الوبر 

الصخـري، والثعلـب الـري وغرها، أما عـىل صعيد النباتات فترتب فيها أشـجار الرو واألكاسـيا 

والصنوبـر عـىل شـكل خطـوط، باإلضافة إىل النباتـات التي تنمو بشـكل طبيعي كالبلـوط والبطم 

  غيصالن
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محمية الجبل الكبري.. 

متحف بيولوجي ذات تقاطع مناخي غوري وجبي  

إذا حـدث ومـررت يومـاً مـن وادي البـاذان شـامل رشق نابلـس، فانظـر إىل يسـارك وارفـع نظـرك 

لألعـىل لـرى جبـالً شـامخاً يسـمى الجبـل الكبـر أو الشـيخ بـالل نسـبة إىل مقـام دينـي فيـه، أو 

محميـة عزمـوط ألنهـا تتبـع لقريـة عزمـوط شـامل رشق املدينـة، ومتتـد هـذه املحميـة عـىل 

مسـاحة 25180 دونـم تخضـع أجزاء منها للسـيطرة اإلرسائيليـة، إذ تم بناء مسـتوطنة آلون موريه 

فيهـا والتـي شـكل وجودهـا سـبباً يف اسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة وتعطيـل عمليـة حاميتهـا.

تطـل املحميـة عـىل منحـدرات قريـة البـاذان أو مـا تسـمى بصخـرة االنحـدار، وعىل األغـوار وجبل 

عجلـون يف األردن، مـام جعلهـا منطقـة مبناخـني )الغـوري والجبـي(، وخـالل مسـرك ملسـافة 

والخـروب،  والسـويد  والزعـرور  العوسـج  وشـجرة  بكـرة،  كالبـالن  نباتـات  سـرى  داخلهـا،  كـم   2

والطيـون واللـوف والصناريـا، ورجـل الحـامم الغزاويـة.

والريس، والحشـائش التي 

الربـة  رطوبـة  بسـبب  تنمـو 

ميـاه  فـال  للميـاه،  املخزنـة 

سـطحية هناك بسـبب انحدار 

املنطقـة.

)سـريس(  املكـر  تعـاين 

مـن  كغرهـا  تهديـدات  مـن 

املحميـات كصيد طائـر الحجل 

والبحـث الدائـم عن أعشاشـه 

لـألكل والبيـع، والرعـي الجائر 

وقطـف  األشـجار  وقطـع 

الريـة. النباتـات 

  الثعلب األحمر

  تفاح املجن
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  فرس النبي  البوم الصغري

  الوروار

املحميـة  داخـل  إىل  املـي  تابعـت  إذا 

الضاحكـة  الرقطيـة  طائـر  فسـيصادفك  أكـر، 

»الياممـة الضاحكـة« ذات اللـون األحمـر البنـي 

الداكـن، والتـي تتغـذى عـىل الحبـوب وعـىل 

العوسـق  وطائـر  تكاثرهـا،  فـرة  يف  النمـل 

وهـو مـن الطيور املهددة باالنقـراض، والبوم 

الصغـر وأبو زريق والسـفاح املقنـع، واليامم 

املطـوق، وأفعـى فلسـطني التـي تعتـر أكـر 

سـمية. الثعابـني 

سـتجد  املنحـدرات  يف  طريقـك  نهايـة  يف 

شـجرة كثيفـة ذات جذع متفرع تسـمى السـدر، 

يصـل ارتفاعهـا إىل مـا يقـارب 2-4 أمتـار، ومـن 

ثـم جبـل كبـر لعشـاق التسـلق.

  عجام سوداء
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  الغزال الجبيل الفلسطيني

  البط الخضريي

محمية وادي الزرقاء العلوي.. 

جبال مبقامات ومغر تروي قصصا من التاريخ

هـذه املحميـة تعـرف بكـرة امليـاه الجوفيـة والينابيـع الطبيعيـة فيهـا، وتعـد أشـهرها عـني 

الزرقـاء وعـني أبـو نيـاق والعـني الجديـدة املهـددة بسـبب انجـراف األرايض الزراعيـة، وتعـزى 

كـرة امليـاه هـذه إىل وجـود الصخـور الكلسـية التـي يتـرب املـاء مـن خاللهـا بسـبب العوامـل 

الجيولوجيـة.

رحلتـك يف هـذه املحميـة تبـدأ مـن شـامل غـرب قريـة ديـر غسـانة يف رام اللـه، هبوطـاً نحـو 

وادي العونيـة الـذي ميتـد مبسـافة 5 كـم يف أراضيهـا التـي ميتلـك أهـل القريـة منهـا 85%، 

وعـىل يسـارك يقـف جبـل الباطـن مـن السلسـلة الوسـطى، وتنتهـي حـدود هـذه املحميـة عنـد 

أرايض مطـار اللـد بعـد أن متـر بأرايض قـرى دير بلوط واللـن الغربية وعابود وصـوالً إىل رنتيس، 

حيـث تبلـغ مسـاحة املحميـة 13340 دومنـا. 
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  Mahmiyat.ps  .3
موقع محميات فلسطني  

3.1 قامئة املحميات يف فلسطني 

قـد  الرحـالت  أو  العائليـة  جوالتـك  إحـدى  يف 

تتوجـه إىل أماكـن طبيعيـة متـي وقتـاً فيهـا، 

دون أن تعـرف أنّهـا محميـة أو لرمبـا أنـت تسـكن 

قـد  وفيهـا  طبيعيـة،  محميـة  مـن  بالقـرب  اآلن 

تشـاهد حيوانـات وطيـور ونباتـات للمـرة األوىل،  

 mahmiyat.ps موقـع  عـىل  االطـالع  ميكنـك  لذلـك 

والتنـوع  ومواقعهـا  أهمهـا  عـىل  للتعـرف 

ميكـن  التـي  واملسـارات  فيهـا،  الحيـوي 

اسـتخدامها، باإلضافـة إىل الخدمـات املوفرة 

هنـاك.

يف املحميـة ذات األرايض الكلسـية الرطبـة إىل حـد مـا، هنـاك نبـات زعـر البـالط والزعيتـامن 

والقرنيـة بحجمهـا الصغـر وشـكلها الطـويل، بسـبب تأثرهـا مبنـاخ البحـر املتوسـط، األمـر الـذي 

ورجـل  والقيقـب  والبطـم  البلـوط  شـجر  إىل  باإلضافـة  فلسـطني،  محميـات  بقيـة  عـن  مييزهـا 

الوبـر الصخـري والغـزالن والخنزيـر  الزيتـون بكـرة، ومـن الحيوانـات يسـكنها  الحـامم، وأشـجار 

والنيـص. والنسـانس  والـواوي  والثعلـب 

هـذه املحميـة غنيـة بالتاريـخ واآلثـار الدينيـة، ففـي ثلثهـا األخـر وبالتحديـد يف وادي رصيـدا 

هنـاك مملكـة رصيـدا، التـي يعـود أصلهـا إىل يربعـام بـن نبـاط أحـد عامل النبـي سـليامن، الذي 

انشـق عنـه فيـام بعـد وأسـس مملكـة يف شـامل فلسـطني، ويف الجبـل املقابـل لـه هنـاك 

“مغـارة أم البابـني«، باإلضافـة إىل ذلـك هنـاك 3 مقامـات، الرفاعـي واملجـذوب والخـواص عىل 

الجهـة العلويـة مـن املحميـة، وسـمي بهذا نسـبة لرجـل دين يدعى الشـيخ ابو اسـحق بن أحمد 

الخـواص السـامرايئ، اعتـزل النـاس للعبـادة، وامتهـن الخـوص.

  الوبر الصخري

  مقام املجذوب

  السامك األخرض



4445

أمـا يف تلـك الخاصـة بالحيوانـات، ميكنـك االطّـالع عـىل العائلـة التـي ينتمـي إليهـا، وموطنـه 

التكاثـر، وعـدد  كاللـون والطـول والـوزن، وطـرق  الشـكلية  تواجـده، والصفـات  األصـي وأماكـن 

تهـدد  التـي  واألمـور  وغذائـه  هجرتـه،  وأوقـات  املهاجـرة  الطيـور  مـن  كان  إن  هجرتـه  ومسـار 

القريبـة عليـه. الحيوانـات  مـن  األخـرى  والعائـالت  وجـوده، 

3.3 قاعدة بيانات السياحة البيئية

هـل تبحـث عـن عطلـة صديقـة للبيئـة؟ إذا كنـت تـود 

دليـل  برفقـة  طبيعيـة،  محميـة  إىل  زيـارة  تنظيـم 

سـياحي أو أرسة مسـتضيفة، واالسـتمتاع بالطبيعـة 

الخالبـة والتنـوع الحيـوي والقيـام ببعـض األنشـطة، 

فموقـع محميـات يوفـر لـك بعـض االقراحـات.

زر قسـم السـياحة البيئيـة لتجـد عىل ميـني الصفحة 

نتائـج  تحديـد  عرهـا  ميكنـك  الفالتـر  مـن  مجموعـة 

أو  تبحـث عـن مناطـق طبيعيـة  أكنـت  البحـث، سـواء 

أّدالء سـياحيني..الخ،  أو  أماكـن إقامـة أو مؤسسـات 

باإلضافـة طبعـاً إىل الكلـامت املفتاحيـة والبحـث عن 

طريقهـا. عندمـا تحـدد الفلـر تظهـر لـك كل األماكـن 

التـي لهـا عالقـة مبـا اخـرت، وفيهـا تجـد معلومـات 

عـن كل مكان )تأسيسـه، خدماته، تسـميته، موقعه..

والتواصـل(،  االتصـال  كيفيـة  إىل  باإلضافـة  الـخ، 

التفاعليـة. الخارطـة  وموقعـه عـىل 

يجـدر التنويـه أن جميـع هـذه املناطـق املطروحـة 

ليسـت توصيـة مـن املؤسسـة بـل هـي مجـرد عـرض 

لهـا، لذلـك يفضـل التأكد والبحـث قبل الذهـاب إليها. 

3.2 قاعدة بيانات النباتات والحيوانات

العبهـر،  هـذه:  مـن  بـأي  وسـمعت  سـبق  هـل 

السـحلب الفرايش، دعسوقة املروج؟ هذه نباتات 

الفلسـطينية،  البيئـة  يف  موجـودة  وحيوانـات 

قاعـدة  مـن  بسـيط  جـزء  سـوى  ليسـت  وهـي 

موقـع  عـىل  املوجـودة  والحيوانـات  النباتـات 

mahmiyat.ps، التـي تجمـع لـك جميـع األنواع يف 

مـكان واحـد، إذ ميكنـك البحث عـر أي تصنيف تريد، 

مـن  فتختـار  الطيـور،  أنـواع  عـن  تبحـث  أنـت  فمثـالً 

القوائـم عـىل اليمني مملكـة الحيوانـات، ومن ثم 

الطيـور مـن األقسـام الفرعية، لتظهـر جميع فئات 

الطيـور وتختـار أنـت مـن بينهـا مـا يهمـك. 

الصـورة  عـىل  انقـر  بحثـك،  نتائـج  تظهـر  عندمـا 

الخاصـة مبـا تبحث لتنتقـل إىل صفحـة جديدة فيها 

معلومـات تفصيليـة عـن الحيـوان أو النبـات الـذي 

بحثـت عنـه، ومـن خانـة »آخـر املشـاهدات« عـىل ميـني الصفحـة تسـتطيع معرفـة متى كانـت آخر 

مـرة شـوهد فيهـا هـذا الكائـن ومـن قـام بذلـك وأيـن، ممثلة عـىل خارطة لفلسـطني عـر موقع 

.observation.org

يف قاعـدة البيانـات الخاصـة بالنباتـات سـتجد معلومـات شـعبية متداولـة بـني النـاس عـن قصص 

التسـمية وغرهـا، وأخـرى شـعبية تناسـب كافـة الفئـات العمريـة تتضمـن العائلـة التـي تنتمـي 

لهـا، وموطنهـا األصـي، والصفـات الشـكلية كاأللـوان وتغرهـا بتغـر الفصـول، وطولهـا وعـدد 

البتـالت وشـكل البـذور، وفيـام إذا كان لهـا رائحـة عطريـة، ومتـى تسـقط أوراقها، وشـكل مثرتها 

إن كانـت مثمـرة، باإلضافـة إىل أماكـن منوهـا يف العـامل بشـكل عـام، ويف فلسـطني بشـكل 

خـاص، وملـاذا يسـتخدمها النـاس وهـل هـذا االسـتخدام طبـي أم شـعبي؟. 
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عـىل ميـني الصفحـة سـتجد قامئة تضم كافـة املناطق املسـجلة كأماكن سـياحة بيئيـة، وبنقرك 

عليهـا فإنـك تنتقـل مبارشة إىل مـكان تواجدها عىل الخارطة، كام وأن إشـارة الـكأس املوجودة 

بجانـب صنـدوق البحـث يف ذات القامئـة تتيـح لـك عـر املربعـات الصغرة بجانـب كل منهـا، اختيار 

رمـوز األماكـن التي تريدهـا أن تظهر أم ال.

3.6 رحلة برصية

نـادرة ال تظهـر  الكثـر عـن طيـور  رمبـا تسـمع 

يف فلسـطني إال مـرة يف العـام يف موسـم 

بعيـدة،  مناطـق  يف  تنمـو  أزهـار  أو  الهجـرة، 

وبسـبب االنشـغال يف العمل والدراسـة وبعد 

املسـافات، فإنـك ال متلك الوقـت لرؤيتها، أنت 

تسـمع عنهـا فقـط، ولكـن قسـم رحلـة برصيـة 

mahmiyat.ps يتيـح لـك رؤيتهـا  عـىل موقـع 

والتعـرف عـىل قسـم كبـر منها دفعـة واحدة 

والتفاعـل مـع املحميـات افراضيـا.

داخـل هـذا القسـم سـتجد صـوراً عديـدة ألزهار 

وعنـد  املؤسسـة،  منشـورات  وآِخـَر  وطيـور 

فسـتنتقل  الصـور  هـذه  مـن  أي  عـىل  نقـرك 

موقـع  عـىل  األصليـة  الصـورة  إىل  تلقائيـاً 

أو  إعجابـك  إبـداء  ميكنـك  وهنـاك  انسـتغرام 

عدمـه، باإلضافـة إىل ترك تعليـق يف حال كان 

لديـك استفسـار مـا، وهنـاك إمكانيـة إلضافـة صور مـن قبل هـواة وخراء تصويـر التنـوع الحيوي 

ورفعهـا عـىل صفحاتهـم عـىل انسـتغرام وربطهـا عـن طريـق الهاشـتاغ املخصـص للمحميـة 

املحميـات. موقـع  عـىل  تقريبـا  سـاعة  بعـد  لتظهـر  البرصيـة  بالرحلـة 

3.4 األحداث

قـد تكـون محتـاراً وتبحـث عـن فعاليـات قريبـة 

منـك لحضورها بعد يوم طويل يف املحميات، 

لذلـك ميكنـك زيـارة قسـم األحـداث مـن موقع 

محميـات والـذي سـينقلك مبـارشة إىل موقع 

 ،cultureinpalestine.ps ثقافـة يف فلسـطني

يف  إقامتهـا  املقـرر  الفعاليـات  سـتجد  حيـث 

رام اللـه، والقـدس، وبيـت لحـم، ونابلـس باللغتـني اإلنجليزيـة والعربيـة.

عند اختيار إحدى الفعاليات، انقر عليها ملعرفة التفاصيل ومشاركتها مع أصدقائك.

3.5 الخارطة التفاعلية

املحميـات  تجـد  الخارطـة  هـذه  يف 

حولهـا  ومـا  وحدودهـا  الطبيعيـة 

تاريخيـة  سـياحية  جـذب  مناطـق  مـن 

مقدمـي  وكذلـك  ودينيـة  وثقافيـة 

القريبـة منهـا، واملسـارات  الخدمـات 

النـاس. يؤمهـا  التـي 

يف  الخارطـة  إيجـاد  أيضـاً  ميكنـك 

القامئـة املنسـدلة لخيـار املحميـات، 

فلسـطني  خارطـة  أمامـك  تظهـر  إذ 

مـع مجموعـة مـن الرمـوز التي يشـر 

كل منهـا إىل نـوع معـني، فالهـالل مثـالً يشـر إىل املواقـع التاريخيـة الدينيـة، أمـا املسـاحات 

املظللـة باألصفـر فهـي مناطق غنيـة بالتنـوع البيولوجي، وتلـك املظللة باألخرض هـي محميات 

. طبيعيـة
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االستخدام املنتظم الذي يضمن استدامة هذه املوارد الطبيعية لألجيال القادمة.	 

حفظ املصادر الوراثية النباتية والحيوانية الوطنية.	 

املساهمة يف زيادة الوعي الجامهري بأهمية التنوع الحيوي البيئي.	 

االستثامر السياحي البيئي للمحمية دون التأثر عليها.	 

4.2 التهديدات.. )ال تكن جزءا من املشكلة.. كن الحل(

االسـتهالك املسـتمر واملتزايـد للمـوارد الطبيعيـة املوجـودة دون العمل عـىل تجديدها بنفس 

وتـرة االسـتهالك، يشـكل خطـراً كبراً عـىل التنوع الحيـوي يف فلسـطني، فازدياد الرعـي الجائر 

والصيـد، والـذي هـو أكـر خطـر عـىل التنـوع الحيـوي، وقطـع األشـجار وقطـف النباتـات الريـة 

بكـرة ومحوهـا عـن بكـرة أبيهـا، سـيؤدي إىل نفـاذ هـذه املـوارد وانقراضها.

يف فلسـطني األمـر ال يقترص عىل االسـتهالك املتزايد بـل يتعداه إىل بعض السـلوكيات امللوثة 

  انشاء كسارات يف قلب محمية الكانوب

حامية الطبيعة  .4

4.1 الحفاظ عىل الطبيعة 

موقـع فلسـطني الجغـرايف جعـل العديـد مـن املناطق تشـكل نظامـا بيئيـاً متكامـال، والذي يف 

مفهومـه يعنـي احتـواء مسـاحة طبيعيـة عـىل كائنـات حيـة وغـر حيـة بشـكل متكامـل مـن أجـل 

الحفـاظ عـىل التـوازن البيئـي يف تلـك املنطقـة، إذ تشـكل بعـض األنظمـة البيئية موئـالً للطيور 

وبالتـايل إعطـاء فرصـة ملراقبـي الطيـور ملشـاهدتها، أو مكانـاً لنمـو النباتـات الطبيـة املفيـدة 

يف العـالج، أو مخزنـاً للميـاه الجوفيـة، أو مصـدراً للميـاه السـطحية.

ومـن ذلـك يعتـر الحفـاظ عـىل هـذه املحميـات التـي سـبق وتحدثنـا عنهـا مهمـة سـامية، يجب 

للحضـارات  وحافظـة  للسـياحة  وجالبـة  جـاميل  مصـدر  فهـي  بهـا،  يقـوم  أن  إنسـان  كل  عـىل 

والثقافـات املاضيـة، وأي خلـل فيهـا سـيؤثر سـلبا عـىل التنـوع الحيـوي، ثـم إن الحفـاظ عليهـا 

لـن يأخـذ مـن وقتـك شـيئاً، وهنا إليك أهـم األمور التي من شـأنها املسـاهمة يف توضيح سـبب 

الحفـاظ عـىل أهميـة هـذه املحميـات:

الحفـاظ عـىل مـوروث وطنـي واسـتثامر املـوارد الطبيعيـة املتجـددة والـراث الطبيعـي 	 

وصيانتهـا ألن هـذا جـزء مـن الحفـاظ عـىل األرض الفلسـطينية ومـا تحتويـه.

الطيـور 	  وماليـني  فلسـطني  يف  تعيـش  التـي  والحيوانـات  الطيـور  موائـل  عـىل  الحفـاظ 

وتصويرهـا. عـام  كل  مشـاهدتها  ميكـن  التـي  املهاجـرة 

هـي 	  املثـال  سـبيل  عـىل  فالنباتـات  الحيويـة،  والعمليـات  الحيـوي  التنـوع  عـىل  الحفـاظ 

أسـاس السلسـلة الغذائيـة وهـي مصدر لألكسـجني، باإلضافـة إىل أهمية وجـود الحيوانات 

والنباتـات النـادرة ومنـع انقراضهـا.

أهميتها يف البحث العلمي يف مجال األحياء والنظم البيئية.	 
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النمـو السـكاين وتبعاتـه مـن زحـف عمـراين وصناعـي وتجـاري، مـام يسـبب تلوثـاً أكر يف 	 

البيئـة عـر زيـادة كميـة املـواد الكيميائيـة املسـتخدمة يف الزراعـة والصناعـة كاملبيـدات 

وغرهـا، والتـي بدورهـا تركـت آثـاراً ضـارة عـىل التنـوع الحيـوي يف فلسـطني، مـن ضعـف 

الربـة وخصوبتهـا، وإنتـاج بيـض رقيـق القـرة، وانقـراض النحـل.

التلـوث الناتـج عن الكسـارات املنشـأة عـىل أرايض املحميـات، وامليـاه العادمـة والنفايات 	 

الصلبـة والخطـرة، فبعـض هـذه النفايـات صغـرة الحجـم قـد يبتلعهـا أحـد الطيـور ويختنـق 

بسـببها، باإلضافـة إىل عـدم قابليـة هـذه املـواد للتحلـل، واملنظـر غـر الحضـاري الـذي 

تركـه يف املـكان، ولجـأ البعـض إىل التخلـص مـن هـذا عـر حـرق النفايـات مـام سـبب تلوثـاً 

يف الهـواء وأمراضـاً يف الجهـاز التنفـي عنـد الكثريـن خاصـة سـكان تلـك املناطـق.

التغر املناخي وانعكاساته عىل البيئة والتصحر.	 

التدفئـة، 	  ألغـراض  األشـجار  وقطـع  املحميـات،  يف  بكـرة  وجـوده  املالحـظ  الجائـر  الرعـي 

وقطـف النباتـات الريـة بشـكل كبـر دون معرفـة البعـض بندرتهـا وأهميتهـا، وشـق الطرق 

مـام يسـبب تناقـص الغطـاء النبـايت.

   الثعلب األحمر بعد تعرضه للدهس يف جبال فقوعة

للبيئـة كإلقـاء النفايـات يف كل مـكان، واسـتخدام املـواد الكيميائيـة الضـارة بالربـة، وعـوادم 

السـيارات واملصانـع، وتلويـث ميـاه الينابيع.

النباتـات والحيوانـات وكل املـوارد الطبيعيـة تشـكل البيئـة الفلسـطينية وأي خلل فيها سـيؤدي 

إىل عـدم تـوازن يف النظـام البيئـي، ولإلنسـان مسـاهمة كبـرة يف تدمـر البيئـة ولكّنـه يف 

ذات الوقـت يعـد أملهـا الوحيـد، لذلـك نـرى هنـا وهنـاك جمعيـات ومبـادرات مـن مختلـف فئـات 

املجتمـع تسـعى إىل تصحيـح بعـض السـلوكيات املجتمعيـة، والعمـل عـىل حاميـة البيئـة مـام 

يهددهـا مـن مخاطـر مختلفـة، والتـي يتلخـص أهمهـا يف اآليت:

االحتـالل اإلرسائيـي وسياسـاته املتبعـة من بنـاء للمسـتوطنات والطـرق االلتفافيـة وجدار 	 

الفصـل العنـرصي الـذي حـد من حركة الغـزالن والضبـاع، وبالتايل باتت متواجـدة يف مناطق 

سـكنية مـام قـد يشـكل خطـراً عـىل حياتهـا، نتيجـة العنـف الناجـم عـن قلـة وعـي النـاس 

املوجـودة  الطبيعيـة  املـوارد  جميـع  عـىل  والسـيطرة  الحيوانـات،  هـذه  وجـود  بأهميـة 

وتدمـر بعضهـا، وإلقـاء املسـتوطنني لنفاياتهـم يف املناطـق الفلسـطينية.

عدم إيالء صناع القرار القضايا البيئية أهمية كبرة.	 

  نفايات مرتاكمة عىل مدخل محمية ام التوت



5253

أعـد تدويـر واسـتخدام املنتجـات البالسـتيكية والزجاجية والورقيـة قبل التخلـص منها متاما 	 

يف النفايـات، واشـر الصناعات صديقـة البيئة.

األجهـزة غـر املسـتخدمة، 	  بقيـة  باإلضافـة إىل  عنـد خروجـك منهـا،  الغرفـة  نـور  أطفـئ 

البيئـة. أثـراً سـيئاً عـىل  التنظيـف ألن لهـا  وتجنـب االسـتخدام املفـرط ملـواد 

مـا يراكـم مـن بقايا األطعمة، اصنع منه سـامداً عضويـا للنباتات يف حديقتـك، وبذلك توفر 	 

املـال وتحافظ عىل الربـة صحية وجيدة.

  

4.4 املؤسسات وحامية البيئة

نشـطت العديـد مـن املؤسسـات يف حاميـة البيئـة وتنفيـذ مجموعـة مـن املشـاريع، التـي مـن 

شـأنها نـر ثقافـة التعليم البيئـي وزيادة الوعـي البيئي يف فلسـطني، بعض هذه املشـاريع 

كان مركزيـاً يف مـكان واحـد، وبعضهـا كان موزعـاً يف مـدن الضفـة والقطـاع بشـكل عـام أو يف 

املـدارس بشـكل خـاص، وسـنتحدث اآلن عـن بعـض املشـاريع الرائـدة يف هـذا املجال.

املحميات الطبيعية والسياحة البيئية يف فلسطني

تعـد املحميـات أحـد أبـرز املشـاريع التـي نفـذت يف هـذا املجـال، إذ عملـت مؤسسـة هانـس 

زايـدل مـع رشكائهـا املختلفـني يف فلسـطني عـىل عقـد مجموعـة مـن األنشـطة منهـا: تخريـج 

الجامعـات عـىل  البيئيـني وتدريـب طـوايف املحميـات وطـالب  دفعتـني مـن األدالء السـياحيني 

 master plan عـام  مخطـط  وإعـداد  والطيـور،  والحيوانـات  النباتـات  وتصنيـف  الطبيعـة  حاميـة 

ملحميتـي وادي جناتـا وأم التـوت، وتقريـر بحثـي عـن التحديـات والفـرص التـي تواجـه حاميـة 

 3 يف  بيئيـة  مسـارات  ترسـيم  إىل  باإلضافـة  فلسـطني،  يف  الطبيعـة  واملحميـات  الطبيعـة 

محميـات، وتركيـب لوحـات تعريفيـة وإرشـادية يف املحميـات، وتنفيـذ فعاليـات مجتمعية فيها، 

السـياحة  إطـار  تنـدرج تحـت  التـي  الكـروين يضـم كافـة املعلومـات واألماكـن  وإنشـاء موقـع 

الطبيعيـة. واملحميـات  البيئيـة  

الصيـد العشـوايئ مـن أجـل زيادة اسـتهالك اللحوم كصيـد األرانـب والغزالن الريـة والنيص، 	 

والطيـور يف مواسـم تكاثرهـا، أو مـن أجـل التسـلية أو البيـع، مام يقلل مـن أعدادها. 

الكـوارث، والتـي قـد تكـون طبيعيـة كالعاصفـة الثلجيـة عـام 2013 التـي دمـرت العديـد مـن 	 

املحاصيـل، أو بريـة كالحريـق املفتعـل الـذي التهـم 8 دومنـات مـن محميـة وادي القف 

بشـكل كامـل و30 دومنـا بشـكل جـزيئ، واسـتغرقت السـيطرة عليـه 20 سـاعة آنـذاك.

ضعف الوعي البيئي والتريعات البيئية، وضعف البناء املؤسي والتنفيذي.	 

قلة الخراء واملختصني يف هذا املجال.	 

4.3 ماذا ميكنني أن أفعل؟

قـد تتسـاءل عـن مـا ميكنـك فعلـه مـن أجـل املسـاهمة يف الحفـاظ عـىل التنـوع الحيـوي يف 

فلسـطني، لنبـدأ اآلن مبجموعـة مـن األمـور التـي مـن شـأن اتباعهـا أن يحافـظ عـىل الحيوانـات 

والنباتـات يف املحميـات الطبيعيـة التـي سـتزورها:

تخلـص مـن النفايـات يف أماكنهـا الخاصـة حتـى لـو كانـت مـواد غذائيـة، فليـس كل الغـذاء 	 

مناسـب للحيوانـات.

الناميـة هنـاك، 	  النباتـات  ال تطعـم الحيوانـات هنـاك، وال تحـاول صيدهـا أو قطـف أي مـن 

االنقـراض. مـن  لحاميتهـا 

ال تلمس أي متعلقات تاريخية، قد تكون هشة.	 

إذا وجدت حيوانا مترضراً أخر طوايف املحمية فوراً.	 

ال تدخن وال تشعل النار يف املحمية، وال تحاول تغير هيئة املكان.	 

أبلغ طوايف املحمية فوراً عن أي نشاط غر مروع ومرض يف املحمية.	 

قل مرحبا ملن يصادفك أثناء استمتاعك باملحمية.	 

أمـا اآلن فإليـك بعـض األمـور البسـيطة التـي ميكنـك فعلهـا برعـة للحفـاظ عـىل بيئـة منزلـك 

جميلـة ونظيفـة: 
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2006 و2012،  بـني عامـي  لحـم والخليـل وجنـني  بيـت  ثـالث مـدارس يف  البيئيـة يف  للحديقـة 

البيئيـة الحاليـة يف فلسـطني: كإدارة النفايـات  وبالتـايل دمـج الطـالب يف عـدد مـن القضايـا 

الصلبـة، ونـدرة امليـاه، ونوعيـة الهـواء، والتلـوث، واسـتخدام الطاقـة الشمسـية.

واملواقـع  املجـالت  مـن  العديـد  إلطـالق  عديـدة  محـاوالت  ذلـك،  إىل  باإلضافـة  هنـاك  كان 

اإللكرونيـة التـي تعمـل عـىل تغطيـة شـؤون البيئـة، منهـا مـا توقـف ومنهـا مـا يصـدر الكرونياً 

فقـط مثل: آفـاق البيئـة والتنميـة ومجلة الحيـاة الخرضاء، وجـرى العمل أيضا عـىل تطوير قواعد 

البيانـات واملـوارد األخرى، ويشـمل ذلك مكتبة الصـور، واملكتبة الرقمية، وقاعـدة بيانات التنوع 

البيولوجـي املحليـة.

4.5 إرشاك املجتمع املحيل

عـىل الرغـم مـن حاجتنا املاسـة إىل جهود املؤسسـات واملنظامت والسـلطات، مـن أجل تطوير 

وتحسـني قطـاع السـياحة البيئيـة يف فلسـطني، إال أننا بحاجـة أكـر إىل إرشاك املجتمع املحي 

بكافـة فئاتـه، فالعمليـة تراكميـة وتعتمد عىل التوعية املسـتمرة وتطبيقها عـىل أرض الواقع، 

وهـذه الفعاليـات تهـدف اىل تعزيز املسـؤولية املجتمعيـة والواجب األخالقي تجـاه املحميات 

والبيئيـة املحيطة بهم.

وتنبع أهمية املجتمـــع املحلـــي من تشكيله قـــوة لإلرشاف علــى حاميـــة املنطقـة وإدارتهـا 

وإلرشاك السـكان املحليـني يف الفعاليـات مـام يزيـد مـن حفاظهـم واهتاممهـم باألماكن التي 

يعيشـون فيهـا، ويعطيهـم شـعوًرا باالنتـامء وااللتـزام باملامرسـات البيئيـة الجيـدة، فـاإلدارة 

املشـركة للمواقـع تـؤدي إىل الحامية املشـركة.

كـام وأن إرشاك السـكان املحليـني يف املشـاريع التنمويـة ومشـاريع حامية الطبيعـة يجعلهم 

رشكاء أيضـا ماديـاً، وأقـل اعراضـاً عـىل تنفيـذ املشـاريع يف مناطقهـم خاصـة وأّن ذلـك يقيـد 

وصولهـم واسـتهالكهم للمـوارد، مـام يتطلـب توفـر بدائل لهـذه التغـرات، مثل: توفـر أعامل 

ترتبـط بالسـياحة البيئيـة تشـكل مصـدراً مـايل وتزيـد اسـتهالك النباتـات املزروعة بدال مـن الرية.

مـن أجـل تحقيـق ذلـك مـن املهـم جـدا تقديـم برامـج توعويـة قابلـة للتطبيـق لألفـراد، كأهميـة 

مشجر جذور

إذا كانـت لديـك الرغبـة يف الحصـول عـىل جمعـة عائليـة، أو ورشـات عمـل ميدانيـة، أو التعـرف 

عـىل العديـد مـن النباتـات الفلسـطينية األصـل، أو املشـاركة يف قطاف بعـض النباتـات كالزعرور 

والزيتـون، أو حتـى جلسـة يوغـا يف مـكان كل مـا فيـه صديـق للبيئـة، فرمبـا يكـون مشـجر جـذور 

األمثل.  املكان 

أول قرية بيئية-صحية فلسطينية يف فرخة يف سلفيت

بـدأ هـذا املـروع ليتيـح لسـكان املنطقـة تعلـم الزراعـة العضويـة واالسـتفادة مـن املخلفـات 

الزراعيـة يف السـامد والطبـخ، بشـكل تكـون فيـه هـذه القريـة صديقـة للبيئـة متامـاً، ومـن أجـل 

ذلـك تـم دعـم أهـل املنطقـة تدريبيـاً وماديـاً، باإلضافـة إىل اسـتقطاب املتطوعـني مـن عـدة 

مناطـق للمشـاركة يف العمـل هنـاك، ويصـل عددهـم إىل الـذروة يف مخيـم العمل السـنوي.

مشاريع أخرى

باإلضافـة إىل مـا تـم ذكـره هنـاك العديد من األنشـطة واملبـادرات واإلنجازات التي متـت من أجل 

زيـادة الوعـي، كإصـدار الكتيبـات التوعوية واملنشـورات والدراسـات العديدة حـول مجموعة من 

القضايـا مثـل: أنـواع النباتـات املهـددة باالنقـراض، واملناطـق الحرجيـة وتصنيفهـا، وتقييـم حالة 

النظـام الحيـوي والتهديـدات،  والتاريـخ الشـفوي للنباتـات واملسـارات البيئيـة، ودليـل األشـجار 

والشـجرات، والطـب العريب التقليدي لألعشـاب الفلسـطينية، وتغر املنـاخ يف البلدان العربية 

وآثـاره السـلبية عـىل التنوع البيولوجـي والبيئة، والكثر مـن األوراق البحثية حـول الصحة البيئية 

والتنـوع البيولوجي واملوسـيقى والزواحف.

ومـن املشـاريع أيضـاً البـدء بالتعليـم البيئـي يف الجامعـات واملـدارس عـن طريـق املهرجانـات 

العلميـة، وورشـات العمل، واملشـاركة يف حمالت بيئيـة محلية وعاملية، كسـاعة األرض واليوم 

البيئـي للتوعيـة واليـوم العاملـي للبيئـة، ومراقبـة الطيـور وإحصـاء أعدادها، وإنشـاء مشـاريع 
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التطـور ال يقـف عنـد حـد وسـبل التعلـم والتعليـم تتغـر باسـتمرار، حتـى وصلـت اآلن إىل تعليـم 

اإلنسـان كيفيـة حـل املشـاكل التـي سـببتها البريـة، ومـن هـذه املشـاكل تلـك البيئيـة، لذلـك 

فـإّن جـزءاً كبراً من مسـؤولية حاميـة البيئة يقع عىل عاتق املؤسسـات التعليمية الفلسـطينية 

البيئـي  يواجـه  التعليـم  أن  مـن  الرغـم  وعـىل  الجامعـات،  وحتـى  املـدارس  طلبـة  مـن  ابتـداًء 

مشـكلتني رئيسـيتني: األوىل تتمثـل يف االحتـالل العنـرصي واالسـتيطان، واألخـرى تتمثـل يف 

ثقافـة املجتمـع التقليديـة، واملناهـج، وانعـدام حريـة الحركـة، إال أّن هنـاك العديـد مـن الجهود 

التـي تبـذل ولكنهـا ال تقـّدر وال تكتمـل فتتوقـف. 

5.1 املراحل املبكرة

إذا أردت أن تصنـع تغيراً يف ثقافة 

مـا فابـدأ مع األطفـال، وذلـك يكون 

إىل  البيئـي  التعليـم  إدخـال  عـر 

املـدارس بواسـطة برامـج تعليمية 

وعلميـة  رئيسـية  مفاتيـح  تغطـي 

بشـكل  وليـس  منظمـة  بطريقـة 

عشـوايئ، وهـذه الرامـج تتضمـن رحـالت ميدانية للمحميـات وورشـات تطبيقية وأنشـطة طويلة 

األمـد تعمـل عـىل تحسـني السـلوكيات.

اسـتخدام النظـام الشـمي لتوليـد الطاقـة وتسـخني امليـاه مـام يقلل مـن اسـتهالك الوقود، 

باإلضافـة إىل كيفيـة  فصـل النفايـات والتخلـص منهـا بطـرق سـليمة وإعـادة تدوير بعـض املواد 

واسـتخدام بعضهـا، وإنتـاج السـامد العضـوي مـن املخلفـات العضويـة، مـع تعريفهـم بأهميـة 

القيـام بهـذا العمـل، وحتـى لـو أن فلسـطني ليسـت مـن الـدول املسـببة بشـكل رئيـس ملشـاكل 

املنـاخ، إال أنّهـا تتأثـر بهـا  لذلـك مـن الـرضوري تعريـف النـاس مبـا سـتؤول إليـه قضيـة املنـاخ 

يف العـامل، وذلـك قـد يكـون عـر املنشـورات والـدورات التوعويـة واإلعـالم سـواء التقليدي أو 

مواقـع التواصـل االجتامعـي.

بعـض املنظـامت واملراكـز تعمـل عـىل تقديم بعض املشـاريع التدريبيـة، ويا حبذا لـو كانت هذه 

املشـاريع ال تقتـرص فقـط عـىل تقديـم املعرفـة والوعـي، فمرحلـة التطبيـق مهمة جـدا فهي 

التـي ترسـخ ثقافـة السـياحة البيئيـة بـني النـاس، إذ مـن املمكـن دعـم املشـاريع الصغـرة التي 

مـن شـأنها التقليـل مـن التلـوث حتـى لـو بشـكل بسـيط، وتدريـب بعـض الكـوادر البريـة، لتصبـح 

الخـروج بتوصيـات  التـي مـن شـأنها  البيئيـة  مؤهلـة للقيـام بهـذه املهـام والتـوكل باألبحـاث 

التطبيقيـة  املشـاريع  هـذه  يف  طلبتهـا  إلرشاك  التعليميـة  للمؤسسـات  والتوجـه  تطويريـة، 

وتنظيـم زيـارات ميدانيـة للمتاحـف البيئيـة واملحميـات الطبيعيـة، باإلضافـة إىل تدريـب أهـايل 

املناطـق القريبـة مـن املحميـات للقيـام مبهـام األداّلء السـياحيني، وتعريفهـم بسـبل الحفـاظ 

عـىل املحميـة وأهميتهـا لهـم.

ومـن املمكـن أن تكـون مشـاركة املواطنـني يف حاميـة البيئـة عـىل شـكل إحيـاء الـراث القديم 

واملنـازل القدميـة والزراعـة العضويـة، وزيـارة املحميـات الفلسـطينية، والتقاط الصـور ونرها 

وتعريـف النـاس بهـذه األماكـن، مـع الحفـاظ عـىل قوانـني املنطقـة مـن النظافـة وعـدم إتـالف 

املوجـودات وإشـعال الحرائـق وغرهـا.

أمـا عـىل صعيـد القوانـني فمـن املمكـن تشـكيل لجان ضغـط شـعبية، إلقنـاع ذوي الشـأن بإعادة 

النظـر يف قوانـني البيئـة كالصيـد والنفايـات والحرائـق وقطـع األشـجار، وتجديدهـا واسـتحداث 

غرهـا، وتعيـني طوافـني )حـراس املحميـات( مـن وزارة الزراعـة مـع تفعيـل دورهـم بشـكل كبـر 

والرقابـة عليـه للحفـاظ عـىل املحميـات.
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خـالل املسـاهمة يف تطويـر النظـام الداخـي لألنديـة البيئيـة املدرسـية، حيـث عملـت سـلطة 

البيئـة وبالراكـة مـع وزارة الربيـة والتعليـم والجهـات  جـودة 

الريكـة األخـرى عـىل تطويـر هـذا النظـام بحيـث يبـدأ تطبيقـه 

العـام القـادم 2017-2018 مـام يكـرس التوجـه لتعزيـز وتعميـق 

البيئيـة  النـوادي  العمـل يف األنشـطة الالمنهجيـة وهنـا فـإن 

سـبيل  عـىل  الزراعـة  فـوزارة  البيئـي،  الوعـي  ويعـزز  يكـرس 

الجامعـات  وبعـض  التوعـوي،  الجهـد  ببعـض  تقـوم  املثـال 

تعمـل عـىل تقديـم التعليم البيئـي يف املهرجانـات العلمية، 

وإرشاك طلبـة املـدارس يف بعـض األنشـطة وتقديـم بعـض 

املسـاقات، كام هـو الحـال يف جامعتـي النجـاح وبيـت لحـم.

خلـق  صعيـد  عـىل  نجاحـاً  املدرسـية  األنديـة  بعـض  حققـت 

نفذتهـا  التـي  األنشـطة  ومـن  املبـادرات،  وتنفيـذ  الوعـي 

مجـالت بيئيـة newsletter كـام يف االنجيليـة اللوثريـة، ولكـن املشـكلة أّن هـذه األنديـة تركـز 

يف املـدارس الخاصـة أكـر بسـبب نقـص التشـجيع والدعـم، الذي سـبب أيضـاً اختفـاء العديد من 

املبـادرات واألنشـطة، يف الوقـت الـذي كان مـن املمكـن فيه إيصالهـا للخارج وخلـق أثر ووعي 

للحفـاظ عـىل البيئـة.

 

5.3 الجامعات

يف فلسـطني هنـاك مـا يقـارب 50 مؤسسـة تعليمية ومهنيـة، اثنتـان تتبعان للقطـاع الحكومي 

برامـج  تقـدم  املؤسسـات  هـذه  وبعـض  غـزة،  يف  والقـدس  طولكـرم  يف  الخضـوري  وهـي: 

اللتـان أنشـأتا تخصصـات  النجـاح والخليـل  البيئيـة مثـل جامعتـي  بالعلـوم  بكالوريـوس متعلقـة 

يف العلـوم البيئيـة والتكنولوجيـة، وهنـاك تخصـص علـوم األرض والبيئـة مـع مسـاقات للتنـوع 

البيولوجـي يف جامعـة القـدس.

أمـا فيـام يتعلـق برامـج مـا بعد التخـرج فجامعـة برزيت تقـدم 3 برامج هـي: البيولوجيـا البيئية، 

وعلـوم امليـاه والبيئـة، وهندسـة امليـاه والبيئـة، يف حني تقـدم جامعـة الخليـل مجموعة من 

NGOs تبـذل جهـوداً حثيثـة  سـلطة جـودة البيئـة وبالتعـاون مـع الـوكاالت البيئيـة ومؤسسـات 

يف التوعيـة البيئيـة لخلـق الوعـي املجتمعـي، وهنـاك جهـود يف العمـل مـع طلبـة املدارس 

يف الضفـة، والذيـن هـم الفئـة املسـتهدفة يف معظـم الرامـج عـر تشـجيع وزيادة األنشـطة 

البيئيـة التعليميـة مـن خـالل مناهج كاملـة، وبناء عىل هذا األمـر عملت هذه املجموعـات البيئية 

عـىل الضغـط عـىل وزارة الربيـة والتعليـم لتغيـر املناهـج، ولكـن النجـاح كان محـدوداً ومتثـل 

مبنهـاج تطبيقـي وهـو »الصحـة والبيئـة يف حياتنـا« ,هـذا املنهـاج تم تدريسـه منذ عـام 2008 

ولغايـة 2016 لصفـوف سـابع ولغايـة عـارش, ولكـن ويف ظـل  اعتـامد اسـراتيجية عـر قطاعيـه 

للبيئـة يف فلسـطني  فقـد تـم ادخـال املواضيـع البيئيـة ضمـن املنهـاج الجديـد الخـاص بالعلوم 

والحيـاه لصفـوف اول اسـايس ولغايـة رابـع اسـايس ,وكذلـك تـم مراجعـة املنهـاج لغايـة ثامن 

اسـايس ليصار اىل اعتامده وتدريسـه العام القادم 2018 مع االسـتمرار يف السـنوات القادمة 

لتطويـر املـواد املدرسـية مبـا يالئـم االبعـاد البيئيـة وليشـمل جميـع الصفوف.

  

5.2 النوادي البيئية 

اسـتنادا للمنهـاج الجديـد والتعليـم التفاعـي املعتمـد يف املنهـاج املـدريس, فقـد كان لزاما 

مـن  الفلسـطيني  املنهـاج  تطويـر  يف  املشـاركة  عـىل  تعمـل  ان  البيئـة  جـودة  سـلطة  عـىل 

  زيارة قصور عبد الهادي يف قرية عرابة  ضمن  جولة محمية جبل االقرع
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   رئيس سلطة البيئة م. عدالة األترية تطلق طائر الحجل يف محمية وادي جناتا

 التعرف عىل النباتات والحيوانات والطيور يف املحميات مع الخرباء واالدالء السياحيني البيئيني

املسـاقات، ولكـن هـذه املـواد يف جميـع التخصصات سـابقة الذكـر ال تعمم عىل جميـع الطلبة، 

هـي فقـط تقترص عـىل طلبـة التخصص.

عـىل الرغـم مـن وجود املؤسسـات وتخصصات العلـوم البيئيـة إال أنّها تواجه تحديـات تتمثل يف 

محدوديـة املـوارد والتمويـل، ونقـص املـوارد البرية، وعدم وجـود كفاءات قـادرة عىل إعطاء 

هـذه املسـاقات، وانخفـاض األجـور، وعـدم وجـود اسـراتيجية هادفـة لتدريس هذه املسـاقات 

ومتابعتهـا، باإلضافـة إىل افتقادهـا للتخصـص كتصنيف النباتـات والحيوانات وحاميـة الطبيعة.

تحـاول بعـض الجامعـات التغلـب عىل بعض هـذه التحديات عـر الرامج التـي تعنى ببنـاء القدرات 

مثـل: EU Erasmus Mundus projects, DAAD...etc.، واسـتحداث برامـج تبـادل طلبـة وأسـاتذة، أو 

عـر النـوادي البيئيـة الجامعيـة كام يف جامعـة برزيت.

5.4 الفعاليات املجتمعية يف املحميات الطبيعية

خـالل عامـي 2016 و2017 نفـذت مؤسسـة هانـس زايـدل األملانيـة بالتعـاون مـع سـلطة جـودة 

الضفـة وقطـاع غـزة، مبشـاركة شـخصية  23 محميـة يف  الفعاليـات يف  البيئـة مجموعـة مـن 

  رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة االترية وفريق موقع محميات فلسطني مع مختار عرب الرشايدة ابو محمد  يف مطلة البحر امليت
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  فعالية تطوعية لتنظيف محمية فصايل

  تصفية الذهن واالسرتخاء يف املحميات

ملعـايل املهندسـة عدالـة األتـرة رئيسـة سـلطة جـودة البيئـة، التـي كانـت مبثابـة قائـد يف 

امليـدان تشـجع النـاس عـىل املشـاركة يف الفعاليـات، بهـدف تشـكيل مجموعـات ضاغطة عىل 

صنـاع القـرار مـن أجـل العمـل عىل خطـط إداريـة للمحميـات وتنفيذهـا، وتعزيز مفهوم السـياحة 

البيئيـة يف فلسـطني والتوعيـة باألخطـار التـي تهـدد السـياحة والبيئـة الفلسـطينية، وشـارك 

يف هـذه الفعاليـات مـا يقـارب 3000 شـخص مـن مختلـف فئـات املجتمـع: صغـاراً وكبـاراً، باحثـني 

وهواة...الـخ.

أسـامء  عـىل  التعـرف  منهـا:  أصعـدة،  عـدة  عـىل  النتائـج  مـن  مجموعـة  الفعاليـات  لهـذه  كان 

املحميـات ومـا تضمـه من تنـوع حيـوي، والتهديدات العديـدة التي تواجـه املحميات والسـياحة 

البيئيـة يف فلسـطني، وتعزيـز روح التطـوع لـدى املشـاركني يف هـذه الفعاليـات عـر األعـامل 

التطوعيـة كتنظيـف بعـض األماكـن املـزارة، باإلضافـة إىل توفـر فـرص عمـل لـألدالء السـياحيني 

كل حسـب خرتـه يف مجـاالت التنـوع الحيـوي، ودعـم مؤسسـات هـذه املناطـق ومـا تقدمه من 

خدمـات مثـل جمعيـة سـيدات ديـر غسـانة.

وميكنكـم أنتـم أن تكونـوا جزءاً من هـذه الفعاليات عر زيارة املحميات مـع عائالتكم وأصدقائكم 

واالستمتاع بوقتكم هناك.

  مراقبة طيور يف محمية الجبل الكبري
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6.1 ما هي السياحة البيئية؟

إذا أردنـا الحديـث عـن السـياحة البيئيـة عامليـاً، فالصنـدوق العاملـي للبيئـة عرّفهـا أنّها »السـفر 

ضمـن مناطـق طبيعيـة غـر ملوثة من أجل االسـتمتاع مبشـاهدة الطبيعة والتنـوع الحيوي الذي 

تضمـه«، أمـا االتحـاد الـدويل للمحافظـة عـىل الطبيعة فعرفّهـا بــ« األقاليم التـي تحتوي عىل 

نظـام بيئـي مل يتعـرض للتغيـر مـن قبل البر، مـام يجعلها مهمـة للجوانب العلميـة والربوية 

6. السياحة البيئية

  طفل يرفع علم فلسطني يف محمية افقيقيس حيث تحارصها املستوطنات غري الرشعية

  متعة واستكشاف  املحميات
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اإلنسـاين،  الثقـايف  والـراث  واملـوروث  البيئـة  عـىل  املحافظـة  بأهميـة  والتوعيـة  البيئيـة 

وآثـار الحضـارة التاريخيـة، واالسـتفادة مـن الثقافـة املحليـة الخاصـة بـكل مـكان: كالفن الشـعبي 

يف  الريـف  زهـرة  مهرجـان  مثـل  والتقاليـد،  والعـادات  واملهرجانـات  واملالبـس  الفلكلـوري، 

برزيـت واملشـمش يف جفنـا والعنـب يف الخليل، كام وتزيد السـياحة البيئية مـن فرصة التبادل 

الثقـايف واملعـريف بـني الحضـارات والشـعوب، وبالتـايل املقاربـة بـني البيئـات ذات القواسـم 

املشـركة إنسـانيا.

سياسـيا: تعمـل السـياحة عـىل تعزيـز ارتبـاط االنسـان بأرضـه وبيئتـه وتواجـده وصمـوده أمـام 

التهويـد.

6.3 الربامج املرتبطة بالسياحة البيئية

تأمـل الطبيعـة وتصفيـة الذهـن والـروح، واستكشـاف كل مـا فيهـا، مثـل رحـالت السـفاري 	 

الصحراويـة إذ يخـرج السـائح عن القيـود الحضارية ويجـرب الحياة البدائيـة، والتخييم والعزلة 

والرفيهيـة، وهـذه األقاليم تتخذ السـلطة املخّولـة فيها إجراءات حامية من الخـرق والتجاوزات 

االستغالل«. يف 

امليـزة التـي يتيحهـا تطبيق السـياحة البيئية هي ربط االسـتثامر واملشـاريع اإلنتاجيـة للمجتمع 

معادلـة  وفـق  السـياحية،  للمناطـق  والثقـايف  الحيـوي  والتنـوع  البيئـة  حاميـة  مـع  املحـي 

نحـو  السـياحة  توجيـه  عـىل  تعتمـد  سـياحية  برامـج  إعـداد  طريـق  عـن  وذلـك  واحـدة،  تنمويـة 

املواقـع املميـزة بيئيـا مـع التأكيـد عـىل مامرسـة سـلوكيات سـياحية إبداعيـة ومسـلية، دون 

املسـاس بنوعيـة البيئـة أو التأثـر عليهـا.

ومـع الحديـث عـن جـذب الـزوار لهـذه املناطق يجـدر بنـا االنتبـاه إىل الطاقـة االسـتيعابية والتي 

تعنـي »عـدد الـزوار الـذي ميكـن أن يسـتوعبه موقـع مـا دون إحـداث تغـرات غـر مقبولـة عـىل 

البيئـة الطبيعيـة واالجتامعيـة والثقافيـة أو التأثـر سـلبيا عـىل اسـتمتاع الـزوار باملنطقـة«.

6.2 أهمية وفوائد السياحة البيئية

األهـداف  مـن  مجموعـة  تحقيـق  عـىل  عملهـا  مـن  اكتسـبتها  خاصـة  أهميـة  البيئيـة  للسـياحة 

املتكاملـة ومـن ذاتهـا النابعـة مـن طبيعـة املامرسـة والتـي سـنتعرف عـىل أهـم جوانبها يف 

النقـاط التاليـة:

بيئيـاً: الحفـاظ عـىل التـوازن البيئـي وحاميـة الحيـاة الطبيعيـة عـر وضع ضوابط ترشـيد سـلوكية 

السـتهالك املـوارد لضـامن اسـتدامتها، وتوفـر حياة سـهلة بسـيطة بعيـدة عن اإلزعـاج والقلق 

تقـرب باإلنسـان إىل الفطـرة الطبيعيـة والحيـاة البسـيطة غـر املعقدة.

اجتامعيـا واقتصاديـا: تقـوم السـياحة البيئيـة عـىل االسـتثامر يف طاقـات املجتمـع واملـوارد 

املوجـودة وتنميـة العالقـات فيـه، وتطويـر املجتمـع ونقلـه مـن االنعـزال إىل االنفتـاح، وزيـادة 

واملشـاريع  املجتمـع  يف  املـرأة  دور  وتعزيـز  املجتمعيـة،  املشـاكل  وتقليـل  فيـه  العاملـة 

الصغـرة كإنتـاج املـواد الغذائيـة واملأكـوالت الشـعبية وإدارة بيـوت الضيافـة وتطويـر قطـاع 

الحـرف اليدويـة، مـام يسـهم يف زيـادة معـدل الدخـل للسـكان ورفاهيتهـم وتحسـني البنيـة 

التحتيـة.

ثقافيـا: وجـود السـياحة البيئيـة يسـهم يف زيـادة املعرفـة وأثرهـا من خـالل الرامج السـياحية 
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ال يوجـد اسـراتيجيات وخطـط مسـتدامة لتطويـر قطـاع السـياحة وعـدم ربطهـا بالقطاعـات 	 

األخـرى كالزراعـة واالقتصاد، باإلضافة إىل قلـة املوارد املالية والكـوادر البرية املؤهلة 

للقيـام مبهـام تطوير القطـاع السـياحي البيئي.

سـيطرة االحتـالل عـىل العديـد مـن املـوارد الطبيعيـة واملناطـق، وانتهاكات املسـتوطنني 	 

مـن تخريـب وحـرق لـألرايض وتدمـر املزروعـات، والزحـف العمراين االسـتيطاين.

الفجـوة الكبـرة بـني مـا يتوفـر مـن معلومـات وبني ما هـو موجود عـىل أرض الواقـع، حتى 	 

أّن مـا يعطـى يف التدريبـات واملحـارضات التوعويـة هـو يف معظمه معلومـات نظرية.

الفقـر والسـعي وراء توفـر مصـادر الـرزق يـأيت يف أولويـات الفلسـطينيني، مـام يسـهم 	 

يف تشـتيت اهتامماتهـم عـن البيئـة والسـياحة.

تلـوث املحيـط بالنفايـات الصلبـة التي ال تتحلل بسـهولة، عـدا عن املظهـر الخارجي اليء 	 

الذي تركـه للمنطقة.

التغرات املناخية، حتى لو كان تأثرها يف فلسطني أقل من غرها.	 

 

والثقافيـة  والتاريخيـة  امليـاه،  كعيـون  البيئيـة  املختلفـة  املعـامل  وزيـارة  االسـتقاللية، 

كاملقامـات واملتاحـف، واملعـارض الفنيـة، والحصـول عـىل خـرات والتعـرف عـىل ثقافـة 

وبيئـة تلـك املناطـق.

القيـام بالعديـد مـن األنشـطة الرفيهيـة املسـلية مثـل: رحـالت مراقبـة الطيـور والحيوانـات 	 

الريـة والنباتـات، والرياضيـة مثـل: املـي والركـض الخفيـف، وتسـلق الجبـال وركـوب الدراجـات.

التعـرف عـىل تاريـخ تلـك املنطقـة، ومشـاركة سـكان املجتمـع املحـي منطـه املعيـي 	 

والطقـوس  الطعـام  يف  خاصـة  حياتهـم،  وأنظمـة  عاداتهـم  عـىل  والتعـرف  مـا،  لفـرة 

واملهرجانـات  واملناسـبات  االحتفـاالت  ويف  مركبـة،  أو  تقليديـة  منـازل  يف  والسـكن 

وتنميتـه. املحـي  االقتصـاد  دعـم  بهـدف  والغذائيـة،  الفنيـة  واملعـارض 

املشـاركة باألنشـطة العلميـة البيئيـة سـواء أكانـت دامئة أو لفـرة محـددة، يف املخترات 	 

امليدان. أو 

املبيـت يف فنـادق أو أماكـن ضيافـة بيئيـة أو شـبه بيئيـة متخصصـة، إمـا للتمتـع بالهـدوء 	 

والعزلـة أو ألغـراض تربويـة وفنيـة كـام هـو الحـال يف قريـة فرخـة ومشـجر جـذور.

6.4 فرص النجاح

فلسـطني ذات املسـاحة الصغـرة، متتلـك مقومـات عاليـة لجـذب السـياح الداخليـني والوافديـن 

فلسـطني  وموقـع  ودينيـاً،  وتاريخيـاً  وبيئيـاً  ثقافيـاً  املتنوعـة  السـياحية  كاملناطـق  إليهـا، 

الجغـرايف املتوسـط بـني القـارات الثـالث الـذي جعلهـا مـن أفضـل األماكـن ملشـاهدة الطيـور 

املهاجـرة واملقيمـة سـنويا،  ووجـود بعـض األنشـطة املتفرقـة هنـا وهنـاك كاملي وتسـلق 

الفلسـطينية  املبـادرات  السـياحية  مـن  العديـد  وظهـور  والتخييـم،  الدراجـات  وركـوب  الجبـال 

الشـبابية، التـي سـاهمت يف نـر وتعريف النـاس بجامل فلسـطني وتحفيز النـاس للعودة اىل 

الطبيعـة وإيجـاد أماكـن لقضـاء األوقـات العائليـة بعيـداً عـن الضغـوط املجتمعيـة والسياسـية، 

باإلضافـة إىل توقيـع االتفاقيـات واملعاهـدات العامليـة واملحليـة وإصـدار قانـون البيئـة، إال أن 

السـياحة ال تـزال تواجـه تحديـات كبـرة داخليـة وخارجيـة سـنتطرق إىل بعضهـا:

تشكل السياحة البيئية يف فلسطني نسبة ضئيلة جدا من قطاع السياحة بشكل عام.	 
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عـىل  العمـل  املعنيـة  الجهـات  عـىل  يتعـنّي  رمبـا  الذكـر،  سـابقة  التحديـات  هـذه  مـن  انطالقـاً 

تطويـر القطـاع السـياحي بشـكل عام والبيئي بشـكل خـاص، من خـالل تطوير السياسـات والخطط 

االسـراتيجية بشـكل كبـر، وخلـق الوعـي بـني النـاس وتحويلـه إىل أنشـطة عـىل أرض الواقـع، 

كتدويـر النفايـات والتخلـص منهـا بطـرق سـليمة وترشـيد اسـتهالك املـوارد الطبيعيـة، والرويج 

بشـكل مكثـف لهـذه األماكـن السـتقطاب السـياح الداخليـني واألجانـب ومراقبـي الطيـور، وتدريب 

أهـل املنطقـة للعمـل كأداّلء سـياحيني وبالتـايل خلـق فـرص عمـل لهـم.

  يسمون أنفسهم جيش املحميات، يتخفون بألوان الطبيعة التي تساعدهم عىل التنكر اللتقاط أجمل الصور
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