
حقوق صور السوسنة يف هذا املنشور محفوظة للمصور سلطان السعدي

#mahmiyatmahmiyat.psinfo@mahmiyat.ps

تم إنتاج هذا املنشور بدعم من االتحاد األورويب. 
 محتوى هذا العمل يُعرب حرصاً عن رأي الهيئات املشاركة وهو ال 

يعكس بأي شكل من األشكال وجهة نظر “االتحاد األورويب”.

سوسن فقوعة

Iris haynei 
الزهرة الوطنية لدولة فلسطني

مسار رؤية سوسنة فقوعة

تـم توثيـق السوسـنة يف شـال قريـة فقوعـة و يف جنوبهـا، 

عـى  مشـيا  والتجـول  القريـة  اطـراف  اىل  الوصـول  ميكـن  حيـث 

ملشـاهدتها. االقـدام 

حديقة فقوعة
Faqqu’a Garden

شارع وادي الحداد
Wadi Elhaddad Str.
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صيدلية فقوعة
Pharmacy

مدخل القرية

Village Entrance

مسجد الفرقان

Alfurqan Mosque

مسجد عمر بن الخطاب

Omar Bin Elkhattab Mosque

مدرسة فقوعة للبنني
School for Boys

مدرسة فقوعة لإلناث
School for Girls
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سوسن فقوعة 

الزهرة الوطنية لدولة فلسطني

الـذي  السوسـن  أنـواع  أحـد  فقوعـة  سوسـنة  تعتـرب 

فلسـطني،  يف  املتوطنـة  السوسـنية  العائلـة  يتبـع 

الداكـن  البنفسـجي  بلونهـا  فقوعـة  سوسـنة  وتتميـز 

الـذي يبهـر العيـون بجالـه وسـحره، وكـرب حجـم بتالتهـا 

الزهريـة. تتوطـن هـذه النبتـة الرائعة يف مناطق شـال 

فلسـطني، خاصـة يف جبـال قريتـي جلبـون وفقوعه يف 

محافظـة جنـني، والتـي تبعـدان عـن مدينـة جنـني حـوايل 

باتجـاه  الرتتيـب  عـى  جنـني  مدينـة  مـن  كـم   11 و  كـم   12

الشـال الرشقي، والتي نسـبت إليها تسـمية السوسنة 

فقوعـه. بسوسـن 

فلسطني تزهو بجاملها الطبيعي

وألهميـة هـذه الزهـرة الربيـة والتـي تنبـع مـن ندرتهـا، 

حيـث أنهـا مهـددة باإلنقـراض بسـبب التمـدد العمـراين 

وجاليتهـا  البطـيء،  وتكاثرهـا  البيئيـة،  موائلهـا  عـى 

صنفـت  حيـث  القـدم،  منـذ  فلسـطني  يف  وتوطنهـا 

املـايض،  القـرن  ثالثينيـات  يف  باسـمها  وسـميت 

وبتنسـيب مـن سـلطة جـودة البيئـة أصـدر مجلس الـوزراء 

الفلسـطيني يف جلسـته املنعقدة بتاريـخ 2016/04/05 

قـراره باعتاد سوسـن فقوعه النبتة الوطنية لفلسـطني 

الوطنيـة. والشـعارات  الرمـوز  إىل  وإضافتهـا 

وصف الزهرة

وبرغـم جـال زهـرة سوسـن فقوعـة ذات اللـون البنفسـجي 

القاتـم، إال أنـه ال توجـد لهـا رائحـة. وتبـدأ باإلزهـار يف شـهر 

مـارس/ آذار مـن كل عـام، وتبقـى متفتحـة مـدة ثالثة أسـابيع، 

ضمـن مشـهد جـايل لعـدة زهـور منهـا يف تجمـع واحـد.

وتجـف أوراقهـا التـي تشـبه أوراق البصـل يف فصـل الصيـف، 

وتبقـى جذورهـا )رايـزوم( يف األرض، ثـم تبـدأ يف النمـو يف 

نهايـة الشـتاء القـادم، لتعـاود النمـو مـن جديـد يف رسـمة 

جاليـة تعيشـها جبـال فقوعـة وجلبـون املرتفعـة واملطلـة 

عـى منطقـة بيسـان وجنـني شـايل فلسـطني املحتلـة. 

وتشـكل أزهارهـا موئـالً ملبيـت أنـواع محـددة من النحـل الربي. 

لالرتفـاع  سـم   30 فقوعـة  سوسـن  نبتـة  أوراق  حجـم  يبلـغ 

وبعـرض 2 سـم ونصـف للورقـة، فيـا يبلـغ حجـم زهرتهـا مـا 

بـني )16-11 سـم(، وينمـو يف النبتـة عنـق واحـد فقـط، ويف 

كل عنـق تزهـر زهرة واحـدة فقط لذا سـميت بالزهـرة امللكية.

وهي أحد أنواع السوسـن املليك، ضمن ثالثة أقسـام للسوسـن 

»السوسـن  بعنـق  السوسـن  وهـي:  فلسـطني  يف  تعيـش 

امللـيك«، والسوسـن “متفـرع العنق”، والسوسـن “بدون عنق”. 

تتميـز زهـرة السوسـن بإمكانيتهـا عـى أن تتفتـح يف الظـروف 

الجويـة الصعبـة وعيشـها يف ظـروف جافـة بعـض الـيء.

السوسن يف املوروث الثقايف والشعبي

يرجـع أصـل تسـمية السوسـن بهـذا اإلسـم إىل معنـى أسـم 

تنـوع  يعكـس  الـذي  األمـر  اإلغريقـة،  باللغـة  قـزح«  »قـوس 

ألوانهـا. واختـالف  الزهـرة  أصنـاف 

زهـرة  العـامل  شـعوب  ومعظـم  الديانـات  مـن  الكثـر  يعتـرب 

املجتمـع  يف  مرتبطـة  أنّهـا  أي  مقّدسـة،  بأنَّهـا  السوسـن 

وتسـمى  للـه  تسـبّح  بأنهـا  العتقادهـم  دينيّـة،  مبعتقـدات 

بأنهـا  لالعتقـاد  املقابـر  فـوق  فتـزرع  »سـبيح«،  بالــ  شـعبياً 

الرشيـرة. األرواح  وتطـرد  املـوىت،  عـن  تخفـف 

االستخدامات الطبية للسوسن

لـآالم،  كمسـكن  يسـتخدم  زيـت  السوسـن  مـن  يسـتخرج 

وأوراقهـا تسـتخدم لعـالج الحـروق والجـروح وإدرار الطمـث. 

كـا يسـتعمل جـذور وزهـرة السوسـن كمنكهـات وصبغـات.


