
املسار السياحي البيئي
الناقورة - سبسطية - عّجة  

الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية



جولة عرب املسار يف الناقورة



يبــدأ املســار مــن جنــوب القريــة مــن عــن قبلــة ثــم يتجــه الزائــر 
اىل الــرق ليصــل اىل االســراحة االوىل املطلــة عــى ديــر 
ــل اىل  ــا ليص ــي جنوب ــر بامل ــتمر الزائ ــس، يس ــال نابل رشف وجب
مقــام إبراهيــم األدهــم، يســتكمل الزائــر املســار باتجــاه الــرق 
نحــو منتــزه ابــو ســليم، بعدهــا يبــدأ بالصعــود جنوبــاً نحــو مقــام 
الشــيخ شــعلة الــذي يرتفــع حــوايل 600 مــر فــوق ســطح البحــر 
ومطــل عــى القريــة ومدينــة سبســطية، يكمــل الزائــر نــزوال نحــو 
عــن هــارون يف القريــة وينهــي املســار عنــد شــال الــوادي.

قرية الناقورة

ــوايل  ــا ح ــد عنه ــس وتبع ــة نابل ــريب ملدين ــال الغ ــع اىل الش تق
ــال  ــن الش ــا م ــم، يحده ــا 5200 دون ــاحة اراضيه ــغ مس ــم، تبل 10ك
ــط  ــي الراب ــارع الرئي ــرب الش ــن الغ ــة وم ــطية التاريخي ــدة سبس بل
بــن مدينــة نابلــس وجنــن واملغتصبــة شــايف شــمرون، ومــن 
ــرة  ــدة عص ــرق بل ــن ال ــا وم ــدة زوات ــا وبل ــت ايب ــدة بي ــوب بل الجن
الشــالية وبلــدة اجنســنيا، يبلغ عــدد ســكانها حوايل 2200 نســمة، 
يوجــد فيهــا مدرســتان وثالثــة قيــد اإلنشــاء، جمعيــة نســوية، مركــز 
شــباب ونــادي للمراهقــن )إمباكــت( وعيــادة صحيــة باإلضافــة اىل 
مســجدان وشــبكة ميــاه وشــبكة كهربــاء تخــدم كافــة املواطنــن.

7.7 كمطول املسار

متوسط الصعوبةدرجة الصعوبة

يبدأ املسار من جنوب قرية الناقورة وينتهي عند شال الواديوصف املسار

مشياً عى األقدامطريقة ارتياد املسار

إقليم البحر املتوسط األقاليم والنظم املناخية

االماكن السياحية والتاريخية

عني قبلة

 تقــع جنــوب القريــة، يتقســم املــاء الخــارج مــن العن بالتســاوي 
بــن الناقــورة وديــر رشف، حيــث أن حصــة الناقــورة تســتخدم 

للزراعــة وهــي مــن انقــى الينابيــع يف الوطــن.



مقام ابراهيم االدهم

 يقــع جنــوب القريــة وهــو مقــام دينــي عــى قمــة جبــل يُدعــى 
املــزار، يعــود تاريخــه اىل العهــد العثــاين.

عني هارون

ــيخ  ــة الش ــه قلع ــة علي ــل املقام ــفل الجب ــدة أس ــع رشق البل  تق
شــعلة، هــي عبــارة عــن نفــق رومــاين تحــت االرض بطــول 180م 
يصــل اىل نقــر يخــرج منــه املــاء، النفــق مبنــي بأحجــار رومانيــة 
عــى شــكل قــوس. يغــذي النبــع سبســطية والناقــورة مــن 
ــطية  ــبة %60 لسبس ــذا بنس ــا ه ــى يومن ــاين وحت ــد الروم العه

و%40 للناقــورة.



مقام وقلعة الشيخ شعلة

ــطح  ــن س ــع 600م ع ــة يرتف ــل رشق القري ــة جب ــى قم ــع ع يق
البحــر، وهــو قلعــة يونانيــة رومانيــة اســتخدمت يف العهــد 
االســامي، كانــت مبثابــة نقطــة دعــم وحايــة لبلــدة سبســطية 
يف العهــد الرومــاين، تعتــر نقطــة جــذب ســياحي مهــم جــداً 

ــطية.  ــا بسبس ــة وارتباطه ــا التاريخي لقيمته

تشتهر الناقورة بعدة منتوجات

وصناعات منها

الصابون البلدي املصنوع من زيت الزيتون الخالص.	 
مخلات الزيتون االبيض واالسود.	 
الليمون حيث ميتاز بجودة عالية.	 
املنتج املحيل البيئي من خرضاوات ومعجنات 	 
مصنوعات حرفية يدوية.	 



بلبل أصفر العجز الهدهد

فراشة ذيل السنونو طائر العويسق

التنوع الطبيعي والحيوي



مشهد من املسار شالل الواد

الخنزير الربي  ترمس الجبال األزرق



جولة عرب املسار يف سبسطية



يبــدا املســار مــن وســط البلــد، بالتحديــد مــن مبنــى بلديــة 

سبســطية ثــم يتجــه الزائــر رشقــا عــر الطريــق الرئيــي الــذي 

ميــر بالقبــور الرومانيــة عــى جوانــب الطريــق ليصــل اىل شــارع 

ســكة حديــد الحجــاز، ويكمــل يف الســر رشقــا مــع الطريــق 

ليصــل اىل اســراحة فــوق الجــر العثــاين، يســتمر الزائــر 

بالســر رشقــا نحــو ميــدان ســباق الخيــل ليصــل بعدهــا اىل 

البــدة القدميــة وينهــي املســار يف ســاحة البيــادر. 

بلدة سبسطية

نســمة،   3500 ســكان  بعــدد  فلســطينية  بلــدة  سبســطية 

ــة  ــة الغربي ــال الضف ــس ش ــة نابل ــة يف محافظ ــى تل ــع ع تق

ــطية  ــر سبس ــة. تعت ــرب املدين ــال غ ــم ش ــوايل 14 ك ــد ح وتبع

موقعــاً ســياحياً مهــاً وجاذبــاً مــن مواقــع الــراث الثقــايف 

معظــم  عــن  متيزهــا  عامليــة  قيمــة  ذا  بــل  الفلســطيني، 

األخــرى يف فلســطن، وتظهــر  األثريــة والراثيــة  املواقــع 

هــذه القيمــة مــن خــال تعــدد طبقــات البنــاء التاريخيــة وتداخــل 

املشــهد الطبيعــي واألنظمــة الزراعيــة التــي تــم تطويرهــا 

5.5 كمطول املسار

سهلدرجة الصعوبة

يبدأ املسار من وسط البلد عر سكة حديد الحجاز وينتهي يف ساحة البيادروصف املسار

مشياً عى األقدامطريقة ارتياد املسار

إقليم البحر املتوسط األقاليم والنظم املناخية

منــذ آالف الســنن، باإلضافــة اىل مــا ســبق فــإن سبســطية تتميز 

ــاين(،  ــويك والعث ــن اململ ــة ) العرصي ــدة القدمي ــود البل بوج

القدميــة يف سبســطية داخــل جــدار املدينــة  البلــدة  تقــع 

الرومــاين، وبالتحديــد يف الجانــب الرقــي منهــا، وقــد بنيــت 

عــى مســافة قريبــة مــن القمــة التاريخيــة التــل، وســكنت هــذه 

البلــدة بشــكل متتابــع منــذ عــدة قــرون، ال تــزال آثــار ســكنها 

تشــكل النســيج العمــراين إمــا مــن خــال أمنــاط املبــاين أو مــن 

خــال الســاحات املفتوحــة. 

ــات األثريــة العديــدة التــي نفــذت يف املوقــع  أظهــرت التنقيب

ــود  ــة تع ــل األثري ــدم الدالئ ــأن أق ــن ب ــرن العري ــع الق ــذ مطل من

للعــرص الرونــزي املبكــر )3200ق.م(. كانــت سبســطية عاصمــة 

سياســية وإداريــة مهمــة خــال العــرص الحديــدي )حــوايل -900 

538ق.م(، خضعــت سبســطية للحكم الرومــاين ) 63ق.م 324-م 

(. تعــود اآلثــار البــارزة التــي نراهــا اليــوم يف مدينــة سبســطية 

ــذ  ــة تنفي ــهدت املدين ــة ش ــرة الروماني ــال الف ــرة. خ ــك الف لتل

ــة،  ــة الغربي ــة، البواب ــور املدين ــم )س ــم ض ــايئ ضخ ــروع بن م

ــد  ــرح، معب ــة، امل ــاحة العام ــكا، الس ــد، البازيلي ــارع املعم الش



اغســطس، معبــد كــوري، امللعــب الريــايض، القنــاة املائيــة 

ــر(.  واملقاب

يف الفــرة اإلســامية األوىل تــم فتــح سبســطية عــى يــد عمــر 

ــن  ــيطرة الصليبي ــت س ــت تح ــم وقع ــنة 634م، ث ــاص س ــن الع ب

منــذ عــام 1099م، تــم بنــاء كاثدرائيــة ضخمــة فــوق رضيــح 

ســيدنا يحيــى عليــه الســام والتــي حــول قســم منهــا اىل 

مســجد يف الفــرة األيوبيــة )1187م 1225-م(، ثــم بنــي يف 

الفــرة العثانيــة وتحديــدا عــام 1892م مســجداً عــى القســم 

ــه  ــى علي ــي يحي ــجد النب ــو مس ــة، وه ــن الكاثدرائي ــي م الرق

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت ــزال قامئ ــذي ال ي ــام وال الس

شارع األعمدة



طريق سكة حديد الحجاز

االماكن السياحية والتاريخية

سكة حديد الحجاز

كانــت ســكة حديــد )نابلس-العفولــة( يومــاً جــزًء مــن ســكة حديــد 
الحجــاز، بنيــت خــال الفــرة العثانيــة نهايــة القــرن التاســع 
عــر وبدايــة القــرن العريــن بأمــر مــن الســلطان عبــد الحميــد 
الثــاين خليفــة املســلمن آنــذاك، هــدف هــذه الســكة كان ربــط 
إســطنبول حــارضة الخافــة مبكــة املكرمــة عــر قطــار لتســهيل 

ــة. ــة املقدس ــات الحــج اىل املدين رح

الجرس العثامين

يعتــر الجــر العثــاين جــزء مــن ســكة حديــد قطــار الحجــاز، تــم 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة بنهاي ــرة العثاني ــال الف ــييده خ تش

وببدايــة القــرن العريــن.



 )  Stadium( امللعب الروماين

أو ميدان سباق الخيل

ــة  ــل املنطق ــه داخ ــايل لتل ــفيل الش ــدر الس ــع يف املنح يق
املســورة يف الفــرة الرومانيــة، ويتألــف مــن بنايتــن متاثلتن 
بنــاء طويــل مســتطيل مغلــق مكونــاً ســاحة  التخطيــط،  يف 
ــة  ــدة املفتوح ــن األعم ــوف م ــة صف ــن أربع ــون م ــة ويتك داخلي
مــن الداخــل عــى ســاحة مركزيــة، وتــم بنــاء اإلغــاق األول عــى 
النمــط الــدوري يف الفــرة الرومانيــة االوىل، واإلغــاق الثــاين 
تــم بالطــراز الكورنثــي ويعــود اىل الربــع االخــر مــن القــرن 
الثــاين بعــد امليــاد، مــن املحتمــل انــه كان مكرســاً لســباق 

ــة. ــة واملصارع ــات املاكم ــض ومباري الرك



املقابر الرومانية 

معظــم الهيــاكل األثريــة التــي تــم اكتشــافها خــارج ســور املدينــة الرومانيــة كانــت مقابــر تقــع عــى املنحــدرات وتعــود اىل الفــرة 
الرومانيــة، تــم تعريــف أنــواع عديــدة مــن املقابــر كمقابــر SHAFT، أو قبــور الغــرف، أو القبــور الفرديــة Loculi، ومــن أهــم املقابــر 

املوجــودة هــو قــر ســيدنا يحيــى ومقــرة الطبقــة الخاصــة )مقــرة القبــة(.



البازليكا والفورم الروماين )ساحة البيادر(

ــذ الفــرة الرومانيــة، حيــث كان  أخــذت شــكلها الحــايل من
ــة  ــريب، ويف نهاي ــرف الغ ــعة يف الط ــة واس ــاك بناي هن
القــرن الثــاين بعــد امليــاد طوقــت هــذه املنطقــة برواق 
ــا  ــاين طوق ــورم الروم ــي، وكان الف ــراز الكورنث ــى الط ع
مســتطيا ابعــاده 128x72 م مبلطــاً مــن الحجــر، محــاط 
بجــدران مغطــاة مــن الجوانــب األربعــة. صــف األعمــدة 
الثانيــة املنتصبــة تخــص الفــورم الرومــاين، أمــا خــط 
القواعــد يف الجانــب الغــريب للمنطقــة تخــص البازيليــكا 

ــاء. ــن الفسيفس ــة م ــرات الجانبي ــة املم ــت أرضي وكان



املدرج الروماين

تشتهر سبسطية بعدة 

منتوجات وصناعات منها

املنتوجات الخزفية واألشغال اليدوية.	 
 املنتوجات البيتية كالصابون واملخلات والزيتون. 	 
املأكــوالت الشــعبية والوجبــات الخفيفــة باإلضافــة 	 

الطبيعيــة واأللعــاب. اىل املروبــات 
ــزل ملبيــت 	  ــدة بيــوت ضيافــة ون  يتوفــر أيضــاً يف البل

ــياح. الس
أحد النزل يف بلدة سبسطية 



الثوم األبيض أو ثوم نابويل عجام سوداء أو وحر مخطط

عصفور الشمس الفلسطيني نقار الخشب السوري

التنوع الطبيعي والحيوي

درسة القمح



الكتان األزغب درهمية

شقائق النعامن البسباس أو البسوم



جولة عرب املسار يف عجة



ــم  ــية ث ــة الشمس ــدر1 للطاق ــع ب ــن موق ــار م ــر املس ــدأ الزائ يب
طبيعيــة  صخــور  وهــي  العرقــان  منطقــة  إىل  غربــاً  يتجــه 
ــم  ــادر، ث ــة البي ــى منطق ــة ع ــة الخاب ــر باإلطال ــتمتع الزائ ليس
ميــر املســار عــى خــط ســكة حديــد الحجــاز، أحــد أهــم املعــامل 
التاريخيــة عليــه، يكمــل الزائــر ليصــل اىل املوقــع األثــري الــذي 
بحرايــق النصــارى، وفيــه تكــر الكهــوف واملعــارص  يعــرف 
واملقابــر، يبــدأ الزائــر بعدهــا بالتوجــه نحــو موقــع بــدر2 للطاقــة 

الشمســية، ثــم ينتهــي املســار يف منتــزه وحديقــة بلديــة 
ــة. عج

بلدة عجة

مــن  غــرب  جنــوب  19كــم  مســافة  عــى  عجــة  بلــدة  تقــع 
بلــدة  تزخــر  نســمة،   6500 يبلــغ  ســكان  بعــدد  جنــن  مدينــة 

5 كمطول املسار

سهلدرجة الصعوبة

املسار عر قرية عجة واملواقع االثرية والطبيعية فيهاوصف املسار

مشياً عى األقدامطريقة ارتياد املسار

إقليم البحر املتوسط األقاليم والنظم املناخية

مرشوع بدر 3 للطاقة الشمسية، حيث تم تأسيس ورش عمل مرشوع الطاقة الشمسية بدر
للمنتجات الرتاثية والشعبية ألبناء املجتمع املحيل



عجــة و محيطهــا مبجموعــة مــن املنشــآت و املعــامل األثريــة 
ــة يف  ــياحية بيئي ــة س ــا كوجه ــزز مكانته ــي تع ــة الت والطبيعي

. محيطهــا

االماكن السياحية والتاريخية

مرشوع بدر للطاقة الشمسية

الخايــا  مــن  الكهربــاء  النتــاج  حقــول   3 مــن  يتكــون  والــذي 
الضوئيــة موزعــة عــى مواقــع مختلقــة مــن البلــدة، يتميــز هــذا 

املوقــع بكونــه املــروع األول يف فلســطن ايل يَنفــذ بنظــام 
ــة و  ــه العلمي ــز بأهميت ــا يتمي ــاص، ك ــاع الخ ــع القط ــة م الراك
ــنويا،  ــن س ــبة 1200 ط ــون بنس ــات الكرب ــض انبعاث ــة ويخف البيئي
يتميــز بإطالــة عــى مناطــق ذات مشــهد رائــع تلخــص الطبيعــة 
ــا  ــي تصدره ــة الت ــات التقليدي ــض املنتج ــل بع ــخ يف عم والتاري

البلــد.
ــة يف  ــامل التاريخي ــم املع ــد أه ــع أح ــع م ــط املوق ــا ويرتب ك
البلــدة وهــو خــط ســكة حديــد الحجــاز، الــذي  يضــم مجموعــة 
ــذا الخــط ضمــن أرايض  ــاه التاريخيــة، ميــر ه مــن عبّــارات املي



تشتهر عجة بعدة منتوجات وصناعات منها

الحرف اليدوية.	 
محاصيل الفريكة.	 
معارص العنب.	 

عرقان القلعة

ــن  ــع ع ــة ترتف ــور طبيعي ــو صخ ــي، وه ــي طبيع ــع جيولوج موق
ســطح األرض بشــكل جميــل وتضــم عــدد مــن املعــارص التاريخيــة.

معارص العنب

مــروع غابــة عجــة الخــراء والــوادي النــراين التــي تقــوم 
البلديــة عــى زراعتهــا مبختلــف االشــجار لتعزيــز البيئــة يف 
املوقــع مبــا يعيــد العديــد مــن النباتــات الطبيعيــة إىل املنطقة 
ويتيــح للزائــر فرصــة لإلقامــة ومراقبــة البيئــة والطيــور النــادرة 
التــي تعيــش أو تــزور املنطقــة، مــن خــال اإلقامــة يف القريــة 

ــة التــي تنشــئها البلديــة يف املوقــع لهــذا الغــرض. البيئي
وتضــم بلــدة عجــة يف محطتهــا التاليــة أهــم املواقــع األثريــة 
حرايــق  منطقــة  يف  الصخــور  داخــل  املنحوتــة  القدميــة 

النصــارى، وهــي قريــة زراعيــة مــن العــرص الحديــدي تضــم 

عــدد مــن الكهــوف واملدافــن ومعــارص العنــب والزيتــون التــي 
ــهولها  ــرف س ــدة وت ــرب البل ــى غ ــرف ع ــة ت ــى تل ــع ع تق
ــدة  ــاب لبل ــي وخ ــاً طبيع ــهداً تاريخي ــر مش ــح الزائ ــا مين ــا، م به
الزعــر وبيــادر الفريكــة  عجــة مبعاملهــا املختلفــة ومــزارع 
التــي متيــز بلــدة عجــة قبــل أن يصــل الزائــر إىل متنــزه  ومــرح 
للزائــر  ميكــن  حيــث  الــزوار،  مركــز  و  عجــة  بلــدة  وحديقــة 

ميكــن  كــا  التقليديــة،  الطعــام  وجبــات  وتنــاول  اإلســراحة 
للزائــر التجــول يف البلــدة القدميــة ومشــاهدة أهــم املبــاين 
التقليديــة والتاريخيــة والنظــر اىل بعــض املغــاور واالنفــاق 

القدميــة الواقعــة يف البلــدة.



التنوع الطبيعي والحيوي

البومة الصغرية

حدأة سوداء

سيف الغراب



العوسقأبو شفة

اللقلق األبيض



أنجر هذا املرشوع بالرشاكة مع الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية 

بالتعاون مع البلديات واملجالس القروية املشاركة، وذلك بدعم و متويل 

مؤسسة هانس زايدل األملانية من خالل مرشوع محميات فلسطني 

وتنفيذ الدليل السياحي البيئي أ. سائد الشوميل.


