الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية

املسار السياحي البيئي

مسار محمية العمرة ( أم الريحان)
مرورا ً بقرية برطعة الرشقية

جولة عرب املسار يف محمية العمرة ( أم الريحان) الطبيعية

بداية املسار
خربة عبدالله يونس
منطقة اسرتاحة
منطقة مراقبة طيور
نهاية املسار
وادي عميق

خارطة مسار برطعة ام الريحان

طول املسار

 4كم

درجة الصعوبة

سهل

وصف املسار

يبدا املسار من محمية العمرة
الطبيعية من مطلة الربج
وينتهي املسار عند نبعة
برطعة (راس العني)

طريقة ارتياد املسار

مشياً عىل األقدام

األقاليم والنظم املناخية إقليم البحر املتوسط
يبــدا املســار مــن محميــة العمــرة الطبيعيــة مــن مطلــة الــرج
ثــم يتجــه الزائــر غربــا بــن االشــجار الطبيعيــة الكثيفــة ليصــل اىل
خربــة عبداللــه يونــس ويســتكمل املســار غرب ـاً باتجــاه الــوادي
العميــق ليســتمتع الزائــر بطبيعــة املنطقــة والجــرف الصخــري
وينتهــي املســار يف نبعــة برطعــة راس العــن.

قرية برطعة
تقــع قريــة برطعــة يف جبــال الخطــاف اىل الشــال الغــريب من
مدينــة جنــن ،وتبعــد عنهــا حــوايل ثالثــن كيلــو مــر ،تبعــد عــن
بلــدة يعبــد عــرة كيلــو مــر .يحدهــا مــن الجنــوب بلــدة قفــن
وقريــة ظهــر العبــد ،ومــن الشــال قريتــي عــارة وعرعــرة،
ومــن الــرق قريــة زبــدة ومــن الغــرب قريــة ام القطــف.
ثبــت االســم الحــايل للقريــة عــام  1924م مــن قبــل االنجليــز،
عرفــت برطعــة بهــذا االســم نســبة اىل مقــام الشــيخ محمــد
الربطعــاوي املقــام عــى رأس تلــة يف خربــة برطعــة .قســمت
قريــة برطعــة عــام  1949م يف اتفاقيــة رودس اىل قســمني
برطعــة الرشقيــة تابعــة للحكــم االردين وبرطعــة الغربيــة التــي
اصبحــت تابعــة الرسائيــل ،ورســمت الحــدود فاصبــح الــواد هــو
الحــد الفاصــل بــن القريتــن والتــي يســكنها ابنــاء عائلــة كبهــا،
فاصبــح الخــط االخــر يفصــل بــن شــقي القريــة.

قرية برطعة

مشهد من املحمية

مشهد من املسار

االماكن السياحية والتاريخية
محمية ام الريحان (العمرة) الطبيعية
محميــة العمــرة ام الريحان (العمــرة) الطبيعيــة محافظة جنني.
متتــد مســاحة املحميــة عــى مســافة  14ألــف دونــم مــن
األشــجار الحرجيــة متتــد بــن قريتي طــورة الغربية وبرطعــة
الرشقيــة .تتبــع محميــة عمــرة لقريــة أم الريحــان وهــي جــزء
مــن ثــاث قــرى عزلهــا جــدار الفصــل العنــري عــن محيطهــا
الطبيعــي يف جنــن وهــي أم الريحان ،وظهــر املالح ،وخربــة
الرعديــة .وتعــ ّد محميَّــة العمــرة أكــر محميــة طبيعيــة يف

األرايض املحتلــة عــام  ،1967وكان مــن امل ُفــرض أن يتــم نقــل
املســؤولية عنهــا لصالــح الســلطة الفلســطينية .تبعــد عــن
البحــر األبيــض املتوســط  27كــم ،وترتفــع عــن ســطح البحــر 450
مــرا.

بنايات قدمية موجودة يف املحمية

تم بناؤها يف عهد االنتداب الربيطاين

التنوع البيئي والحيوي
تتميــز املحميــة بأنهــا ذات نظــام بيئــي مميــز يتبــع نظــام
غابــات البحــر املتوســط ،لذلــك تشــكل أشــجار البلــوط 80%
مــن مســاحة املحميــة ،كــا تتواجــد فيهــا أشــجار ال ُبطــم

الفلســطيني ،الزعــرور ،القيقــب ،الســويد ،الــرو ،الكينــا،
الــزرود ،الرسيــس .وأعشــاب بريــة متــل الزعــر ،املريميــة،
الجعــدة ،وتزيــن املحميــة األزهــار الربيــة مثــل شــقائق
النعــان ،سوســن عــادي ،أوركيــد مســنن ،ختميــة .شــوهد
عــدد مــن الحيوانــات الربيــة يف املحميــة أبرزهــا الثعلــب
األحمــر ،ابــن آوى الذهبــي ،النيــص (الشــيهم) ،الخنزيــر
الــري ،غــزال الجبــل الفلســطيني ،الضبــع املخطــط .وتعــد
املحميــة مــن املناطــق املهمــة للطيــور وينطبــق عليهــا

املعايــر الدوليــة لحاميــة وصــون الطبيعــة  IUCNأي
املواقــع التــي تُســهم بشــكل كبــر يف اســتمرار التنــوع
البيولوجــي العاملــي .تتميــز املحميــة أيضــا بتواجــد أنــواع
عديــدة مــن الطيــور املقيمــة واملهاجــرة ووجودهــا عــى
مســار هجــرة الطيــور مــن الســاحل يزيــد مــن قيمتهــا ،وميــر
فــوق ســاء املحميــة العديــد مــن أنــواع الطيــور منهــا طيور
مهــددة أو يتناقــص عددهــا يف جميــع أنحــاء الرشق األوســط
مثــل العويســق والعقــاب امللــي .ومــن اهــم الطيــور يف
املحميــة حجــل الجبــل الفلســطيني (الشــنار) ،عقــاب الثعابــن،
اللقلــق األســود ،حــوام طويــل الســاق ،أبــو الحنــاء األورويب،
عقــاب الســهول.

خربة عبد الله اليونس
تقــع يف الجهــة الرشقيــة مــن قريــه برطعــة ،وهــي مقامــة
عــى تلــة مرتفعــة ،يفصــل بينهــا وبــن خربــة برطعــة واد
يســمى واد عيــد.

خربة عبدالله يونس

نشــأت القريــة عــام 1914م مــن قبــل املرحــوم عبــد اللــه
اليونــس ،وتتكــون القريــة حاليــاً مــن  40بيتــا تضــم أبنــاءه
واحفــاده.

االماكن السياحية والتاريخية

وادي الغميق
يبــدأ وادي الغميــق مــن واد عيــد حتــى نبعــة رأس العــن  ،وهو
مــن معــامل برطعــة الســياحية ،عنــد النظــر اىل واد الغميــق
تــرى وكأنــه انشــق الجبــل اىل نصفــن ،يشــبه اىل حــد مــا حفــرة

وادي الغميق

االنهــدام .يف وســط الــوادي كانــت مغــارة النمــرة املشــهوره
والتــي قتلهــا االجــداد بســبب مضايقتهــم وقتــل مواشــيهم.

رأس العني
عــر ابنــاء الكبهــا عــى عــن املــاء عــام  1840م يف وســط

ان قامــت قــوات االحتــال االرسائيــي بالســيطرة عــى نصــف

الــوادي بــن شــجريات العليــق ،وبــدأوا ببنــاء البيــوت بالقــرب

القريــة يف اتفاقيــة رودس التــي حدثــت يف  3نيســان عــام

منهــا لالســتفادة مــن نبــع املــاء لســقي مواشــيهم .بــدأوا

 1949م وذلــك بعــد وضــع الحــدود والتــي اصبــح مــن الصعــب

بزراعــة االشــجار املثمــرة بالقــرب منهــا ،فأصبحــت البســاتني

وصــول نســاء القريــة اىل العــن للحصــول عــى املــاء ،فقــام

تنتــر عــى ضفــاف الــوادي بالقــرب مــن عــن املــاء.

ابنــاء القريــة ببنــاء قنــاة عــى حافــة الــوادي تســر مســافة

بــدأ االجــداد بفكــرة بنــاء قنــاة العــن لتصــل مســافة اثنــن كيلــو

اثنــن كيلــو مــر وتصــب يف بركــة مــاء يف وســط القريــة

مــر ،تبــدأ مــن رأس العــن حتــى وســط القريــة ،وذلــك بعــد

قناة العني

التنوع الطبيعي والحيوي

درسة زرقاء

سلحفاة مهامزية الورك

الحجل الفلسطيني

حرباء الرشق

شقائق النعامن

أوركيد مسنن

عقاب الثعبان

سوسن عادي

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.

