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ي خدمة المستوطنات 
القسم أ: المواقع الأثرية �ف

1. تعريف إرسائيل للمنطقة 

بني السنوات 1947-1943 أنشئت أربع بلدات إرسائيلية يف املنطقة سّميت "جوش عتصيون". ويف عام 1948 قام 

الجيش األردين بهدمها جميًعا. بعد حرب 1967 أُعيد إنشاء البلدات، ويف عام 1980 تم االعرتاف بجوش عتصيون 

ككيان ذي سلطة محلية. 

مقدمة 

القدس شامال.  ويحّد  الغربية  الضفة  يقع يف  اإلرسائيليني،  من  الكثري  قبل  من  يسمى  عتصيون"، كام  "جوش 

البلدات  الجنوب  الواقعة غريب ورشقي مدينة بيت لحم. يحّد جوش عتصيون من  وهو يشمل كل املنطقة 

املنطقة  هذه  أن  اإلرسائيليني   من  الكثري  يعتقد  وغريها(.  سعري  )حلحول،  الخليل  منطقة  يف  الفلسطينية 

مبعظمها ستبقى بأيدي إرسائيل يف أي اتفاق سيايس مع  الفلسطينيني. 

عىل  اإلرسائيلية  السيادة  بفرض  املطالبني  اإلرسائيليني  الساسة  بعض  أصوات  تعالت  األخريين  العامني  خالل 

كأداة  األثريات  باستخدام  إرسائيل  تقوم  املنطقة  ضم  عىل  السيايس  الرصاع  هذا  يف  عتصيون.  جوش  منطقة 

أساسية لتحقيق مآربها. إذ تستثمر حكومة إرسائيل ماليني الشواقل يف تطوير املواقع األثرية، مثل هريوديون 

لتاريخ شعب إرسائيل وتتجاهل تاريخ هذه املواقع يف فرتات أخرى أو  بالنسبة  البيار، وتُربز أهميتها  ووادي 

تتعاطى معها بشكل محدود. 

وبينام يتواجد السياح والزوار واملواطنون اإلرسائيليون بكثافة يف هذه املنطقة، يكاد ينعدم تواجد الفلسطينيني 

موقع  أنها  املنطقة عىل  مع  الزوار  آالف  مئات  ويتعامل  عليها.  اإلرسائيلية  السيطرة  يعّزز  الذي  األمر  فيها، 

اإلرسائييل- الطابع  بذلك  ويعّززون  للمكان،  السيايس  السياق  متجاهلني  اليهودية،  باألثريات  غنّي  سياحي 

اليهودي للمنطقة.

تنقسم هذه الدراسة إىل قسمني. يف القسم األول فحصنا االستعامل السيايس، الثقايف واالقتصادي الذي متارسه 

إرسائيل واملستوطنون فيام يتعلق باملواقع األثرية، ويف القسم الثاين نقرتح ثالثة مسارات للتجوال يف املواقع 

األثرية الواقعة عىل مقربة من القرى الفلسطينية أو املتيرسة للفلسطينيني. يف اعتقادنا، الرصاع عىل املنطقة 

واملواريث املحلية هو جزء ال يتجزّأ من الرصاع السيايس، فاملواقع األثرية هي الشاهد األسايس القائم عىل األرض 

بخصوص املايض الغنّي للبالد. تحتوي هذه املواقع عىل إمكانيات ثقافية كبرية لدراسة املنطقة واملايض، كام 

أن هناك قابلية اقتصادية لتطوير السياحة وزيادة حركة الناس يف املنطقة. ولكن بينام تقوم إرسائيل بشكل 

مكثّف باستخدام املواقع األثرية ألغراض سياسية، ثقافية واقتصادية، ال يزال املجتمع الفلسطيني متأخرا عن 

التعاطي مع األثريات كجزء أسايس من هويته، ويبدو أنه مل يستوعب بعد أهميتها يف الرصاع السيايس. 

نستعرض يف القسم الثاين من الدراسة املواقع األثرية املتيرسة للفلسطينيني وذات القابلية السياحية االقتصادية 

والثقافية للمجتمع املحيل. يتم استعراض املواقع كمسارات للتجوال مع الرتكيز عىل املواقع األثرية. املعلومات 

أثرية بالدرجة األوىل وتعتمد عىل البحث املتوفر يف هذا املجال. 
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 2. فرع السياحة 

ساهم فرع السياحة بحوايل %4 من الناتج القومي اإلجاميل لدولة إرسائيل يف عام 2013، أي ما يعادل 11.5 مليار 

دوالر. جاء نصف هذا املبلغ تقريبا )خمسة مليارات دوالر( من السياحة الخارجية6. أما يف مناطق السلطة 

الفلسطينية فتساهم السياحة بأقل من %3 من الناتج القومي اإلجاميل7. ونشري، لغرض املقارنة، أن السياحة 

يف األردن تساهم بحوايل %21 من الناتج القومي اإلجاميل، ووصل الدخل السنوي من السياحة عام 2013 إىل 

حوايل سبعة مليارات دوالر8. 

يشّكل الحجاج املسيحيون جزءا ملحوظا من السياحة الوافدة إىل إرسائيل وفلسطني. وتعتمد مسارات التجوال 

الخاصة بهم عىل األماكن املقّدسة والتاريخية املرتبطة بتاريخ األرض املقدسة. 

يف مناطق C التي تضم حوايل %60 من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة اإلرسائيلية التامة، هناك 

ة. يشكل الكثري من املواقع منشأة  حوايل 6000 موقع أثري9، يحتوي بعضها عىل إمكانيات سياحية غري مستغلّ

زراعية من فرتة قدمية، مثل معرصة نبيذ أو معرصة زيتون أو كسارة قدمية. 

املواقع األثرية املركزية يف الضفة الغربية خاضعة إلدارة سلطة الطبيعة والحدائق اإلرسائيلية، ومنها قمران، 

ا. هناك موقعان  الزوار سنويًّ إقباالً من آالف  املواقع  النبي صموئيل وجبل جريزيم. تشهد هذه  هريوديون، 

زة، هام سوسيا وتل شيلو. آخران تديرهام جمعيات استيطانية وميرّان بحملة تطوير مميّ

2.1 تطوير السلطة الفلسطينية للسياحة يف محيط بيت لحم

يف عام 2005 عرضت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع اليونسكو قامئة تضم 20 موقعا تراثيا وطبيعيا ذا قيمة خاصة، 

موجودة يف الضفة الغربية وغزة10. املواقع املوجودة يف محيط بيت لحم/"جوش عتصيون" هي التالية: 

"الربية – أديرة يف الصحراء" - صحراء يهودا واألديرة البيزنطية املتواجدة فيها )مار سابا، مغارة حريتون وغريها( 

مبا فيها هريوديون.11 

الضفة  جنوب  من  الرشقي  الجزء  يف  البيار"  وادي  "قناة  بينها  ومن  القدس،  إىل  املياه  قنوات  السبيل"-  "قناة 

الغربية. قنوات املياه التي أقيم جزء منها يف الفرتة الرومانية املتأخرة، تنقل مياه الينابيع من منطقة الخليل 

عن طريق "برك سليامن" جنويب قرية الخرض ومن هناك إىل القدس. 

الثقافة  القدم عىل  منذ  القرية  تحافظ  بتري.  قرية  من  الغريب  القسم  يف   - والعنب"  الزيتون  أرض  "فلسطني 

Z. Reinstein, "Record year for incoming tourism", ynetnews, 10 January 2014  )6

West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy", World Bank website  )7

  Knoema World Data Atlas, Jordan Travel&Tourism total contribution to GDP )%(  )8

R. Greenberg and A. Keinan, "Israeli Archaeological Activity in the West Bank 1967-2007: A Sourcebook", 2009  )9

Inventory of Cultural and Natural Heritage Sites of potential outstanding universal value in PALESTINE  )10

UNESCO World Heritage Convention, Tentative Lists, El Bariyah: Wilderness with Monasteries  )11

الواقعة بني بيت لحم والخليل، بني عيمق  الضيق ملصطلح "جوش عتصيون" إىل املنطقة  التعريف  يتطّرق 

هئيال غربا وبني شارع 60 رشقا1. يسكن املنطقة حوايل 100 ألف مواطن )ال يشمل سكان مدينة بيت لحم(، 

معظمهم يهود من التيار الديني-القومي أو اليهود املتزّمتني "الحريديم" )حوايل 70 ألف مواطن( والباقي من 

الفلسطينيني، وغالبيتهم من املسلمني. تقع مدينتا إفرات وبيتار عليت، وهام من أكرب البلدات اإلرسائيلية يف 

الضفة الغربية، خارج املساحة التاريخية لجوش عتصيون2. أما التعريف األوسع من هذا بكثري، فهو ذلك الذي 

يستعمله املجلس اإلقليمي جوش عتصيون )راجعوا الخارطة(، والذي يشمل مساحات واسعة رشقي شارع 60 

وحتى الحدود البلدية ملعاليه أدوميم من الشامل - وهي مساحة أكرب بسبعة أضعاف من املساحة التاريخية 

لجوش عتصيون. 

تم بذل جهود كبرية لربط "رشقي جوش عتصيون" مبستوطنات جوش عتصيون الواقعة غريب شارع 60 وشارع 

باتجاه جبل  القدس  بجنوب -رشق  يربط هريوديون  الذي  الشارع  2005 شق  عام  تم يف  وقد  بيت شيمش. 

الحني  ذلك  حتى  دقائق.  حوايل عرش  إىل  هريوديون  إىل  القدس  من  السفر  مدة  قلّص  الذي  األمر  غنيم،  أبو 

القرى  كانت الطريق الوحيدة إىل هريوديون متر عرب جنوب بيت لحم، وهي طريق طويلة نسبيا ومتر عرب 

الفلسطينية وعدد السيارات املسافرة بها قليل للغاية3.

طريق أخرى لتقوية العالقة بني املناطق اإلرسائيلية وبني جوش عتصيون، هي الشارع املخطط أن يربط بني 

جوش عتصيون والبحر امليت، والذي تصل كلفته إىل حوايل 35 مليون شيكل. يف أيلول 2013 قام بعض الوزراء 

ورئيس املجلس اإلقليمي جوش عتصيون بجولة عىل امتداد مسار الشارع بهدف تحفيز املرشوع4. ومن املقّرر 

أن تربط هذه الطريق البلدات تقواع ونوكديم وموقع هريوديون بغريب جوش عتصيون، وأن تربط الحقا سهل 

يهودا )منطقة بيت شيمش( بجوش عتصيون والبحر امليت. نجد بني الشخصيات الداعمة لتنفيذ املرشوع 

وزير الخارجية يف الحكومة السابقة أفيغدور ليربمان، الذي يسكن يف بلدة نوكديم. 

منطقة  أية  واضحا  يكون  فال  إرسائيل5،  دولة  إىل  عتصيون"  "جوش  بضم  اإلرسائيليون  الساسة  يطالب  عندما 

يقصدون: فهل هم بصدد ضّم املنطقة كام تم تعريفها من قبل االستيطان اإلرسائييل حتى عام 1948، أم تلك 

نة يف خرائط مجلس  التي أقيمت عام 1967 وكام هي مبيّ التي تم تخطيطها مجّددا من قبل املستوطنات 

يهودا والسامرة؟

1(  حركة سالم اآلن، »جوش عتصيون« 

2(  عيدان لندو، "دخل النبيذ، خرج النهب )الدهشة الجغرافية والتمزق النفيس("، كيال متوت غبيا )مدّونة(، 10 آب 2009. 

H. Fendel, "Herod's Grave Uncovered", Arutz Sheva, 8 May 2007  )3

4(  ع. اتييل، "االئتالف يشجع شق شارع جديد يف جوش عتصيون"، nrg، 17 أيلول 2013

5(  ع. حداد، "عضو الكنيست شكيد: "ضم جوش عتصيون"، mako، 16 حزيران 2014. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4475168,00.html
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf?sequence=
http://knoema.com/atlas/Jordan/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribution-to-GDP-percent-share
http://www.tau.ac.il/humanities/abraham/publications/WBADB_sourcebook.pdf
http://www.bethlehem-whs.pna.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=59
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/122373#.U7zc59IW3TA
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أكرث املواقع األثرية شعبيًة بالنسبة لإلرسائيليني هام هريوديون وقناة وادي البيار. منذ عام 2002 بدأت وزارة 

السياحة باالستثامر يف تطوير املوقعني20. كام شّجع االستثامر فيهام وزراء السياحة من أحزاب اليمني الذين 

أداروا الوزارة يف األعوام 2004-2001 و- 21.2009-2013 

3. مواقع 

3.1 هريوديون )جبل الفريديس(

هريوديون هو أحد أهم املواقع األثرية يف الضفة الغربية، وقد أُعلن عنه حديقًة وطنية يف عام 1985. يتضمن 

ا شيّدهام هريودس يف القرن األول امليالدي بإلهام من الفن املعامري الروماين. يف املنطقة  املوقع قرصا وِحصًن

التي تسمى "هريوديون السفيل" تم الكشف عن بركة كبرية )70 × 46( مرتا، محاطة مبمرات مسقوفة وحديقة. 

بني السنوات 70-66 ميالدي تحّصنت يف املوقع مجموعات من اليهود خالل التمرد الكبري ضد الرومان. كام 

الخامس  القرن  املكان حتى  امليالدي )135-132 ميالدي(. ُهجر  الثاين  القرن  بار كوخڤا يف  استخدمه متمردو 

البيزنطية. ُعرث عىل دالئل لوجود رهبان يف املوقع حيث تم تحويل بعض غرف القرص  الفرتة  امليالدي وهي 

ملساكن، كام شيَّدت ثالث كنائس عىل رأس الجبل.22 من القرن السابع امليالدي وحتى القرن العرشين بقي 

املوقع مهجورًا حتى تأسست البلدة الفلسطينية الفريديس. 

بعد حفريات استمرت 30 عاما يف املوقع )استنادا لكتابات املؤرخ اليهودي من القرن األول امليالدي، يوسيفوس 

بعد  الكشف عن قرب هريودس، وذلك  أعلن عام 2007  فيه(،  امللك هريودس مدفون  أن  أشار  الذي  فالبيوس، 

العثور عىل حطام رسكوفاج مزين )تابوت مصنوع من الحجر(. وقد تم تشخيص التابوت عىل أنه لهريودس، 

دون دليل يؤكد ذلك23. مل مينع هذا رئيس مجلس جوش عتصيون سابقا )ومدير عام سلطة الطبيعة والحدائق 

اليوم(، شاؤول جولدشتاين من الترصيح بأن "العثور عىل قرب هريودس يف هريوديون.... هو دليل إضايف عىل 
الصلة املبارشة لجوش عتصيون بتاريخ الشعب اليهودي والقدس....".24

ويف  باليهود،  نّكل  ملك  اليهودية  التقاليد  يف  فهو  لهريودس.  بالنسبة  اإلرسائييل  الوعي  يف  تغيري  إىل  الترصيح  يشري 

شك،  موضع  يهوديته  واعتربت  األبرياء"(25،  )"قتل  املسيح  ميالد  مع  لحم  بيت  أوالد  بقتل  أمر  املسيحية  التقاليد 

وتتضمن الكتابات الرشعية من القرن الثاين والثالث امليالدي انتقادا شديدا له بسبب قسوته26، واعترب منبوذا.

منطقتنا  عىل  املعامرية  وخاصة  الرومانية  الثقافة  تأثري  نظر  وجهة  من  موقع هريوديون  عرض  ينبغي  كان 

يف القرن األول امليالدي، وإبراز عالقة الحضارة الرومانية التي سيطرت عىل حوض البحر املتوسط بالحضارة 

C. Hawley, "Israel pushes tourism on occupied land", BBC News, 6 February 2002  )20

Knesset website, All ministers in the Ministry of Tourism  )21

22(  أ. نرص، "هريوديون"، من: أ. شطرين )محرر(، املوسوعة الجديدة للحفريات األثرية يف أرض إرسائيل، 1992، املجلد 2، ص 450-460. 

23(  أ. نرص وآخرون، "قرب هريودس ومرسح مليك يف منحدر الجبل يف هريوديون"، كدمونيوت 138، 2009، القدس. 

24(  ل. شوفال، "حل اللغز: العثور عىل قرب هريودس"، ynet، 8 أيار 2007. 

25( م. شطرين، ملكية هريودس، اصدار وزارة الدفاع، 1992، ص 10-20.

26(  البشارة طبقا ملتّى، ب، ط. ز- ي. ح. 

ز باملدرّجات الزراعية ومنظومات الري املعتمدة عىل نقل املياه لربك  الزراعية الجبلية التقليدية، والتي تتميّ

تجميع املياه ومنها لألرايض الزراعية. 

بعد قبول فلسطني كعضو عادي يف منظمة اليونسكو يف عام 2011 تم ضّم موقع "الربية: أديرة يف الصحراء" إىل 

القامئة غري النهائية ملواقع الرتاث العاملي يف فلسطني.12 يف عام 2014 فاز موقع "فلسطني أرض الزيتون والعنب" 

يف قرية بتري مبكانة موقع تراث عاملي يف اليونسكو13. ورشع عىل أثر ذلك باستثامر موارد يف تطوير السياحة يف 

قرية بتري، تم يف إطارها إنشاء متحف بيئي يف القرية.14 

املوقع السياحي األهم يف فلسطني هو مدينة بيت لحم الواقعة غريب هريوديون ورشقي قرى بتري، حوسان، نحالني 

ووادي فوقني. يف املدينة والقرى املحيطة بها إمكانيات كبرية لتعزيز السياحة يف املنطقة. إذ يتيح الرثاء األثري يف هذه 

القرى إمكانية تطوير بنية تحتية سياحية جّذابة تعرض إىل جانب زيارة األماكن املقدسة للمسيحيني يف بيت لحم، 

جوالت نهارية يف املواقع األثرية والطبيعية يف محيط املدينة للتعرّف عىل تاريخ املنطقة. 

2.2 تطوير إرسائيل للسياحة يف جوش عتصيون 

تّم يف السنوات األخرية بذل جهود كبرية لتطوير السياحة يف جوش عتصيون كجزء من تحويل املنطقة إىل "بيت 

إرسائييل". يف عام 2008 تم تسجيل 40 ألف دخول إىل املواقع السياحية يف املنطقة وحوايل 30 ألف إقامة ليلية. 

يدور الحديث عن زيادة بنسبة %10 بالنسبة لعام 15.2007 وفقا للمجلس اإلقليمي جوش عتصيون، بلغ عدد 

الزوار يف عام 2009 نحو 450 ألفا16. جاء الكثري من الزوار بهدف الزيارة والنوم يف األيام التي تفصل بني أعياد 

الفصح والعرش. يف نيسان 2014 تم االبالغ عن 10 آالف زائر يف يوم واحد.17 

تضم املواقع السياحية يف جوش عتصيون متحفا يف قرية عتصيون، مواقع تراثية، خامرات، نشاطات لجميع 

أفراد العائلة، جوالت وزيارات يف املواقع األثرية.18 السياحة هي وسيلة ملحوظة لبناء التضامن مع املرشوع 

"من  قال:  الذي  بريل  دافيد  عتصيون،  اإلقليمي جوش  املجلس  رئيس  إليه ترصيح  يشري  ما  االستيطاين، وهو 

املدهش أن نرى كيف يزداد بصورة ثابتة ومستمرة، من عيد اىل عيد، عدد املتجولني والزائرين الذين يصلون 
اىل هنا )......( شعب إرسائيل يصّوت بقدميه ويرصّح بأن جوش عتصيون هو بيت إرسائييل".19

UNESCO World Heritage Center, Tentative Lists, Palestine  )12. املصطلح "قامئة غري نهائية" يشري اىل قامئة من املواقع التي ترغب 

دولة معينة يف الدفع بها قدما ملكانة "موقع تراث عاملي". حتى كانون الثاين 2015 كان هناك 14 موقعا غري نهايئ يف قامئة فلسطني وموقع واحد تم 

اإلعالن عنه )بتري(. 

 UNESCO World Heritage Convention, News, Palestine: Land of Olives and Vines – Cultural Landscape of Southern  )13

Jerusalem, Battir

Battir Landscape Ecomuseum  )14

15(  "زيادة بنسبة %10 يف السياحة الداخلة اىل جوش عتصيون"، ynet، 9 شباط 2009. 

I. Rosenblum, "Tourism Ministry pledges money for West Bank settlement hotels", Haaretz, 27 June 2010  )16

17(  ي. كروف، "آالف يف جوش عتصيون، شعب إرسائيل يصوت بقدميه"، القناة 7، 16 نيسان 2014. 

18(  هناك. 

19(  هناك. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1803784.stm
http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByMinistry_eng.asp?ministry=19
http://www.nytimes.com/2011/11/01/world/middleeast/unesco-approves-full-membership-for-palestinians.html?pagewanted=all&_r=0
http://whc.unesco.org/en/news/1154
http://whc.unesco.org/en/news/1154
http://whc.unesco.org/en/news/1154
http://www.battirecomuseum.org/
http://www.haaretz.com/print-edition/business/tourism-ministry-pledges-money-for-west-bank-settlement-hotels-1.298490
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3.2 قناة وادي البيار 

تقع قناة وادي البيار يف منطقة زراعية غريب مستوطنة إفرات، يف الجزء الغريب من جوش عتصيون وغريب بيت 

لحم. القناة غري مشمولة يف قامئة مواقع الرتاث الوطني، لكنها مذكورة يف الصيغة األصلية لقامئة املواقع. يظهر 

املوقع يف مسار "السبيل التاريخي ألرض إرسائيل"، وهو أشبه مبلحق ملرشوع مواقع الرتاث الوطني. يُعرَض املسار 

كوسيلة لربط الجمهور اإلرسائييل بالسبيل الذي يقطع طول البالد وعرضها، ويشمل مواقع تعترب جزءا من 

الهوية واملايض اليهوديني يف أرض إرسائيل. 

مياه  القناة عبارة عن منظومة  تقريبا؛  التي متتد عىل طول 4.7 كلم  البيار  البيار عند عني  قناة وادي  تبدأ 

محفورة يف الصخر مصنوعة من األنفاق الضيقة واملغطاة. مل يتم حفر القناة، ويعتقد أنها تعود للقرن األول 

قبل امليالد، حسب مصادر تاريخية ومسوح أثرية. استعملت القناة حتى فرتة االنتداب الربيطاين34. ال ميكن 

السري عىل طول القناة، ولكن املجلس اإلقليمي ومدرسة جوش عتصيون أعّدا مقطعا تحت األرض طوله حوايل 

م للجمهور  100 مرت، للسري يف أيام الصيف والخريف. رغم عدم ثبوت املعلومات بشأن تاريخ حفر القناة، تقدَّ

عىل أنها من الفرتة الرومانية القدمية، والتي تسمى أيضا فرتة الهيكل الثاين، ويضاف أنها كانت تنقل املياه 

للقدس  املنطقة كلها كمصدر حياة  للتأكيد عىل أهمية  القناة  استخدام  يتم  املقدس. هكذا  للقدس وبيت 

اليهودية يف أيام مجدها. 

.A. Mazar, "The Aqueduct of Jerusalem", Jerusalem Revealed, 1975, pp. 79-84  )34

الرومان.27 إن  التمرد ضد  املحلية املميزة. ولكن بدل ذلك يجري الرتكيز عىل تاريخ امللك هريودس وحركات 

عرض املوقع كام لو كان مرتبطا فقط بالثقافة الوطنية اليهودية، يهدف إىل تثبيت جوش عتصيون كموقع 

يهودي أسايس. وينسجم هذا مع األجندة السياسية للمستوطنني ورشائح واسعة يف الرأي العام اإلرسائييل التي 

تنسب كل أثر تاريخي من الفرتة الرومانية القدمية- فرتة الهيكل الثاين- للشعب اليهودي. 

يف شباط 2013 افتتح متحف إرسائيل معرضا حول امللك هريودس وأعامله. اختيار املتحف الرتكيز عىل املكتشفات 

األثرية يف هريوديون لدرجة إعادة إنشاء قرب هريودس وجلب أطنان من حجارة املوقع للمتحف، تبدو كأنها تدعو 

زوار املعرض للربط بني املعرض وبني موقع هريوديون، وبالتايل بينه وبني مستوطنات جوش عتصيون. حسب تقديرنا، 

ارتفع عدد الزوار لهريوديون عىل أثر املعرض وتم تعزيز صلة املوقع برتاث إرسائيل.

عدا عن الحفريات األثرية وحفظها، متت يف املوقع مشاريع استثامرية عديدة بهدف تطوير السياحة، منها 

إنشاء موقف للسيارات، تحسني الطرق، إقامة مركز للزوار وإعداد فيلم عن الطريق األخري لهريودس. منذ عام 

2010 وحتى 2014 تم استثامر نحو تسعة ماليني شيكل يف تطوير الحديقة الوطنية هريوديون،28 كجزء من 

االستثامر السياحي يف املنطقة C. يف عام 2010 أعلنت دولة إرسائيل عن مرشوع "مواقع تراث وطني" يضم 

مواقع أثرية وسياحية يف إرسائيل والضفة الغربية، وخّصصت له ميزانية بقيمة 400 مليون شيكل29، إضافة إىل 
16 مليون شيكل خّصصتها وزارة السياحة )مبلغ لعدة سنوات جرى استغالل قسم منه(.30

تطورت يف املنطقة املحيطة بهريوديون مشاريع سياحية متعددة، مثل قرية الفنانني تقواع ومزرعة سدي بار، 

وهي مزرعة تقع "رشقي جوش عتصيون أسفل هريوديون، قرص امللك هريودس".31 يف نرشاتهام الدعائية تذكر 

قرية الفنانني واملزرعة قربهام من هريوديون- بؤرة الجاذبية السياحية األساسية يف املنطقة. بعد زيارة موقع 

األثريات يتم توجيه السياح إىل املطاعم واملصالح يف املستوطنات املجاورة، مام يؤكد أن هريوديون هو نقطة 

ركيزة أساسية للبلدات اليهودية يف املنطقة. 

خالفا لذلك، ال تتطرق مخططات التطوير إىل السكان الفلسطينيني الذين يعيشون يف قرى تقوع، الفريديس، زعرتة، 

التي  الوطنية  الحديقة  فإن هريوديون هو  قمران،  وباستثناء  الجبل.  القريبة من  البلدات  من  الدير وغريها  خربة 

تجذب أكرب عدد من زوار الضفة الغربية. حسب معطيات سلطة الطبيعة والحدائق32 والبنك العاملي، زار هريوديون 

يف عام 2012 حوايل 86 ألف شخص، وبلغ الدخل املبارش من هذه السياحة حوايل نصف مليون دوالر.33 وال يشمل 

هذا الرقم الدخل غري املبارش من النشاطات يف املوقع، مثل بيع الغذاء والهدايا التذكارية، واألرباح االقتصادية التي 

كانت من نصيب األعامل التجارية الصغرية يف املنطقة: السفر، الطعام، اإلقامة الليلية وغريها. 

27(  الحديقة الوطنية هريوديون يف موقع سلطة الطبيعة والحدائق. 

 28(  حركة سالم اآلن، "بدال من التقشف ميكن تقليص الدفعات الزائدة للمستوطنات"، 30 متوز 2012. راجعوا أيضا

Y. Karni, "Ministry to invest millions in settlement tourism", ynetnews, 20 September 2010. 

29(  ي. مزراحي، "مرشوع "مواقع الرتاث الوطني" يف الضفة الغربية- األهمية األثرية والدالالت السياسية"، عيمق شفيه، 2011. 

30(  ت. أفيطال، "خاص بـ"كلكليست": 400 مليون شيكل لـ 150 موقع ترايث"، كلكليست، 19 شباط 2010. 

31(  موقع "السياحة يف جوش عتصيون". 

32(  معطيات تم اإلدالء بها شفهيا من قبل إدارة املوقع. 

World Bank Report "West Bank and Gaza: Area C and the future of the Palestinian Economy" )2013(, p. 24  )33

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3957113,00.html
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf?sequence=1
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الرومانية وما تالها. يف املوقع نفق تحت األرض محفور يف الصخر حتى عمق 40 مرتا تقريبا. يبدأ النفق من 

كهف محفور فيه تجويفات للدفن. كام كشفت الحفريات يف املوقع عن بقايا كنيسة من الفرتة البيزنطية 

)القرن السادس( ذات أرضية من الفسيفساء تتضمن كتابات باليونانية. يف منطقة املعسكر غرف محفورة يف 

الصخور، مزينة بالصلبان كانت تستعمل كغرف اعتكاف للرهبان. 

ف  ي المواقع الأثرية المتيرسة للفلسطيني�ي
القسم ب: مسارات تجوال �ف

مقدمة

املناطق الواقعة جنويب القدس يف محيط بيت لحم غنية مبئات املواقع األثرية من فرتات مختلفة. اىل جانب 

تالل متعددة الطبقات أو أطالل بلدات قدمية هناك مواقع أصغر كاملزارع، الينابيع، الطرق، القبور، شبكات 

املياه مثل القنوات وبرك تجميع املياه، منظومات زراعية قدمية وغريها. تتيح هذه املواقع األثرية التعرف عىل 

تاريخ املنطقة، وهي إضافة لإلمكانيات البحثية والثقافية الكامنة فيها، تحتوي عىل إمكانيات سياحية مل يتم 

استغاللها بعد. غري أن املواقع األثرية يف املنطقة خاضعة إلدارة هيئات إرسائيلية، مثل مدرسة كفار عتصيون، 

الرواية  للسيطرة عىل  كأداة  األثريات  استخدام  ويجري  املستوطنني.  أو جمعيات  والحدائق  الطبيعة  سلطة 

التاريخية، األمر الذي يؤدي يف نهاية املطاف إىل تعزيز رشعية املستوطنات. 

د املواقع األثرية مصادر دخل للبلدات املجاورة، وتدعم البنى التحتية واملبادرات السياحية  من جهة أخرى تولّ

األخرى التي تنمو عىل مقربة منها. ويشري هذا بوضوح إىل أن املواقع األثرية تحولت اىل أداة يف الرصاع السيايس، 

وأن السيطرة عليها هي مكّون ملحوظ يف تقوية املجتمع املحيل. لذا نرى أنه ال يكفي تعزيز عالقة السكان 

املحليني بقراهم فحسب، بل يجب توطيد عالقتهم باملنطقة ومبواريث املايض أيضا. 

ز يف هذه الدراسة عىل املواقع األثرية الواقعة يف املناطق الفلسطينية املتيرسة للفلسطينيني او املوجودة  نركّ

داخل بلداتهم. وتشتمل الدراسة عىل عرٍض لثالثة مسارات تجوال يف املواقع األثرية ميكن من خاللها التعرف 

العادة  تُروى يف  تاريخية وفولكلورية كالتي  ارتأينا عدم عرض قصص  الرثي واملتنوع.  املنطقة وماضيها  عىل 

للسائحني واملتجولني، وذلك من منطلق الحاجة لوضع املواقع األثرية يف مركز االهتامم، علام أن املعلومات 

هي  املعروضة  املسارات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  واملرشدون.  املنطقة  قرى  مصدرها  والفولكلورية  التاريخية 

اقرتاحات أولية فقط، وميكن أن تكون قاعدة للتدعيم االقتصادي واالجتامعي لكل رشيحة سكانية عىل حدة 

ولسكان املنطقة ككل. 

املسار رقم 1: من خربة الربك إىل برك سليامن 

املوقع: بداية الجولة: دير شاعر- تلة "الدير الرويس". مقابل مدخل مستوطنة ألون شڤوت وعىل مقربة من 

املعسكر حيث تقع منشأة اإلدارة املدنية. يقع املوقع يف أعىل الجبل، عىل ارتفاع 954 م ويرشف عىل شارع 

القدس- الخليل. 

تعليامت الوصول: السفر من مفرتق جوش عتصيون يف شارع 60 والتوجه غربا يف شارع 367. يجب التوجه إىل 

املعسكر؛ قبل الدخول إليه يجب الوصول إىل طريق ترابية تتوجه يسارا نحو الجنوب. 

وصف املوقع: توجد يف رأس الجبل نقطة رقابة باتجاه خربة الربك )عيمق بريخوت( وقريتي بيت أمر وعني 

عروب. يف املوقع آثار مباٍن من الفرتة الرومانية )القرن الثاين امليالدي وما بعده( وحجر امليل ال13- الذي يشري 

للطريق الرومانية املؤدية من القدس للخليل، قبور محفورة ومنشآت زراعية، وكلها عىل ما يبدو من الفرتة 
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خربة زكريا 

املوقع: خربة زكريا متفرعة عن قرية أرطاس الفلسطينية، وهي قرية صغرية تقع بني مستوطنتي ألون شڤوت 

وروش تسوريم. نواة القرية مبنية فوق املوقع القديم. وميكنالوصول إليها عرب شارع 367 الذي يصل من مفرتق 

إىل مستوطنة روش  التوجه شامال  يجب  عيمق هئيال. من شارع 367  السهل يف  بلدات  إىل  عتصيون  جوش 

تسوريم. خربة زكريا محاطة باملستوطنات، حتى أن بيوت مستوطنة روش تسوريم محاذية لبيوت القرية. يف 

القرية مجموعة من البيوت، مسجد، مدرسة ابتدائية ودكان. 

وصف املوقع: جزء من بيوت القرية مبني عىل كهوف قدمية، مبا فيها الكهوف التي ُخّصصت لرتبية الحامم 

يف العصور القدمية. استخدمت حجارة قدمية يف بناء بيوت القرية، وأُطلق عىل مسجدها اسم مسجد النبي 

زكريا، وهو مبني فوق بقايا كنيسة من الفرتة البيزنطية. يشتمل مبنى املسجد عىل قضبان وتفاصيل معامرية 

قدمية. تدل الشهادات التي تم العثور عليها يف املوقع، عىل أن اإلنسان استوطن املنطقة من الفرتة الهيلينية 

)القرن الثاين قبل امليالد( وحتى اليوم. وكام يبدو وصلت البلدة ذروة اتساعها يف الفرتة البيزنطية. هناك من 

يربط موقع القرية مع بلدة بيت زكريا من الفرتة الهيلينية حيث وقعت إحدى أهم املعارك بني الحشمونائيم 

وبني السلوقيني. يعترب املوقع مقدسا، ويبدو أن هذا أحد أسباب حفظ حرش متوسطي يف محيط املوقع. 

النبي زكريا- مبنى املسجد- أجزاء من أعمدة قدمية مدموجة يف جدران املبنى

تم يف عام 1892 بناء دير يف املوقع ُسّمي دير شاعر واستعمل كمكان مبيت للحجاج املسيحيني. ُهدم الدير يف 

أعقاب معارك ضارية كان هدفها السيطرة عىل النقطة خالل حرب عام 1948. يخضع املوقع اليوم للسيطرة 

مستوطنة  سكان  يستخدم  والرشطة.  املدنية  اإلدارة  ومكاتب  معسكر  منه  مقربة  عىل  وأقيم  اإلرسائيلية، 

كفار عتصيون املوقع للزراعة، كام تم وضع الفتات فيه تربز التاريخ اإلرسائييل للموقع من خالل إبراز وقائع 

االستيطان اليهودي قبل عام 1948، مرورا بالحربفي عام 1948 ثم العودة للموقع بعد عام 1967.

الدير الرويس- كهف-مدفن ونفق محفور
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برك تطهر والدرج الذي يهبط إىل فتحتي املدخل

حجر ميل روماين- موقع يطل عىل مستوطنة بيتار عليت وقرية نحالني

الطريق الرومانية القدمية بني القدس والخليل

املوقع: إىل الجنوب من قرية النبي زكريا متتد طريق ترابية علّمها املستوطنون بأنها »طريق اآلباء«. تربط 

الطريق الرتابية بني مستوطنتي ألون شڤوت ونڤيه دانئيل، وتم تعبيدها لسفر السيارات الخاصة. رغم أنه يتم 

عرض الطريق عىل أنها طريق اآلباء وتعود لفرتة التوراة، فإن املكتشفات األثرية تدل عىل أنها ُشّقت يف الفرتة 

الرومانية، كام يبدو يف القرن الثاين امليالدي. 

زة من اآلثار تشمل معامل لصنع النبيذ، كسارات  وصف املوقع: تم عىل جانبي الطريق العثور عىل كميات مركّ

وخزّانَني محفورين لحفظ املاء، ميكن الوصول إليها بنزول درج. اعترب الخزّانان بركتني للتطهر. وعىل مقربة 

من املكان حجر امليل من الفرتة الرومانية، وكانت حجارة امليل هذه تساعد املارّة يف تحديد موقعهم ومعرفة 

املسافة التي تفصلهم عن املدينة القريبة. عىل أحد حجارة املوقع نقشان، إحداهام تذكر القيرص اركيديوس 

الذي حكم اإلمرباطورية البيزنطية بني األعوام 408-395 ميالدي، والثانية تذكر القيرص ماركوس اوليوس وهي 

من عام 170 ميالدي. 

هنا تتفرع الطريق: باإلمكان النزول لطريق ترابية باتجاه شارع 60 إىل عني البيار، أو مواصلة السفر باتجاه 

الطريق  تنتهي  السهل.  نحو  الجبال  وأسفل  غرب  باتجاه  جميلة  مراقبة  نقطة  عرب  دانيال  نڤيه  مستوطنة 

بالتواصل مع شارع 60 والدخول ملستوطنة نڤيه دانيال. 
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خربة الحميدية

املسجد املرمم

خربة الحميدية

املوقع: تقع خربة الحميدية مقابل مفرتق الدخول ملستوطنة نڤيه دانيال من شارع 60. تؤدي إليها طريق 

ترابية. تقع خربة الحميدية رشقي الشارع عىل ارتفاع 900 م. يف املوقع آثار القرية الفلسطينية خربة فاعور 

التي ُهجرت عىل ما يبدو يف القرن الـ 18 يف أعقاب نزاعات قبلية. مسافة سري قصرية تقود إىل رأس التلة وإىل 

املبنى املركزي يف املوقع. 

وصف املوقع: يف املوقع آثار ملباٍن تقع عىل شعبتني: يف الشعبة الغربية متكن مشاهدة مبنى كبري فيه تجويف 

طويل محدب، ويبدو انه خان من الفرتة اإلسالمية القدمية استعمل حتى الفرتة العثامنية. وتدل الفخاريات 

عىل تواجد االنسان يف املوقع منذ الفرتة البيزنطية. تم دمج أجزاء من جدران قدمية وحجارة ذات فن معامري يف 

املبنى، األمر الذي يشري اىل االستعامل املتكرر للموقع عىل مر مئات السنني. يف التلة املجاورة من الرشق هناك 

تجمع ملباٍن ال يزال أحدها يستعمل كمسجد إىل اليوم. كام يوجد يف املوقع مبنى لقرب إسالمي قديم يسمى 

حميدية، وهو مصدر تسمية الخربة. يشمل مبنى املسجد حجارة قدمية من الصوان وكتابات بالعربية من 

عام 1737 ميالدي. عند املنحدرات الرشقية كهوف هي مدافن محفورة يف الصخر وبرئ مياه كبرية. ارض الخربة 

معّدة للزراعة، وميكن النزول منها بطريق ترابية اىل وادي البيار رشقا. 

جاء ذكر القرية يف مؤلفات تاريخية من الفرتة البيزنطية. األب هايرونيموس )القرون الرابع والخامس ميالدي( 

املوقع  يف  كانت  الصليبية  الفرتة  يف  للخليل.  لحم  بيت  من  املؤدية  الطريق  عىل  فاعورة  باسم  قرية  يذكر 

مقاطعة زراعية تابعة لقضاء الخليل. ويف الفرتة العثامنية كانت هناك قرية صغرية باسم فاعور. يف عام 1860 

قام املبرّش جيمس بن برشاء األرايض لغرض إقامة مزرعة لتأهيل اليهود للعمل يف األرض، غري أن التجربة فشلت 

وُهجرت املزرعة. 

يعترب املكان مقّدسا بالنسبة لسكان بيت لحم والخرض، وهم يزورونه ويضيئون فيه الشموع الزيتية. كام تم 

ترميم املسجد ويستخدم للصالة. 
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عني البيار- مدخل املوقع السياحي الذي يديره املستوطنون

قناة املياه السفىل تحت شارع الدخول إىل إفرات من جهة الشامل

عني البيار- وادي البيار

املوقع: قناة مياه تحت األرض، تبدأ يف رأس الوادي، يف عني البيار، تحد شارع 60 رشقا، وأطراف مستوطنة افرات 

غربا. 

استخدمت  القدس.  إىل  لحم  بيت  منطقة  من  املياه  لنقل  منظومة  من  البيار هي جزء  عني  املوقع:  وصف 

املنظومة حتى فرتة االنتداب الربيطاين. تاريخ إقامتها غري معروف عىل وجه التأكيد ويبدو أن بدايتها تعود 

إىل الفرتة الرومانية أو البيزنطية. يشتمل مرشوع املياه عىل نفق تحت األرض ومجموعة من الفّوهات التي 

استعملت كوسيلة لتنظيف مجرى املياه من األوساخ وتراكم الطمي. الفّوهات مغلقة اليوم وهي تستعمل 

أقيم  التي  األوىل  الفّوهة  خالل  من  األرضية  تحت  للقناة  الدخول  اليوم  يتم  فقط.  للري  املزارعني  قبل  من 

مبحاذاتها مركز زوار تابع ملستوطني جوش عتصيون. الدخول إليها يتم مقابل رسوم دخول. من عند الفوهة 

ميتد نفق محفور نحو الجنوب يصل إىل مصدر النبع. باتجاه الشامل هناك قناة تحت األرض محفورة عىل 

امتداد حوايل 3 كلم. يُعرض مرشوع املياه هذا عىل أنه أحد مشاريع البناء التي قام بها هريودس، بهدف نقل 

املياه للقدس والهيكل. ميتزج النفق مع القناة السفىل للمياه القادمة من عني عروب. مير مسار القناة من 

تحت الشارع املؤدي ملستوطنة إفرات من الشامل.  وقد تعرّضت القناة لرضر بالغ نتيجة شق هذا الشارع.

هناك نفق إضايف يشق التلة حيث بنيت مستوطنة چڤعات هدچان. يف املستوطنة ثالث فّوهات إضافية. ميكن 

الوصول لعني البيار من خالل السري يف مجرى جدول وادي البيار. يف الوادي قسائم زراعية تابعة لسكان الخرض. 
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المسار رقم 2: منطقة القرى بت�ي وحوسان  دير البنت

هي خربة كبرية تقع عند منحدر فوق مسار وادي البيار. وهي منطقة مربعة حفظت فيها جدران املباين عىل 

ا. يبدو أنه تم بناء املوقع كدير يف الفرتة البيزنطية، كجزء من مجموعة أديرة بنيت يف تلك  ارتفاع عال نسبيً

الفرتة، واستعمل من بعدها استعامالت أخرى. حسب االسم ميكن التخمني أن هذا الدير كان دير نساء. يف 

املوقع ينبوع وبركة ماء، أما الوصول إليه فهو غري منظّم. عىل املوقع أٌقيمت بيوت مستوطنة إفرات. 

برك سليامن

املوقع: نواصل السري يف الوادي باتجاه ينابيع ارطاس. يف املوقع ثالث برك مبنية عىل منحدر وادي الخوخ )رافد 

من وادي ارطاس(. 

وصف املوقع: هذه هي الربك األساسية لتجميع ماء املطر والينابيع وقنوات املياه يف الطريق إىل القدس. الربك 

مبنية عىل مستويات مختلفة، بحيث أن أرضية كل بركة تقع عند مستوى حافة الربكة الثانية. عىل مر األجيال 

جرى إصالح الربك وترميمها، ولهذا من الصعب الوقوف عىل مخططاتها األصلية. الربكة الكربى مبنية يف الجزء 

العلوي واملُسّوى من الوادي، بينام الربك السفىل مبنية طبقا لشكل الوادي عىل طول املنحدر. تصل املياه إىل 

الربك من املجرى األسفل )مجرى العروب( وقناة وادي البيار ومن ينابيع املنطقة. تقع يف محيط الربك بقايا 

ِحصن يسمى قلعة الربق، وكام تشري الكتابة عىل بوابة القلعة، فقد بناها السلطان أحمد خان )1617(. تفيد 

الرواية الشائعة بني سكان قرية أرطاس، بأن سليامن القانوين هو الذي أقام القرية، وأن سكانها حصلوا عىل 

أجر مقابل حراستهم للربك. 

برك سليامن
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وادي الجامع- عني البلد

املوقع: أسفل املنحدر الغريب لقرية حوسان. يتصل الوادي بنهر رفائيم. 

وصف املوقع: قسائم زراعية مزروعة ومجموعة من العيون وقنوات الري متتد حتى عني الهوية. مجموعة من 

الينابيع والعيون عىل امتداد الجرف الصخري. تتجمع املياه يف برك وتصل اىل قسائم األرض بواسطة قنوات 

للري. يقوم سكان قرية حوسان بأعامل الصيانة يف العني بصورة ثابتة. تستغل قسائم األرض بالدرجة األوىل يف 

زراعة الخرضوات. 

عني العمود

املوقع: يف وادي جامع غريب قرية حوسان عىل مقربة من عني البلد. 

وصف املوقع: اىل جانب الربكة املبنية واملقصورة ينتصب عامود حجري، وهو مصدر تسمية الينبوع والربكة. 

تصل املياه عرب قنوات الري إىل القسائم الزراعية التابعة لسكان حوسان. يبدأ من عني العمود مسار السري عىل 

األقدام يف مجرى الوادي باتجاه عني الهوية وقريتي بتري وحوسان.

بركة عني العمود- بركة يف وادي جامع أسفل بيوت قرية حوسان

خربة أم القلعة 

املوقع ووصفه: قلعة يف أعىل التلة تحّد شارع حوسان- ماڤو بيتار شامال. تقع القلعة فوق وادي عني جامع 

)الذي يسمى أيضا وادي العيون(. خربة أم القلعة هي عبارة عن قلعة من الفرتة الرومانية تبلغ مساحتها 

2 دونم تقريبا. سيطرت القلعة عىل الطريق والوادي. وقد ترضرت الخربة بصورة بالغة جراء العودة لزراعة 

أشجار الزيتون. جدران القلعة القدمية اندمجت باملدرّجات الزراعية املتأخرة. 

خربة أم القلعة

نقطة مراقبة من خربة أم القلعة باتجاه حوسان وينبوع عني البلد
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قرية حوسان

املوقع: قرية فلسطينية غريب بيت لحم، هي أقرب القرى الفلسطينية إىل الغرب، وتقع عىل الطريق املؤدي إىل 

تسور هداسا، غريب مستوطنة بيتار عليت. القرية مبنية عىل الُشعب املنحدرة من الرشق باتجاه وادي جامع. 

تقع القرية عىل الطريق القدمية الصاعدة من عيمق هئيال إىل بيت لحم والقدس. 

وصف القرية: يعيش يف القرية حوايل أربعة آالف مواطن كلهم من املسلمني. يف مركز القرية قرب شيخ وحوله 

نواة القرية القدمية وهي مهّدمة مبعظمها. قرب الشيخ محفوظ ومعتنى به ومحاط مبقابر. أقيمت عىل أرايض 

القرية مستوطنة بيتار عليت لليهود املتزّمتني )حريديم(. يف داخل املستوطنة سهل يفلحه سكان القرية. يف 

القرية منطقة كراجات وخدمات لتصليح السيارات، تخدم سكان املنطقة ومستوطني بيتار عليت. 

قرب الشيخ وسط قرية حوسان

عني الهوية

املوقع: ينبوع ينبعث من جرف صخري أسفل النواة القدمية لقرية حوسان. هناك درج يؤدي من قرية حوسان 

إىل الربكة. 

وصف املوقع: تتجمع مياه الينابيع يف بركة مبنية أسفل الصخرة. متتد من الربكة قنوات ري باتجاه القسائم 

للرتفيه والراحة  الينبوع كموقع  إليه. يستعمل  الوصول  الزراعية املختلفة. املكان مفتوح للجمهور ويسهل 

لسكان حوسان وبتري. 

عني الهوية- برك تجميع وقنوات للري
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خربة اليهود- بقايا مبنى من الفرتة الربونزية الوسطى

منظومة املدرجات الزراعية ومسار القطار

قرية بتري ومواقعها

نعود من نواة قرية حوسان إىل قناة الوادي ملسار سري عىل األقدام حتى عني جمعة يف منطقة قرية بتري. اىل 

جانب الينبوع هناك بركة تتفرع منها قنوات ري باتجاه القسائم الزراعية. عىل مقربة من ذلك مركز ترفيه 

يشمل بركة، مسطحات خرضاء ومنشآت للعب. 

نواة  أقيمت  قرية حوسان.  الرشق  من  ويحّد  رفائيم،  لناحل  املقابل  الجبل  مبنية عىل ضلع  القرية  املوقع: 

القرية القدمية حول ينبوع عني البلد. 

تقوم مثاين عائالت بفالحة  املسلمني.  القرية حوايل خمسة آالف مواطن كلهم من  القرية: يعيش يف  وصف 

األرايض الزراعية. عند أسفل القرية، يف ناحل رفائيم، متر سكة القطار التي تصل تل أبيب بالقدس من الفرتة 

العثامنية. كانت يف املوقع محطة قطار استعملها سكان القرية حتى عام 1948. هدمت إرسائيل املحطة أثناء 

قيامها برتميم سكة الحديد عام 2005. 

توجد يف املسار الذي مير تحت الينبوع مناطق زراعية معّدة لزراعة الخرضوات، أشهرها الباذنجان الذي يزرعه 

سكان بتري. يف الغرفة املحفورة التابع لنفق  الينبوع هناك نقشان للفرقة العارشة الرومانية من القرن الثاين 

امليالدي. مرت نواة القرية القدمية بعملية ترميم بتمويل أورويب بهدف جعل املكان جزءا من تجمع سياحي 

)بيوت سياحية( ونشاطات ثقافية واجتامعية يف القرية. 

اليونسكو عىل  إعالن  تراث عاملي.  يرسي  الزراعية جزءا من موقع  املدرجات  اليونسكو عن منطقة  أعلنت 

املنطقة املمتدة من قرية ولجة باتجاه وادي جامع وحتى حوسان. 

خربة اليهود/خربة بتري

املوقع: عىل رأس شعبة الطريق جنوب غريب القرية يقع املوقع األثري املركزي املسّمى خربة اليهود أو خربة 

بتري. قامت إرسائيل يف املايض بحفر املوقع وال تزال اآلثار مكشوفة ولكن مهملة لدرجة أنه يُخىش انهيارها. أما 

الجزء الذي مل يتم حفره فيقع تحت كرم زيتون. 

الربونزية  الفرتة  إىل  تعود  آثار  تشمل  الطبقات،   متعددة  أثرية  تلة  هي  بتري/اليهود  خربة  املوقع:   وصف 

القدمية I )حوايل عام 3000 قبل امليالد(. وقد تطورت البلدة وتوسعت يف الفرتة الربونزية الوسطى II )حوايل عام 

1700 قبل امليالد(. وتم الكشف عن مبنى مركزي كبري من هذه الفرتة، رمبا كان جزءا من مركز الحكم. أما طبقة 

البلدة التالية فإنها تعود اىل نهاية العرص الحديدي III )القرن السابع حتى القرن السادس قبل امليالد(، وكُشف 

يف هذه الطبقة عن سور واسع. كام جرى الكشف الحقا عن بلدة من الفرتة الرومانية من القرن األول- الثاين 

امليالدي، لكن مخطط البلدة غري واضح. إىل جانب املوقع، يف تفرع الطريق من الجهة الرشقية، تقع معسكرات 

جيش رومانية، يبدو أنها أقيمت أيام مترد بار كوخڤا- مترد اليهود ضد الرومان. 
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المسار رقم 3: وادي حارس 

بساتني، قبور، منشآت زراعية قدمية وينابيع 

املوقع: واٍد طوله 6 كلم، مستهله عند بلدة الخرض بالقرب من منظومة السري التي تقود اىل البلدة وقرية 

بتري. األرايض يف القسم العلوي من الوادي تابعة مللكية سكان الخرض؛ بعض األرايض يف القسم الشاميل، باتجاه 

الوادي، تابعة مللكية سكان بيت جاال. يسمى هذا القسم أيضا باسم وادي مخرور. يف الطرف الشاميل-الغريب 

يلتقي الوادي بعيمق رفائيم. 

يتم الوصول إىل الوادي عرب مركز قرية بتري. السري مصحوب بالفتات اىل عني عمدان وخربة النجار. هناك سبيل 

مفتوح عىل امتداد مئات األمتار. تم إعداد السبيل والالفتات من قبل مجلس قرية بتري بالتعاون مع منظامت 

دولية. 

اىل  تقود  وسبل  حجرية  مدرجات  هناك  زراعية؛  مدرجات  خالل  من  دة  معبّ القناة  مدرجات  املوقع:  وصف 

طابق  الرتفاع  بعضها  يصل  مختلفة،  بأحجام  حراسة  أبراج  هناك  القسائم  بني  الزراعية.  املدرجات  طبقات 

وبعضها لطابقني. يشتمل املسار عىل قسائم أرض مزروعة يف الطريق التقليدية، جرف صخري، ينابيع ونباتات 

متوسطية. 

وادي حارس باتجاه قرية بتري
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املدخإلىل كهف-مدفن محفور

وادي حارس

خربة رمانة/خربة النجار 

املوقع: تقع الخربة عند التقاء أودية وادي حارس وعني أبو الحارس الواقعة جنوب غريب الوادي. 

وصف املوقع: يطلق السكان عىل خربة النجار اسم خربة رمانة. مباين الخربة مدموجة باملدرجات الزراعية. 

ميكن التعرف عىل حجارة بناء كبرية وكهوف دفن وآبار مياه محفورة يف الصخر. عىل ما يبدو كانت يف املوقع 

املوقع ميكن  امليالد(. يف محيط  قبل  السابع  الثامن-  )القرنني   II الحديدي  العرص  لنهاية  بدايتها  تعود  بلدة 

مشاهدة كهوف للدفن محفورة يف الصخر، ويشري أسلوبها إىل أنها تابعة للعرص الحديدي II. استمر تواجد 

البلدة يف الفرتتني الرومانية والبيزنطية. 

مواصلة السري يف السبيل املعلّم حتى يتفرع. يقود أحد التفرعات إىل عني تقع يف أعىل الطريق، ويقود الثاين 

لالستمرار يف السري يف قناة الوادي إىل عني تسمى العمدان. تتضمن العني نفقني محفورين يصبان يف بركة مبنية 

ومقصورة. متتد من الربكة قناة مسقوفة متر تحت املدرجات الزراعية باتجاه املساحات الزراعية. 

آثار مباين خربة النجار املدموجة يف أسس املدّرجات الزراعية
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املنتجات الزراعية بعد جمعها. عندما تُركت الزراعة التقليدية تُركت بعض املنشآت، وبات بعضها يستعمل 

كبيوت استجامم صيفية. يبدو أن بعض عمليات الرتميم والسكن يف منشآت الحراسة تم بغرض إثبات امللكية 

يف مواجهة السلطات اإلرسائيلية. 

املخرور

مبنى حراسة بني املدرجات الزراعية

عني العمدان

املخرور

املوقع: عودة اىل قناة الوادي واستمرار السري يف القناة. يسمى القسم العلوي من الوادي باسم وادي مخرور، 

وهو يتميز برتكيز عال من منشآت الحراسة املختلفة. هذا هو القسم العلوي من وادي حارس، وهو يقع تحت 

شارع االنفاق وحاجز األنفاق. 

وصف املوقع: تجمع ملنشآت حراسة مختلفة األشكال، منها دائرية، مربعة وذات طابقني وأخرى. تم ترميم 

جزء من منشآت الحراسة وهي تستعمل للسكن. املنشآت مبنية بني املدرّجات واملساحات الزراعية يف الوادي. 

املساحات الصغرية التي تفصل املنشآت عن بعضها، عددها الكبري وجودة البناء تدل عىل العالقات املتبادلة 

والتخطيط. 

هناك الكثري من منشآت الحراسة الواقعة يف األودية القريبة يف منطقة دير كرميزان عىل مقربة من بيت لحم 

وحي جبل أبو غنيم. وقد استعمل سكان القرى هذه املنشآت للسكن يف مواسم الفالحة وجمع املحاصيل، 

مام وفر وقت الوصول سريا عىل األقدام من القرية للمساحات الزراعية وساعد يف حراسة املحاصيل. أما مواد 

البناء الخاصة مبنشآت الحراسة فقد كانت من الحجارة التي أُخذت من املساحات الزراعية. إنه بناء جاف بدون 

طني. وقد تم تضمني حجارة صوان يف املداخل وأسس املباين. إىل جانب منشأة الحراسة تم حفر برئ ماء ومأوى 

تربيد  لغرض  الصيف  يف  حرارتها  درجة  حفظ  يف  للمنشآت  السميكة  الجدران  ساعدت  الداجنة.  للحيوانات 
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مكانيات القتصادية والثقافية الإ

ترتكز هذه الدراسة يف املنطقة القروية الواقعة بني القدس وبيت لحم، وهام مدينتان رئيسيتان يف الخارطة 

السياحية إلرسائيل- فلسطني. تعترب هذه املنطقة من الناحية األثرية جزءا ال يتجزأ من تاريخ املدينتني. تشري 

املسارات املذكورة يف القسم السابق إىل وجود مواقع أثرية ذات إمكانيات سياحية غري مستغلة، ميكن أن تشّكل 

مصدر رزق لسكان املنطقة. وال ينبغي أن تعتمد السياحة يف هذه املنطقة عىل السياحة الخارجية فحسب, 

بل هناك يف رأينا أهمية سياسية-ثقافية واقتصادية لزيادة اهتامم سكان هذه املنطقة بهذه اآلثار. عالوة عىل 

ذلك، فإن السياحة املحلية تضمن استمرار الزيارات للمنطقة حتى يف فرتات التوتر السيايس، وتزيد من رغبة 

السياح من الخارج بزيارتها وتعزز شعور السكان باالنتامء إليها.

ولتعزيز  الغربية،  الضفة  اقتصاد  لتقوية  األثرية  للمواقع  إرسائيل  استخدام  كيفية  الدراسة  هذه  يف  عرضنا 

اإليديولوجية التي تعترب منطقة جنويب القدس جزءا ال يتجزأ من إرسائيل. هذه املواقع التي ينبغي أن تُدار 

من قبل الفلسطينيني ميكن أن تكون وسيلة أساسية لتقوية اقتصاد املنطقة. وطاملا ال يزال الرصاع السيايس 

عىل إدارة هذه املواقع محّل خالف، فمن األهمية مبكان تطوير املواقع املوجودة داخل القرى الفلسطينية أو 

ا وصول الفلسطينيني إليها.  بالقرب منها، والتي يسهل نسبيً

عرضنا ثالثة مسارات سياحية هي مثابة اقرتاح أويل فقط. االعتبار األسايس يف اختيار املواقع هو أهميتها األثرية 

والطريقة التي ميكن من خاللها التعرّف عىل تاريخ املوقع عىل امتداد فرتاته الزمنية. يتم يف جزء من املواقع 

األثرية تنظيم جوالت إرشادية من قبل منظامت أو رشكات فلسطينية، ولكن غالبا يفتقد عرض هذه املواقع 

لالفتات والتوجيه والسياق التاريخي العام. تهدف املسارات التي قّدمناها هنا إىل إظهار العالقة بني املواقع 

األثرية املختلفة وتوضيح القيمة اإلضافية الكامنة يف القيام مبسار تجوايل مقارنة بزيارة موقع منفرد. هناك 

قسم هام مل يذكر يف هذه الدراسة، وهو العالقة ببيت لحم والقدس، وهذا بحكم مكانة هذه املواقع وكونها 

مطّورة بصورة كافية لصالح السياح. 

حسب تقديرنا، هناك أهمية لتطوير املنطقة القروية أثناء عملية حفظ وتطوير املواقع األثرية، وذلك لضامن 

يف  األثرية  املواقع  بتعزيز  قرار  اتخاذ  لدى  والثقافية.  االقتصادية  السياسية،  الناحية  من  املنطقة  مستقبل 

وقاعدة  املحلية  املواريث  عىل  للتعرف  ثقافية  ركيزة  تشكيل  هو  وظيفتها  أن  إىل  اإلشارة  تنبغي  املنطقة، 

املتنوع  الثقايف  الرتاث  لعرض  كبرية  أهمية  هناك  السياسية  الناحية  من  املحيل.  املجتمع  لتقوية  اقتصادية 

بة لتاريخ الشعوب يف البالد. مثل هذا العرض، عدا عن كونه أكرث دقة من  للمنطقة، بهدف تقديم الرواية املركّ

الناحية العلمية، فهو يقّوي عىل املدى البعيد املكانة السياسية لسكان املنطقة. 


