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  الملخص

 إذ أن كثافة المصادر التاريخية و الثقافية فيها         تعتبر فلسطين مهد الحضارات القديمة و الحديثة      
غير معهودة و خارقة للعادة، و قد تعرضت هذه المصادر على طول التاريخ الفلسطيني إلـى                

يعتبـر التـراث    و  . دى إلى تخريبها و تعطيل أجزاء كبيرة منها       مما أ قسوة الحروب المتعاقبة    
في محمية وادي غزة الطبيعية و المنطقة المجاورة لها أحد هذه المصادر الذي عانى و                الثقافي

 إلـى التعـرف علـى        تهدف هذه الدراسة العلمية    .ال زال يعاني الكثير من اإلهمال و التدمير       
لتراث الثقافي المتمثـل باآلثـار      اللبيئة الطبيعية و    ميتها  محمية وادي غزة الطبيعية و على أه      

الواقعة في محيطه من خالل المراجع األدبية و الزيارات الميدانية عساها تكون عونا للمحافـل    
 بينت الدراسة أهميـة محميـة       . لصون طبيعتها البيئية و التراثية      و المختلفة لالهتمام بالمحمية  

عية تحوي نظاما بيئيا رطبا فريدا فـي فلـسطين الـساحلية و       وادي غزة الطبيعية كمنطقة طبي    
يأوي العديد من عناصر التنوع الحيوي و تمثل مسارا للطيور المهاجرة كما أنها تحتضن عدة                
مواقع أثرية لحضارات قضت في األزمنة الغابرة مثل تل السكن و تل العجول و تل الـصنم و      

. ت و ال زالت تواجه العديد من المهددات البشرية        واجه التي   تل أو طور أخبينة و تل أم عامر       
لوضع البيئي الحالي لمحمية وادي غزة الطبيعية غير واعد للنـاس و            أشارت الدراسة إلى أن ا    

 التراثية مما يتطلب تدخال عاجال و تكاتفا لجهود المحافل المختصة بمـا  المواقعالحياة البرية و  
  . تجذب السياحة البيئية بشكل مستدام المحمية في البيئة و التراث الثقافييكفل حماية

  
ABSTRACT 
Palestine is the heart of ancient and modern civilizations. The density of 
historical and cultural resources in Palestine is unprecedented and 
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exceptional. Along the Palestinian history, these resources have been 
subjected to various successive wars that resulted in their destruction. The 
cultural heritage of Wadi Gaza Nature Reserve, which is a part of that 
culture, is still suffering from destruction and negligence as well. This 
study comes to recognize Wadi Gaza Nature Reserve and its importance 
for natural environment and cultural heritage represented by 
archeological sites lying in its area through literature and field visits. This 
will help the different parties to conserve and protect the ecology and 
heritage of the reserve. The study showed the importance of Wadi Gaza 
Nature Reserve as a natural area harboring a unique wetland ecosystem in 
coastal Palestine and rich biodiversity, and representing a pathway for 
migratory birds. It also encompasses archeological sites of ancient 
civilizations represented by Tal as-Sakan, Tal es-Sanum, Tal al-Ajjul, Tal 
or Tour Ikhbina and Tal Umm-Amer, which are facing many 
anthropological threats. The study indicated that the current situation of 
Wadi Gaza Nature Reserve is not promising for people, wildlife and 
cultural heritage. Accordingly, urgent interventions and cooperation 
among responsible parties are highly needed to conserve the ecology and 
the cultural heritage of the reserve in a sustainable fashion that attracts 
ecotourism.  

        
  المقدمة. 1

 حيـث منطقة شرق البحر األبيض المتوسط قلبا للعديد من الحضارات القديمة و الحديثة             تعتبر  
 غيـر معهـودة و   )فلسطين و األردن( األرض المقدسة كثافة المصادر التاريخية و الثقافية في   

  الحجري ين إلى العصر  فقطليس   تعود عشرات اآلالف من هذه المواقع األثرية      و  خارقة للعادة   
 إلـى العـصور      أيضا بل تمتد ) Chalcolithic( المعدني أو النحاسي     و) Neolithic(الحديث  

و قد أدى الموقع الجغرافـي       ].1[حتى القرنين التاسع عشر و العشرين      التقليدية و اإلسالمية و   
المتميز لفلسطين بين ملتقى ثالث قارات إلى نشوء عالقات حميمة مع العديـد مـن البلـدان                 

الحضارات العالمية مما نجم عنه إثراء في التنوع الحيوي النباتي و الحيواني و في              المحيطة و   
 أهمية تلك المواقع األثرية كجـزء مـن التـراث           معو  .  أيضا الموروث الحضاري و الثقافي   

تعرضت على طول التاريخ إلى قسوة الحروب المتعاقبة في فلـسطين           الثقافي للشعوب إال أنها     
 أن قدوم الصهاينة    ]2 [يذكر أبو الهيجاء   ].1 [ و تعطيل أجزاء كبيرة منها     مما أدى إلى تخريبها   

 نجم عنه تحـوالت سـريعة فـي المعـالم           1948و احتاللهم ألجزاء كبيرة من فلسطين عام        
ألماكن التي بقيت في أيدي الفلـسطينيين فقـد    و بالنسبة ل التاريخية و الطبيعية ألرض فلسطين    

من القرى الفلسطينية التي تـم       و ليس أدل على ذلك       بشكل كبير، احتفظت بهيكليتها و طبيعتها     
مـا تعـرض لـه      و لعل    ]3[ 1948طمسها و مسحها كليا أو جزئيا من الوجود خالل و بعد            
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المسجد األقصى في القدس و المسجد اإلبراهيمي في الخليل من استهداف من قبل العـصابات               
على ذلك التدمير المبرمج للتراث الثقـافي        خير شاهد أيضا     الصهيونية و االحتالل الصهيوني   

 أن الصهاينة هدموا العديد من المباني األثرية في مدينة نـابلس و  ]4 [يذكر العسلي . الفلسطيني
فـإن الحـروب و النزاعـات    ، و عليه التي تحكي التاريخ الثقافي لها خالل الغزو المتكرر لها   

 التي حلت بالمنطقة و أثرت فـي تراثهـا       الزالزل كانت من أهم الكوارث     إضافة إلى    السياسية
    ].1 [الثقافي و الحضاري

  
في فلسطين مبان دينية و سكنية ) Cultural Heritage (الثقافي أو الحضاري يتضمن التراث

 و قرى تاريخيـة و شـوارع و         او عامة إضافة إلى مالمح األرض الثقافية التي تحتضن مدن         
  بأزقتهـا   و المدينة القديمة   و كنيسة المهد   قبة الصخرة المسجد األقصى و    أزقة و أحياء و لعل      

 و الجامع    و برك سليمان في الخضيرة     في القدس و قصر ابن هشام و آثار قوم لوط في أريحا           
 القديمـة و ممراتهـا       غزة  و مدينة   و قصر الباشا و حمام السمرة       و جامع السيد هاشم    العمري
 و  ائحونعـادة مـا يرتادهـا الـس       ثرية التي    من أهم األماكن األ     تعتبر  في قطاع غزة   الضيقة

على الرغم من أن صون التـراث الحـضاري و       . ]5 [الزائرون من داخل فلسطين و خارجها     
 إال أن ]4 [الثقافي يعتبر ذا أهمية في تقدير هوية و مفخرة ما أنجزه األجداد في قديم األزمـان               

معوقات منها انعدام التمويل     عدة    تواجه  و حماية التراث الحضاري في فلسطين       صون عمليات
و غياب اآلليات الواضحة في حماية و إدارة التراث و التدهور و االستغالل و سوء اسـتعمال                

، و مهما كان األمـر فـإن أهميـة صـون التـراث             ]6 [العديد من األماكن األثرية و الثقافية     
 دورها الوظيفي أكثـر   المعماري و الحفاظ عليه تعود إلى كون المباني القديمة و األثرية تؤدي           

من المباني الحديثة كما أنها أقل استهالكا للطاقة من الحديثة و إن عمليات صـونها و تأهيلهـا     
   .]4 [تخلق فرص عمل جديدة

  
لم  و التي    يزخر قطاع غزة بالعديد من المناطق األثرية التي تحكي تعاقب الحضارات المختلفة           

ت المختلفة في القـرن العـشرين بـل تعرضـت           تنل االهتمام الواضح خالل تعاقب الحكوما     
 لم تعر الحكومـة  1967 – 1948لالنتهاك و التدمير و حتى خالل الحكم المصري الممتد من        

المصرية اهتماما كبيرا باآلثار في غزة من حيث الكشف عنها أو الحفاظ عليهـا و ترميمهـا                 
ـ       التراث ا  و لقد استمر  . ]5 [على الرغم أنها تدعى بدولة اآلثار      ي لحضاري في قطاع غـزة ف

تـدمير  سوء اسـتعمال و      الذي أدى إلى      و انعدام أو ضعف الوعي الجماهيري     بسببالتدهور  
 المشاكل التـي تعـرض لهـا         و لعل من جملة    ]7[ العديد من المناطق األثرية في مدينة غزة      

ت الهوائيـة   الزالزل و الرطوبة و التيارا    المتمثلة ب طبيعية  ال غزة العوامل التراث المعماري في    
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التـي  بـشرية    ال عوامـل الالمحملة باألتربة و الغبار و نمو الطحالب و النباتات الطبيعيـة، و             
تـردي  يضاف إلـى ذلـك      . تضمنت السلب و النهب و سوء االستعمال و اإلدارة و التجريف          

ت  طرح الفضال  راءجاألوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية و سوء الحالة البيئية من            
زاد االهتمـام بقـضايا   .  ]8 [جم من حركة المـرور النفايات الصلبة و السائلة و التلوث الن   و ا 

مـن   1994بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في التراث الثقافي و الحفاظ عليه في فلسطين    
 المسجد العمري في مدينـة       لعل خالل وضع الخطط الطارئة لحماية األماكن األثرية المهددة و        

، لما يتمتع به التراث الثقافي في جميع أنحـاء           االهتمام من أوضح األمثلة على ذلك    تبر  يعغزة  
العالم كمورد في دعم االقتصاد القومي للبلدان و عليه فاالهتمام بـه و صـونه و اسـتخدامه                  

   . السياحة البيئيةاألمثل يدعم 
ليس بمنأى عما   جاورة لها   يعتبر التراث الثقافي في محمية وادي غزة الطبيعية و المنطقة الم          و  

عانى و ال زال    تعرض له التراث في مناطق قطاع غزة األخرى و باقي فلسطين بل إنه أيضا               
 المتالحق نظرا للتغيير المستمر الذي يتعـرض لـه هـذا            يعاني الكثير من اإلهمال و التدمير     

بكي حسرة على حاله    النظام البيئي الفريد في قطاع غزة لدرجة أن الناظر إليه في هذه األيام لي             
الذي آل إليه من التدمير و التجريف و التلوث متعدد المصادر على الرغم من اإلعـالن عـن           

تهدف هذه الدراسة العلمية إلى التعرف على محميـة         . 2000وادي غزة كمحمية طبيعية عام      
ار الواقعة في   وادي غزة الطبيعية و على أهميتها للبيئة الطبيعية و للتراث الثقافي المتمثل باآلث            

محيطه و القريبة منه من خالل المراجع األدبية و الزيارات الميدانية عـساها تكـون عونـا                 
  . للمحافل المختلفة لالهتمام بالمحمية لصون طبيعتها البيئية و التراثية

  
  الدراسات المحلية السابقة. 1.2

 غـزة و ضـرورة   قطاع  التراث الثقافي فيات موضوعتعددت الدراسات المحلية التي تناولت   
 ]7 [القيـق و العيـسوي   فقد تطرق ]9، 8،  7[  التي تواجهه   الجمة الحفاظ عليه نظرا للتحديات   

 صون التراث المعماري في غزة من خالل التقانة الرقمية حيث يهدف المشروع إلـى   سبل إلى
العنكبوتية تطبيق التقنيات المحوسبة مثل برامج النمذجة و البرامج المتحركة و خدمات الشبكة             

إن . لتزود المستخدمين بتصميمات استرشادية هامة تحاكي و توثق التراث المعماري في غـزة     
 علـى   ]11،  10 [الدراسات التي تعنى بالتراث الثقافي و الحضاري في وادي غزة تبدو ضئيلة           

الرغم من توفر العديد من الدراسات التى تعنى ببيئة وادي غزة من حيـث التنـوع الحيـوي                  
، 18،  17،  16،  15،  14،  13،  12 [قضايا التخطيط و التلـوث البيئـي      واني و النباتي و     الحي
19 ،20 ،21 ،22 ،23[.   
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  أهداف الدراسة. 1.3
نظرا لشح الدراسات التي تتعلق بمحمية وادي غزة الطبيعية و أهميتهـا للتـراث الثقـافي و                 

 نوعه على مـستوى فلـسطين        فريد من  ية وادي غزة كنظام بيئي    السياحة البيئية و نظرا ألهم    
الساحلية لكونه يحوي نظاما بيئيا رطبا ذا أهمية كبرى في إيواء عناصـر التنـوع الحيـوي                  
النباتي و الحيواني و كمحطة توقف للعديد من الطيور المهاجرة القادمة مـن أوراسـيا إلـى                 

للتعـرف   يـة العكس، تأتي هذه الدراسة إللقاء الضوء على وادي غزة كمحمية طبيع  بأفريقيا و   
عليه و على أهميته للبيئة الطبيعية و للتراث الثقافي المتمثل باآلثار الواقعـة فـي محيطـه و                  
القريبة منه من خالل المراجع األدبية و الزيارات الميدانية عـساها تكـون عونـا للمحافـل                 

لوضـع  أيـضا   تهدف الدراسـة    . المختلفة لالهتمام بالمحمية لصون طبيعتها البيئية و التراثية       
بعض التوصيات و المقترحات التي من شأنها تدارك أهمية الوادي حتى ال يستمر في التدهور               

 تهدف الدراسة في ما تهدف إليه أيضا إلى توفير مادة علمية            ، كما المتالحق كالذي يعيشه اليوم   
ي غزة  بأسلوب عربي اللغة يسهل اإلطالع عليها من قبل الباحثين و المهتمين حول قضايا واد             

  .البيئية
  

  منهج الدراسة. 1.4
المراجع العلمية المتوفرة إضافة إلـى المالحظـات و   اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على  

الزيارات الميدانية العلمية و المسوحات الميدانية و مقابلة سكان المنطقة ذوي الخبرة بتـاريخ               
  .وادي غزة و تراثه الحضاري

  
  راث الثقافي و أهميته للتوادي غزة. 2

هو األكبر في فلسطين إذا استثني نهر األردن و هو ينبع من جبال             ) 1شكل  (وادي غزة   يعتبر  
 لـه   )Watershed (النقب و المرتفعات الجنوبية لمدينة الخليل و تبلغ منطقة التجميع المـائي           

 يبلغ طول وادي غزة من منبعه و حتى نهايتـه فـي البحـر        ، و ]21،  11[ 2 كم 3500حوالي  
  كم مـن خـط  9 كم، بينما يبلغ طول الجزء األدنى منه في قطاع غزة           105ألبيض المتوسط   ا

يتباين عرض الوادي من منطقة ألخرى حيث يبلـغ أقـصى           . الهدنة شرقا و حتى البحر غربا     
يبلـغ عـدد   . ا متر100 ليصل إلى حوالي  مكونا نظاما بيئيا رطباعرض له عند التقائه بالبحر  

 نظـرا ألهميـة     .]11 [ نسمة 10,000 حوالي   2001 حسب تقديرات    سكان منطقة وادي غزة   
 لكونه  الحيواني و وي العديد من عناصر التنوع الحيوي النباتي و         تأ وادي غزة كمنطقة طبيعية   
على مستوى فلسطين الساحلية، فقد أعلنتـه الـسلطة الوطنيـة           فريدا  يحوي نظاما بيئيا رطبا     

 و يهدف هذا اإلعالن إلـى صـون وادي غـزة و             ،2000الفلسطينية محمية طبيعية في عام      



 107

نظامه البيئي الرطب و إلى تقليل التدهور في مصادره الطبيعية و تنوعه الحيوي فضال عـن                
   .]11 [إعادة تأهيلها

  

  
  

  خريطة توضح وادي غزة و حدود محميته الطبيعية: 1شكل 
  

ال أنه بما يحويه و بمـا       على الرغم من الوضع الكارثي الذي عاشه و يعيشه اآلن وادي غزة إ            
، 12 [يحيط به من أنظمة بيئية متنوعة يقدم منافع جمة للمواطن الفلسطيني و للحيـاة البريـة               

، و قد أظهرت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أهمية وادي غزة و نظامه البيئي               ]14،  13
، Flora(] 12(عيـة   و النباتـات الطبي   ) Fauna(في تدعيم الحيوانات البرية     ) 2شكل  (الرطب  

15 ،16 ،17 ،18 ،22[ .  
الذي يـرتبط بالمملكـة   ) Besor River(عرف وادي غزة منذ زمن بعيد باسم نهر البيسور 

المـرتبط  ) Thabtha River(الكنعانية في بيسور في صحراء النقب، كما أنه سمي بنهر ثابتا 
يعتبـر وادي   . ]24،  10 [لجنوبيـة بقرية ثابتا الرومانية البيزنطية المحاذية للوادي من الجهة ا        
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من المناطق األكثر جذبا فـي جنـوب        )  قبل الميالد  3200-4500(غزة منذ العصر النحاسي     
غرب فلسطين للحضارات القديمة المتعاقبة نظرا ألرضه الخصبة على ضفافه و لوفرة مياهـه     

ضا من البحـر  حيث ازدهرت الزراعة و رعي و تربية الحيوانات المنزلية و لموقعه القريب أي  
األبيض المتوسط على الطريق األساسي الذي يربط بين مصر من ناحية و فلسطين و سـوريا               

 قبل الميالد، ولد    1780في  . ]10 [من ناحية أخرى  ) Mesopotamia(و بالد ما بين الرافدين      
سيدنا إسحق عليه السالم في جرار على تلة تعرف بتل الجامع على الجانب الجنوبي من وادي                

لقـد  .  من بئر الـسبع    ا كيلومتر 35 جنوب شرق مدينة غزة و       ا كيلومتر 25ة تقع على بعد     غز
بدأت الحياة على جانبي الوادي منذ التاريخ القديم حيث بنيت المستعمرات على طوله و نمـت                
في العديد من مناطقه أو تالشت تبعا للحظ االقتصادي للمنطقة، و لعل أهم الحرف التي سادت                

، 21 [ان هي الزراعة و الرعي و صيد األسماك نظرا لقرب السكان من المـاء             في تلك األزم  
مع بداية العهد اإلسالمي، استعمر الناس منطقة الوادي و أعادوا استعمال جدران المواقع             . ]24

األثرية المهجورة في تشييد بيوتهم الجديدة، و في العهد الحديث ازدهرت المـدن و القـرى و                 
  . ]10 [ادي غزةالمخيمات في منطقة و

مما سبق يتضح أن وادي غزة كان مكانا تاريخيا و بيئيا هاما و غنيا بسبب المواقع األثريـة و            
الطبيعة الخالبة التي اكتنزها، و لذا فإن حماية و صون بيئة الـوادي و المواقـع األثريـة و                   

ـ                صطافين و  الثقافية فيه يعتبر ضرورة ملحة حتى تزداد قيمة الموقع في جذب الـسياح و الم
  .تشجيع نشاطات السياحة البيئية

  

  
  

 محمية وادي غزة الطبيعية تحوي نظاما بيئيا رطبا فريدا من نوعه على مستوى فلسطين الساحلية: 2شكل 
  )2003تصوير الباحثين، (

  



 109

   في وادي غزة الثقافيالتراث. 3
 بها مما يدلل علـى      تعددت المواقع األثرية في محمية وادي غزة الطبيعية و المنطقة المحيطة          

  : تتضمن هذه المواقع. أنها كانت زاخرة في سالف األزمان بحضارات و ثقافات متعددة
كيلومترا واحدا تقريبا   " تل التين "يقع تل السكن و الذي يعرف أيضا بـ         : تل السكن  . 3.1

 من مدينة غزة و تعود      ت كيلومترا 6-5إلى الشمال من وادي غزة و يبعد حوالي         
و فـي آخـر هـذا       ).  قبل الميالد  2000 – 3150(ر البرونزي   إلى بدايات العص  

العصر، هجر الكنعانيون تل السكن ألسباب غير معروفة ليقطنوا مدينة جديدة هي            
اكتشف تل السكن خالل عهـد  . ]25، 10 [تل العجول على الضفة الشمالية للوادي    

حتـى   و بقي مغطـى بالكثبـان الرمليـة    1917االنتداب البريطاني لفلسطين في     
 حدثت عدة مسوحات للموقع و      1998-1917بين  ، و خالل الفترة الواقعة      1998

 .]11 [يتهدد الموقع حاليا مشاريع اإلسكان الضخمة التي أقيمت في منطقته

 كيلـومترات إلـى   6يقع تل العجول شمالي وادي غزة و يبعد حوالي   : تل العجول  . 3.2
 ]24 [ الرئيسي في المنطقة   الجنوب الشرقي من مدينة غزة و يعتبر الموقع األثري        

تغطي الكثبان  . إذ يمثل هذا الموقع و تل السكن أول األماكن الحضرية في فلسطين           
 األراضي المحيطـة    تستغل. الرملية حاليا الموقع حيث لم تكشف و تعرى أساساته        

 دون األخذ بالحسبان أي اعتبارات ألهميتـه التراثيـة و            في الزراعة  هذا الموقع ب
 الرغم من أن األرض التي تأويه تعتبر وقفا و عليه يمكن تطـوير              التاريخية على 

 علـى   1973 لقد عثر في حفائر تل العجول عام         .]11 [الموقع دون عوائق ملكية   
العديد من األكفان الفخارية و العقود الذهبية و التماثيـل العاجيـة و الرخاميـة و              

 . ]5 [األواني المصنوعة من النحاس و الرخام

 كما تحلو تسميته من قبل بعـض        )3شكل   ( أو تل النقود   يقع تل الصنم  : تل الصنم  . 3.3
 مترا فقط إلى الشرق مـن النظـام        50 أرض ملك خاص حوالي      حاليا في السكان  

البيئي الرطب لوادي غزة و أشارت التقارير إلى أن مالك األرض يقوم ببيـع أي               
 لقـد   .هيونيأثريات يجدها في المكان لبعض تجار اآلثار في دولة الكيـان الـص            

 أحد سكان المنطقة الذي عرض عليهم بعض         في إحدى الزيارات   صادف الباحثان 
القطع النقدية الذهبية و الفضية التي تم الحصول عليها جراء البحث في تل الصنم              
و أوضح أن هنالك العديد من القطع الفخارية و األدوات التي تعـود لحـضارات               

ألثرية المختلفة فـي منطقـة وادي غـزة و          قديمة يجدها المواطنون في المواقع ا     
 .المناطق األخرى
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   أعوام تقريبا3في محمية وادي غزة الطبيعية قديما و قد أزيل بالكامل منذ ) تل النقود(تل الصنم : 3شكل 
  )2003تصوير الباحثين، (

  

 متـرا إلـى     700يقع تل أخبينة في أرض ملك خاص حوالي         : تل أو طور أخبينة    . 3.4
ي لجسر وادي غزة في شارع صالح الدين الرئيسي الـذي يـربط             الجنوب الشرق 

 األثرية في المنطقة إذ يعود إلى       المواقعشمال قطاع غزة بجنوبه و يعتبر من أقدم         
 .]10 [ قبل الميالد و المعلومات المتوفرة حوله حاليا قليلة جدا3200

قـة   مترا جنوب وادي غزة فـي منط       1500يقع تل أم عامر حوالي      : تل أم عامر   . 3.5
النصيرات قريبا إلى البحر البيض المتوسط و يسهم كثيرا فـي جـذب الـسياح و       

). 4شـكل   (السكان المحليين القادمين لوادي غزة بغرض زيارة المواقع األثريـة           
 Monastery of(يحتوي الموقع على آثار و أطالل ديـر القـديس هيالريـون    

Saint Helarion ( التقريـر المـشترك   بحـسب  .  بعد الميالد292الذي ولد في
و صادق  ] 10 [لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و جمعية البيئة و التنمية المستدامة         

، فإن الدير يتكون من كنيستين أحداهما كبيرة و األخرى صغيرة، و قبو لدفن              ]25[
الموتى، و قاعة للتعميد، و مقبرة عامة، و ساحة تابعة لقاعـة التعميـد، و قاعـة           

 إلى المرافق الخدماتية المتمثلة بأفران الطابون و خزانات الميـاه           الطعام باإلضافة 
تتمتع هذه المباني بأرضيات مكسوة بالفسيفساء الملونة       . و قنوات الصرف الصحي   

يتميز الدير أيضا بوجـود     . و أخرى مرصوفة ببالط مصنوع من الحجر الجيري       
يه باإلضافة إلى عابري    حمام بخاري عام في نهايته الشمالية يستفيد منه المقيمون ف         

 .]10 [الطريق البحري من الحجاج و التجار الذين يتجهون إلى سيناء
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  ة الثقافية الملونة تجذب السياح أرضيات مكسوة بالفسيفساءفيها عدة آثارا تل أم عامر يأوي: 4شكل 
  

  األهمية البيئية لوادي غزة. 4
  جاء 2000سلطة الوطنية الفلسطينية عام إن اإلعالن عن وادي غزة كمحمية طبيعية من قبل ال         

عناصر التنوع الحيوي النبـاتي و      تزخر بأنواع متعددة من     ألهمية وادي غزة كمنطقة طبيعية      
 التالل الكركاريـة فـي الـشرق و    تشمل ذلك التنوع   م تدع  متداخلة  و بعدة نظم بيئية    الحيواني

نظام ية التي تعج بها المنطقة و لعل ال       الكثبان الرملية في الغرب فضال عن النظم البيئية الزراع        
كـان  و قربه من البيئة البحرية       على مستوى فلسطين الساحلية    الفريد من نوعه     رطب ال بيئيال

 جمة هي القيم البيئية لـوادي  .من أهم األسباب التي دعت لإلعالن عن الوادي كمحمية طبيعية      
يـشجع علـى النـشاط الـسياحي و         نذكر منها في هذا المقام ما       لعلنا   و   ]14،  13،  12 [غزة

   :في المنطقةاالستجمامي 
  

  النظام البيئي الرطب لوادي غزة. 4.1
عالميا من كونها تمثـل حـوالي   ) Wetland Ecosystems(تأتي أهمية النظم البيئية الرطبة 

من سطح اليابسة على األرض و لكونها تعتبر من أكثر النظم البيئيـة إنتاجيـة علـى     % 4-6
 م، و لكونها أيضا تقدم العديد من المنافع و الخدمات الجليلـة لإلنـسان و البيئـة                مستوى العال 

 أن النظام البيئي الرطب لوادي غزة يقدم العديـد          ]14،  13 [أوضح عبد ربه و آخرون    . ]26[
من المنافع للمواطنين و للحياة البرية على الرغم من التدهور المتالحق له و للبيئات المجاورة               

مـا زال هـذا     . ]20،  12 [م الهائل من النفايات الصلبة و السائلة التي تقذف فيـه          له نظرا للك  
النظام يجذب العديد من الرحالت و الزيارات العلمية المختلفة نظرا لطبيعته المائية و محتـواه               

  .البيولوجي
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  الشاطئيةالبيئة البحرية و . 4.2
لبحر األبيض المتوسـط علـى       مياهه الجارية في ا    – في الوضع الطبيعي     –يصب وادي غزة    

الرغم من طبيعته الجافة و شبه الجافة حاليا بسبب تشييد السدود من قبل الكيان الصهيوني في                
 ممـا أحـدث     ]11 [مجراه العلوي و بالتالي منع تدفق المياه إلى مجراه األدنى في قطاع غزة            

و نظامـه  راثه الثقـافي    و ت إن قرب وادي غزة بكثبانه الرملية       . خلال بيئيا واضحا في المنطقة    
البيئي الرطب من البيئة البحرية و الشاطئية يخلق تداخال فريدا في النظم البيئية تتجلـى فـي                 
المالمح التضاريسية و التنوع الحيوي لنظم اليابسة و الماء مما سيكون له أهمية كبـرى فـي                 

 إن كانـت البيئـة      .)5شـكل    (حال تأهيل المنطقة لتدعم السياحة البيئية و األنشطة المرافقـة         
البحرية و الشاطئية هي المتنفس الحالي الستجمام سكان قطاع غزة بسبب الظروف الـسياسية              
القائمة فإن تطوير منطقة الوادي سيجعل مـن المنطقـة أكثـر جـذبا للنـشاط الـسياحي و                   

  .  االستجمامي
  

  
  

 لطلبة قسم األحياء بالجامعة البيئية  العلميةالنظام البيئي الرطب لوادي غزة يجذب الرحالت: 5شكل 
  )2007تصوير الباحثين،  (الظواهر البيئية المختلفةو  لدراسة التنوع الحيوي اإلسالمية

  

  الكثبان الرملية. 4.3
كنظم بيئية في كونها تدعم العديد مـن عناصـر   ) Sand Dunes(تأتي أهمية الكثبان الرملية 

فة إلى التنوع الزراعي و الذي يتمثل غالبـا فـي      الحياة البرية بنوعيها النباتي و الحيواني إضا      
منطقة غربي الوادي بكروم العنب و التين التي تدعم العديد من الزواحف و الثدييات البرية و                 
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تقدم الكثبان الرملية فوائد بيئية أخرى لعل أهمهـا تغذيـة الخـزان             . الطيور التي تتناسل فيها   
ه األمطار كما أنها تمثل أحـد عناصـر المالمـح           الجوفي بالمياه إذ تعتبر مرشحات جيدة لميا      

. الفريدة في قطاع غزة نشأت عليها حضارات متعددة كما أسـلفنا          ) Landscape(التضاريسية  
تتمثل القيمة االقتصادية للرمال في استغاللها كمادة بناء و ربما مستقبال في صناعة الزجاج و               

و الحال في باقي مناطق قطـاع غـزة قـد           عليه فإن الكثبان الرملية في منطقة الوادي كما ه        
تعرضت لالستنزاف و السرقة في العقود الماضية و السيما من قبل االحـتالل الـصهيوني و                
مستوطناته التي كانت جاثمة على تلك الكثبان و التي بدورها تغطي مياها جوفية غايـة فـي                 

  .العذوبة
  

  التنوع الحيوي. 4.4
 على أنه التباين في أشكال الحياة و الـنظم البيئيـة و             )Biodiversity(يعرف التنوع الحيوي    

أوضحت دراسـات   . مالمح األرض التضاريسية التي تحتضنها و توفر لها مقومات االزدهار         
 و  ]17،  16،  15 [متعددة أن وادي غزة يزخر بأشكال الحياة البرية المختلفة من فقاريات برية           

وادي غزة تحديات صعبة نظرا لتعدد المهددات       يواجه التنوع الحيوي في     . ]18 [نباتات طبيعية 
مـن النظـام    % 80و التي جلها بشرية و السيما في السنوات الماضية حيث تم ردم أكثر من               

أنـواع و عـشائر   البيئي الرطب لوادي غزة مما أثر سلبا على التركيب النوعي له و انـدثار              
و اختفى العديد مـن أنواعهـا       أكبر  الكائنات الحية و السيما الطيور المائية التي تأثرت بشكل          

  ).مالحظات شخصية(بشكل تام من وادي غزة 
  

  وادي غزة كمسار للطيور المهاجرة. 4.5
يعتبر وادي غزة أحد أهم المسارات في فلسطين التي تسلكها الطيور المهاجرة القادمـة مـن                 

توفر الملجأ و الحمايـة  العكس نظرا لطبيعته شبه المائية و النباتية التي          ب أوراسيا إلى أفريقيا و   
تعتبر الطيـور الجارحـة و      . ]15،  11 [ للطيور المهاجرة  و الراحة و الوقود و التناسل أحيانا      

النوارس و طيور الالمي و الذعرة البيضاء و الصفراء و الليمونية و الطيـور المائيـة التـي              
م الطيـور    من أه  )Waterfowls(و البطيات و الوزيات     ) Waders(تشمل الطيور الخائضة    

إن قدوم الطيور   . ]15[ التي تزور المنطقة في موسمي الخريف و الربيع من كل عام             المهاجرة
 مـن وادي    ينالمهاجرة في فصل الخريف إلى فلسطين يشجع سكان الساحل و السيما القـريب            

 و لعل   ]27 [غزة على نصب شباكهم بغرض صيد الطيور المهاجرة القادمة من عرض البحر           
يعتبر من أهم تلك الطيور المهاجرة التي يحبذها الـصيادون و           ) الفر أو السلوى   (طائر السمان 
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مواضع في القـرآن  عدة  يصطادون منها اآلالف سنويا نظرا لطيب لحمها حيث ورد ذكره في            
     . ]28، 15 [الكريم

  
  مهددات التراث الحضاري في وادي غزة. 5

 تراثه الثقافي و إمكانات جـذب النـشاط         جمة هي المهددات التي تؤثر على بيئة وادي غزة و         
  :السياحي له نذكر منها

التلوث متعدد المصادر و اآلثار البيئية و لعل أهم الملوثات هي المياه العادمـة التـي                 -
  كوب يوميا في مجرى وادي غزة من الكتل الـسكانية المحيطـة      8,000تقذف بمعدل   

ة السلبية للميـاه العادمـة علـى         و قد أوضحت العديد من الدراسات اآلثار البيئي        ]29[
 و الوضع الصحي للمواطنين جراء      ]29 [ و موارد المياه الجوفية    ]20 [التنوع الحيوي 

، 19،  12 [انتشار البعوض و اآلفات المزعجة و الروائح الكريهة و الطفيليات المعوية          
ـ      (إن إلقاء النفايات الصلبة متعددة المصادر       . ]30 فلتية و  المنزلية و اإلنـشائية و األس

ال يقل خطورة عن المياه العادمة و يهدد صـحة       ) الخ... الزراعية و الطبية و الخطرة    
  .النظام البيئي و التنوع الحيوي فيه و السياحة البيئية المنشودة

تدمير العديد من المواقع األثرية و التراثية في منطقـة وادي غـزة بغـرض إنـشاء                 -
 التوسعات و من أوضح األمثلـة علـى         المشروعات السكنية و استصالح األراضي و     

) 3شـكل   (ذلك التجريف و التدمير الكامل لتل الصنم المجاور للنظام البيئي الرطـب             
كما أن سرقة و نهب بعض المحتويات األثرية لتلك المواقع و بيعها لجهات معينـة أو                

ر تجد.  الصهيوني قد سجل مرارا كما أشار بذلك بعض القاطنين في المنطقة           للالحتال
اإلشارة هنا إلى أن الباحثين سجال عمليات تنقيب من قبل بعض المـواطنين لـبعض               

و موقـع البالخيـة   ) 6شكل (اآلثار في موقع تل الصنم األثري في منطقة وادي غزة     
األثري الذي يقع على شاطئ البحر بالقرب من مخيم الشاطئ في مدينة غـزة حيـث                

ين الموقع للبحث فيه عن رزق لهم في زمن         تنعدم الرقابة و يوميا يرتاد بعض المواطن      
، و قد تم تـصوير العديـد مـن القطـع الفخاريـة و النقـود        الفقر الذي يعيشون فيه   

شكل  (2008لدى أحد األطفال الذين تواجدوا في المنطقة ذاتها في مارس           ) السحاتيت(
ع غـزة  و ذكر الطفل أنه عادة يبيعها بأثمان زهيدة جدا لبعض تجار اآلثار في قطا      ) 7

 .دون تفاصيل إضافية
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   عليها أحد سكان منطقة وادي غزة في موقععثر التي  الفضيةبعض القطع النقدية: 6شكل 
  )2006تصوير الباحثين،  (تل الصنم األثري

  

  
  

  األثري يعرض قطعا فخارية و نقودا حصل عليها أثناء تنقيبه في موقع البالخية لأحد األطفا: 7شكل 
  )2008تصوير الباحثين،  ( في مدينة غزةعلى شاطئ البحر

  

ضعف الوعي البيئي و الثقافي لكافة مستويات و شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهـا               -
المحافل ذات الصلة بما يخص البيئة و التراث الحضاري في وادي غزة و نلمس ذلك               

واهـا  جليا من خالل االنتهاكات المستمرة ألراضي محمية وادي غزة الطبيعية و محت           
البيولوجي و البيئي حيث الصيد الجائر للحياة البرية و القطع الجائر للغطـاء النبـاتي               
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الطبيعي ألسباب متعددة و التعديات المستمرة المتمثلة بالزحف العمراني و الزراعـي            
و يظهر ذلـك جليـا فـي       ] 12[على حساب المواطن البيئية التي ينعم بها وادي غزة          

 حيث ردم معظم النظام البيئي الرطب و ألقيـت فيـه كافـة         الجزء األخير من الوادي   
أنواع الملوثات البيئية بما فيها الحيوانات النافقة و التي تعود بالضرر علـى البيئـة و                

إن عدم اكتراث المسئولين البيئيين و الصحيين ذوي الصلة يـشجع التـدمير             . اإلنسان
  .راضي الفلسطينيةاأل فريد في المتالحق لبيئة و صحة الوادي كنظام بيئي

يتم رؤيته و   ما  على الغطاء النباتي المحدود في وادي غزة و الذي عادة            الرعي الجائر  -
علـى الـرغم مـن      .  إلى منطقة الوادي   تعقدمالحظته في كافة الزيارات العلمية التي       

 انجراف التربـة و      تجزئتها و  اآلثار السلبية للرعي الجائر على النظم البيئية من حيث        
، إال أن كثافته في وادي غزة تساهم أيضا         ]31 [ فيها  الشتالت و البادرات النباتية    تدمير

في تدمير أعشاش الطيور و تدمير المواقع األثرية و التي ال يكتـرث الرعـاة عـادة                 
 و بأهميتها التاريخية و الثقافية و كثيرا ما لوحظ انتشار األغنام فـي الـتالل األثريـة        

 .)8شكل  (انجرافها و تدميرها المتالحق ساهم في بالقرب منها مما

  

  
  

  )2003تصوير الباحثين ( في منطقة وادي غزة؛ أحد المواقع األثريةرعي األغنام بالقرب من تل الصنم:8شكل
  

ضعف القوانين و التشريعات البيئية و السيما تلك المتعلقة بالمحميات الطبيعية و عليه              -
و المواقع األثرية الواقعة في كنفها يتوقع لهـا       فاالنتهاكات لمحمية وادي غزة الطبيعية      

  .االستمرارية في ظل غياب الرقابة و عدم اكتراث الجهات الحكومية المسئولة
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البيئـة و    الواضحة فـي حمايـة و إدارة          و السياسات  انعدام التمويل و غياب اآلليات     -
ديـد مـن    سوء اسـتعمال الع   مما حدا ب    الثقافي في محمية وادي غزة الطبيعية      التراث

 .و تدهورها األماكن األثرية و الثقافية

  
   في وادي غزة و مهدداتهاالسياحة البيئية. 6

على أنها شكل من أشـكال  ) Ecotourism = Ecological Tourism(تعرف السياحة البيئية 
و تتضمن الذهاب لألمـاكن التـي تمثـل    السياحة التي تروق لألفراد الواعين بيئيا و اجتماعيا    

 إن هنالـك   .]32 [و التراث الثقافي أهم وسائل الجذب فيهـا       ) النباتية و الحيوانية  (البرية  الحياة  
العديد من وسائل الجذب السياحي في وادي غزة تتضمن بشكل أساسـي التنـوع الحيـوي و                 
التراث الثقافي المتمثل بعدة مواقع أثرية سبق اإلشارة إليها و ساهمت بشكل كبير في اإلعـالن     

 إن من شـأن  .]11 [ كمحمية طبيعية يجب الحفاظ عليها و تنميتها بشكل مستدام  عن وادي غزة  
السياحة البيئية في وادي غزة أن توفر مصدرا للدخل القومي و تنعش االقتصاد المحلي و هذا                
بدوره يسهم في تطوير محمية وادي غزة الطبيعية و المحافظـة علـى مكنوناتهـا البيئيـة و                

ن األهمية البيئية و التراثية لمحميـة وادي غـزة الطبيعيـة، إال أن              على الرغم م  و  . التراثية
 و التي أشير لبعض     الوضع الحالي له ال يشجع كثيرا على السياحة البيئية نظرا للعوامل التالية           

  :منها من قبل
 و  انعدام البنى التحتية و الخدمات الضرورية الالزمة لتشجيع السياحة البيئية و الثقافية            -

ن الشوارع و إمدادات المياه و الفنادق و المطاعم و المعارض و المتـاحف         التي تتضم 
 تجـدر   . و غيرها مما يلزم السائحين و الزائرين        البيئية و اإلرشادية    التوعية و مراكز 

 العديد من المشروعات التطويريـة لمحميـة   في مطلع العقد الحالي اإلشارة أنه أنشئت    
ودا و سياجا شبكيا حول المحمية و متنزهـا   وادي غزة الطبيعية تضمنت جسورا و سد      

و غرف مالحظة للطيور    و مراكز إلدارة المحمية و التوعية و اإلرشاد بشأنها          ترفيهيا  
  إال أن معظـم    البرية و السيما المائية منها، كما و غرست العديد من الشتالت النباتية           

ي منهـا أصـبح   و ما بقت بالكامل دمرهذه المشروعات قد أصبح أثرا بعد عين حيث        
   .بسبب سوء تصميمها و إدارتها على بيئة المحمية نظرا لخرابها و انجرافها  ثقيالعبئا

 البيئية و لعل أوضح األمثلة هو التخريب و         ه و موائل   غزة التدمير المتالحق لبيئة وادي    -
 فقـدان   ما يترتب عليه مـن    الردم شبه الكامل للنظام البيئي الرطب في وادي غزة و           

 ).9شكل (ن عناصر التنوع الحيوي التي كان يزخر بها وادي غزة يوما ما لعديد مل
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لتدمير و الردم شبه الكامل للنظام البيئي الرطب في وادي غزة أدى إلى فقدان العديد من عناصر ا: 9شكل 
  )2007تصوير الباحثين،  (التنوع الحيوي

  
 السـيما للمجتمـع   ضعف و نقص المعلومات حول البيئة األثرية فـي وادي غـزة و      -

الفلسطيني الذي ال يعرف كثيرا عن وجود المواقع األثرية بل قد يجهل وجودهـا فـي     
المنطقة و بالتالي حدوث االنتهاكات البشرية التي ال تحمد عقباها للتراث الثقافي الـذي     

  .يجسد حضارات و ثقافات سادت يوما ما في و حول وادي غزة
ألثرية ذات األهمية التاريخية و الحضارية و كمـا         هدم و تجريف العديد من المواقع ا       -

أسلفنا فإن تل الصنم قد أزيل بشكل كامل في السنوات األخيرة من منطقة وادي غـزة،   
و العاقبة للمواقع األخرى إذا لم يتم الحفاظ عليها من خـالل الـسياسات و الخطـط                 

 .واضحة المعالم التي تقتفيها معظم دول العالم

  
  التوصيات. 7
ء على ما سبق يتضح أن محمية وادي غزة الطبيعية و ما تحويه من تراث ثقـافي و نظـم                 بنا

بيئية فريدة و تنوع حيوي تمثل أحد المناطق الطبيعية في فلسطين و لكنها مع ذلـك تتعـرض             
لعوامل شتى تنتقص من قدراتها في دعم السياحة البيئية المنشودة رغـم أهميتهـا المحليـة و                 

إن الوضـع   . ]12،  11 [ية كما أشارت بذلك التقارير و الدراسـات العلميـة         اإلقليمية و الدول  
الكارثي الذي يمر به وادي غزة كمحمية طبيعية يستوجب على كافة المحافـل و المؤسـسات                

  :ىذات الصلة العمل عل
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وقف كافة التعديات و االنتهاكات و مصادر التلوث التي يتعـرض لهـا وادي غـزة                 -
اما و محمية طبيعية تزخر بتنوع بيئـي و ثقـافي هـامين فـي       باعتباره نظاما بيئيا ه   

  .فلسطين
تجدر اإلشارة أن عدة    . توثيق كافة النواحي التراثية و البيئية التي يتمتع بها وادي غزة           -

دراسات بيئية قد عقدت في السنوات القليلة الماضية تبحث في بيئة وادي غـزة مـن                
ات البيئية و قد ورد معظمها في سـياق         جوانب عديدة تتضمن التنوع الحيوي و الملوث      

هذه الدراسة، و مع ذلك فالحاجة ماسة لتوثيق بيئة و تراث وادي غزة بطريقة أكثـر                
 . تعمقا

بعد وضع سياسـات و     و تحسين بنيته التحتية     إعادة تأهيل وادي غزة كمحمية طبيعية        -
 . قابلة للتطبيق و مبنية على أسس علمية و متكاملةخطط حقيقية

إحياء ما اندثر من مواقع أثرية في منطقة وادي غزة مـن خـالل ترميمهـا أو             إعادة   -
 .تمثيلها و تجسيمها حاسوبيا بشكل ثالثي األبعاد و توعية الناس و المؤسسات بشأنها

 العلمية التي تحكي البيئة الطبيعية لوادي غـزة و تراثـه             و المعارض  إنشاء المتاحف  -
 .الثقافي و الحضاري

 ذات   المختلفة تعاون بين كافة المحافل المحلية و اإلقليمية و الدولية        تحسين مستويات ال   -
الصلة بالبيئة و التراث الثقافي بما يخدم تنمية محمية وادي غـزة الطبيعيـة بـشكل                 
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