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بها. استمر اعتماد بعض األراضي الزراعية 
على مياه الينابيع بالطرق التقليدية كما 

هو الحال في قرية بتير في محافظة بيت 
لحم، وفي مواقع أخرى تم حفر آبار ارتوازية 
في أماكن الينابيع كما هو الحال في أغلبية 

الينابيع في منطقة األغوار.
تقع أغلبية العيون المستخدمة في االنتاج 
الزراعي على سفوح الجبال، وما يميز تلك 

المواقع أنها تقع في القرب من الوديان 
المنحدرة في الجبال، وأيضًا في منتصف 

سفح الجبال مما يجعلها أقرب إلى المناطق 
المنبسطة. إّن قّلة االنحدار في األماكن 
التي تقع أسفل عيون المياه مّكن سكان 

المنطقة من استصالح تلك األراضي 
وعمل المصاطب الزراعّية المناسبة لزراعة 

الخضروات، ولهذا نجد األراضي الزراعية 
المروية التي استخدمت تاريخيًا لزراعة 

الخضروات تقع في الجزء األسفل من عيون 
المياه، بينما استصلحت المنحدرات أعلى 

العيون لزراعة األشجار التي ال تحتاج إلى رّي. 

تختلف أنماط وأشكال استخدام عيون المياه 
في فلسطين وفقًا للعديد من المعطيات 

والظروف البيئية الخاصة في المنطقة، 
أغلب العيون تستخدم لالستعمال المنزلي 

)التنظيف، الشرب، الطعام(، ولكن استخدام 
الينابيع لتلك األغراض انحسر تدريجيًا مقابل 

آبار الجمع التي أنشأها الناس بالقرب 
من بيوتهم. من جانب آخر استخدمت 

بعض الينابيع من قبل الرعيان وأصحاب 
المواشي لشرب األغنام، وهذه الظاهرة 

استمّرت حتى وقت متأخر وبتذبذبات 
مختلفة نظرّا لوجود الكثير من العيون على 

أطراف القرى والمدن، تم االستمرار في 
استخدامها حتى ضعفت تلك العيون وثم 

انقطاعها التدريجي. يوجد بعض العيون 
التي استخدمت، باإلضافة لالستخدامات 
السابقة، ألغراض الرّي الزراعي النباتي، 
إّن استخدامها في هذا الجانب كان نتيجة 

لعوامل طبوغرافية تتعلق بموقع تلك 
العيون وكذلك طبيعة األراضي المحيطة 

منطقة العيون – دورا القرع
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يتسم استخدام مياه تلك العيون وتوزيع 
األراضي المحيطة بنوع من التعقيد أملته 

عملية تكّيف وتوافق سكان القرية على 
توزيع الوسائل االنتاجية مثل المياه داخل 

القرية. ويوجد في فلسطين عيون عديدة 
من هذا النوع، فهي منتشرة على طول 

الشريط الشرقي للضفة الغربية )منطقة 
األغوار(، وكذلك في بعض القرى في 

منطقة الجبل الفلسطيني مثل قرية بتير 
وعين عريك ودورا القرع وغير ذلك من القرى، 

وفي هذه الورقة سوف يتم تناول عيون 
المياه في دورا القرع كمثال حي على تلك 

العيون. ولهذا تحاول هذه الورقة تناول:
طبوغرافية موقع العين واألراضي   

المحيطة بها. 
كيفية توزيع المياه على سكان القرية،   

وآلية ملكية األراضي في القرية وخاصة 
األراضي القريبة من عيون المياه. 

التغيرات التي طرأت على استخدام   
المياه واألراضي المحيطة بها. 

التحديات والمشكالت التي تتعرض   
لها تلك العيون وما يرتبط بها من 

استخدامات.

موقع عيون المياه
يطلق سكان القرية على الموقع التي تتواجد 

فيه عيون المياه: منطقة العيون، وتسمى 
األراضي المنتفعة منها تاريخيًا اسم الحواكير 
)الحواجير(، ويبلغ عدد عيون المياه في تلك 
المنطقة خمسة عيون، وهي: عين المغارة، 
العين الفوقا، عين الدرة، عين الدرج، العين 

األولى، وتقع تلك العيون بشكل طولي 
وبعضها قريب جدًا من األخرى بحيث يصعب 
تمييز وجود أكثر من عين ماء، كما تقع جميع 
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تلك العيون في الجهة الشمالية لمنطقة 
البلدة القديمة، ولهذا توجد الحواكير في 

الجهة الشمالية الشرقية والشرقية لبيوت 
البلدة القديمة في دورا القرع. ولهذا يمكننا 

القول أن القرية تاريخيًا أنشئت بالقرب من 
تلك العيون، أي أن العيون هي أقدم من 
وجود القرية، وهذا النمط من اختيار مكان 

السكن منتشر في جميع العالم، حيث تدل 
الدراسات أّن أقدم الحضارات أقيمت بالقرب 
من األنهار وعيون المياه. أّما من حيث موقع 

العيون بالنسبة للجبل، فهي تقع في 

منطقة مرتفعة بالقرب من الوادي المنحدر 
بين جبل عرموط وجبل غراطيس، وكذلك 

في منتصف المنحدر، في المنطقة التي 
بدأت فيها األرض باالنبساط، ومن منطقة 
وجود العيون تبدأ األراضي السهلية على 
جانبي الوادي بالتوسع مما يوفر مساحة 

أكبر من األرض المناسبة لزراعة الخضروات 
وغيرها، وكانت تعتبر تلك األراضي )الحواكير( 

رئة القرية االقتصادية، حيث استخدم جميع 
سكان القرية تاريخيًا تلك األراضي لالنتاج 

الزراعي.
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القوانين الشعبية 
الستخدام مياه العيون

النمط الشائع في فلسطين، أن المياه هي 
ثروة مشاعية لجميع السكان، وهذا النمط 

هو األكثر انتشارًا في فلسطين، وهذا ناتج 
من قلة عدد الينابيع التي استخدمت تاريخيًا 

في عملية االنتاج الزراعي النباتي، حيث 
تم استخدام عيون المياه في معظم القرى 

الفلسطينية لألغراض المنزلية وسقاية 
الثروة الحيوانية، ولكن يتغير نمط وشكل 

ملكية الينابيع التي استخدمت تاريخيًا في 
عملية االنتاج الزراعي، بحيث تكون ملكًا 

مشاعيًا لالستخدام المنزلي، أي يستطيع 
جميع السكان األصليين والغرباء الحصول 

على المياه متى شاؤوا لالستخدام المنزلي 
)الشرب، التنظيف(، وسقاية الثروة الحيوانية 
مهما كبر أعدادها، وفي نفس الوقت تكون 
ملكًا خاصًا عندما يتم استخدامها في عملية 

االنتاج الزراعي النباتي، وفي تلك الحالة 
يوجد سكان محددون يحق لهم استخدامها 
لهذا الغرض، وذلك ضمن قوانين وأعراف 

خاصة بتلك الجماعة. يقول أبو إبراهيم عن 
ذلك »وهي فوق للكل ولما تنزل لصاحب 

الدور«، أي أن المياه وهي في العين 
يستطيع كل الناس استخدامها، ولكن عندما 

تنزل الماء إلى األراضي تصبح للذي عليه 
دور الري.

ينحصر حق االنتفاع من عيون المياه في 
القرية، وذلك باعتبارها ملكًا خاصًا، غالبًا 

على سكان القرية األصليين، وذلك ناتج 
عن قيامهم بوضع اليد على تلك العيون 

ألنهم أول من سكنوا تلك المنطقة، وكذلك 
باعتبارهم أصحاب األراضي التي يمكن 

رّيها من تلك العيون بالوسائل التقليدية 
البسيطة )القنوات(. وهكذا، فإن المياه 
تعتبر في تلك الحالة سلعة يمكن بيعها 

وشرائها تمامًا مثل األراضي. 
توّزع المياه لالستخدام الزراعي على ثمانية 
عائالت، وهي: أبو فريج، حمدان، عيسى، 

معمر، زيادة، حسن، شحادة، أبو حمدة، 
وتختلف كمية المياه التي تحصل عليها 

تلك العائالت حسب عدد أفراد تلك العائلة 
في وقت توزيع المياه، حيث تحصل العائلة 

التي عدد أفرادها أكثر على حصة أكبر من 
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العائلة التي عدد أفرادها أقل، فكان أهالي 
القرية يقومون بحساب الكمية التي تحصل 
عليها كل عائلة باستخدام قطعة من الخشب 
يقيسون بها عمق المياه في البركة، فمثاًل 
تلك العائلة حصتها بركة كاملة وأخرى ثالثة 

أرباع أو نصف أو ثلث بركة وهكذا، وفي 
الكثير من القرى تسمى حصة العائلة من 

المياه التي تستخدم في الري الزراعي 
مصطلح معاديد )مفردها معدود، ولكل عائلة 
عدد محدد من المعاديد(، ولكن يبدو أن هذا 

المصطلح غير دارج في قرية دورا القرع.
كانت المياه تصل لألراضي باستخدام 

القنوات الترابية، حيث كانت المياه تتدفق 
من البركة عبر القنوات الترابية إلى قطعة 

األرض المراد رّيها، فكان صاحب تلك 
القطعة يقوم بإغالق جميع المنافذ إلى 
قطع األراضي األخرى كي ال يتم تسّرب 

المياه إليها، وفي نفس الوقت يقوم 
بمراقبة مجرى القناة خوفًا من عملية 

التسّرب، إضافة إلى ذلك، كانت كل قطعة 
أرض تقسم إلى أحواض، حجم كل حوض 

يتراوح بين مترًا مربعًا إلى مترًا ونصف مربع، 
وذلك من أجل ري المزروعات بشكل أفضل، 

وتدفق المياه يكون أقوى ويصل إلى 
جميع أجزاء الحوض. إن هذه اآللية من الري 
أدت إلى قيام المزارعين بالحفاظ على تلك 

القنوات وصيانتها بشكل يومي، وتنظيفها 
من األوساخ واألعشاب وكل ما يعيق تدفق 

المياه، لذلك كان المشهد البصري لهذه 
األراضي أكثر انتعاشًا وجمااًل منه اآلن. 

ونتيجة لعملّية التطّور الزراعي وإلنحسار 
كميات المياه التي تتدفق من العيون، قام 

المزراعون ببناء القنوات باالسمنت لمنع 
التسرب داخل األرض والتسرب الجانبي 

أثناء الجريان. ونتيجة لضعف المياه، وعدم 
توفر المياه الكافية القادرة على الجريان 

والوصول إلى جميع األراضي، قام المجلس 
القروي بتركيب خطين أنابيب، وتم عمل 

فتحات في تلك األنابيب توصل إلى جميع 
قطع األراضي. يشار إلى أّن نظام الري 

القديم ما زال مستخدم في بعض المناطق 
الفلسطينية مثل في قرية بتير. 
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األراضي المروية

كانت جميع األراضي في فلسطين مشاعًا بين 
جميع السكان، ولكنها في نفس الوقت كانت 

تتبع نظامًا عرفيًا شفويًا يتفق عليه الناس، من 
أجل وضع أسس للتفاهم والتوافق بينهم، فنجد 

أن األرض تزداد أهميتها كلما كانت قريبة من 
نواة القرية، وفي بعض القرى يضاف إلى ذلك 

بعدها وقربها من عيون المياه في األراضي التي 
استخدمت في الزراعة المروية، لهذا نجد أن حجم 
الملكية الخاصة لألرض تقل كلما كانت قريبة من 
نواة القرية وعيون المياه. في بعض القرى اتفق 

أهل القرية على توزيع األراضي بينهم بحيث 
يكون لكل األهالي أراضي مروية، فكانت العائلة 

تحصل على أرض مروية )قريبة من العين( حجمها 
دونمًا واحدًا على سبيل المثال وعشرين دونمًا 

في األراضي البعيدة عن العين وعن نواة القرية. 
لهذا نجد أن بعض العائالت لديها أعداد كبيرة من 

الدونمات في المناطق البعيدة عن القرية، وثالثة 
دونمات فقط قرب القرية أو العين، وفي حالة 

دورا القرع، كانت أهمية األرض بمقدار بعدها أو 
قربها من عيون المياه.
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المصاطب الزراعّية

تشكل المصاطب أساس شكل األراضي 
الزراعية المروّية القريبة من عيون المياه، 

وتعتبر الشكل األنسب لالستخدام الزراعي 
فيها، حيث تتوافق تلك المصاطب مع عملية 

انحدار القنوات ووصولها إلى أكبر مساحة 
ممكنة من األراضي الزراعية المستغّلة 

من الفالحين، وتقع عيون المياه في أعلى 
موقع من تلك المصاطب، ومن المالحظ 

أن األراضي الزراعية تبدأ بالتوسع األفقي 
التدريجي كلما تم االبتعاد عن العين، وهذا 

الشكل يتناسب مع طبيعة وآلية جريان 
المياه إلى األراضي المستخدمة في الزراعة 

المروية. ومع استخدام التكنولوجيا الزراعية 
قام المزارعين باستصالح األراضي المرتفعة 

عن العيون وتوصيل المياه إليها وألراضي 
أخرى أبعد عبر استخدام آليات ضخ حديثة 

ومتطورة.
تتميز مساحة الملكية الخاصة في األراضي 

القريبة من العيون بالحجم الصغير جدًا، 
حيث ال يتجاوز حجم الملكية الخاصة لألرض 
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الواحدة المتواصلة عن 500 م2 )نصف 
دونم( وهناك مساحات يبلغ حجمها أقل 

من 50 م2، وأسباب هذا النمط من الملكية 
نتج عن رغبة أهالي القرية بالحصول على 

أراضي مروية من العيون، حيث كانت تعتبر 
تلك األراضي رئة القرية االقتصادية، وتم 

تفتيت تلك الملكيات نتيجة نظام اإلرث 
فظهرت بالحجم الذي هي عليه حاليًا، كما أن 
هذه األحجام الصغيرة من األراضي يملكها 
أعداد كبيرة من األفراد، فمثاًل، قطعة أرض 

حجمها الحالي يبلغ 50م2 يملكها الحاج 

إبراهيم، ولدى الحاج إبراهيم خمسة أبناء 
وأربعة بنات، فإن الـ 50م2 تم توريثها ألبناء 
الحاج إبراهيم التسعة، وحسب نظام اإلرث 

اإلسالمي فإن كل فرد من أبنائه يملك 
7م2، ولهذا من الصعب االستفادة من 

تلك األراضي بهذا الحجم، وتم تعقيد ذلك 
أيضًا من خالل صعوبة بيع األراضي نتيجة 

صعوبة حصر الورثة، كل ذلك يؤدي إلى 
عدم القدرة على االنتفاع واستخدام تلك 

األراضي في الوقت الحاضر والمستقبل 
القريب.
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أنواع المزروعات
سميت القرية بدورا القرع لشهرتها بزراعة 

القرع تاريخيًا، حيث قام أهالي القرية األوائل 
بزراعة القرع في األراضي القريبة من 

عيون المياه. كما وتنّوعت المحاصيل التي 
كان الفالحون يزرعوها في تلك األراضي 

لتشّكل أغلب أنواع الخضروات والبقوليات، 
مثل الفول والفاصولياء والكوسا والباذنجان 
والخس والفجل واليقطين والسبانخ والزهرة 
والملفون والخيار والبندورة وغير ذلك، يقول 

أبو مهدي أن رأس الفجل كان وزنه يصل 
إلى 1 كغم، كما كانت السالسل الحجرية 

مغطاه بنباتات اليقطين وغيرها مما يعطي 
المنطقة جميعهًا مشهدًا خالبًا يدل على 

حيوية العمل واالنتاج.
نظرًا العتماد سكان القرية بشكل أساسي 

على تلك األراضي في الدخل االقتصادي، 
بالرغم من قلة مساحتها، كان المزراعون 

يستغلونها أفضل استغالل، حيث يحرصون 
على استمرار عملية االنتاج طوال السنة، 

فأحيانًا كان المزارعون يزرعون قطعة األرض 
بأكثر من نوع خضروات في نفس الوقت، 

كالفجل والخس مثاًل، كما كانوا يقومون 
بزراعة محصول قبل تلف المحصول السابق، 

فمثاًل كانوا يزرعون الزهرة قبل قيامهم 
باتالف الفلفل، بحيث عند تلف نباتات 
الفلفل تكون نباتات الزهرة قد نضجت 

وجاهزة للحصاد.

العزوف عن الزراعة 
في »الحواكير«

إن الزائر لمنطقة الحواكير يالحظ وجود الكثير 
من قطع األراضي المهملة، وكذلك وجود 

الكثير من النباتات البرية التي تدل على 
وجود اهمال وعدم استغالل لتلك األراضي، 

وهناك عدة أسباب أدت لعزوف المزارعين 
عن زراعة الحواكير، من تلك األسباب ما هي 

عامة تتعلق بالزراعة في فلسطين بشكل 
عام، وهناك األسباب الخاصة المتعلقة بأهل 

قرية دورا القرع وعالقتهم مع الحواكير.
بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية عام 

1967، وظهور أشكال متعددة من أنماط 
االستهالك، وكذلك توّفر فرص أكثر للعمل، 
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أصبح الفلسطينيون يهجرون العمل الزراعي، 
ويعتمدون على مصادر أخرى للدخل، وخاصة 

العمل لدى الكيان الصهيوني، وقد ازداد 
عدد المزارعين الذين يهجرون العمل الزراعي 

تدريجيًا وبلغ ذروته بعد قدوم السلطة 
الوطنية الفلسطينية، حيث وفرت السلطة 

ومؤسساتها المختلفة، وكذلك المؤسسات 
الخاصة واألهلية التي أنشئت بالتوزاي مع 

مؤسسات السلطة، وفرت مصادر دخل 
للفلسطينيين جعلتهم يهجرون العمل 

الزراعي ويعتمدون بشكل أساسي على 
الدخل الذي يأتي من تلك المؤسسات، 

وأيضًا على العمل لدى الكيان الصهيوني 
الذي تعزز بعد اتفاقيات أوسلو، وساعد 

ذلك كله على ذلك ظهور أنماط جديدة من 
االستهالك ال يستطيع العمل الزراعي 

بالوسائل التقليدية والمتوفرة لدى أغلب 
الفالحين من تلبيتها. وفي نفس الوقت، 

يوجد لدى بعض العاملين في المؤسسات 
الحكومية واألهلية اهتمامات موسمية 

بالزراعة، وهذه المواسم غالبًا ما تكون أثناء 
عملية االغالقات اإلسرائيلية واألزمات 

المالية، كما حصل أثناء عدم قدرة السلطة 
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الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها. 
وفي الفترة األخيرة قامت العديد من األسر 

الفلسطينية باستصالح العديد من األراضي 
وزراعتها بأشجار الزيتون، وذلك ألن شجرة 
الزيتون ال تحتاج إلى العناية اليومية كما 

المحاصيل األخرى.
أما ما يتعلق بخصوصية قرية دورا القرع، 

والتي تتشابه مع بعض القرى الفلسطينية 
المعتمدة على نمط االنتاج الزراعي المروي 
في مناطق الجبل الفلسطيني1، فإن أهم 
العوامل التي ساعدت في عملية العزوف 

عن العمل الزراعي هي ما يلي:
صغر حجم قطع األراضي المملوكة   

للعائلة الواحدة نتيجة نظام الوراثة، مما 
جعل حجم بعض قطع األراضي تصل 

إلى 20 م2 فقط، يصعب االعتماد عليها 
كمصدر رئيسي للدخل، وأيضًا أدى إلى 

وجود صعوبة كبيرة في عملية البيع 
والشراء.

قلة المياه التي تخرج من العيون.  

التمدد العمراني إلى الجبال، وبالتالي   
ُبعد تلك القطع الصغيرة عن أصحابها، 
فاستبدلوها بزراعة األراضي المحيطة 

بالمنازل.
عدم قدرة المزراعين على تسييج   

األراضي وحمايتها من الخنازير، حيث 
تقوم الخنازير المنتشرة بكثر في 

المنطقة، من تدمير الكثير من النباتات 
الزراعية في تلك األراضي.

اعتداءات المستوطنين في مستوطنة   
بيت إيل، وقيامهم باتالف أنابيب الري.

تقع عيون المياه ومعظم األراضي التي 
استخدمت تاريخيًا للزراعة المروية المعتمدة 

على العيون في منطقة »ج« حسب 
التقسيم في اتفاقية أوسلو 2، ولهذا ُيمنع 

البناء واالستثمار في تلك المنطقة بدون 
تصاريح من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، قام 

سكان القرية بالبناء في مناطق أخرى من 
القرية تصنف »ج«، ولكنهم ال يستطيعون 

البناء في منطقة العيون دون تصاريح 

يجدر اإلشارة إلى أن مناطق الغور الفلسطيني، تم تطوير عملية االنتاج الزراعي، واستخدمت وسائل التكنولوجيا    .1
المتطورة بأنواعها في عملية االنتاج الزراعي.
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نتيجة الرقابة اإلسرائيلية الشديدة،  وحسب 
تعبير رئيس المجلس القروي: »منطقة ج 

عن منطقة ج بتختلف«. ونتيجة العتداءات 
المستوطنين باتالف أنابيب الري التي 
استخدمها المزارعين لري حقولهم، قام 

المجلس القروي بمد أنابيب جديدة  داخل 
القنوات القديمة ووضع االسمنت فوق 

جزء كبير منها، لمنع المستوطنين من 
اتالفها. كما قام المستوطنون بحرق المتنزه 

الذي أقامه أحد سكان القرية في القرب 
من الينابيع بهدف إحياء المنطقة وتشجيع 
السياحة الداخلية إليها، لكن المستوطنين 

قاموا بحرق المتنزه وكتابة عبارات تهدد بإعادة 

انشائه مما أدى إلى تعطيل المتنزه وهجرة 
صاحبه إلى خارج فلسطين.

كما قام المجلس القروي، وبالتعاون مع 
مجموعة الهيدرولوجيين في العام 2012، 

طلت  بعمل ترميم لمنطقة العيون، حيث ُبلِّ
الممرات التي تصل إلى العيون، وتم 

تركيب حائط حديدي لهذه الممرات مع وجود 
ممرات في المناطق التي استخدمت تاريخيًا 

للوصول إلى األراضي الزرعية. ويستخدم 
سكان القرية تلك المنطقة حاليًا للتنزه، 

وتعبئة المياه للشرب، حيث يسطيع الزائر 
لتلك المنطقة مشاهدة األطفال والنساء 

يحملون »القناني« المعبئة من تلك العيون.
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التوصيات

تعتبر منطقة العيون، وما يتبعها من أراضي زراعية على شكل 
مصاطب، منطقة بيئية وتراث زراعي يجب المحافظة عليه، فال تزال 

المنطقة تحافظ على التراث الزراعي الفلسطيني رغم االهمال 
والتدمير المتسارع الذي تتعرض له المنطقة، لذا على وزارة الزراعة 

الفلسطينية وسلطة البيئة وسلطة المياه التعاون للحفاظ على هذا 
التراث الذي يعبر عن أصالة الفالح الفلسطيني، وأدناه بعض األفكار 

التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على تلك المنطقة وهي:
تسييج كامل منطقة المصاطب الزراعية لحمايتها من الحيوانات   

الضالة كالخنازير البرية.
العمل على تنظيف وصيانة عيون المياه وإعادة إحياء القنوات   

االسمنتية.
دعم المزارعين إلعادة استثمار المنطقة في الزراعة التقليدية،   

والخالية من األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.
الحفاظ على أنواع المحاصيل التي ُزرعت تاريخيًا في المنطقة.  

استخدام ذات الطرق التقليدية )القنوات وزراعة الخضروات( في   
عملية االنتاج الزراعي.

تنظيم التجواالت والسياحة إلى تلك المنطقة ألغراض تعّلمية،   
السيما لطالب المدارس والجامعات.

تشجيع أهل البلد والزوار إلحياء منطقة العيون لحمايتها من   
االعتداءات والمصادرة. 
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مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

ش. الرشيد, عمارة الغرفة التجارية الطابق الخامس, القدس
02-6285080   |   info@palvision.ps   |   www.palvision.ps

نروي
األرض والحكاية

يهدف مشروع نروي للحفاظ على الهوية واإلرث 
الفلسطينّية.  المجتمعات  في  العيش  وطرق 
حيث نسعى من خالل هذا المشروع إلى إحياء 
ستة مناطق أثرّية وطبيعّية حول محافظة رام الله، 
والتي تشّكل جزء هام من الهوية الفلسطينية 
ينفذ  الفلسطيني.  الحضاري  واإلرث  التاريخية 
المشروع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، بالشراكة 
من  وبتمويل  الفلسطينية  السياحة  وزارة  مع 
الكنسي  المساعدات  مجلس   HEKS مؤسسة 

السويسري.




