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ملخص:
القائمة  وال�صناعات  واحلرف  الكرمة  زراعة  الدرا�صة  تتناول 
اإىل  البحث  يتطرق  كما  الفرجني،  الع�رص  يف  فل�صطني  يف  عليها 
مالءمة الت�صاري�س واملناخ لزراعة اأ�صجارها، ويعالج اأي�صًا مو�صوع 
زراعتها يف فل�صطني قبيل ال�صيطرة الفرجنية عليها من خالل اأقوال 
النوع  بهذا  الفرجنة  عناية  وكذلك   العرب،   واجلغرافيني  الرحالة 
املقد�س  النبيذ  اأهمية يف �صناعة  لها  الزراعية؛ ملا  املحا�صيل  من 
عندهم، كما يناق�س القوانني التي كانت تفر�صها الكني�صة على زراعة 
وجباية ال�رصائب على حم�صول العنب، وبني البحث ال�صناعات التي 
نتجت عن زراعة الكرمة يف فل�صطني ك�صناعة النبيذ املقد�س وامللنب 
والدب�س وجتفيف العنب)الزبيب( ومربى العنب و�صناعة اخلل ، كما 
و�صح البحث امل�صطلحات احلرفية التي كانت تطلق على من يعمل 
يف زراعة وبيع وت�صنيع ثمارها، بالإ�صافة اإىل ذكر املناطق التي 

كانت ت�صتهر بتلك الزراعة.
فل�صطني،  ال�صناعات،   ، احلرف  الكرمة،  املفتاحية:  الكلمات 

الغزو الفرجني  .

Vine, produced crafts and industries in Palestine 
in the era of the Crusades

Abstract:

This study addresses the cultivation of the vine 
trees, industries and crafts of them in Palestine 
in the Crusader era; also the conformity and the 
appropriateness of  terrain and climate for the 
cultivation of the vine. The study also addresses the 
subject of attention Crusaders Bozoralla because of 
its importance in the holy wine industry, and discusses 
the laws that were imposed by the Church on the 
cultivation and collection of taxes the grape harvest, 
and research industries resulting from the cultivation 
of the vine trees in Palestine as an industry sacred 
wine and Almalban, molasses dried grapes (raisins) 
jam grape and industry vinegar, as explained Find 
literal terms that were fired on from working in the 
cultivation, sale and manufacture of such fruit, in 
addition to said areas that were famous for that 
agriculture.

Key words: vine, crafts, industries, Palestine, 
Crusades.

 مقدمة:
من  مبكرة  فرتة  منذ  الكرمة  بزراعة  الفل�صطينيون  اهتم 
بزراعتها  الفل�صطينية  املدن  اأرياف  ا�صتهرت  وقد  تاريخهم)1( 
كاخلليل ونابل�س واأريحا وبيت حلم والقد�س، وعندما �صيطر الفرجنة 
املوجودة  املزروعات  بني  من  الكرمة  زراعة  وجدوا  فل�صطني  على 

وال�رصائب  القوانني  واأوجدوا  بتطويرها  وقاموا  بها،  فاهتموا  فيها 
اخلا�صة بها، لذا فقد حظيت زراعة اأ�صجار الكرمة باهتمام الفرجنة 

بوجه عام واهتمام رجال الدين الالتني بوجه خا�س)2(.
الت�صاري�صي  املناخي  للتنوع  نظراً  الكرمة  اأنواع  تنوعت  وقد 
يف فل�صطني؛ وذلك اعتماداً على املنطقة ولون الرتبة ودرجة احلرارة، 
العنب  العنب فنجد مثاًل  اإذ اخت�س ريف كل مدينة بنوع معني من 
كالأبي�س  باألوان خمتلفة  والعا�صمي  والعيدوين  والدوري  العينوين 
والأ�صفر والأحمر والأ�صود، وقد تبني اأن لون ع�صري العنب اأو النبيذ 
كان يعتمد على لون الرتبة التي تزرع بها اأ�صجار الكرمة ل على لون 

عناقيد العنب.
بالأرا�صي  الالتني  الدين  رجال  وبخا�صة  الفرجنة  اهتم  وقد 
املزروعة بالكرمة؛ ف�صاًل عن ت�صجيع الفالحني على زيادة م�صاحة 
الأرا�صي  على  مفت�صني  وعملوا  الأ�صجار،  بهذه  املزروعة  الأرا�صي 
الذين  الزراعيني  اخلرباء  ير�صلون  كانوا  كما  بالكرمة)3(،  املزروعة 
كانوا يطوفون على احلقول لإر�صاد وتوجيه املزارعني داخل مملكة 
بيت املقد�س الفرجنية، كما و�صعوا نظامًا �صارمًا ملن يهمل العتناء 
لآخر؛ حلث  وتاأجريها  منه  الأرا�صي  ب�صحب  وتهديده  العنب  بكروم 
امللحة  حلاجتهم  نظراً  بكرومهم  الهتمام  على  الفرجنة  املزارعني 

لتوفري النبيذ املقد�س يف اأديرتهم وكنائ�صهم وموائدهم.
على  واأطلق  خمتلفة،  حرف  الكرمة  زراعة  على  ترتبت  وقد 
ت�صميات عدة منها:  العنب  الذي كانوا يعملون يف حقول  الفالحني 
مثل  عدة  �صناعات  الكرمة  على  وقامت  والعناب،  وال�صوال  الزبار 
�صناعة النبيذ املقد�س، و�صناعة امللنب، و�صناعة الدب�س، و�صناعة 

الزبيب واخلل، واملربى.
املناطق  اإىل  منه  اخلليلي  وبخا�صة  فل�صطني  عنب  در  �صُ وقد 
املجاورة كفاكهة، وكنبيذ، ول زالت �صناعة امللنب والدب�س والعنب 
املجفف قائمة لغاية الآن وبخا�صة يف مدينة اخلليل ونواحيها. وقد 
الالتينية  الوثائق  من  جمموعة  على  درا�صتهم  يف  الباحثان  اعتمد 
يف  فل�صطني  زاروا  الذين  الأوربيون  والرحالة  املوؤرخون  دونه  وما 
فرتات خمتلفة، اإىل جانب ما ورد ذكره يف امل�صادر العربية، ف�صاًل 

عما ورد يف كتابات املوؤرخني امل�صلمني والغربيني.
اأهم  املناخ من  يعد  الكرمة:  لزراعة  املنا�صبة  والرتبة  املناخ 
العوامل الرئي�صة يف زراعة الكرمة، وميتاز مناخ فل�صطني بالعتدال، 
اأثر  قد  املناخية  اأقاليمها  وتعدد  الأر�س  هذه  مناخ  اأن  عن  ف�صاًل 

اإيجابيًا يف زراعة الكرمة. 
�صهور  �صتة  نحو  ميتد  جاف  �صيفي  بف�صل  فل�صطني  وتتاأثر 
تقريبًا وبف�صل �صتاء بارد ماطر وق�صري)4(. وقد �صاعد تعدد الأقاليم 
و�صبه  و�صحراوي  متو�صط  بحر  اإقليم  من  فل�صطني  يف  املناخية 
يف  تزرع  التي  الكرمة  اأ�صجار  تنوع  على  �صاعد  فهذا  �صحراوي 
ال�رصقي  اجلزء  ففي   )5( ن�صوجها،  فرتة  على  انعك�س  كما  فل�صطني، 
يف منطقة الأغوار التي تعترب �صمن الإقليم �صبه ال�صحراوي ين�صح 
اأيار(، بينما يف املناطق  اإبتداًء من �صهور )مايو/  الكرمة  حم�صول 
يف  املرتفعة  املناطق  ويف  اأيلول،  �صهر  نهاية  حتى  يتاأخر  اجلبلية 
جنوب فل�صطني يف منطقة جبال اخلليل حتى نهاية �صهر نوفمرب )6(.

ويعد املاء من اأهم العوامل لنمو الكرمة، وجتدد كمية النتاج، 
نوعًا  اجلفاف  تتحمل  التي  الأ�صجار  من  الكرمة  اأن  من  الرغم  على 
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على  ي�صقط  ،اإذ  خمتلفة)7(  بيئية  ظروف  حتت  تنمو   اأن  وميكن  ما؛ 
فل�صطني اأمطار متذبذبة وتختلف من عام اإىل اآخر، ومن منطقة اإىل 
اأخرى، فمثاًل حتظى املناطق ال�صاحلية بن�صبة كبرية جداً من الأمطار 
وتختلف  الأغوار،  مبنطقة  تعرف  ما  اأو  ال�رصقية  باملناطق  مقارنة 
كمية الأمطار ال�صاقطة يف �صمال فل�صطني عن جنوبها، فتبلغ ب�صكل 
قد  اأخرى  بينما يف مناطق  املناطق؛  100 ملم يف بع�س  عام من 
ت�صل اإىل 500 ملم �صنويًا؛ ما دفع باملزارع اإىل حتديد نوعية �صجرة 
الكرمة التي حتتاج اإىل ن�صبة معينة من املياه التي ت�صقط يف ف�صل 

ال�صتاء)8(.
وقد اأ�صهمت ن�صبة الرطوبة املرتفعة يف ن�صوج عناقيد العنب 
ب�صكًل مبكر عن املناطق التي تكون فيها ن�صبة الرطوبة منخف�صة، 
اإذ ت�صكل احلرارة والرطوبة العامل الأ�صا�س يف ن�صوج عناقيد العنب 
على فرتات متباعدة، وبناًء على ذلك ميكن القول، اإن مناخ فل�صطني 
؛  ال�صجرة  لهذه  املنا�صبة  واملناخية  الزراعية  البيئة  ي�صكل  املتعدد 
كما اأ�صهم يف تطورها ب�صكل اأف�صل عن بقية البلدان املجاورة اإ�صافة 

اإىل نوعية الرتبة التي توجد يف هذه البالد)9(.
وبالن�صبة لرتبة فل�صطني، فهي متنوعة وغنية باملواد املعدنية 
التي ت�صهم يف اإجناح غالبية املزروعات التي تعرف مبنطقة البحر 
اأنها  اإل  فل�صطني  م�صاحة  �صغر  من  الرغم  وعلى  املتو�صط،  الأبي�س 
تتميز بتنوع الرتبة فيها، فالتنوع املناخي والنباتي واجليولوجي 
والت�صاري�صي، اأ�صهم يف اأيجاد اأنواع خمتلفة من الرتب تتفاوت يف 
درجة خ�صوبتها، وت�صنف الرتبة على اأ�صا�س مناخي اأو جيولوجي 
اأو نباتي. وهناك ت�صنيفات اأخرى تعتمد على جميع الأ�ص�س ال�صابقة 
الرتبة  تق�صيم  ميكن  وبالتايل  الرتبة،  تكوين  يف  املبا�رص  لأثرها 
على اأ�صا�س العوامل ال�صابقة اإىل جمموعتني: تربة املناطق الرطبة، 
واملرتفعات  ال�صاحلية  ال�صهول  يف  املتو�صط  البحر  مناخ  ي�صود  اإذ 
و�صبه  اجلافة  املناطق  تربة  الثانية  واملجموعة  الداخلية،  اجلبلية 
ال�صحراوي  و�صبه  ال�صحراوي  املناخ  اإقليم  توجد يف  والتي  اجلافة 
والأغوار  اجلبلية  للمرتفعات  ال�رصقية  وال�صفوح  النقب  �صحراء  يف 

ووادي عربة)10(.
والرتبة  جرامو)11(،  تربة  اإىل  فل�صطني  يف  الرتبة  وتق�صم 
والليثو  اللوي�س  وتربة  ال�صاحبة)13(،  والبنية  والبنية)12(،  احلمراء 
ال�صحراوية)14( والرتبة ال�صوداء)15(، فهذه الأنواع من الرتب �صاحلة 
اأ�صجار  بع�س  تاأقلمت  نوعيتها، ورمبا  الكرمة ح�صب  �صجرة  لزراعة 
جرى  اإذ  ذلك؛  خالف  ولي�س  الرتبة،  من  الأنواع  تلك  على  الكرمة 
عن  فل�صطني  تربة  مييز  ما  وهذا  ال�صجرة  نوع  ح�صب  الرتبة  تكييف 
بقية املناطق)16(.اأما الرتبة التى تنا�صب زراعة اأ�صجار الكرمة فهي 
اإىل  اأنواع عدة ، فالعنب الأبي�س تنا�صبه الرتبة التي ي�رصب لونها 

ال�صواد واحلمرة )17(.

زراعة الكرمة يف فلسطني قبيل الغزو الفرجني:

وقد  التاريخ،  مر  على  فل�صطني  يف  الكرمة  زراعة  ازدهرت 
خالل  ومن  املختلفة  التاريخية  امل�صادر  خالل  من  ذلك  ات�صح 
ارياف  اكت�صفت يف مناطق خمتلفة يف  التي  الف�صيف�صائية  اللوحات 
القد�س خا�صة يف الفرتة الرومانية والبيزنطية)18( وا�صتمرارها يف 
فيها  الرتبة  اأنواع  وتعدد  مناخها،  اعتدال  ب�صبب  الإ�صالمي  الع�رص 
القد�س)19(،  وعرفت جبالها زراعة كروم العنب وبخا�صة يف جبال 

وقد ات�صح اأن �صكان فل�صطني اهتموا بزراعة الكرمة واأولوها عناية 
من  الأول  الن�صف  يف  عا�س  الذي  الإ�صطخري-  اأ�صار  وقد  كبرية 
القرن الرابع الهجري/حوايل منت�صف القرن العا�رص امليالدي-)20(

يف �صياق حديثه عن فل�صطني اإىل وجود زراعة الكرمة ، اذ يقول: " 
و�صائر جبال فل�صطني و�صهولها زيتون وجميز وعنب و�صائر الفواكه 
اأقل من ذلك)21(". ويت�صح من خالل حديثه اأن فل�صطني كانت ت�صتهر 
بزراعة الكرمة يف املناطق ال�صاحلية واجلبلية على حد �صواء، على 

الرغم من اأًنه مل يحدد اأ�صماء املناطق التي كانت ت�صتاأثر بزراعتها.
الهجري/ الرابع  القرن  وقد بقيت فل�صطني تهتم بالكرمة يف 
زراعة  اإىل  الب�صاري)22(:  املقد�صي  اأ�صار  وقد  امليالدي  ال�صاد�س 
الدوري  بالعنب  ت�صتهر  كانت  اخلليل  اأن  وذكر  فل�صطني  يف  الكرمة 
اأن  وذكر   عينون)24(  وبيت  دورا)23(  قريتي  اإىل  ن�صبة  والعينوين 
وادي جهنم )وادي قدرون،وادي �صلوان، وادي يهو�صافاط( يف حدود 
بيت املقد�س، كان ي�صتهر بزراعة الكرمة؛  كما اأ�صاف اأثناء حديثه 
العينوين  الزبيب  بت�صدير  ت�صتهر  كانت  اأنها  فل�صطني،  جتارة  عن 
عناية  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة  ذلك  ويف  املجاورة،  البالد  اإىل  والدوري 
اإىل  العنب املجفف  الكرمة وقيامهم بت�صدير  اأهل فل�صطني باأ�صجار 

خارج البالد)25(.
القرن اخلام�س  الذي عا�س يف نهاية  وتطرق نا�رص خ�رصو- 
فل�صطني  يف  الكرمة  زراعة  اإىل  امليالدي  ع�رص  الهجري/احلادي 
ت�صمى  قرية  اإىل  الرملة  الثالث من رم�صان غادرت  )26(:"يف  بقوله 
خاتون)27( وقد غادرتها اإىل قرية اأخرى ت�صمى قرية العنب)28(. وقد 
ال�صذاب)29(  الذي ينبت بريًا على  راأينا يف الطريق كثرياً من نبات 

اجلبال ويف ال�صحراء")30(. 
منت�صف  حوايل  يف  فل�صطني  زار  الذي  الإدري�صي)31(  وذكر 
القرن ال�صاد�س الهجري/الثاين ع�رص امليالدي اأن بع�س قراها تزرع 
اإبراهيم يف اجلنوب  اإىل م�صجد   "ومن بيت حلم  الكرمة حني يقول: 
ثمانية ع�رص مياًل، وهي قرية ممدنة وفيها م�صجد اإبراهيم واإ�َصحق، 
وهذه املدينة جبالها كثيفة الأ�صجار وبها �صجرة الزيتون والكروم 

كثرياً جداً)32(.
الثامن  القرن  يف  عا�س  -الذي  الدم�صقي  الربوة  �صيخ  اأما 
اأر�س   " اإىل  اأ�صار  فقد  امليالدي-)33(   ع�رص  الهجري/الرابع 
اجلرمق)34( جبل بقيعة)35( وبه قرية يقال لها البقيعة لها اأمياء)36(
والفواكه  الزيتون  كثرية  قرى  وبه  مليح،  �صفرجل  وبها  جارية، 
القد�س  قرى  اإحدى  راأ�س)38(   بيت  قرية  وا�صتهرت  والكروم")37(. 
بزراعة  املقد�صة  الأرا�صي  اأهايل  ا�صتمر  وقد  الكرمة)39(.  بزراعة 
"بظاهر مدينة  اأن  الدين احلنبلي  الكرمة والعناية بها، وذكر جمري 
القد�س ال�رصيف من كل جهة كروم بها من اأنواع الفواكهة من العنب 

والتني وغريه")40(

زراعة الكرمة يف فلسطني يف العصر الفرجني:

يف  فل�صطني  زار  الذي    (Saewwlf)(41)صايولف� الرحالة  ذكر 
بداية ال�صيطرة ال�صليبية نحو )1101 - 1103(  اإىل �صهرة بع�س 
متتاز  اأريحا  اأرا�صي  اإن  بقوله:  الكرمة  بزراعة  الفل�صطينية  املدن 
باخل�صوبة حيث تكرث الأ�صجار وجميع اأنواع النخيل والفاكهة")42(.  
وقد اأفا�س الرحالة واحلجاج الأوروبيون الذين زاروا فل�صطني خالل 
ت�صتهر  التي  املناطق  واأهم  الكرمة،  بذكر  ال�صليبية  احلروب  فرتة 
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بزراعتها والعناية بها، فقد اأ�صار الراهب دانيال الرو�صي )43( – الذي 
اإىل  1107 م،   - 1106 زار فل�صطني يف الفرتة الواقعة بني �صنتي 
وفرة الكرمة املزروعة يف املناطق املحيطة ببيت املقد�س، وذكر اأن 
بيت  من  القريبة  املناطق  يف  زراعته  تكرث  الأ�صجار  من  النوع  هذا 

حلم، وتغطي اأ�صجاره �صفوح جبال اخلليل)44(.
الأرا�صي  الذيزار   Fetellus فيتلو�س)45(  الرحالة  وتطرق 
املقد�صة نحو عام 1130م، اإىل ذكر اأ�صجار الكرمة يف عني جدي" 
الأجنادي")46(.  بالعنب  وال�صهرية  الكرمة،  اأ�صجار  بزراعة  اإ�صتهرت 
اأما بنيامني التطيلي الذي زار املنطقة �صنة 1165 - 1173م فقد 
ذكر:" اأن �صب�صطية كثرية الأ�صجار والعيون جزيلة احلدائق والريا�س 
يوان�س  اليوناين  الرحالة  والزيتون)47(."وتناول  العنب  وكروم 
فوقا�س)48( يف رحلته كرثة اأ�صجار العنب يف منطقة القد�س بقوله:" 

واجلزء العلوي من الواد مزروع بكروم العنب )49(." 
جبل  دير  من  بور�صارد)50(  الأملاين  الرحالة  اأ�صار  كما        
ال�صنة،  يف  مرات  ثالث  يجمع  العنب  حم�صول  اأن  اإىل  �صهيون 
اأ�صجار الكرمة يف �صهر  ال�صكان يقومون بتقليم  اأن  اإىل  ويرجع ذلك 
عناقيد  خلف  الزائدة  الفروع  قطع  طريق  عن  وذلك  مار�س)اآذار(، 
ابريل)ني�صان(  �صهر  بالنمو يف  تبداأ عناقيد جديدة  . وعندما  العنب 
فانهم يقومون بقطع الفروع التي تنمو خلفها، ويف �صهر مايو)اأيار( 
عناقيد  حتمل  اأخرى  فروع  باإطالق  الكرمة  اأ�صجار  �صيقان  تبداأ 
العنب  ال�صكان يح�صلون على ثالث �صتالت من  جديدة. وهكذا فان 
�صهر  يف  تبداأ  التي  الفروع  ولكن  مت�صابهة،  بطريقة  جميعها  تنمو 
مار�س)اآذار( يتم جمع حم�صولها يف �صبتمرب)اأيلول( والتي تنمو يف 
�صهر مايو يتم جمع حم�صولها يف اكتوبر )ت�رصين اأول( وبهذا يح�صل 

ال�صكان على ثالث غالت من العنب يف ال�صنة )51(.
وي�صتنتج مما دونه الرحالة الأجانب اأن الفرجنة اأولوا عناية 
خا�صة بزراعة الكرمة يف فل�صطني؛ اإذ يذكر املوؤرخ الفرجني املعا�رص 
بحراثة  اعتنوا  اأنهم   Fulcher of Chartres ال�صارتري)52(  فو�صيه 
حقول الأر�س املزروعة بالكرمة؛ لأنها حتتاج اإىل عناية كبرية)53(، 
ب�صكل  تقع  بالكرمة  املزروعة  الأر�س  وت�صميد  حراثة  فعملية 
واملا�صية  البقر  روث  من  الع�صوية  الأ�صمدة  فا�صتخدموا  متوا�صل، 
واحلمام)54(، هذا اإىل جانب اأنهم كانوا يقومون بعمل كل ما يلزم من 
الدين الالتني  اأجل العناية بالكرمة؛ وعلى �صبيل املثال قام رجال 
يف كني�صة القدي�صة مرمي يف وادي جهنم )قدرون، �صلوان، يهو�صافاط 
ب�صق قناة لري كروم العنب والأرا�صي التي ح�صلوا عليها من امللك 
الثاينBaldwin II (1131-1118)(55). ويذكر املوؤرخ  الفرجني بلدوين 
وليم ال�صوري اأن الفرجنة قاموا بزراعة الكرمة يف اأرا�صي ع�صقالن 

حيث اأن تربتها الرملية ل ت�صلح للزراعة التقليدية)56(. 
وقد اأبدت املوؤ�ص�صات الفرجنية التي ا�صتحوذت على الأرا�صي 
القرى  الكرمة وبخا�صة يف  اأ�صجار  بزراعة  اهتمامًا كبرياً  الزراعية 
اقطاعاتها  يف  الزراعي  املجتمع  نظمت  اإنها  اإذ  حازتها؛  التي 
نطاق  على  الكرمة  اأ�صجار  بزراعة  وتكفلت  جيداً  تنظيمًا  واأرا�صيها 
يف  الالآتني  الدين  رجال  اأن  لدرجة  كبرية   عناية  واأولتها  وا�صع؛ 
كني�صة القيامة ا�صرتطوا على جميع املواطنني يف م�صتوطنة البرية 
م�صاورتهم  بعد  اإل  بالكرمة  املزروعة  الأرا�صي  ببيع  يقوموا  ل  اأن 
على  احل�صول  ي�صرتطون  كانوا  البيع  على  وافقوا  فاذا  راأيهم.  واأخذ 

ن�صف ثمن الأرا�صي املزروعة بهذا املح�صول الزراعي)57(

اهتمامًا  الكرمة  بزراعة  اهتموا  الفرجنة  اأن  �صبق  مما  يت�صح 
املزروعة  الأرا�صي  تلك  على  مراقبني  و�صعوا  اأنهم  لدرجة  كبرياً 
باأ�صجار الكرمة يف م�صتوطنة البرية وعلى العاملني بها، فاذا اأهمل 
اأي �صخ�س من اأ�صحاب الأرا�صي املزروعة بالكرمة اأر�صه لأي �صبب 
من الأ�صباب فاإن نائب م�صوؤول اخلزينة التابع لكني�صة القيامة ومعه 
اأو خم�صة �صهود  اأربعة  بع�س ال�صهود املوثوق بهم وعددهم ما بني 
،فاإذا  باأر�صه  اعتنائه  وعدم  زراعته  �صوء  له  ويبينون  اإليه  ياأتون   ،
الأمر  بداية  اإ�صالحها، فر�صوا عليه يف  اأجل  اهتمام من  اأي  يبد  مل 
غرامة مقدارها ن�صف مارك من الف�صة، وكانوا يهددونه باأخذ اأر�صه 
املزروعة بالكرمة ومنحها ل�صخ�س اآخر اإذا ما ا�صتمر يف اإهمالها)58(.

كما اأ�صارت اإحدى الوثائق اإىل اأن رئي�س كني�صة القيامة كان 
ي�رصف بنف�صه على زراعة الكرمة يف م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي 
التي تعود ملكيتها للكني�صة، وتطرقت الوثيقة نف�صها اإىل ذكر اأ�صجار 
الكرمة التي زرعت يف م�صتوطنة راماتي�س اجلديدة)59(  والتي اأقطعها 
رجال الدين الالتني اإىل بع�س م�صتوطنيهم من اأجل ت�صجيعهم على 
وادي  يف  مرمي  القدي�صة  دير  امل�صتوطنة)60(.وح�صل  يف  ال�صتقرار 
يف  كرمة  واأ�صجار  اأر�س  على  يهو�صافاط(  وادي  )قدرون،  جهنم 

حدود بيت املقد�س قدمها باليان)61( كند�صطبل يافا)62(.    
القيامة  الالآتني يف كني�صة  الدين  اأن رجال  �صبق  ويتبني مما 
كانوا �صديدي احلر�س على زيادة الهتمام والعناية بكل الأرا�صي 
املزروعة باأ�صجار الكرمة داخل امل�صتوطنات الفرجنية لدرجة اأنهم 
يف  العاملني  الأوروبيني  امل�صتوطنني  على  �صارمة  قيوداً  و�صعوا 
بهذه  املزروعة  الأرا�صي  م�صاحة  زيادة  نتج عنه  ما  الأرا�صي  هذه 
للمدينة  املجاورة  الفرجنية  امل�صتوطنات  ا�صتهرت  وقد  الأ�صجار. 
وقلندية)63(  البرية  م�صتوطنات  وبخا�صة  العنب  بكروم  املقد�صة 
العهد  يف  عرفت  والتي  غو�س  ابو  قرية  عن  ف�صاًل  وراماتي�س)64(. 
Castel-  للإ�صالمي بقرية العنب؛ وذكرت يف الع�رص الفرجني با�صم

اجلنوب  ومن  القبيبة)65(،  قرية  ال�رصقي  ال�صمال  من  ويحدها   ،lum

)اأم  مي�س  بيت  قرية  الغربي  اجلنوب  قرية �صوبا)66(، ومن  ال�رصقي 
املي�س()67(. 

 Beit عينون  بيت  عنب  اأن  احلديثني  املوؤرخني  اأحد  ويقول 
اأن  قلنا  اذا  نبالغ  املذاق"ول  ،لذيذ  زائد احلالوة  "عنب  Ainun كان 

العنب  عناقيد  ومتتاز   ، البلح  حبة  حجمها  يف  تعادل  العنب  حبة 
اإذ ي�صل وزن  الكرمة يف منطقة اخلليل بكرب حجمها،  التي تنتجها 
اأو اثنني واأنواعه  عنقود العنب يف كثري من الأحيان اإىل كيلو غرام 
كثرية)68( اأ�صهرها العنب الدوري والعيدوين والعا�صمي ، كذلك ميتاز 
والأحمر  والأ�صفر  الأبي�س  منها  املتعددة  باأنواعه  اخلليل  عنب 

والأ�صود)69(. 
وتركزت زراعة الكرمة يف نابل�س يف جميع القرى والأرا�صي 
بكرثة  اأي�صا  ت�صتهر  كانت  التي  �صب�صطية  وحول  بها،  املحيطة 
والواقعة  البحر  من  القريبة  املناطق  وكانت  واحلدائق،  الب�صاتني 
زرعت  التي  املمتازة،  الكرمة  بزراعة  ت�صتهر  �صيدا  مدينة  �صمال 
 Jacque de Vitry)70(بكثافة يف هذه املنطقة. وذكر يعقوب الفيرتي
املقد�س  بيت  مملكة  نفوذ  �صمن  تقع  كانت  التي  �صور  مقاطعة  اأن 
غنية  اأرا�صيها  كانت  اإذ  الكرمة،  اأ�صجار  بزراعة  اهتمت  الفرجنية 
لها  التابعة  والأرا�صي  والقرى  عكا  مدينة  وكانت  العنب.  بكروم 
حماطة بالكرمة، التي كانت تتمتع ب�صهرة خا�صة، وقد ذكر الرحالة 
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ع�رص  الثالث  القرن  يف  املنطقة  زاروا  الذين  الوروبيون  واحلجاج 
والقرنني الرابع ع�رص امليالديني ال�صابع والثامن الهجريني اأن قرية 
الزيب )امربت( الواقعة �صمال مدينة عكا كانت ت�صتهر بزراعة الكرمة 
قرية  عن  نف�صه  وال�صيء  القرية،  اأرا�صي  بجميع  حتيط  كانت  التي 
بزراعة  ت�صتهر  اأرا�صيها  كانت  التي   Scandelium (71)صكانداليوم�
الكرمة كانت تزرع يف املناطق  اأن  الرغم من  هذا املح�صول وعلى 
اأكرث  كانت  اجلبلية  املناطق  يف  زراعتها  اأن  اإل  واجلبلية  ال�صاحلية 

غزارة)72(.
وميكن القول، اإن كروم العنب كانت موجودة تقريبًا يف جميع 
منطقة  يف  وجدت  فقد  اجلبلية  املناطق  يف  اأما  ال�صاحلية؛  املدن 
اجلليل حول طربية والنا�رصة، واأكرث من ذلك على طول الطريق من 
ال�صامرة اإىل القد�س وحول نابل�س ورام اهلل والقد�س وبيت حلم حتى 
اخلليل يف اجلنوب)73(. وكذلك وجدت كروم العنب يف مدينة غزة)74(
للعنب  انتاجًا  البالد  اأكرث  من  نابل�س  اقطاعية  اأ�صبحت  وقد 
الريف  �صكان  قبل  من  املقد�س  بيت  اأ�صواق  يف  يباع  كان  الذي 
نابل�س  يف  العنب  كروم  من  كثرياً  اأن  اإىل  بالإ�صافة  هذا  النابل�صي 
كانت متنح على �صبيل املنح والقطاعات ففي يوم الثنني املوافق 
احلادي  1177م  �صنة  اكتوبر(  اأول)  ت�رصين  من  ع�رص  ال�صابع 
والع�رصين من ربيع الآخر �صنة 573هـ قام امللك عموري الأول)75( 
مبنح امل�صت�صفى الأملاين يف بيت املقد�س ثالثة كروم عنب يف �صفح 
جبل عيبال)76(. كما قام امللك نف�صه مبنح كروم العنب يف قريتني 
اإقطاعيته اإىل امل�رصفني على حماية برج داوود)77(، قام  يف حدود 
باليان �صيد �صيدا مبنح كروم العنب الواقعة يف منطقة �صيدا- التي 
فر�صان  -لهيئة  الفرجنية  املقد�س  بيت  مملكة  حدود  �صمن  كانت 
التيوتون يف يوم اجلمعة املوافق احلادي ع�رص من �صباط) فرباير( 

�صنة 1228م، الثالث من ربيع الأول �صنة 625هـ )78(.
التي حازتها  بيت حلم وهي  الكن�صية يف  القطاعات  وكانت 
التي منحها  بالكرمة، فمدينة بيت حلم _  والأديرة مليئة  الكنائ�س 
امللك بلدوين الأول)79( اإىل كني�صة املهد كانت ت�صتهر بزراعة الكرمة 
ذكرها  والتي  بيزك  قرية  مثل  بها  املحيطة  املناطق  جانب  اإىل 
بحوايل  حلم  بيت  عن  تبعد  اأنها  �صهيون  جبل  دير  من  بور�صارد 
يعتنون  الذين  امل�صيحيني  من  �صكانها  جميع  واأن  فر�صخ،  ن�صف 
يحدد  مل  بور�صارد  لكن  املمتاز.  النبيذ  وي�صعون  الكرمة،  باأ�صجار 
موقع القرية، وبالرجوع اإىل كثري من امل�صادر اجلغرافية واخلرائط، 
فاإننا مل جند اأية قرية يف حدود بيت حلم حتمل ا�صم قرية بيزك ومن 
املرجح اأن تكون هي قرية بيت بزان الواقعة يف اجلنوب ال�رصقي من 
املدينة)80(_ التي تبعد عنها نحو ميل ون�صف _ ت�صتهر بزراعة اأجود 
اأنواع كروم العنب، وكان جميع �صكانها من امل�صيحيني الذين كانوا 
الكرمة املزروعة  الذي تدره  النبيذ املمتاز من املح�صول  ي�صنعون 
اأ�صجارها يف  اأنهم كانوا يتعهدون بزراعة  اأرا�صيهم، ف�صال عن  يف 

القرى املجاورة لقريتهم )81(.
 William of Tyre  )82(وقد ذكر املوؤرخ ال�صليبي وليم ال�صوري  
اأن خالفًا وقع بني رجال الدين الالتني يف كني�صة القيامة وبني امللك 
الواقعة يف �صواحي بيت املقد�س،  العنب  الأول حول كروم  بلدوين 
والتي كانت �صمن اأمالك بلدوين الأول، وكان رجال الدين الالتني 
يف كني�صة القيامة قد اتهموه بالت�رصف يف كروم العنب ومنحها اإىل 
كني�صة املهد يف بيت حلم، على الرغم من اأن الكروم كانت من اأمالكه 

اخلا�صة . ولعل ذلك ي�صري اإىل مدى حر�س املوؤ�ص�صات الكن�صية على 
امتالك الكثري من الأرا�صي املزروعة بهذه املحا�صيل الزراعية)83(.

وكانت القد�س واملناطق املجاورة لها من �صمن الإقطاعات 
دانيال  الراهب  ذكر  فقد  الكرمة،  بزراعة  ا�صتهرت  التي  الكن�صية 
متتاز  كانت  بها  املحيطة  القرى  واأرا�صي  اأرا�صيها  اأن  الرو�صي 
مليئة  م�صتويٍة  اأر�ٍس  اأنها  عن  ف�صاًل  النتاج،  ووفرة  باخل�صوبة 
املنطقة  ا�صتهرت  ولذلك  املنت�رصة يف كل مكان،  العديدة  بالينابيع 
العنب  اأنواع  اأجود  تنتج  كانت  التي  اجليدة  الكرمة  اأ�صجار  بزراعة 
يف الأرا�صي املقد�صة، هذا اإىل جانب �صهرتها بزراعة اأ�صجار النخيل 
جدي)85(  عني  قرية  وتعترب  الفاكهة)84(.  اأ�صجار  ومعظم  العالية 
يف  القرى  اأ�صهر  من  اأريحا  من  الغربي  اجلنوب  اأق�صى  يف  الواقعة 
املنطقة عناية بالكرمة وبزراعتها)86(،  فقد ذكر الرحالة بور�صارد 
ع�رص  الثالث  القرن  يف  املنطقة  زار  الذي  �صهيون  جبل  دير  من 
تزال  ل  كانت  الكرمة  اأ�صجار  جذوع  اأن  الهجري  ال�صابع  امليالدي 
قائمة يف قرية عني جدي يف اأثناء زيارته لها، واأ�صاف اأن امل�صلمني 
الكرمة، ويالحظ من  الذين يعي�صون يف املنطقة ل يهتمون بزراعة 
حديث بور�صارد اأن العناية بزراعة مثل هذا املح�صول يف قرية عني 
جدي مل تعد قائمة يف القرن الثالث ع�رص امليالدي /ال�صابع الهجري؛ 
ب�صبب عدم  اهتمام ال�صكان بهذا النوع من الزراعة)87(. وكانت اأريحا 
والأرا�صي املحيطة بها من �صمن الأمالك والقطاعات التي منحها 
امللك بلدوين الأول لكني�صة القيامة وقبل �صنة 1115م  قام ارنولف 

مالكورون مبنحها لبنة اأخته لتكون مهراً لها)88(.    
حازتها  التي  والأمالك  القطاعات  معظم  اأن  املرجح  ومن 
بيت  و  املقد�س  وبيت  نابل�س  مدينة  حدود  يف  والأديرة  الكنائ�س 
حلم واخلليل كانت ت�صتهر بزراعة اأ�صجار الكرمة اعتماداً على �صهرة 
املناطق �صابقة الذكر بهذا النوع من الزراعة ففي �صنة 1115م حاز 
مزروعة  اأرا�س  على  يهو�صافاط)89(  وادي  يف  مرمي  القدي�صة  دير 
باأ�صجار الكرمة يف حدود بيت املقد�س قدمها باليان كند�صطبل)90( 
حدود  يف  عنب  كرم  على  القيامة  كني�صة  ح�صلت  كذلك  يافا  
كونتية)91( يافا وقام رجال الدين الالتني يف الكني�صة �صابقة الذكر 
ب�رصاء قطعة اأر�س مزروعة بالكرمة مببلغ مائة واأربعني بيزنط)92( 
اأرا�ٍس مزروعة  1129م/523 هـ وبعد ذلك بفرتة ا�صرتوا  يف �صنة 
قامت  554هـ  م/   1152 �صنة  ويف  �صنجل)93(  قرية  يف  بالكرمة 
بكروم  مزروعة  اأر�س  قطعة  القيامة  كني�صة  مبنح  ال�صيدات  اإحدى 

العنب يف البرية)94(.
متتلك  اخلليل  منطقة  يف  الرئي�صة  الدينية  املوؤ�ص�صات  وكانت 
الأرا�صي الزراعية واأولت زراعة الكروم اهتمامًا كبرياً ، حتى اأ�صبح 
اإقبال الفالحني على زراعته يفوق اإقبالهم عن اأي حم�صول اآخر حتى 
تعود على  التي  الطائلة  الأرباح  ب�صبب  نظراً  وذلك  القمح،  ولو كان 
املزارع من زراعته)95(، وحتى بعد جالء الفرجنة عن فل�صطني ظلت 
اأهايل  اأفاد  اإذ  ب�صهرة كبرية،  اخلليل حتتفظ  العنب يف مدينة  كروم 
هذه املدينة من ظروف البيئة املنا�صبة املحيطة بهم، حيث اأمدتنا 
امل�صادر التاريخية املتوافرة طريقة معاجلة الآفات والأمرا�س التي 
كانت ت�صيب �صجرة الكرمة ومن ذلك اأن اأهايل اخلليل كانوا يجلبون 
الكرمة  �صجرة  جذع  بها  ويدهنون  امليت  البحر  من  طينية  مادة 
اأوراق ال�صجرة وجتنيبها  اأكل  وبالتايل متنع احل�رصات والديدان من 

خطر املوت اأو اجلفاف )96(.
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د. سعيد عبد اهلل البيشاوي
د. شامخ زكريا عالونة

من  ال�صتفادة  يف  خرباء  اخلليل  مدينة  اأهايل  اأ�صبح  كذلك 
العنب،  اإن�صاج  مو�صم  لإطالة  الأر�س  ل�صطح  الطبيعية  الختالفات 
فكانت حما�صيل املرتفعات اجلنوبية يتم ن�صجها اأوًل ب�صبب حرارة 
ال�صم�س املرتفعة، ولذلك يتم ح�صادها من بني �صهري يوليو)متوز( 
فيتاأخر  ال�صمالية  اخلليل  بالد  مرتفعات  اأما  )اآب(،  واأغ�صط�س 
ح�صادها حتى �صهر �صبتمرب)اأيلول( اأو اكتوبر)ت�رصين اأول(، وقد جاء 
ذلك على ما يبدو لإطالة فرتة عر�س  حم�صول الكرمة يف الأ�صواق 
بعد  الت�صويق  عملية  يف  تطور  ح�صل  اأن  بعد  مالية  اأرباح  وحتقيق 
عملية التحرير الإ�صالمي على يد ال�صلطان �صالح الدين الأيوبي، اإذ 
لذلك كانت عملية  بالإنتاج  واأ�صبح فائ�س  حرمت �صناعة اخلمور 
اإىل ال�صناعات التي  اأطالة مدة املح�صول جزء من احلل بالإ�صافة 
الفرتة الإ�صالمية ك�صناعة امللنب والدب�س وغريها  اأخذت تت�صع يف 
من ال�صناعات البديلة ل�صناعة النبيذ)97(، ومع تو�صع زراعة الكرمة 
على نطاق وا�صع وا�صتحواذها على فرتة طويلة جداً من العمل داخل 
احلقول ومن اأجل حل م�صكلة الذهاب والإياب الطويل ،اأقام الفالحون 
بيوتًا حجرية ت�صمى املناطري �صغرية احلجم غالبيتها ب�صكل دائري 
وتنت�رص كذلك يف قرى �صمال رام اهلل وكان الفالحون يقيمون فيها 

فرتة احلراثة والتقليم وقطف ثمار الكرمة)98(.
وبناء على ذلك ميكن القول، اإن املوؤ�ص�صات الكني�صة الالتينية 
وذلك  الكرمة  باأ�صجار  املزروعة  الأرا�صي  من  كثري  على  ح�صلت 
الفرجنية  اململكة  ونبالء  ملوك  يقدمها  كان  التي  املنح  طريق  عن 
يف القد�س، اإىل جانب ما كانت ت�صرتيه املوؤ�ص�صات الكن�صية،هذا اإىل 
جانب اأنها نظمت املجتمع الزراعي يف اقطاعاتها واأرا�صيها تنظيمًا 
واأولتها  املختلفة  بانواعها  املحا�صيل  هذه  بزراعة  وتعهدت  جيداً 
القيامة  كني�صة  يف  الالآتني  الدين  رجال  اأن  لدرجة  كبرية   عناية 
الإقطاعات  اأهم  كانت  التي  البرية  ال�صكان يف  ا�صرتطوا على جميع 
املبكرة التي ح�صلوا عليها زمن الأمري جودفري البويوين)99( 1099) 
Godfrey of Bouillon  (1100 -  اأن ل يقوموا ببيع الأرا�صي املزروعة 

باأ�صجار الكرمة اإل بعداأخذ م�صورتهم و راأيهم يف عملية البيع وعالوة 
على ذلك ا�صرتطوا احل�صول على ن�صف ثمن الأرا�صي املباعة و لعل 
هذا الأمر ي�صري اإىل مدى حر�س رجال الدين الالآتني على الأرا�صي 
رجال  و�صع  وقد  بها  اهمتامهم  مدى  و  الكرمة  باأ�صجار  املزروعة 
الدين الالآتني يف كني�صة القيامة املراقبني على الأرا�صي املزروعة 
اأي  اأهمل  فاإذا  بها  امل�صتغلني  وعلى  البرية  م�صتوطنة  يف  بالكرمة 
�صبب  لأي  اأر�صه  بالكرمة  املزروعة  الأرا�صي  اأ�صحاب  من  �صخ�س 
من الأ�صباب فاإن نائب اخلزنة التابع لكني�صة القيامة ومعه اأربعة اأو 
خم�صة �صهود موثوق بهم ياأتون اإليه ويظهرون له �صوء زراعته وعدم 
كانوا  ا�صالحها  اأجل  من  اهتمام  اي  يبد  مل  فاذا  باأر�صه  اهتماهه 
يفر�صون عليها يف بداية المر غرامة قدرها ن�صف مارك)100( من 
الف�صة كما اأنهم كانوا يهددون بانتزاع اأر�صه املزروعة بالكرمة و 
منحها اإىل �صخ�س اآخر اإذا ا�صتمر يف اإهمالها وعدم عنايته باأر�صه 

وكرومه)101(.
وقد جاء يف اأحدى الوثائق اإىل اأن رئي�س كني�صة القيامة كان 
يقوم بنف�صه بالإ�رصاف على زراعة الكرمة يف م�صاحات وا�صعة من 
اإىل  الوثيقة نف�صها  للكني�صة وتعر�صت  التي تعود ملكيتها  الأرا�صي 
ذكر الكرمة التي زرعت يف م�صتوطنة راماتي�س اجلديدة والتي قام 
الوروبيني  امل�صتوطنني  بع�س  اإىل  مبنحها  الالتني  الدين  رجال 
من اأجل ت�صجيعهم على ال�صتقرار يف امل�صتوطنة اجلديدة وقد تقرر 

تدره  الذي  الإنتاج  ون�صف  الع�رص  �رصيبة  امل�صتوطنون  يدفع  اأن 
ول  حديثًا  املزروعة  الأ�صجار  اأما  بعيد،  اأمد  منذ  املزروعة  الكرمة 
وخم�س  الع�رص  �رصيبة  عنها  يدفع  اأن  فتقرر  كبرياً؛  حم�صوًل  تنتج 
اأو  ثلث  اأو  ن�صف  بني  املفرو�صة  ال�رصائب  وتراوحت  النتاج)102(. 
ربع اأو خم�س املحا�صيل التي تنتجها الأرا�صي الزراعية)103( وكانت 
املزروعة  تلك  من  اأكرث  العنب  حما�صيل  على  املفرو�صة  ال�رصائب 
يدر  العنب  حم�صول  اأن  اإىل  يعود  وهذا  واخلروب؛  التني  باأ�صجار 

اأرباحًا طائلة على املزارعني)104(.
الزراعية،  الأرا�صي  بتحويل  يقومون  الفرجنة  كان  كذلك 
وقد  عنب،  كروم  اإىل  القمح  وبخا�صة  احلبوب  لزراعة  املخ�ص�صة 
جرى ذلك يف املناطق املجاورة  ملدينة �صور �صنة 1220 /616 
اإن  بقوله:  ذلك  على  احلديثني  املوؤرخني  اأحد  ويعلق  617هـ   -
الفرجنة قاموا بتحويل حقول القمح اإىل كروم عنب من اأجل تاأمني 
احتياجاتهم، حيث تعود كروم العنب بالربح الوفري على اأ�صحابها 
اأن الكنائ�س  والأديرة اهتمت  اأكرث من حم�صول القمح وقد لحظنا 
بزراعة الكرمة يف الأرا�صي والأمالك التي حازتها على �صبيل املنح  
والقطاعات كما اأن رجال الدين الالتني يف الكنائ�س والأديرة كانوا 
يقومون ب�رصاء كروم العنب من الأفراد واملوؤ�ص�صات يف مملكة بيت 
املقد�س ال�صليبية، وف�صاًل عن ذلك فقد زودتنا امل�صادر التاريخية 
الهيئات  مبعلومات عن بع�س املناطق والأرا�صي اخلا�صعة لإدارة 
كروم  مزارع  اإىل  بالذرة  مزروعة  كانت  والتي  والع�صكرية  الدينية 
من اأجل تلبية احتياجات اأفراد الهيئات الدينية الع�صكرية من النبيذ 

الذي حقق لهم اأمواًل ربحية كبرية)105(
وعالوة على ذلك قدم كبار الأمراء و�صغارهم واأفراد الطبقة 
الربجوازية الكثري من الأرا�صي املزورعة بالكرمة للكنائ�س والأديرة 
املثال  �صبيل  فعلى  اململكة  حدود  يف  املنت�رصة  املختلفة  الالتينية 
املقد�س  بيت  حدود  يف  العنب  كروم  على  بيثاين)106(  دير  ح�صل 
 . املنطقة  يعي�صون يف  الذين  الأوروبيني  امل�صتوطنني  قدمها بع�س 
وعلى العموم فان اهتمام ال�صليبيني بامل�صتغلني بهذا ال�صنف من 
املحا�صيل الزراعية ف�صاًل عن حاجتهم ب�صفة عامة ورجال الدين 
يف  التموين  خمازن  على  امل�رصفون  وكذلك  خا�صة  ب�صفة  الالتني 
وجودته  الفل�صطيني  النبيذ  اأهمية  اأدركوا  فقد  والأديرة  الكنائ�س 
على  القائمة  ال�صناعات  على  املفرو�صة  ال�رصائب  من  فا�صتفادوا 

حم�صوله. 
اأن العبء الأكرب يف زراعة الكرمة وقع على  الباحثان  ويرى 
عاتق الفالحني الفل�صطينيني من خالل انتزاع ملكية الأرا�صي منهم 
وجعلهم يعملون يف اأرا�صيهم م�صتاأجرين لها، وبطبيعة احلال اأفاد 
الفرجنة من خربة الفالحني الفل�صطينيني يف زراعة الكرمة واملهن 
فر�صت  التي  الباهظة  ال�رصائب  رغم  عليها.  القائمة  وال�صناعات 

عليهم.

املهن واحلرف اليت كانت تقوم على حمصول العنب:

الكروم  اأغ�صان  بتقليم  يقوم  من  على  ال�صم  هذا  اأطلق  زبار: 
وي�صتاأجره اأ�صحاب كروم العنب لتقليم اأطراف عروق الدوايل مبنجل 
�صغري يعرف بالقطفة  يف اأواخر ال�صتاء في�صتغل الزبار عند اأحدهم 
كل يوم من ال�صبح اإىل امل�صاء باأجرة معروفة . ولكرثة كروم العنب 

يف الأرا�صي املقد�صة، فقد عمل بهذه احلرفة اأعداد كبرية)107( . 
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العنب: هي حرفة مرتبطة بجامع الزبيب وتطلق على  �صوال 
بقطع  ال�صوالون  ويقوم  زبيبًا،  ي�صبح  عندما  العنب  يقطفون  من 
يف  وي�صولونه  كاملعجن  خ�صب  كبري  م�صول  يف  وي�صعونه  العنب. 
رائق ماء القلي والزيت مدة جزئية، ثم يخرجونه من ذلك امل�صول، 
تبقى  حتى  العيدان  منه  فينقون  م�صتوية  اأر�ٍس  على  وين�رصونه 

الزبيبة فقط )108(.
زمن  البلدة  اإىل  حمله  من  العنب  نقل  يحرتف  من  هو  عناب: 
العنب  يف  ينظرون  لها  ال�صمانة  اأو  العنب  كروم  فاأ�صحاب  قطفه، 
اأن يكون ذا قيمة فيقطعونه عنبا  اأو  اأن يكون زبيبا  الذي ل ي�صلح 
يقدر  ل  بحيث  دقيقة  كيفية  الكرم  من  ولنقله  فيبيعونه.  ويوردونه 
كل واحد اأن ينقله من حمله اإل العناب ، اإذ اأ�صبحت حرفته اخلا�صة 
به؛ وذلك لأن العنب يحتاج اإىل �صف �صمن �صالل مفتوحة ب�صورة 
ل ميكن غري العناب اأن ي�صفها اأبدا واإذا تعدى اأحد على تلك احلرفة 
تالفة ول  اإل وهي  ت�صل  فاإنها ل  ب�صفها  يكون عنده علم  اأن  دون 
بالداً  ت�صل  اأربابها  قبل  من  �صفها  وباإتقان  قيمتها  بن�صف  تباع 
العنابة  العنب  اأ�صحاب  فياأتي  و�صولها  �صاعة  قطفت  كاأنها  بعيدة 
م�صحوبني بدوابهم و�صاللهم فيمالأونها ويحملونها على دوابهم اإىل 
بلداتهم)109(.واأ�صناف العنب كثرية املعروف منها الزيني و الأحمر  
واأ�صابيع  والربمقلي،  والبيتموين،  واحللواين،  والدربلي،  و  والأ�صود، 
لذيذ  ال�صكل  الأ�صناف جميل  تلك  وق�صلمي�س وكل �صنف من  زينب، 
الطعم فاملرغوب منه يف اأوانه ل يتجاوز رطله الثالثة قرو�س وهو 
احللواين و البيتموين و الدربلي. ول ي�صلح من جميع هذه الأ�صناف 
للزبيب اإل الأحمر فالدربلي فالق�صلمي�س وما عداها يباع عنبًا طريًا 
اإىل  اأ�صحابه  الزبيب يبيعه  وما كان ل ي�صلح لالأكل من العنب ول 

اخلمارات ويعرف بالكرات و ي�صتخرجون منه اخلمر)110(.

الصناعات القائمة على الكرمة:

بور�صارد . 1 الأملاين  الرحالة  اأ�صار  املقد�س:  النبيذ  �صناعة 
من دير جبل �صهيون اإىل اأن نبيذ الأر�س املقد�صة من النوع اجليد 
يقيمون  كانوا  الذين  ال�رصقيني  امل�صيحيني  اأن  ذكر  كما  وامل�صهور، 
ل  امل�صلمني  لأن  النبيذ،  �صناعة  يتولون  الذين  هم  القد�س  حول 
ي�رصبونه ولكنهم يعتنون بالكرمة ويبيعون انتاجهم اإىل امل�صيحيني 

من اأجل الربح)111(.
الغزو  زمن  املقد�صة  الأرا�صي  يف  النبيذ  �صناعة  وا�صتهرت 
قانا  يف  ي�صنع  كان  النبيذ  اأن  فيتلو�س  الرحالة  وذكر  الفرجني، 
وجد  لذا  عاملية  �صهرة  ذا  الفل�صطيني  النبيذ  وكان  اجلليل)112( 
�صناعة  وكانت  الأوروبيني)113(،  التجار  قبل  من  وا�صعًا  اإقباًل 
يف  الثابتة  املوارد  اإحدى  متثل  ال�صليبية  امل�صتوطنات  يف  النبيذ 
اإنتاجه  جرى  الذي  الفل�صطيني  النبيذ  اأن  ويذكر  العام)114(،  الدخل 
تلبية  اأجل  من  كان  الإ�صالمي  احلكم  خالل  املقد�صة  الأرا�صي  يف 
هذا  البالد)115(  يف  تعي�س  التي  امل�صيحية  التجمعات  احتياجات 
بالإ�صافة اإىل اأن  مدينة نابل�س كانت ت�صتهر باإنتاج الزيت والنبيذ 
والقمح والفاكهة بكرثة)116(. كما جرى العثور من خالل احلفريات 
الأثرية على معا�رص النبيذ يف القد�س ونواحيها، وا�صتهرت بيت راأ�س 
َ على بع�س الأحوا�س التي مت قطعها  ب�صناعة النبيذ الفاخر، كما ُعرثرِ
يف ال�صخر بهدف �صناعة اخلمور يف املنطقة اجلديدة جنوب القبيبة 
حيث وجدت جرار كبرية )رواقيد( لهذا الغر�س)117(.لدرجة اأن جبل 

بيت املقد�س كان يعرف بجبل اخلمر)118(.

النبيذ  ب�صناعة  والأديرة  الكني�صة  املوؤ�ص�صات  اعتنت  وقد 
املقد�س يف القرى املجاورة للقد�س، ولذلك تو�صعت يف زراعة اأ�صجار 
الكرمة يف امل�صتوطنات التي اأقامتها بالقرب من القد�س)119(. كذلك 
قرى  يف  بالكرمة  بزراعة  يهتمون  ال�رصيان)120(  امل�صيحيون  كان 
القيامة  لكني�صة  التابعة  �صوريك)122(  وبيت  وقلندية  لقيا)121(  بيت 

يف املدينة املقد�صة. 
ازدياد  هو  الكرمة  زراعة  يف  التو�صع  يف  الرئي�س  ال�صبب  اإن 
الطلب على النبيذ املقد�س امل�صنع يف فل�صطني؛ وذلك من اأجل زيادة 
الكمية امل�صنعة من النبيذ. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن كميات منه كانت 
الأوروبيني ففي يوم  للكنائ�س والأديرة من قبل امل�صتوطنني  متنح 
اخلمي�س املوافق الثالثاء من ت�رصين اأول )اكتوبر( 1186م، قدم اآدم 
الكبري الذي ميلك قرية القدي�س �صانت جيل )قرية �صنجل( ومبوافقة 
 Saint لعازر)123(  القدي�س  هيئة  اإىل  بلدوين  وابنه  فلورا  زوجته 
خم�صني  عن  ف�صاًل  النبيذ،  من  معتربة  كمية  القد�س  يف   Lazarus

جنيه توؤخذ �صنويًا والن�صف الآخر ملا هو موجود يف القرية واجلزء 
النبيذ  على  الطلب  اأن  كما  البي�صاء.  الأديرة  من  متتلكه  ملا  الآخر 
اإىل  يعود  ذلك  ولعل  لفل�صطني،  الفرجني  الغزو  فرتة  اأثناء  يف  ازداد 
جودته ف�صاًل عن ا�صتخدامه يف ال�صعائر الدينية اخلا�صة بالكنائ�س 
و الأديرة)124( . ويقوم �صكان قرية دورا يف منطقة اخلليل يف اأيامنا 

هذه بزراعة العنب، وي�صنعون منه الدب�س)125(.
املاء، . 2 بقدر وزنه من  العنب  يغمر  الأحمر  الدب�س  �صناعة 

ثم يغلى حتى يجف، ثم توؤخذ املادة الطافية ويرتك التفل، وتو�صع 
اإىل تعري�صه  ال�صم�س حتى جتف)126(، و حتتاج  الطافية يف  املادة 
للهواء فيدر�س اأ�صحابه زبيب العنب الأحمر يف مدر�س ثم ي�صعون 
ذلك الدب�س باأوعية كبرية من الفخار مثقوبة من اأ�صفلها وعلى ذلك 
الثقب قطعة من الليف في�صعون تلك الأوعية على �صقالة من خ�صب 
اأي�صا  وي�صعون  الوعاء  اأ�صفل  عند  مثقوبة  ون�صف  ذراع  بارتفاع 
على  ال�صايف  املاء  ي�صعون  ثم  الأوعية  تلك  حتت  كبرية  باأوعية 
ذلك الدري�س وميزجونه معه فري�صح من ذلك الثقب املو�صوع عليه 
ياأخذونه  الأ�صفل ثم  الدري�س بالوعاء  الليف خوا�س ذلك  قطعة من 

ويطبخونه دب�صا)127(.
�صناعة امللنب : ي�صنع امللنب من العنب اأو من دب�س العنب . 3

اللزوجة  درجة  اإىل  ي�صل  ويغلى حتى  احلور  مادة  بو�صاح  وي�صفى 
وبعدها ي�صب على اأكيا�س معدة لهذا الغر�س. فترتك عر�صة للهواء 
وال�صم�س حتى جتف وعند ذلك يطيب اأكلها فيبيعه �صاحبها على من 
ذكرهم يف حرفة  املار  املتعي�صة  على  م�صرتاه خ�صو�صا  يرغب يف 
ويدور  بالفر�س  تعرف  خ�صب  من  اأطباق  يف  ي�صفها  وهو  املتعي�س 
بها يف جمتمعات النا�س فيبيعها على من يرغب به . وباجلملة فهي 

حرفة يعي�س منه)128( .
فرتة . 4 وخالل  ال�صليبيون  تعلم  العنب(:  )طبيخ  املربى 

اإنتاجه من خالل  الذي يتم  العنب،  حكمهم لالأرا�صي املقد�صة طبخ 
تتما�صك  النار حتى  على  و�صعها  ثم  وغ�صلها جيداً  العناقيد  تفريط 
وخالل ذلك كان يتم ف�صل النوى بو�صاطة ملعقة كبرية، وبعد انتهاء 
طبخ العنب، يرتك حتى يربد، ثم يحفظ يف اأوعيه زجاجية ويكرثون 
من تناوله يف ف�صل ال�صتاء من اأجل تزويدهم بالدفء والطاقة يف 

اأثناء ف�صل ال�صتاء و�صدة الربودة )129(.
�صناعة اخلل: ي�صنع اخلل امل�صتخرج من العنب بو�صاطة . 5
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غلي العناقيد جيداً، وبعد النتهاء من عملية الغلي، يو�صع العنب يف 
وعاء زجاجي، ويغطى بقطعة من القما�س، ويرتك لفرتة من الزمن 
ترتواح بني �صهر ون�صف اإىل �صهرين يف مكان متجدد الهواء، وبعد 
بو�صاطة قطعة من  تنقية اخلل  تتم  املحددة،  الزمنية  الفرتة  انتهاء 

ال�صا�س، ثم يحفظ يف مكان بارد)130(.
جتفيف العنب)الزبيب(: تتخذ عملية جتفيف العنب خطوات . 6

عدة اأهمها: فرط العنب ،وغ�صله جيداً، ويتم غلي املاء وي�صاف اإليه 
نقط من الزيت وقليل من بنزوات ال�صوديوم وو�صع العنب فيه ويجب 
اأن يغمره املاء املغلي وبعد ذلك يغمر العنب يف املاء املغلي لفرتة 
وجيزة ل تتجاوز ثالث دقائق، وبعد ذلك يرفع من املاء ويرتك حتى 
الهواء  متجدد  مكان  يف  العنب  وين�رص  حرارته  درجة  وتهداأ  ي�صفى 
بعيدا عن ال�صم�س حتى يجف)131(. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن �صكان قرية 
دورا يف اخلليل لزالوا يقومون بتجفيف العنب ويطلقون عليه ا�صم 

الزبيب)132(.
املرتتبة عليه: مل تف�صح  وال�رضائب  العنب  ت�صدير حم�صول 
رحالت املوؤرخني الأجانب عن معلومات وافرة عن ت�صدير حم�صول 
العنب اإىل املناطق املجاورة �صوى �صذرات ب�صيطة حيث اأفاد بع�س 
الرحالة اأن " كان التجار الأوربيون يقبلون على �رصاء النبيذ املقد�س، 
يف�صلون  اأهلها  كان  التي  اأوروبا  اإىل  بت�صديره  يقومون  وكانوا 
ا�صتخدامه ؛لأنه نال �صهرة عاملية)133(، كما ورد يف بع�س امل�صادر 
ال�صفن  اإحدى  على  الطرابل�صي  النبيذ  �صحنات  بع�س  اأن  الأخرى 
اجلنوية ع�رصة اأطنان)134(؛ ولعل هذا يثبت جودة النبيذ امل�صنع يف 
العينوين  النبيذ  وبخا�صة  الأوروبي  النبيذ  على  وتفوقه  ال�صام  بالد 
والدوري)124( كما يك�صف عن حجم �صادرات النبيذ اإىل اأوروبا)125( 
ال�رضائب املفرو�صة على كروم العنب: اأما ال�رصائب التي كان 
يدفعها امل�صتوطنون على كروم العنب فهي متعددة ومتنوعة، منها 
�رصيبة الع�رص ون�صف الإنتاج التي تنتجه الكرمة املزروعة منذ زمن 
اأن يدفع عنها �رصيبة  اأما الأ�صجار التي زرعت حديثًا فتقرر  بعيد، 
كني�صة  يف  الدين  رجال  اأن  املالحظ  ومن   . الإنتاج  وخم�س  الع�رص 
كونهم  الكرمة  اأ�صجار  زراعة  جمال  يف  خربة  اكت�صبوا  قد  القيامة 
اأدركوا اأن الأرا�صي املزروعة حديثا باأ�صجار الكرمة تنتج حم�صول 
لذلك  الزمن  من  فرتة  زراعتها  على  م�صى  التي  الأرا�صي  من  اأقل 
اأنهم فر�صوا ن�صب خمتلفة من ال�رصائب على الأرا�صي التي  نالحظ 
زرعت باأ�صجار الكرمة)135(.  ويرى اأحد الباحثني اأنه نادراً ما كان 
زراعة  التقليدية وبني  الزراعة  الزراعية يجمعون بني  القرى  �صكان 
الأعباء  ارتفاع  ب�صبب  املثمرة  الأ�صجار  اأو  الزيتون  واأ�صجار  الكروم 
اخلراج  �رصيبة  اإىل  بالإ�صافة  خمتلفة)136(،  �رصائب  من  املالية 
Carragium التي تراوحت ما بني ربع وثلث املح�صول الذي تنتجه 

الأر�س يف كل مرة �صيتم زراعتها، وكان الفالحون يدفعون ن�صبة من 
اإنتاج مزارع الكروم، وقد تراوحت هذه الن�صبة ما بني ربع ون�صف 

الإنتاج الكلي من اإنتاج مزارع الكروم)137(

 اخلامتة:
كانت  اأنها  الكرمة  اأ�صجار  لزراعة  درا�صتنا  خالل  من  ات�صح 
الع�صور  فرتة  اإىل  متتد  فل�صطني  اإىل  الفرجنة  قدوم  قبيل  موجودة 
البالد  هذه  على  الفرجنة  ا�صتوىل  وعندما  قبلها،  وما  الكال�صيكية 
على  دخل  من  تدره  ،وما  اأهميتها  ب�صبب  زراعتها  يف  تو�صعوا 

املزروعة  الأ�صجار  على  ال�رصائب  بفر�س  قاموا  كما   ، املزارعني 
قدميًا اأما الأ�صجار التي زرعت يف عهدهم فقد فر�صوا عليها �رصائب 
ن�صف  على  يح�صلون  كانوا  اأنهم  اذ  اإنتاجها،  ملحدودية  نظراً  اأقل 
اأو خم�س الإنتاج من حم�صول العنب، كما ا�صرتطوا على املزارعني 
واإذا   ، الالتني  الدين  رجال  موافقة  اأخذ  بعد  اإل  اأرا�صيهم  بيع  عدم 
الأرا�صي  �صعر  فاإنهم ي�صرتطون احل�صول على ن�صف  املوافقة  متت 

املباعة.
الفرجنة بتطوير زراعة  اأن �صبب اهتمام  البحث  وي�صتنتج من 
�صجرة الكرمة كان يف املقام الأول يهدف اإىل توفري النبيذ املقد�س 
يف الأديرة والكنائ�س امل�صيحية، وكذلك ملا يدخله من اأرباح تفوق 
اأي �صجرة اأخرى على اململكة والقطاعات الفرجنية يف فل�صطني، وقد 
ظهر ذلك من خالل اهتمام رجال الدين الالتني بزراعة هذه ال�صجرة 

يف الأرا�صي التي كانت تابعة للكنائ�س والأديرة.
نتيجة  ا�صتطاعوا  اخلليل  مدينة  اأهايل  اأن  الدرا�صة  وتبني 
للخربة الطويلة ا�صتخدام املبيدات الطبيعية للح�رصات والأوبئة  التي 
مبادة  الأ�صجار  جذوع  دهن  طريق  عن  اأما  الكرمة،  �صجرة  ت�صيب 
طينية من منطقة البحر امليت  اأو حملية من البيئة ذاتها وذلك عن 
طريق غلي نبات )الطيون( وهي نبته ل تاكلها احليوانات وهي نبتة 
�صامة تبعد احل�رصات عن اأ�صجار الكرمة، اإذ ل يزال �صكان جبل اخلليل 
مبا�رصة  الكرمة  اأ�صجار  على  النبتة  هذه  بو�صع  اأما  ي�صتخدمونها 
وهي خ�رصاء اأو عن طريق غليها باملاء ومن ثم اأخذ املاء بعد الغلي  
اأكرث  الكرمة  اأ�صجار  النبتة ذاتها وتر�س به  فت�صبح رائحته كرائحة 
من مرة يف ال�صنة، وهذا يربهن على مدى تقدم الفالح الفل�صطيني يف 

فرتة الزراعة منذ وقت مبكر.
يجعل  اأن  الفل�صطيني  املزارع  ا�صتطاع  للرباعة،  ونتيجًة 
حم�صول العنب متعدد القطاف حتى امتد لفرتة �صتة اأ�صهر وذلك نظراً 
النبيذ بعد حترير فل�صطني من  لكرثة النتاج؛ ب�صبب حترمي �صناعة 
والعنب  والدب�س  كامللنب  البديلة  لل�صناعات  كذلك  واجته  الفرجنة 
من  الإنتاج  وفرة  م�صكلة  من  التخل�س  ا�صتطاع  وبالتايل  املجفف، 
ل�صتخدام  احلاجة  دون  الأمد  طويل  لال�صتخدام  الت�صنيع  خالل 
من  وغريه  ومربى  ودب�س  وملنب  زبيب  اإىل  بتحويله  حافظة  مواد 
النبيذ مل ي�صنع  اأن  التي تقوم عليه، ولكن هذا ل يعني  ال�صناعات 
لبقاء عدد  الفرجنة يف فل�صطني وذلك  انتهاء حكم  يف فل�صطني بعد 
مغادرتهم  وعدم  دينهم  على  فل�صطني  يف  الفرجنة  من  به  باأ�س  ل 
الأرا�صي الفل�صطينية فاأ�صبح جزء ب�صيط من حم�صول العنب يذهب 
متت  ورمبا  املحليني  امل�صيحيني  حاجة  ح�صب  النبيذ  ل�صناعة 
لدى  �صناعته  يحرم  ال�صالمي  الدين  اأن  باخلفاء.وذلك  �صناعته 

امل�صلمني.
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