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 ة الريفي ةة: دراسة في الزراعة والتنمي  العدسي  
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 ترجمها عن اإلنجليزية

 حبيب هللا إحسان

 خالصة 

( في 60-1906أكثر من نصف قرن )ين الذين عملوا على مدى ة لعمل المزارعين البهائي  تتألف هذه الورقة من دراسة منهجي  
م ة. يقد  شفوي  أخرى ت إعادة بناء تاريخ هذا المجتمع من مصادر مكتوبة و ة الواقعة شمال غرب األردن. . تم  أراضي قرية العدسي  

ين البهائي  عبد البهاء األرض من أجله. كان المستوطنون األوائل من حضرة ر لهذا المجتمع منذ أن اشترى ف التاريخ المبك  المؤل  
، وبعض المشاكل التدريجي لهذا المجتمع لف النمو  من يزد في إيران. يصف المؤ   العدسي ةمن أصول زرادشتية الذين انتقلوا إلى 

ة ألراضي ة الزراعي  على التنمي   ، بشكل خاص،فز المؤل  عبد البهاء. يرك  حضرة مها لهم التي واجهوها واإلرشادات التي قد  
استخالص بعض االستنتاجات حول  تم  خرين في المنققة. اآلمزارعين البعض  ات بعهاات التي أدخلوها، والتي المجتمع واالبتكار 

واالعتدال اإلنصاف ة؛ ة الريفي  لتنمي  لة الزراعة عبد البهاء: أهمي  حضرة  نصح بهاة كما سمات التنمية البهائية في المناطق الريفي  
وحل النزاعات؛ وأهمية تنمية االكتفاء  في صنع القرار المجتمعي   والمشورة الدعاءة أهمي  في العالقة بين المالك والمستأجر؛ 

 الذاتي واالعتماد على الذات لدى سكان الريف.

 الجامعة عنبناًء على أبحاثه  أثناء تحضيره لكتاب   2008ار أي   30، الدكتور إيراج بوستشي، في الدراسةف هذه ي مؤل  توف  
لسوء الحظ، لم تكن ولكن و ين. للبهائي   واالقتصادي   ر االجتماعي  ة كمثال على التقو  ة وممارساتها الزراعي  في العدسي   ةالبهائي
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ل جوهر البحث الذي قام به. ما تم تلخيصه من أجل تمث   الدراسةهذه  إال  أن  التي تركها في حالة يمكن نشرها ككتاب،  الدراسة
 لم يتم حذف أي  و ة والزراعة في األردن. قة بالجغرافيا العام  كبير من المواد المتعل   جعل هذا العمل بحجم يمكن نشره هنا هو قدر

 ة نفسها.ة فيما يتعلق بالعدسي  شيء ذي أهمي  

حينو  المنتجات الغذائي ةومزارعي من دراسة منهجية لعمل المزارعين البهائيين  السجل  يتألف هذا  الذين عملوا ألكثر من  الفال 
شمااًل،   32 39’ 54العرض:  األردن )خط   من قرية في الشمال الغربي  وهي ، ة( في أراضي العدسي  60-1906نصف قرن )

حال من األحوال أن يكون سرًدا تاريخًيا  قصد به بأي  ه ال ي   أن  بع ترتيًبا زمنًيا، إال  ه يت  رغم أن  و شرقًا(.   35 36’ 47القول:  خط  
ة األولى، وال قبل الحرب العالمي  في فترة ما ة الناشئ في العدسي   من هؤالء المزارعين أو المجتمع البهائي   ة ألي  للحياة اليومي  

ى ة األولى وحت  بنشاط في العقود التي تلت الحرب العالمي   والمشاركر اجتماعًيا واقتصادًيا بشكل كبير متقو  المجتمع لذلك ال
عبد البهاء لتوجيه المزارعين حضرة ز هذه الدراسة على التقنيات والسياسات والتدابير التي استخدمها ك  ر ت  ات. منتصف الستيني  

بساتين و  ة خصبةفي المنققة إلى أراض  زراعي  الشجيرات  التي تغق يهاالمقفر واألراضي  ل الغقاء النباتي البري  يتحو لين البهائي  
 بناء مجتمع ريفي   التي واكبتة ة في عمليات التنمية الريفي  قة عبارة عن دراسة بحثي  جيد. هذه الور بشكل م دارة  خضار وفواكه

 .في تنفيذ عملية التنمية هذه دوًرا حاسًما التفصيلي   مزدهر يعتمد على نفسه. يلعب البحث الزراعي  

منشأ هذا العمل من اقتراح  قد الذي ع  و  1993( لعام ISARD)ة ة للزراعة والتنمية الريفي  ة الدولي  في مؤتمر الجمعي   ق د 
تجميع معلومات حول مشاريع  الجمعي ة، سويسرا، بأن يحاول أعضاء Wienacht ، فييناختLandegg الندنج ةفي أكاديمي  

من ة. بعد أن ناقش عضوان للديانة البهائي   الرئيسي ة الشخصي اتخالل حياة  ة والعمل الذي تم  ة والريفي  وخقط التنمية الزراعي  
 حت ى لن يكون يمض وقت طويل  نل إذلفترة من الوقت، أصبح من الواضح أننا نخسر الوقت بسرعة  آخرين مشروعين ةمعي  الج

ة، معنا بعد اآلن. لذلك ، الذين شاركت عائالتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقوير العدسي  من كبار السن  بعض البهائيين 
 المحفل الروحاني  المركزي  بعد فترة طويلة من المراسالت مع و ، 1999في عام و الشروع في أحد هذه المشاريع بمفردي.  رت  قر  

 المزارعينة إجراء مقابالت مع أكبر عدد من األردن وبدأت مهم   ين في األردن وموافقة بيت العدل األعظم، زرت  للبهائي  
عبد البهاء كانوا حضرة وقت  أسرهم الذين كانوا فيعدًدا قلياًل من أفراد   أن  ، إال  منهم رينرغم  وفاة الكثيو . ينالبهائي   يناألصلي  

ات من كان أبناؤهم وبناتهم الذين عاشوا وعملوا في تلك المزارع حتى أواخر الخمسيني   ولحسن الحظ  على قيد الحياة ال يزالون 
 .1الدراسةت مقابلة عدد منهم من أجل هذه ردن. تم  في أجزاء مختلفة من األيعيشون القرن الماضي ال يزالون 

يرويه كما ما يظهر في الصفحات التالية هو سرد دقيق بقدر اإلمكان لحياة وعمل هؤالء المزارعين وعائالتهم 
المزارعون و/ أو الجيل األول من أبنائهم وبناتهم الذين عاشوا وعملوا في هذه المزارع. هؤالء هم المزارعون الذين أوصلوا رؤية 
                                                           

 علي السيد والمعلومات؛ قيمة والصور األعظم لتوفيروثائق العدل بيت: مختلف المصادر من للمساعدة الكبيرة التي حصلت عليها  العميق امتناني عن رأعب   أن يجب1 

 هناك؛ المحفل الروحاني  المركزي للبهائي ين في األردن لتوفير البهائي ة واألوقاف العدسي ة عن األساسي ة المعلومات بعض حيفا قد م لي خالل زيارتين إلى الذي ،نخجواني

الحكومية  الحكومية وغير البهائيين والمكتبات لزيارة اليومي ساعد في العمل الذي يمهرگان أمجد النقل؛ السي د وسائل وبعض لزياراتي بعض المعلومات والترتيبات

جمشيدي التي  زينب والسيدة الشمالية التي قامت بالترجمة حين زيارتي الربد والشونة افنان شهال شيرازي السيدة في األردن؛ والوزارات والجامعات والمؤسسات
 .ثير من المعلوماتقد مت الك
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ط لها وأدارها ة التي خق  ة والريفي  ذوا واحدة من أرقى مشاريع التنمية الزراعي  عبد البهاء العظيمة إلى حقيقة واقعة ونف  حضرة 
 .حضرته

ة في ذلك ين في العدسي  ان الريف البهائي  ة لهؤالء المزارعين أو غيرهم من سك  رات شخصي  م الوصول إلى أي مذك  إن عد
 1960و  1910تنفيذها خالل الفترة ما بين عامي  ة التي تم  ة وأعمال التنمية الريفي  الوقت أو التقارير عن األنشقة الزراعي  

قة ذات جًدا من المواد الموث   أعداد قليلةأيًضا  كما توف رتأكثر صعوبة.  عنىذو مو  وموث ق محكمجعل مهمة إعداد نموذج 
ين في األردن أو في المركز للبهائي   المركزي   ي  انة في أرشيف المحفل الروحة لـ العدسي  ة والريفي  الصلة بأعمال التنمية الزراعي  

تك . من المحتمل جًدا أنه في مكان ما قد تكون هناالعالمي   البهائي   رات ة تتعلق بزراعة األرض والتغي  رات شخصي  أو مذك   سجال 
 ن من تحديد موقعها.والتي لم أتمك   1960و  1906بين عامي  ة التي حدثت في المجتمع البهائي  االجتماعي  

كان من ة، ق من البيانات الفردي  ين في ذلك الوقت والتحق  كبر عدد ممكن من البهائي  أل الذكرياتباستخدام المقابالت و 
ة رات االجتماعي  ة، والتغي  ات التي ينقوي عليها تقوير الثقافة الزراعي  دة إلى حد ما عن العملي  الممكن اكتساب فكرة جي  

من فحص هذه المعلومات  كان ال بد  كما عموًما.  ة بالمجتمع البهائي  ة المجاورة وتلك الخاص  ة في المنققة الريفي  واالقتصادي  
 ة.ة العثماني  ة في اإلمبراطوري  ة للدول العربي  ة واألنظمة الزراعي  لزراعة والحياة الريفي  ومقارنتها في سياق ا

 

 األردن: الجغرافيا والتاريخ

مزدهر  ة منتجة وكذلك بناء مجتمع بهائي  زراعي   ة إلى أراض  ية العدسي  لت بر  في عرض األحداث وعقود العمل التي حو  
 .1970إلى  1900عام فترة من الة عن البالد خالل ومتماسك، من المفيد الحصول على بعض المعلومات األساسي  

لإلمبراطورية  الت ابعة تشكيلها من األراضي العربية ة واحدة من الدول الجديدة التي تم  ة الهاشمي  كانت المملكة األردني  
شرق األردن ت دار تحت إمارة كانت لألمير عبد هللا بن الملك حسين ملك الحجاز.  وم نحتة األولى العثمانية بعد الحرب العالمي  

ة األولى، وكان اقتصادها مرتبًقا ارتباًطا وثيًقا باقتصاد فلسقين المجاورة عاًما بعد الحرب العالمي   25لمدة  االنتداب البريقاني  
، وخاصة الحبوب، في المناطق الزراعي   األردن   من فائض إنتاج تسويق الكثير . تم  كانت تحت االنتداب البريقاني  التي 

 ية عبر ميناء حيفا.ة المتبق  ت معظم التجارة الخارجي  ، ومر  ان في الساحل الفلسقيني  ة بالسك  المكتظ  

 عيدتة، أ  ة وراثي  ة دستوري  حدة وأصبحت ملكي  شرق األردن استقاللها عن المملكة المت   إمارة، نالت 1946في عام 
بعد عام انسحبت بريقانيا من فلسقين، وفي التقسيم الالحق لذلك البلد على طول خط و ة. ة الهاشمي  تسميتها بالمملكة األردني  

على منققة من هضبة السامرة ويهودا إلى الغرب، تمتد من جنين في الشمال إلى الخليل في الجنوب،  الهدنة، استحوذ األردن  
ستوعب ين المملكة السابقة. ولكن باإلضافة إلى ذلك، كان على األردن أن أكبر من سكا   فيها ينان األصلي  والتي كان عدد السك  
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سكان  لوا منذ ذلك الحين ما يقرب من ثلث إجمالي  قًا هائاًل من الالجئين الذين شك  ة الجديدة، إسرائيل، تدف  من جارته الغربي  
 ميل مربع(. 37000ا مربًعا )كيلومترً  89278البالد. تبلغ مساحة الدولة اإلجمالية 

كيلومترات  110ة السائدة في األردن هو منخفض وادي نهر األردن، حيث يبلغ طوله حوالي غرافي  و من السمات القب
 ع األفريقي  الغور، هو جزء من الوادي المتصد  بمياًل(. هذا الوادي، المسمى  14-3كيلومتًرا ) 24إلى  5مياًل( وعرضه من 65)

نهر األردن عبر وسط  ويجري ت. ا إلى البحر المي  ق يمتد داخل األردن، من جنوب بحيرة طبري  عميق ضي   العظيم، وهو واد  
)جبال  الجنوب غربي  جبل الدروز غرب على طول بات جاه ال -وار شماالً غاأل ت. في شمال البالد، تمتد  الوادي حتى البحر المي  

ة ة خلفها، تقع قرية وأرض العدسي  الشمالي   ءبلقاالنهر اليرموك. مع مرتفعات عجلون و  لمياه فضةعات المنخمتجم  الالدروز( باتجاه 
 .2لنهر األردن الشمالي   بالقرفلتلتقي  مياهه قة لنهر اليرموك حيث تتدف  ة والشرقي  ة الجنوبي  على الضف  

 

الصحراوي في الشرق والجنوب  المناخفي الغرب إلى البحر األبيض المتوسط  مناخيختلف المناخ من  المناخ:

 ولكن يتم   ،من البحر األبيض المتوسطما يؤث ر على مناخ البالد بشكل رئيسي هو قربها . في شكلها العام ولكن األرض قاحلة
غربية إلى  . الرياح السائدة في جميع أنحاء البالد هيوالمرتفعاتة ة القاري  الجوي  الهوائي ة تعديل هذا التأثير من خالل الكتل 

قةة، ولكن تحدث ة غربي  جنوبي   لة باألتربةة ة والجاف  من الرياح الحار   هب ات متفر  من جنوب شرق شبه الجزيرة  التي تهب   والمحم 
في أوائل الصيف  غالًبا ما تهب  و  مزعًجا جًدا االبالد طقسً إلى ، تجلب الخماسيني ةة. هذه الرياح، المعروفة محلًيا باسم العربي  

ر اتجاه الرياح ويتبع ذلك هواء أكثر برودة. في وادي ة أيام في كل مرة قبل أن تنتهي فجأة مع تغي  لعد   خره ويمكن أن تستمر  وأوا
درجة  100درجة مئوية ) 38حوالي  أيلولحزيران إلى شهر من ة درجة الحرارة اليومي  متوسط إذ يتراوح ، خانقةاألردن الحرارة 

 فهرنهايت(.

رة للبلد، يختلف توزيع هقول األمقار بشكل كبير حسب االرتفاع وخط العرض ة المتغي  لقبوغرافي  بسبب السمات ا
 25.7ملم ) 643بوصة( سنوًيا، كفر يوبا  19.2ملم ) 480والموقع. هقول األمقار مرتفع نسبًيا في المنققة المحيقة بإربد، 

ة. كان تواتر وتوزيع هذه كيلومتًرا جنوب شرق العدسي   25و  23بوصة(. وتقع هذه المواقع بين  22ملم ) 550بوصة( والقيبة 
ة جعل زراعة بعض المحاصيل البعلي  مم ا ة ر بشكل كبير على إنتاج المحاصيل للمزارعين في العدسي  األمقار هو الذي أث  

ة بينما زراعة الهامشي  بوصات( بال 8ملم ) 200هقول األمقار السنوي البالغ . بشكل عام، يسمح الحد األدنى لمتوسط اممكنً 
بوصة( محصواًل مناسًبا لمعظم المحاصيل المزروعة في الخريف. يتدفق كل من  15ملم ) 350هقول األمقار ينتج متوسط 

                                                           
2 Information for this section from: Naval Intelligence Division, Palestine and Transjordan (B.R. 514, Geographical Handbook 

Series, Oxford, 1943); G. L. Harris, Jordan (New Haven, CT: Harper Press, 1958); W. C. Brice, SouthWest Asia (vol. 3, Oxford: 
University of Oxford Press, 1966); The World Book Encyclopaedia (Chicago: World Book Inc., 1997). 
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دون القبيعي ة ة الجاذبي  قو ة ب بالري   ا ال يسمحمم  جًدا تحت األرض المجاورة  بمستوى منخفضنهر اليرموك ونهر األردن 
 أو السدود لرفع مستوى المياه. خ  استخدام نظام الض

في  70حوالي  هقلي، وهو أيًضا شهر هقول األمقار بغزارة حيث كانون الثانيفي شهر هو أعلى مستوى للرطوبة 
 حزيرانأو  ارأي  األدنى في  هحد  ليصل إلى بسرعة إلى حد ما هذا المعد ل على الهضبة. ينخفض  ةالمائة من األمقار السنوي  

رةان. هناك ثالث مراحل في موسم األمقار: األمقار "في المائة في عم   30عندما تنخفض الرطوبة إلى  "، واألمقار المبك 
رة"الرئيسية" واألمقار " رة". تعتبر األمقار المتأخ  رة والمتأخ  ف خف  تمن أهم األمقار بالنسبة للمزارعين ومزارعي المحاصيل.  المبك 

رة األمقار  رة تفيدر، و ذ  سمح بسهولة الحرث والب  تالتربة و من  ةسابقأو الالمبك  األمقار  لم تهقللمحاصيل الناضجة. إذا ا المتأخ 
تشرين . يبدأ هقول األمقار بشكل عام في نهاية شهر في خقر حصاد الربيع وزراعة المحاصيل الصيفية يكون رة، المتأخ  

 كانون ثاني. تهقل األمقار الغزيرة في شهري تشرين ثانيشهر ى أوائل ة في العادة حت  ، لكن كميته تكون غير مهم  أول
وتتساقط كمي ات قليلة من األمقار بين شهري رة. ، عندما تهقل األمقار المتأخ  شهر نيسان، ثم تنخفض بسرعة حتى شباطو 

 .3وأيلول حزيران

 آشجي )الصورة من حسين آشجي(وفي الصورة شكرهللا  1940في حدود وادي األردن وفي الخلفي ة مرتفعات الجوالن 

 

ة نباتات البحر األبيض منققة العدسي  توجد في : اتوالحيوان النباتاتو  الطبيعية الحياة النباتية

كان ال يزال  إال  أن ه قويل من ققع األشجار غير المنضبطاللتاريخ ا ذلك رغمو   ،األجماتة باألخشاب و وهي غني  المتوسط 

                                                           
3 Information for this section from Naval Intelligence Division, Palestine and Transjordan. 
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على سفوح التالل  معظم هذه الغاباتتواجدت ات القرن الماضي. في أربعيني  دة في البالد الجي  هناك عدد قليل من الغابات 
 .4ةفي منققة عجلون، بما في ذلك العدسي   العالية

 

 350,000إلى  300,000 منة ة الثاني  قبل الحرب العالمي  ان األردن عدد سك   بلغ: اإلسكانطرق ان و السك  

 إحصائي ة)تاريخ أول  1961بحلول عام  900,800وإلى  1952بحلول عام  586,200 يقرب مننسمة. وقد نما إلى ما 
 ان شرق األردن  ة سك  كان غالبي  فقد ة والدروز )طائفة إسالمية(، ة والبهائي  التركماني   ات الصغيرةوالجالي  القوقاز(. باستثناء ةاني  سك  

ين أو أتباع أي ديانة أخرى على النحو التالي: مستوطنون من مسلمين أو مسيحي   من العرب. يمكن تصنيف عرب شرق األردن  
في الخيام وال يزالون يحتفظون بمعظم الذين يعيشون  ل )الفالحون ح  )أي الفالحون الذين يعيشون في البيوت( ؛ شبه الر  

ققعانهم من األغنام والماعز ة(؛ أو البدو )البدو الذين ال يزرعون األرض ولكنهم يعتمدون في بقائهم على الخصائص القبلي  
ين. معظم ة، ونسبة صغيرة منهم من المسيحي  واإلبل وغيرها من المواشي(. الغالبية العظمى من السكان هم من المسلمين السن  

 نسمةين يبلغون حوالي ألف ، كان ي عتقد أن البهائي  1943ين من غير العرب هم من األرمن. وفًقا لكتيب من عام المسيحي  
وا ن يالبهائي  بلغ عدد ة في وادي األردن )بينما ن في منققة العدسي  ويعيشو  و  1922في عام  265حول حيفا وعكا الذين استقر 

 .5.( 1931في عام  350

 

 المنطقة وزراعة اليرموك نهر

ِصف صغيرتان دولتان األردن وشرق  فلسقين ، تاريخًيا  من عدد وكان لديهما ة،غني   ةزراعي   أراض   أنهما على اتو 
 الزراعة بفضل اإلزدهار من عالية بدرجة عانتمت  كانتا تو  الحاضر، الوقتما في  مرات عدةيفوق  القديمة العصور في انالسك  

 أدلة من ضحيت   كما اليوم، عليه هو امم   أكثر كثافة وزراعته بكثير راً تقو   أكثر األردن كان الواقع، في. فمكث   بشكل رةالمتقو  
. واألردن   اليرموك نهري  من هو الزراعة هذه لمثل يكفي بما واسع نقاق على للمياه الوحيد المصدر. والمدرجات القديمة ذالري  

 إلى الشمال من األردن   نهر يتدفق. واألردن   اسوري   بين الحدود المنخفضة مناطقه في لويشك   اسوري   تالل في اليرموك نهر يرتفع
ل و  الجنوب،  1932 عام بيانات تشير. واألردن   فلسقين بين الحدود ت،المي   البحر إلى اطبري   بحيرة من ،السفلي   مجراه  فييشك 

 والبقول، والكرسنة، والعدس، ،الشعيرو  القمح، هي ،األهمية حسب بةمرت   ،األردن في المزروعة ةالرئيسي   المحاصيل أن إلى
 .والسمسم والزبيب، ،الصفراء والذرة ،الذرة البيضاءو 

                                                           
4 ibid 
5  ibid 
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 كبيرة راتتغي   تحدث. منخفض بالتالي فالدخلو  ليس وفيًرا المحاصيل إنتاج اليرموك، نهر جنوب الواقعة المنققة يف
. يختلف األردن وادي في الوضع لكن. األمقار هقول في الكبير بالتقل   إلى جزئًيا ذلك ويرجع أخرى، إلى سنة من الغلة في

 لجزء مزدوجة زراعة إجراء لذا فإن  . العام مدار علىالذي يمتد   هنمو   موسم األردن لوادي للغاية المهمة إذ أن  من الخاصي ات
 .وعملي ممكن األرض من كبير

 عام في النهرين هذين في المياه لحجم والتقديرات القياسات وكذلك) الخريقة المائي ة(  الهيدروغرافية الدراسات أظهرت
 لمياها تتدف ق من سنوًيا مكعب متر مليون  540 هناك األردن نهر إلى اطبري   بحيرة من نققة تدف ق المياه عند أنه 1939
 مليون  226ل  قتدف   هناكو . ينابيع شكل على وتظهر رامقاأل بعد التربة عبرالجوفي ة هي التي تتسر ب  المياه هذه. الجوفية

( العذبة المياه أو األمقار اندفاع) مفاجئة عواصف تحدث أن المحتمل منو . اليرموك ونهر األردن نهر ملتقى عندمكعب  متر
 الجداول الفرعي ة جفاف مع الجافة الصيف أشهر خالل ردمق   بشكل قالتدف   ينخفضو . األمقار موسم خالل وفيضانات

 .والينابيع

 الدراسات أشارت. النهرين لكال المشتركة المياه لتحسين سد بناء تم   واألردن، اليرموك ملتقى عند 1932 عام في 
 رادباط   زاد اليرموك نهر عبر المتدفقة المياه حجم أن إلى 1938 و 1925 عامي بين عاًما 13 مدى على أجريت التي المائي ة

 وقت في الثانية في مكعًبا متًرا 40 إلى كانون ثاني شهر أوائل في الثانية في مكعًبا متًرا 20-10 البالغ الشهري  المتوسط من
  6أيلول في األقل على الثانية في بةمكع   أمتار 8 إلى تدريجياً  صتقل   ثم ،من شباط رمبك  

 المحاصيل ومزارع الخضروات، إنتاج مزارع: المنققة في المزارع من األقل على ةأساسي   أنواع ثالثة تمييز يمكن
أم ا . ةربحي   األكثر وبالتالي بكثافة زراعة األكثر هي الخضروات مزارع. ةالحيواني   والثروة المختلقة المحاصيل ومزارع ة،الحقلي  

 ،557 البندورة ،98 الشعير ،90 القمح هي( مربع متر 1000) دونم لكل بالكيلوغرام اإلنتاجو  المزروعة ةالرئيسي   المحاصيل
 فولال ،353 الخيار ،820 االبقاط ،254 البامية ،422 الفول ،117 ءالبازال   ،442 الفلفل ،1556 القرنبيط ،1363 الملفوف

 المحاصيل مزارع. 116 عنبالو  ،435 ليمون ال ،1316 موزال ،983 باذنجانال ،565 بصلال ،396 يخبق  ال ،126 سوداني  ال
 األمقار من كافية ةكمي   المزارع هذه بعض ىتتلق   قد. ةالشتوي   الحبوب الغالب في نتجوت   كثافة األقل هي عام بشكل ةالحقلي  

إلى رقم  يصل قد المزرعةدخل  متوسط أن إلى التقديرات تشير. والخضروات والذرة السمسم من صغيرة محاصيل لزراعة
 بلغت. المزارع عائلة استهلكته المحصول الذي قيمة ذلك في بما 1953 عام في أمريكًيا دوالًرا 876.00 قدره سنوي  إجمالي

 .7مزرعة لكل أمريكًيا دوالًرا 318.00 قدره سنوي  عائد صافي يترك مما ، أمريكًيا دوالًرا 460.00 حوالي المزرعة نفقات

 
                                                           
6 Information for this section from Sir M. MacDonald and Partners (Chartered Civil Engineers), Report on the Proposed 
Extension of Irrigation in the Jordan Valley (London, 1951). 
7 Harza Engineering Company International, The Yarmuk Jordan Valley Project, Stage II: Engineering and Agricultural Aspect, vol. 
2 (Chicago, 1962). 
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 ةالعثماني   ةإلمبراطوري  في ا ةالزراعي   األنظمة

 البهاء عبدحضرة  كان عندما( 1909-1876) الثاني الحميد عبد السلقان عهد في ةالعدسي   في ةوالريفي   ةالزراعي   ةالتنمي   بدأت
 تعقي الوقت ذلك في اري الس   الزراعي   بالنظام المعرفة فإن   الفترة، هذه خالل رالتقو   دراسة عند. عكا مدينة سجن في يعيش

 حتوض  فهي  التحديد، وجه وعلى رات،التقو   هذه لتشك   التي ةي  انوالروح ةواإلداري   ةواالقتصادي   ةاالجتماعي   راتللتغي   أفضل فهماً 
 .ةدنيوي   خقط أو مشاريع ةأي   تنفيذ في ةواألخالقي   ةي  انالروح القيم تلعبه الذي الحيوي   الدور

 ةاإلمبراطوري   حكم وتحت عشر التاسع القرن  في األردن في المزارعين وصغار والمزارعين حينالفال   ظروف كانت
 وجه على ةالعربي   ودوله العثماني   الريف إخالء تم .8األخرى  األوسط الشرق  دول سادت التي تلك مثل بائسة العثمانية

 مهنة الزراعة، كانت. 9والقاعون  والمجاعة الحرب ويالتو  الحكم لسوء نتيجة عشر السابع القرن  منذ تدريجًيا الخصوص
 جعل إلى المالئمة غير أو ئةالسي   والري   الصحي   الصرف أنظمة تأد  . ركود حالة في الريف، انسك   من العظمى الغالبية

 ئةالسي   القرق  بسبب األسواق إلى الوصولتعذ ر  ما غالًبا. القحط وموجات لفيضاناتمتبادلة ل ضحايا انهاوسك   ةالريفي   المناطق
 األسرة، احتياجات على الغذاء إنتاج اقتصر لذلك لديهم، كان إذا الزراعي   اإلنتاج فائض من صالتخل   نيحالفال   ولم يكن بامكان

 حينللفال   األساسي   الغذائي   النظامكانت الذرة هي  .10المزارعين وصغار والمزارعين للفالحين الضئيل الدخل من بشدة حد   مما
 الحيوانات وااستخدمو . زائدة لحوم أي  وقد قاموا ببيع . واللحوم األلبان منتجات للحصول على الحيوانات بتربية قاموا كما. وأسرهم

  .11وزراعتها األرض حرث في

 يتألف عشر التاسع القرن  في ةالعثماني   ةاإلمبراطوري   في العربية الدول في الزراعي اإلنتاج لنظام الفقري  العمود كان
 المالك بين المحصودة المحاصيل متقس   م  ث. بزراعتها يقومون  الذين الفالحين قبل من تزرع أرضها كانت حيث كبيرة، أمالك من

 حرث في المستخدمة الجر   حيوانات وكذلك زراعي ة وأدوات ومياه وبذور مالةعمن  األرض، مدخالت مع يتناسب بما والمستأجر
 ةاألساسي   ةاالقتصادي   الوحدة هو القرية مجتمع كان العثمانية، لإلمبراطورية التابعة العربية الدول من كثيرة أجزاء في. األرض

 .12الفالحين بين دوري  بشكل األرض توزيع إعادة تم  ي ذلك، ومع. االستخدام شائعة القرية أراضي كانت حيث

 هذا أن   ون العثماني   اعتبر الواقع، في. سعر أعلى يدفع لمن المزرعة منتجات من الدولة ةحص   تحصيل في الحق  كان 
ادينو  المستأجرين من الضرائب تحصيل في الحق  القبقة إن يقول أن للمرء يمكن. السيادة حقوق  أهم من والمزارعين الحص 

                                                           
8 Iraj Poostchi, Agriculture Beyond 2000: A Bahá’í Perspective (Henleyon-Thames: Poostchi Publishing, 1992) 
9 S. J. Shaw and E. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (Cambridge: Cambridge University Press, 1977) 
99. 
10 E. M. Earle, Turkey, The Great Powers and the Baghdad Railway: a Study in Imperialism (New York: Russel, 1966) 12. 
11 M. E. Yapp, The Making of the Modern Near East (London: Longm0an, 1987). 
12 ibid. 
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 التاسع القرن  طوال ةالضريبي   الزراعة تظل  . 13الحق هذا ممارسة لغرض السلقان قبل من عليها والحفاظ إنشاؤها تم   قد الحاكمة
 في الخدمة أو الضرائب دفع المستأجرينو  والمزارعين الفالحين على كان. العثماني الضرائب لنظام ةاألساسي   الدعامة هي عشر

 .14األقل على سنوات خمس لمدة اإلمبراطوري  الجيش

 تلك من بدًءا عليهم، المفروضة الضرائب من مجموعة دفع المزارعين وصغار المستأجرينو  حينالفال   على كان
والضريبة  الحيوانات جميع على "ةالعرفي  " والضرائب ،السلقان فرضها التي تلك إلى ة،اإلسالمي   الشريعة بموجب المفروضة

الجشع  حللترب   عرضة الحةالفِ  تكان. األرض فالحة في هحق   مقابل للمالك المدفوعة( çift resmi) ةاألساسي   والضريبة المعيشي ة
اد حون الفال   كان عشر، التاسع القرن  من األول الجزء في. كال  الم   قبل من راضين لذا فقد  فلم يكونوا سيئ بشكل ي عام لون  والحص 

ادين أو رعاة ليصبحوا الجبال إلى يذهبون  أو األراضي هذه ركون كانوا يت  هذه تأد   وقد. طرق  اعقق   أو مزارعين صغار أو حص 
 .15ينالزراعي   الوالعم   المعدمين الريف سكان من هائلة وأعداد كال  الم   كبار ظهور إلى ةالعملي  

 

 ةتاريخي   خلفية: ةالعدسي  

 ىحت   ماورب   عام ألفيحوالي  مدى على يمتد   والزراعة المستوطنات من طويل تاريخ له ةالعدسي   بقرية اليوم يعرف ما
عام  2500 آخر في جعلها واليرموك األردن ينالرئيسي   النهرين التقاء عند االستراتيجي   موقعها. ةالتوراتي   العصور في ذلك قبل

 ةالعالمي   الحرب نهاية وحتى البهاء عبدحضرة  زمن في. اروالتج   والجيوش للقوافل طرق  ومفترق  ينالعسكري   للغزاة  مهًما موقًعا
 حيث ،االستراتيجي   بموقعها تحتفظ اليومالعدسي ة  تزال وال. فلسقين في السلقات هاتتوال   ةللعدسي   ةاإلداري   الشؤون  كانت األولى،

 .مثلثشكل  في واليرموك األردن نهري  عبر وسوريا واألردن إسرائيل حدود تلتقي

 سلسلة القرية من الشرق  إلىوتقع . األردن   وادي شمال في اليرموك نهر وجنوب اطبري   بحيرة شرق  جنوب ةالعدسي   تقع
 اليرموك نهر في جزؤ منها الغرب ومن اليرموك نهر الشمال من هايحد   كما.ةالشمالي   الشونة قرية الجنوب ومن ةجبلي   جبال

وصوله  قبل افرعيً  اطريقً  لليشك   يتفرع ةالشمالي   الشونة منقادم  دمعب   طريق هو للقرية الرئيسي   القريق. األردن نهر جزء آخرو 
 المزارعون  فيها يعيش التي والمنازل ةالزراعي   والمنققة البساتين إلى ييؤد   حيث كيلومتر نصف بحوالي القرية مركزإلى 

 .القرية إلى الرئيسي   القريق يستمر   بينما. البهائيون 

                                                           
13 S. Shaw, History of the Ottoman Empire 150. 
14 Yapp, Making of the Modern Near East. 
15 ibid. 



10 
 

 المعروف الشمدين اضفي   من بكاملها ةالعدسي  ة/ قري أراضي البهاء عبدحضرة  اشترى  ،1901 عام من ما وقت في
 حيفا، في يعيش محتمل مشتر عن سمعوا أنهم قصة الشراء فقال السابقين الثالثة المالكين أحد روى . 16العرب شيخ باسم أيًضا
 .وزيارته حيفا إلى الذهاب الثالثة ن و المالك رقر  ف. البهاء عبدحضرة  وهو

حضرة  جاء الرابع اليوم فيو . الشخصي ين ضيوفه وكانوا البهاء عبدحضرة  بضيافة أيام ثالثة لمدةو  المالكون  استمتع
: البهاء عبدحضرة  قالثم  ! اليوم وثلثي أيام ثالثة لمدة ضيوفه كانوا أنهم وأخبرهم المعتاد بلقفه بهم برح  . لرؤيتهم البهاء عبد

 على البهاء عبدحضرة  وافق. ةالعدسي   قرية بيع يريدون  إنهم جميًعا قالوا". مأجلك من أفعل وماذا ون تريد ماذا اآلن نيو أخبر "
 .ةالعدسي   لشراء ي ة ثمًناذهب تركي ة ليرة 400 لهم دفع ما وسرعان الشراء

 2272.40) هكتاًرا 920 يعادل ما أي دونم 9200 ءاهالب عبدحضرة  اشتراها التي ةللعدسي   األصلية المساحة كانت
. العربية الدول باختالف مساحتها تختلفو . الدونم باسم ت عرف الوقت ذلك في االستخدام شائعةال القياس وحدة كانت(. فداًنا

 دالسي   وهم: نيبهائي  من ال ثالثة هأعد   الصفقة هذهتفاصيل  حول صغير مؤل ف هناك. مربع متر 1000 تعادل األردن فيوهي 
 من الحق وقت في المؤل ف هذا استخدام تم  . بهمردي سياوش كاتايون  دةوالسي   نعيمي، فريدون  بهرام دوالسي   فرودي، هللا عزيز

 .17للمعلومات كمصدر ،1975 عام في انتخابه تم الذي األردن، في للبهائيين المحفل الروحاني  المركزي   قبل

رح    مكتب في 1901 عامفي  باسمه تسجيله تم(. أفندي عباس)البهاء  عبدحضرة  باسم الصفقة هذه عقد أو صك   ر 
إلى  عاًما بعد ذلك األمر استغرق  الشراء، عملية على الموافقة بمجردو . اطبري   مدينة في ةالعثماني   ةلإلمبراطوري   العقاري   السجل  

 .ةلكي  الم   وثائقصدور و  للممتلكات القانوني   النقل معاملة أن تم ت

فقد كانت كل  ققعة أرض مهما كان حجمها أو  وفلسقين، األردن في السائد الوقت ذلك في األرض ملكية لنظام وفًقا
م إلى   1/24) واحًدا قيراًطا البهاء عبدحضرة  أعقى ،عملية االفراغ من االنتهاء من وجيزة فترة بعد. قيراًطا 24مساحتها تقس 

 األصلي ين ةالعدسي   مالكي ،الواكد لعائلة مقابل دون ( فداًنا 94.68) هكتاًرا 38.33ما يعادل  ،(هكتاًرا 920 مساحة إجمالي من
 ميرزا ألخيه مجاًنا ،(فدان 284.03) هكتار 114.99 ة،العدسي   أرض من قراريط ثالثة أعقى ثم. األرض منهم اشترى  الذين
 كان. عكا لمفتي مجاناً ( فداناً  94.68) هكتاراً  38.33واحًدا  قيراطاً  أعقى كما. هضد   األخير دتمر   من الرغم على علي، محمد

. 18(فداًنا 568) هكتاًرا 230ما يعادل  أو هكتاًرا، 920 إجمالي ربعتبلغ  البهاء عبدحضرة  اوهبه التي األرض مساحة إجمالي
 (.فدان 1704.30) هكتارا 690 أي دونم 6900 األرض مساحة بذلك من ويتبقى

 عبدحضرة  باسم كانت ةالعدسي   في األراضي ةلكي  م   أن بماو . التركةعلى  ورثته حصل البهاء عبدحضرة  صعود وبعد
 مالتقد   عدم إن. مزارعهم ةلكي  م   سندات على للحصول بقلب مالتقد   عدم ينالبهائي   لمزارعينمن ا أفندي شوقي طلب فقد البهاء،

                                                           
16 National Spiritual Assembly of the Baha’is of Jordan, Monograph on ‘Adasiyyah. 
17 ibid. 
18 Ibid. 
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 ةحص   علىالحصول  مزارع كل إذ كان بامكان ينالبهائي   غير أذهل ،مزارع كل يزرعها التي األرض ةلكي  م   على للحصول بقلب
 أوقف قد أنه البهاء عبد حضرة ذكر ، ةالعدسي   إلى زياراته إحدى خالل. بذلك القيام بعدم أفندي شوقي تعليمات لوال األرض في

 .هللا بهاءحضرة  لضريح كأوقاف ةالعدسي   كامل

 الصعب من جعل امم   ة،العدسي   قرية من جًدا قريبة األردن مع حدودها تمر   ،1948 عام إسرائيل دولة أقيمت عندما
 ةالعدسي   انسك   عدد كان ،1962 عام ىحت   لكن. عن القرية البهائيين من العديد رحل بالت اليو  هناك العيش في االستمرار جًدا

 ةالعدسي   في مزارع ينالبهائي   لبعض كان. ةبهائي   وغير ةبهائي   مختلقة، ةوديني   ةعرقي   خلفي ات وكانوا ذوي . نسمة 200 حوالي
 يني  موسم زراعيين كعمال لفترات مؤق تة هناكيعملون  كانواالذين   ،ينالسوري   العرب من اآلخر البعض وكان. 1962 عام حتى

 أوائل في ةالعدسي   إلى يأتون  المهاجرون  الالعم   هؤالء كان. أشهر لبضعة المزارع في للعمل ةالعدسي   إلى عام كل  في  يأتون ف
. للعمل ينالبهائي   بالمزارعين صلون يت   كانوا وصولهم من قصير وقت بعد. التالل في صغيرة معسكرات أو خياًما نشئون وي   الربيع

 مع العائالت هذهالذكور من  فراداأل يعملكان  ما عادة. الدائمين المستوطنين من عددأيًضا  هناك كان الجبال سفوح فيو 
 .ةالمنزلي   األعمال في ةالبهائي   لعائالتا تساعد همؤ نساكانت  بينما والبساتين الحقول في ينالبهائي   المزارعين

 

 ون اإليراني   والمزارعون  األوائل المستأجرون 

 المراحل هذه كانت. الكل   مع ويتكامل خراآل ليكم   هامن   كل مراحل، ةبعد   ةالعدسي   في ةوالريفي   ةالزراعي   ةالتنمي   تمر  
 :التالي النحو على رةالمبك   الفترات أو

 هناك كان. ةالقبيعي   بالنباتات اةمغق   بوًرا أرًضا ةالعدسي   في المشتراة  الكبيرة األرض ققعة كانت: األولى المرحلة
 إلنتاج األرض هذه إعداد كان. 19السدر شجرة وخاصة األحراش هذه في الشائكة والشجيرات واألشجار الشجيرات من الكثير

 .ةشاق   ةمهم   الحيواني واإلنتاج المحاصيل

 همو  األرض زراعة في والبدء ص من بعضهاالتخل  و  األشجار بتنظيف ينالبهائي   المزارعين من األولى المجموعة قامت
 بحراثة البهاء عبد نصح حضرة. يزدي علي والحاج هللا، بهاءحضرة ل الشقيق غير األخ لي،ق   محمد ميرزا نجل وحيد، ميرزا

 لمدة ةالعدسي   أرض من جزء بزراعة البهائيان المزارعان هذان قام. ت زرع هناك محاصيل كأول والشعير القمح وزراعة األرض
 ما كل ينهبون  أو كانوا يسرقوهما ما غالًبا المجاورة ةالعربي   القرى  انسك   ألن   اعملهم مواصلة من نايتمك   لم همالكن   سنوات، ثالث

 .هانتجي  

                                                           
19 ibid 
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 .قرس  س   باسم تركي   أو كردي   أصل من ثري   مسيحي   لتاجر سنوات خمس لمدة األرض بتأجير البهاء عبدحضرة  قام
 اشترط كما. ةالعدسي   في ضيافة بيت لأو   بنى من هوهذا  قرس  س  وكان . متمر س أعمال ورجل طيبة سمعة ذا رجالً  كان لقد

 كان. 20للحيوانات وحظائر واسقبالت داًرا ،البهاء عبد سنة واحدة لحضرة إيجار دفع من بدالً ق، رس  يبني س   أن اإليجار عقد
 .المنازل وبناء المحاصيل إلنتاج األرض زويجه   ةالبري   واألدغال واألعشاب األحراش فينظ   أن عليه

 الحصاد لكن   والققن، المحاصيل بعض وزرع األرض، زرع قدف. عامين من أكثر قرس  لس  اإلجارة  تدم لم الحظ، لسوء
رقت كما. جيًدا لم يكن  مساحة بتنظيف أيًضا وقام فقط واحد منزل بناء من نتمك  إال  أن ه . نتجهأ الذي المحصول ةغالبي   س 
 في عمله مواصلة بإمكانه يعد لم إنه وقال عقده في االستمرار عن واعتذر البهاء عبدحضرة  إلى ذهب ثم. األرض من صغيرة
 . 211906 عامذلك في  كان. ةالعدسي   في األرض زراعة

المحفل  إلى 1907 عام في البهاء عبدحضرة  كتب عندما ةالعدسي   تقوير في جديدة مرحلة بدأت :الثانية المرحلة
 فرد  . ةالعدسي   في وا بالتالييستقر لو  عكا إلى للمجيء ينالبهائي   المزارعين من عدد إرسال منهم وطلب طهرانالروحاني  في 

 بلدة وهي يزد، ضواحي قرى  في يعيشون  الذين ينالبهائي   أنوفيها  البهاء عبد برسالة إلى حضرة طهران المحفل الروحاني  في
 من الغالب في كانوا ألنهم ةالزراعي   األعمال لهذه مالءمة األكثر هم الكبرى، إيران صحراء حافة على الوسقى الهضبة في

 ةالعدسي   إلى للمجيء زرادشتية أصول من كانوا الذين نياإليراني   نيالمزارع هؤالء من لعدد البهاء عبدحضرة  برت   ثم. المزارعين
 .وزراعتها األرض لفالحة

 دالسي   هو وصل من أول وكان. يزد قرب آباد مهدي قرية سكان من معظمهم كان. مًعا يزد منالقادمين  المزارعين كل يصل لم
 هؤالءذهب . وزوجته Mihragan مهرگان وحكيم بهمردي ستمر  السي د  تالهما ،(شيو سيا) كاتايون  وزوجته بهمردي بهرام

 العمل من بدالً  بيضون، بستان ،البهجة لبستان المقابلة الحديقة في ينكبستاني   وعملوا عكا إلى أوال ً  حديًثا وصلوا الذين ن و البهائي
 فشلت عندماو  لهم، هذا البستانوحيث أنه لم يكن باالمكان بيع أو تأجير . األصل في مخقًقا كان كما ةالبهج قصر في

 بنىو . فيها استقر   من لأو   كانف. هناك األرض لزراعة ةالعدسي   إلى بهمردي بهرام البهاء عبدحضرة  أرسل ،قرس  س   مع الصفقة
 ثم حيفا، في البهاء عبدحضرة  منزل في أشهر أربعة لمدة يون كتا زوجته مكثت. الخشب من ابيتً  كاشي حسين اسمه نجار له

 .190822 عام ةالعدسي   إلى بزوجها لحقت
 روحاني،و  ري،و أخترخاو  بهمردي،و  سياوشي،و  فرودي،التي وصلت كانت عائلة  عائالتال من بين المجموعة األولى من

 فيأنه  ،في األردن للبهائيين المحفل الروحاني المركزي  لنشرة صادرة عن وفًقا. Surush-i-Far  فر وسروش نوش، سروشو 
 وزوجتهي مهرگان جمشيد وتبعهم. ةالعدسي   إلى بهمردي وإسفنديار بهمردي وشهريار يمهرگان جمشيد شهريار وصل 1910 عام

 .زيانجحورو  وشيرين هللا ونور ورستم شهريار وأطفالهم خاتون 

                                                           
20 ibid 
21 ibid 
22 ibid. 
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 أو 1911 عام في وجيزة فترة بعدو  وهكذا،. الالعم   من المزيد إلى حاجة هناك كانت الزراعية، األنشقة توسع مع
 وزوجته داداخد فريدون  السبعة؛ وأطفالهم رو  ر  س   وزوجته وسو كا شاه بينهم وكان. يزد من العائالت من مزيد وصل ،1913
. ةالعدسي   إلى ذهابهم قبلو  أوالً  عكا إلىجميًعا  وصلوا. أطفال وأربعة وزوجته كيجوبادي مهرابان الخمسة؛ وأوالدهما فيروزيه

 الذي مهربان جمشيد أيًضا هناك كان. رمنو   وابنتهمحبيب  وأبنهم شيرين وزوجته مهرگان حكيم هم هناك إلى انتقلوا الذين ومن
 عبدحضرة  أرسل ما وسرعان(. عكا من بالقرب) الفردوس حديقة في مرة ألول جمشيد عمل. هوشنغ شقيقه الحًقا إليه انضم  
 ةزراعي   وأرض المياه من ووفرة دافئ مناخ يسوده تماًما ومريح آمن مكان إلى سيرسله أنه وأخبره ةالعدسي   إلى جمشيد البهاء

 للقيام بالزراعة البهاء عبدحضرة  من بأمر ةالعدسي   إلى انتقلت عائلة آخر كانوا. األربعة وأوالده زوجته مع فانتقل. خصبة
 تريدون  ماذا كمزارعين: "المناسبات إحدى في لهم قال، و جميًعا بهم البهاء عبدحضرة  برح  . 1916 عامذلك في  كان. هناك

 عيشج   البهاء عبدحضرة  كان ".الشمس أشعة من ووفرة لقيف دافئ وطقس خصبة وتربة المياه من وفير مصدر هنا أيًضا؟
 .سومقد   مبارك مكان ةالعدسي   إن يقول كان ما وكثيرا. ةالعدسي   في والعيش الذهاب على حيفا في زاروه الذين ينالبهائي  

 التعامل ةكيفي   وال المنققة انسك   لغة يعرفوا لم. البداية في الصعوبات من العديد حديًثا الوافدون  المزارعون  هؤالء واجه
. أفضلقادمة  امبأي   وطمأنهم المثابرة على عهميشجاستمر  في ت البهاء عبدحضرة  لكن. ينالمجاور  ينوالقروي   ينالمحلي   الالعم   مع

 .23جهدهم قصارى  بذل على يشجعهم ادائم   كان

 صةمخص   كانت يزرعونها كانوا التي األرض أن البهاء عبدحضرة  أخبرهم حت ى األرض، في العملب بدأوا أن ما
 في يزرعونها كانوا التي األرض ةلكي  م   في حق   أي المزارعين من ألي   يكن لم لذلك الباب، وحضرة بهاءهللا حضرة لضريح

 مصدر كانتهذه  البهاء عبدحضرة  كلمات. هللا بهاءحضرة و  الباب حضرة ضريح في يساهمون  بذلك إنهمب وقال لهم. المستقبل
 هذه حدثت. المحاصيل من المزيد إلنتاج مضى وقت أي   من أكبر جهود بذل إلى ودفعتهم المزارعين لهؤالء كبير وتشجيع إلهام

 الذي النوع من الحاكم النظام كان. السلقة في تزال ال ةالعثماني   ةاإلمبراطوري   كانت عندما األولى ةالعالمي   الحرب قبل األحداث
 وصل األولى، ةالعالمي   الحرب بعد. ال تقاق صعبة ،األحيان من كثير في ،القاسية إدارته ظل في الناس حياة جعل

 .احتمااًل  أكثر الحياة وأصبحت البريقانيون 

 في العرب وبقي. المسلمين العرب من السكان جميع كان ة،العدسي   قرية البهاء عبدحضرة  فيه اشترى  الذي الوقت في
 القمح من يكفي ما فقط يزرعون  كانوافقد  الحيواني واإلنتاج المحاصيل من كفاف نظام لديهم كان. األرض شراء بعد ةالعدسي  

 الرحمن وعبد صيف،ان عثمان مثل ينالبهائي   غيرالمزارعين  من عدد هناك كان. مواشيهم واستهالك الستهالكهم والشعير
 المحاصيل فيها يزرعون  ةالعدسي   من قريبة أرًضا يمتلكون  كانوا الذين ،الواكد ومحمد فندي، وأحمد عيسى، وحسن ،اكدالو 

 .البهاء عبدحضرة ل ملكيتها تعود التي األرض في فقط يعملون  البهائيون  المزارعون  كان. ةالغذائي  

                                                           
23 ibid. 
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 ةالعدسي   في البهاء عبدحضرة 

  ومقتقفات والديهم من وروايات مقابلتهم، تتم   الذين ينالبهائي   مذكرات من مزيج هو العنوان هذا تحت تقديمه يتم   ما

 وهم من اليسار إلى اليمين 1940العدسي ة يقفون أمام أحد البساتين بحدود عام  بعض بهائيي 

، بهرام نعيمي، داود فرودي، عزيز هللا فرودي )الصورة من يار سياوشيدفنسشفيق إحسان، حيدر أسد طوزه، أحد الغربيين غير معروف، حسين تبريزي، ا
  حسين آشجي(

 

 .1969 عام األردن في ينللبهائي   المحفل الروحاني المركزي  نشرها" ةالعدسي  " حول ةرسمي   قصيرة دراسة من

فقد  ة،العدسي   في واألراضي للمجتمع ةوالزراعي   ةالريفي   بالتنمية البهاء عبدحضرة  أبداه  الذي الكبير االهتمام ضوء في
 بهمردي، بهرام منزل في عادة يقيم كان ة،لعدسي  ل وم بزيارةحضرته يق كان عندما. استقاعته قدر ينوالبهائي   القرية يزور كان

 في. زيارته أجل من دائًما شاغرة المنزل في غرفة وبقيت. له كمضيفة بهمردي سياوش كاتايون  دةالسي   زوجته عملت الذي
 كانت المنزلين كال في. له صةمخص   غرفة أيًضا لديه تكان حيث جمشيدي مهربان السيد منزل في يقيم كان األحيان، بعض
الضيافات  المحلي   والمجتمع وعائالتهم ون البهائي   المزارعون  عقد كما. اروالزو   ينالبهائي   استقبال يتم   كان حيث أخرى  غرف هناك
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. والمحتاجين للفقراء المال يمنح دائما كان ةالعدسي   في إقامته وأثناء. بحضوره األخرى  البهائية واالجتماعات التسع عشري ة
 .والفقراء واأليتام للمحتاجين ةالعدسي   في لأليتام دار بناء يجب هإن   قال ،الفقراء أحوال رأىوبعد أن  ،اتالمر   إحدى في أنه ويذكر

 نصحهم كما. ضروري  ذلك أن   شعر إذا زراعته يجب ما بشأن للمزارعين نصائح ميقد  كان حضرة عبد البهاء 
 ورافقه. معهم صداقة روابط وإقامة ينالبهائي   غير من جيرانهم مع التعامل ةكيفي   بشأن ماسي   وال ،للجامعة االجتماعي   التقويرب

 .المنققة عبرخالل تجوالهما  الخيل ظهور علىكالهما  ركبو  ،أفندي شوقي حضرة ةالعدسي   إلى األخيرة زيارته في

 يرتجلون  ون البهائي   كان ،الحرارة شديد الققس وكان المنازل هذه من أي   في يقيم البهاء عبدحضرة  كان عندما
 الهواء تكييف أنظمة عمل في األساس هي الزمان من قرن  بعد تزال ال طريقة، باستخدام الهواء لتكييف نظاًما يبتكرون و 

 بعدم حضرته وشعر اجد   احار   أي امهافي أحد  جو  ال كان ةالعدسي   البهاء عبدحضرة  زار عندما اتالمر   إحدى فيف. ةالحالي  
 بةمدب   أغصان من نةمكو  ال فةالمجف   النباتات من صغيرة زمةح   ون البهائي   وضع راحة، أكثر وجعله الغرفةجو  لتبريدو . االرتياح

 النبات كتلة على وصبر ببطء الماء صب   على تناوبوا ثم ،غرفته نافذة عتبة علىأخرى  ةبري   ونباتات ةبري   وشجيرات ةحاد  
 من كبيًرا قدًرا فقدي الرطبة، ةالنباتي   الكتلة من خاللعندما يمر   المعاكس ارالتي   فكان. ةياسقلل بمثق   وعاء باستخدام هذه ةالجاف  

 .الوقت لبعض احةبالر   البهاء عبدحضرة ل سمح مام. الغرفة إلى اخلالد   الهواء حرارة درجة إلى حد  كبير بالتالي يخف ضو حرارته 

 في شهر نيسان من عام أو الرضوان حول ةالعدسي   إلىبزيارته األولى  البهاء عبدحضرة قام  :األولى الزيارة
 بعد. يومينب وصوله قبل ووصلت المباركة العائلة رافقته الرحلة، هذه في. وأمريكا أوروبا في جولته من عودته بعد ،1914

 شمال كيلومترات ثالثة حوالي بعد على ةالحم   في الساخنة الينابيع منتجع إلى البهاء عبدحضرة  ذهب وصوله، من قصير وقت
 الينابيع من أنواع ثالثة هناك كان. الصحي   المنتجع قام الجميع باستخدام الحق، وقت فيو . نشاطه بتجديدهناك  وقام ةالعدسي  

 النوع في بينما معتدل السخونة أو فاتًرااآلخر  البعض في الماء وكان تقريًبا، يغلي الماء في بعضها كان. ةحم  ال في الساخنة
 .الفاترة الينابيعمياه  البهاء عبدحضرة  لفض  قد و . امنعشً  ولكنه بارًدا الماء كان الثالث

 الوقت، هذا خالل. شهر من يقرب ما األولى الزيارة استغرقت. جميًعا نزلوا فيها خيمة هذه القصيرة لزيارتهمأقيمت 
 ما كل ون البهائي   أحضرو . قصيرة لفترة وعائلته هو أقام حيث ي ةالحديد السكة محقة من بالقرب غرفة البهاء عبدحضرة  استأجر
 غادرتثم  . مقلوب هو ما بكل االهتمام ضمانل كل  هم ة بهمردي بهرام دالسي   بذل. لتكون إقامتهم مريحة وعائلته هو يحتاجه

 .أن يغادرها حضرتهقبل  حيفا إلى البهاء عبدحضرة  عائلة

 عبدلزيارة حضرة  يرافقهم بهمردي دالسي   وكان ةالعدسي   إلى أخرى  بلدانو  الهند من اجحج  وصل  الزيارة، هذه خالل
ل البهاء عبدحضرة  كان ،في الحقيقة. البهاء  ةاإللهي   البركات واويتلق   ةالعدسي   إلى يذهبوا أنب اجللحج   مناسبات عدة في قد تفض 
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 من كان. ةالعدسي   إلى ذلك بعد جميًعا وغادروا( ؟) كومنداز حب اكوم واسمه ةحم  ال في التركي بالواليحضرته  التقى. 24هناك
 هللا، بهاءحضرة ل الشقيق غير األخ قلي، محمد ابن الرؤوف عبد وميرزا سهراب، أحمد ميرزا ه،سكرتير  اآلخرين الضيوف بين

 اليوم صباح فيو  ةالعدسي   في الليلة وأمضوا ين،البهائي   بضيافة جميًعا استمتعوا. البهاء عبدلحضرة  امرافقً  كان الذي وخسرو
 جروسمان فندق في وأقاموا اطبري   إلى جميًعا غادروا ما سرعانو . ةالعدسي   في بجولة قام ذلك وبعد اإلفقار،طعام  تناولواالتالي 

 .اطبري   إلى جاء ماكل   فيها يقيم كان الفندق، هذا في غرفة البهاء عبدحضرة  استأجر حيث

 األسبوعينفي  الصيام شهر خالل ذلك حدث. الثانية تهزيار  فيأحد  البهاء عبدلم يرافق حضرة  :الثانية الزيارة
 ساحة تكانو  األولى ةالعالمي   الحرب في جًدا منهمكة ةالتركي   الحكومة كانت عندما ،1916 /أذارمارسشهر  من األخيرين

 فيهم بمن القضاء، في أخرى  وقرى  ةالعدسي   أهالي حشد ةالعثماني   السلقات ةني   كانت. كبير نقاق على تقد ات سع الحرب
 إلبالغ حيفا إلى ينالبهائي   أحد إرسال الجامعة البهائية في العدسي ة تر قر  . الحرب في لقتالا جبهةى لإ وإرسالهم ون،البهائي  

. ةالعدسي   إلىالتالي  اليوم في صليل الليل طوال وركب الرسول البهاء عبدحضرة  أعاد. الجديد رالتقو   بهذا البهاء عبدحضرة 
 .25احارً  اترحيبً هناك  لقيو  يومينعيد النوروز ب قبل ذلك كان

 ةالتركي   الحكومة أعلنت بيومين، ذلك بعد. ةالعدسي   في البهاء عبدحضرة  كان ،1916( آذار 21) نوروز في وهكذا
 هذا كان ين،للبهائي   بالنسبة. ةالعسكري   الخدمة من البهائيين غير الفرس المنفيين من وغيرهم إيران من ينالمنفي   يينالبهائ   إعفاء

 ون البهائي   أحضر. امأي   سبعةة لمد   ةالعدسي   في البهاء عبد ضرةح ظل. فعلًيا المناسبة بهذه احتفلواو  اإلطالق، علىنوروز  أفضل
 ينالمحلي   الوجهاء كل   البهاء عبدحضرة  دعا ،يوم ذاتفي . الحتفاالتل صور اللتقاط اطبري   من محترًفا ًرامصو  خاللها 

 مع العشاء وتناول اطبري   عن المسؤولوهو  ةالعثماني   الحكومة في المسؤولين كبار أحد تهحضر  زار كما. ينالحكومي   والمسؤولين
 .26المناسبة هذهب تهماضياف أفضل ون البهائي   مقد   وقد. حضرته

 الجدار من بالقرب خشبي كوخ ببناء البهائيون  قام ين،المهم   الضيوف هؤالءعن  ترفيهالمبذولة لل الجهود لتسهيل
 جدول بجوار يسترخي كان ما وغالًبا وحديقته، الخشبي الكوخ هذا في بالجلوس البهاء عبدحضرة  استمتع. الضيافة لبيت الغربي

 األيام تلك خاللو . نفسه وينعش الجارية ذلك الجدول مياه في ويديه وجهه يغسل كان. قريبة ليمون  شجرة ظل تحت ماء
 .الخشبمن  المبني   بهمردي بهرام دالسي   منزل في البهاء عبدحضرة  أقام ،السبعة

 القدس رةحظي موقع من بالقرب ،(اإلدارة) المصلحة مكتب أو المصلحة دار يسمى آخر مبنى أيضا هناك كان
. إيجاره عقد من األولى السنوات في قرس  س   دهشي   مبنى أول هذا كان. الوقت بعض البهاء عبدحضرة  قضى حيث ،المستقبلي  

                                                           
24 ibid.  
25 ibid. 
26 ibid. 
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 البهاء عبدحضرة  بارك مغادرته قبل. ةالعدسي   في مزرعة وأدار أيًضا أفندي، شوقي والد أفنان، هادي ميرزاوقد عاش فيه 
 .27فيه أقام حضرته ألن   به يعتني أن هادي لميرزا وقال المنزل

لوي الحصان أحياًنايركب  البهاء عبد حضرةأثناء مكوثه في العدسي ة، كان   جهيت   ثم اتهاوممر   القرية ةأزق   في به تجو 
 .ةالشمالي   والشونة ةالعدسي   بين قرية تقع الباقورةو . السد   إلى أخيراً يصل و  النهر، من القريبة الباقورة قرية إلى

 
 1970او حدود  1960في العدسي ة التققت بحدود  صورة بناء دار المصلحة الذي استخدمه حضرة عبد البهاء أثناء وجوده

 

 وغير اجدً  احارً  فيها الجو كان السنة من وقت في ةالعدسي   إلى البهاء عبدحضرة ل الثالثة الزيارة تتم   :الثالثة الزيارة
ة الحرارة. مريح  استمر  مرض حضرته. لعالجه ومتوف رة كافية أدوية أو اءأطب   هناك يكن لمو . وقيل بأن حضرته مِرض من شد 

                                                           
27 ibid. 
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قيامهم  في البهائيين توجيه في استمرإال  أن ه  واهًناو  ضعيًفا يزال الورغم أن ه كان . يتعافى بدأ ثم تقريًبا أيام خمسة ةلمد  
 .مهامهمب

 من البهاء عبدحضرة  نتمك   شفائه، فترة أثناء األيام، أحد فيف. لالهتمام مثير حدث وقع ، هذه المرض نوبة خالل
 الشعير باالت أكوامبالة من  على حضرته جلس ،المكتب من بالقربو . المصلحة دار أو المكتب، إلى الخشبي الكوخ من السير

 هأن   ،ة حضرتهلرؤي جاء الذيو  مهربان جمشيد دالسي  وهو  البهائيين، أحد أخبر. الوقت لبعض واستراح حديًثا حصادها تم   التي
(. 50/50 أو ونصف نصف أي) التي كانت معروفة في ذلك الوقت ةالمحلي   لتقاليدل وفًقا معه شراكة صفقة إبرام يريد

 تقسيم ويتم   الشريكين، كال من النفقات جميع دفع الصفقة هذه تتقلب. 28شراكة هو المشاركة من النوع لهذا العربي المصقلح
 أكثر يتمناه أن للمرء يمكن شرف أي"حضرة غبد البهاء:  لـ ربانهم جمشيد دالسي   قال. بالتساوي  البضائع أو النقد في فائض أي
 ". تقترحه ماب نقوم دعنا. معه شريًكا كونك من

 ويعتني القمح يزرع أن مهربان جمشيد دالسي   على كان. بعد رعز  يكن قد  لم قمح محصول أجل من الشراكة هذه كانت
 سنتيمترات، بضعة القمح نباتات طول وأصبح البذور نبتت أن وبعد التربة، في القمح حبات وضع قبل ،أحد ببال يخقر لم. به
 إلنتاج جًدا صغيرة كانت المزروعة األرض   مساحة ألن   هذا كان. كثيرالشيء ال إلى يصل قد المحصول هذا حصاد أن  

 الجميع اندهش الحبوب، وتنظيف المحصول حصاد تم   عندماو .الكامل النضجمرحلة  إلى ونما نبت القمح لكن  . كبير محصول
 مثل يتخي لون  ال إنهمب األحب اء قال! وفيًرا محصواًل  بالفعل كان لقد! الصغيرة األرض هذه من احصاده التي تم   القمح كم ي ة من
 من قريبة القمح من المحصول هذا فيها رعز   التي األرض كانت. عام أي فيو  مكان أي في اإلنتاجية عالي المحصول هذا
 ينالبهائي   على عهووز   القمح من نصيبه حضرته أخذ". شقارة أرض" باسم عرفت   تزال وما الخشبي، البهاء عبدحضرة  كوخ

في  البهاء عبدحضرة  مكث. 29عةالمتوق   المجاعة مواجهة في بها بمرح   إضافة هذا القمح محصول كان .ينالبهائي   وغير
التي  ةاإللهي   مزيد من البركاتعن  أك د لهمو  وداًعا قلبًيا ينالبهائي   عود   مغادرته وقبل ،يوًما 15 مدة الزيارة هذه خالل العدسي ة

 جمشيدي، فريد دالسي   مع 50/50 بنسبة شراكة أخرى  صفقة البهاء عبدحضرة  أبرم الحق، وقت وفي. بعد ستهقل عليهم فيما
 المجموعة أفراد أحدأن ه كان و  ،حين قام حضرة عبد البهاء بزيارة العدسي ة سابًقا عمره من السابعة في صبًيا كان هأن   قيل الذي

 .أثناء استراحته فيها البهاء عبدحضرة  غرفة لتبر د هواء الشائكة ةالجاف   النباتات من كومة على الماء صب  التي كانت ت

 

 األولى العالمية الحرب خالل حيفا إلى القمح شحن

                                                           
28 Possibly Sharaka is intended [editor]. 
29 National Spiritual Assembly of the Baha’is of Jordan, Monograph on ‘Adasiyyah. 
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 المعد ل من أقل األمقار هقول معدل كان. والتدمير القتال ذروة في األولى العالمية الحرب كانت ، 1917 يوليو في
. وشيكة مجاعة حدوث احتمال من بالضيق اسالن   شعر. السابقة السنوات من بكثير أقل   المحاصيل ةغل   كانت لذلك ونتيجة

 إلى جاء أنه أخبرهم. وعكا حيفا من لكل قمح إلى بحاجة هأن   ينالبهائي   وأخبر ةالعدسي   إلى البهاء عبدحضرة  وصل ما وسرعان
 حظائرهم البهائيون  المزارعون  فتح. المجاعة أو الجوع احتمال لمواجهة يضقروا ال حتى ينللبهائي   القمح ليؤمن ةالعدسي  

 القمح واشتروا الموردين دواوحد   المجاورة، القرى  من عدد إلى ذهبوا كما. لديهم ما كل   لحضرته مواوقد   التخزين مستودعاتو 
 .عليه العثورمن  نمك  ت الذي القمح كل البهاء عبداشترى حضرة لقد . 30منهم

 200 حوالي من قافلة فقد أعد ت. يوًما 15 مدى على القمح شحنات إرسال تم   البهاء، عبدحضرة  تعليمات على بناءً 
 عبدحضرة ل التابعة الفردوس حديقة إلى القمح إليصال ةالعدسي   الجمال قوافل غادرت. وعكا حيفا إلى القمح شحنقامت ب جمل

 استمر. القمح منمن جواالت الجمال  جوال 400إلى  بلغت حصيلة الحمولة حيث وعكا حيفا من كل في أخرى  وأماكن البهاء
 الفقراء من المئات واستفاد. وعكا حيفا إلى جمل 400 حمولة وصول بعد حتى شهر لمدة القمح من المزيد شراء في البهائيون 

 .بتوزيعه ءاهالب عبدحضرة  قامو  هناكإلى  شحن الذي القمح من والمعوزين والمحتاجين

 الحدود عبور بعد. حيفا إلى القمح أكياس تحمل التي الجمال لقافلة المرافقين ينالبهائي   أحد فرودي بهرام دالسي   كان
 كانت الوقت، هذا بحلول. حيفا ابةبو   إلى ووصلت فلسقين عبر طريقها النهاية في القافلة شقت فلسقين، إلى األردن من

 عندالمتواجدين  ون البريقاني   الجنود منع. ابةبو  ال هو المسؤول عن إدارة وحراسةالبريقاني  الجيش وأصبح انتهت قد الحرب
 ينالبهائي   من اثنان أو وواحد فروديالسي د  رقر   بالدخول، لهم الحراس لعدم سماح نظًراو . المدينة دخول من القافلة ،ابةالبو  

 إلى وصلوا حتى قمح كيس منهم كل حمل. القافلة رعاية اآلخرين ينالبهائي   من وطلبوا المدينة إلىمغادرتها  للقافلة المرافقين
 القمح لقافلة يسمحوا لم حيفا ابةبو   يحرسون  الذين البريقانيين الجنود أن حضرته فروديالسي د  وأبلغ. حضرة عبد البهاء منزل

 لحل   فرودي دالسي   مع أفندي شوقيحضرة  أرسل ثم. قيل له لما شديد باهتمام البهاء عبدحضرة  استمع. المدينة إلى بالدخول
 .المشكلة

 إلى فروديمع السي د  حضرته وصل عندماو . 31أفندي شوقيعلى حضرة  كان صغر السن  ظاهًرا الوقت، ذلك في
 اقترب. غليونه في ةبشد   ينفخ كانو . بذراعين كرسي علىمستلقًيا  كان( الحرس قائد) المسؤول الرائد أن الحظا حيفا، بوابة

لحضرة  كانت القمح قافلة أن الرائد أخبر ةاإلنجليزي   لغةوبالجم ة ببالغة وطالقة و  ،بكياسة كبيرة الرائد من أفندي شوقي حضرة
 الذهول من حالة وفي الشاب، هذا مثل منادرة الص   البليغة ةاإلنجليزي   اللغة بهذه عجاباإلو  هشةد  الب الرائد أصيب. عبد البهاء

 .حيفا مدينة إلى للذهاب لقافلةل ابةبو  ال بفتح الجنود أمر

                                                           
30 ibid. 
 من المفترض أن  عمره كان حوالي 21 عاًما )الكاتب( 31
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 قصير( صورة حضرة عبد البهاء مع بعض المزارعين البهائيين في العدسي ة )أخذت خالل أو بعد الحرب العالمي ة األولى بوقت

 من اليسار إل اليمين: صبحي، حضرة عبد البهاء، جالل أزل، وعزيز هللا بهادورجلوًسا  

هللا  وقوًفا من اليسار إلى اليمين: رستم مهركاني )صورته غير واضحة(، خسرو )طب اخ(، رستم فريدون)واقًفا أمام خسرو وأمامه طفل صغير(، نصر
رستم بهمردي، تيرانداز شاه كاووس، بهرام بهمردي، بهرام شاه كاووس )واقف خلف بهرام بهمردي(، شهريار بهمردي، مهربان  ،يمهرگان، بهرام فريدون، شهريار يمهرگان

ما شهريار جمشيد، شخص غير بهائي يدعى شتيوي )في الخلف(، اسفنديار بهمردي، جمشيد مهربان، علي يزدي )في الخلف(، عزيز هللا شاه كاووس مع طفلة ه  
       ف أمامه، اسفنديار شاه كاووس )طفل صورته غير واضحة(، مع شاه جهان هندي في األمام.بهمردي تق

 

 أقل كانوا البهائيين أن   رغم ة،العدسي   بغزو البدو من عدد قام البهاء، عبدحضرة ل الرابعة الزيارة قبل :الرابعة يارةالز  
 من قصير وقت بعدو . 1920 عام في ةالعدسي   إلى لحضرته الرابعة الزيارة هذه تتم  . راضر ة أأي  تحصل  مإال  أن ه لعدًدا 

 تلك حتى إنهم ينالبهائي   للمزارعين قال. واحد دائم نظام أو قاعدة لوضع ةالعدسي   إلى جاء هأن   ينالبهائي   أخبر حضرته، وصول



21 
 

 قبل لقد. ما حد إلى مرتفعة النسبة هذه أن له وبدا ،(نفسه يعني) بيت المبارك إلى الزراعية منتجاتهم ثلث يدفعون  كانوا اللحظة
 للحكومة كضريبة إنتاجهم ع شر دفع بعد أنه بحيث الوضع هذا تغيير في اآلن يرغب ولكنه الحرب بسبب السابقة الترتيبات

 الغذائية المواد على الحصول يتم   عندما ىحت   الترتيب هذا ينقبقو . المبارك لبيت دفعسي فقط الباقي خ مس فإن للشركاء، وعشر
 بأمانة النسبة هذه تنفيذ يجبفإن ه  ،وباإلضافة إلى ذلك. أخرى  مصادر من أو المستأجرة األراضي من الزراعية المنتجات أو

 على حيفا إلى للعودة ضقرفهو م طارئة ةمهم   بسببو  لكن شهر، لمدة ةالعدسي   في البقاء ينوي  كان أنه ذكر كما. وإخالص
  .32واحدة وليلة واحداً  يوماً  الزيارة استغرقت. الفور

 الد عاء جلسات وعقد ليلة، كل  في  جتماعالا ةي  أهم   األخيرة، الزيارة هذه خالل ،لبهائيينعلى ا البهاء عبدحضرة  دأك   
 رقر   ة،العدسي   ن فييلبهائي  ل المحلي   المحفل الروحاني   تشكيل تم   عندما سنوات، أربع بعد. ةالشخصي   مشاكلهم لحل   والمشورة
ريح البهاء عبدحضرة  حكم تنفيذالمحفل   باألماكن العناية والمزارعين البهائيين من طلبقد  البهاء عبدكان حضرة  كما. الص 

 .سةالمقد  

 من جزء دفع هي ةالعدسي   في ينالبهائي   للمزارعين البهاء عبدحضرة  مهاقد   التي لالهتمام المثيرة النصائح إحدى كانت
 فإن ذلك يفعلوا لم إذا أنهم أخبرهم كما. رغبته يقب قواو  بعوايت   أنب العميق وأعرب عن أمله. هماللعم   لمزارعهم افيالص   الدخل
 !الدخل من نصيبهم ويأخذون  ام،األي   من يوم في سيأتون  المزارع وعمال المياومة عمال

 كلحضرته  سأل. حضرة عبد البهاء لزيارة البهائيين المزارعين من عدد هتوج   أحد أيام المناسبات البهائية، خالل
 مزارع دور جاء ثم. لذلك اتقدير   مزارع كل أعقى. حصدها التي القمح أكياس وعدد زرعها التي القمح وكمية عمله عن مزارع

 الضحك في واستمر ضاحًكا حضرته انفجر. ذلك عن حضرة عبد البهاء يخبر وهو بالحرج شعر. القمح من القليل زرع قد كان
 النعمة إن  . مهًما زرعته الذي القمح مقدار يكن لم. العزيز صديقي يا: "... له وقال المزارع إلى التفت ثم. الوقت لبعض

 ."الوفير الحصاد ار يوف   انذلال هما فقط اإللهي  والفضل 

 زياراته إحدى فيف. لالهتمام مثيرة حوادث تصحبها كانت وأحياًنا عةمتنو   ةالعدسي   إلى حضرة عبد البهاء زيارات كانت
 العربة وقادا البغال بزمام البهائيين من اثنان أمسك. البغال من زوج هايجر   عربة ركوب رقر   حيفا، إلى يريد العودة كان عندماو 

 ،العبور عند نققة ضحلة المياه كانت. لعبوره جسر ولم يكن عليه عبوره عليهم كان نهر إلى وصلوا ما سرعان. األمام إلى
 ينالبهائي   من عدد نزل. العربة سحب البغال بإمكان يعد ولم والحصى، الناعمة الرمال في العجالت غرقت ما سرعان ولكن

حضرة عبد  لهم قال! تماًما مبتل ين الماء من خرجوا لكنهم لألمام العربة دفع في وساعدوا حضرة عبد البهاء جوار إلىالجالسين 
 في ساعدوا الذين ينالبهائي   من فرودي دالسي   والد كان. للغاية نيمبتل   إذ كانوا ةالعدسي   إلى العودة لهم األفضل من أن   البهاء

                                                           
32 Ibid. 
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 حضرة عبد البهاء كان. اطبري   وبلدة سمخ قرية إلى واوصل حتى حضرة عبد البهاء رافقوقد  الناعمة الرمال من العربة إخراج
 .حيفا إلى لنقله سيارة استئجار يمكن حيث ا،طبري   إلى جهيت   أو الققار ويستقل سمخقرية  في الحافلة من عادة، ،ينزل

 

 أفندي شوقيحضرة 

 مجرى  أدار الذي أفندي، شوقيحضرة  نحو ةالعدسي   في البهائية القائفة انتباه لتحو   ،حضرة عبد البهاء صعود بعد
 كان عندما األولى، العالمية الحرب بعد. 1957 عامصعوده  حتى عاًما 36 من ألكثر للقائفة الشاملة والتنمية األحداث

 مع لقائه من وجيزة فترة بعد ولكن هناك الوقت بعض أمضىو  إليها أفندي شوقيحضرة  وصل ة،العدسي   في حضرة عبد البهاء
 .دراسته لمتابعة بيروت إلى غادر حضرة عبد البهاء

 ةالخاص   ياتالتحد   هذه طبيعة كانت الحًقا، سنرى  كما. جديدة وفرًصا ياتتحد   عالتوس   في اآلخذ المجتمع واجه
 حياة خالل حدثت التي بتلك مقارنة مختلفين وحجم نوع من البهائي المجتمع في راتالتغي   وكذلك ةوالريفي   ةالزراعي   بالتنمية

 ةالمهم   كانت المدى، ةبعيدو  ةسليمتنموي ة  ةوريفي   ةزراعي  بنية تحتي ة  بناء على السابق في التركيز كان بينماف. حضرة عبد البهاء
 ةوالريفي   ةالزراعي   التنمية في العمل بدأ. المجتمع بهذا والنهوض ةالبهائي   اإلدارة وتقوية تعزيز هي أفندي شوقيحضرة  زمن في

ر واستمر ،حضرة عبد البهاء حياة خالل جزئًيا تر وتقو    نقل. أفندي شوقيحضرة  فترة خالل أكبر ونقاق بوتيرة التقو 
 .آبائهم مع جنب إلى جنًبا اآلن حتى عملوا الذين التالي الجيل إلى مزارعهم إدارة سًنا األكبر البهائيون  المزارعون 

 أبنائهم وكذلك المزارعين ينصح كان بل فحسب، البهائيين المزارعين بعمل جًدا مهتًما أفندي شوقيحضرة  يكن لم
 التغيير وقيادة الزراعة تنميةو  تعزيز من نوايتمك   حتى المناسبة الزراعة وأساليب طرق  على فوالتعر   الزراعة بدراسة وبناتهم
 مائة بإرسال ةالعدسي   في ينللبهائي   أفندي شوقيحضرة  أوعز التنفيذ، قيد حضرة عبد البهاء ضريح بناء كان عندما. الريفي  
. عكا إلى وشحنه أكياس في وتعبئته الحصى بإعداد البهائيون  قام. الضريحب المحيقة األرض لققعة الناعم الحصى من كيس

 .الضريح في ةالعدسي   من المشحون  الحصى رؤية اليوم، المرء بإمكان يزال ال

 

 ةاألم   عرضم العدسية،

 بما الريفية التنمية برامج وتنفيذ الزراعية التنمية استمر ت أفندي، شوقي حضرةو  البهاء عبدحضرة  من كل حياة خالل
 طاقته بكامل يعمل محلي   ومحفل روحاني   لألطفال، األسبوعية األخالق ودروس المدارس، مثل االجتماعية الهياكل ذلك في

 الناس من الكثير انتباه جذبمم ا  الحيواني، واإلنتاج للمحاصيل الفصلي ة البرامج نظمت التي الزراعة لجنةك المختلفة ولجانه
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 دمهاتق   مدى إظهار في ةاألردني   الحكومة كانتما رغبت  إذاف. األردن لكل عرض مكان ةالعدسي   أصبحت. والبعيدين القريبين
 يقلعهم ،إليها وصولهم وبمجرد. ةالعدسي   إلى أجنبية وشخصيات ضيوًفا ستجلب فإنها الزراعة، وتقنيات الزراعي   اإلنتاج في

 في المع كنجم ةالعدسي   تقتأل  . الموز ومزارع الفاكهة أشجار وبساتين الخضار وعربات المحاصيل حقول على الحكومة ممثلو
 .غير منتج صحراوي  ومحيطشجيرات مليئة بال قاحلة شبه أرضوسط 

 زارفقد . ةالعدسي   زارت التي ةالهام   اتالشخصي   من( الحالي للملك األكبر والجد حسين الملك جد) هللا عبد ميراأل كان
 ملًكا بعد فيما هللا عبد ميراأل أصبح. المرموقة اتالشخصي   من وغيرهم يناألردني   أو/ و األجانب ضيوفه مع والبساتين المزارع

 ةعد   ةسي  العد حسينالملك  الراحل األردني العاهل زار كما. ةالعدسي   في ليلة أمضى أميًرا، يزال ال كان وحينما. األردن حاكمو 
جاللته  قرأ. البهائي   لديناإيمانها ب عن وإعالنها رومانيا ملكة ماري  للملكة مؤطرة صورة أمام فتوق   زياراته، إحدىوخالل . اتمر  

 .كاماًل  اإلعالن

 الخضار وشاحنات المحاصيل حقول لمشاهدة العام خالل ةالعدسي   بزيارة مختلفة ةوديني   ةعرقي   مجموعات قامت
للزيارة  إذن على بالفعل حصلواوبعد أن  ،1934( أغسقس) آب أوائل في المثال، سبيل علىف. الفاكهة وبساتين الموز ومزارع

 في نائمين الليل وأمضوا البهائيون  بهم برح  . ةالعدسي   إلى ،من اليهود وامرأة  رجالً  13 من مجموعة وصلت ،السلقات من
 ةالعبري   باللغتين كتًبا بهائي ة أعقوهمف الدين البهائي   عن معلومات طلبوا مغادرتهم قبلو (. البهائي اإلداري  المبنى) القدس حظيرة

 .33ةوالروسي  

  اإليجار

المشاركة في  إيجار من خاص نوع على قائًما البهائيين للمزارعين الحيواني واإلنتاج المحاصيل إنتاج نظام كان
 البهاء عبدحضرة ل مملوكة األرض كانت. مزارعين كانوا ،تقريبا ،بالزراعة واقام من كل. وعادالً  مبتكًرا كان الذي المحصول

 وكذلك اإلنتاج مراحل جميع وفيربت ن قام المزارعو و . المحاصيل إلنتاج ببساطة األرض يستخدمون  الشركاء/  المزارعون  وكان
 في 80 يذهباألمور بحيث  البهاء عبدحضرة  برت   األولى، ةالعالمي   الحرب بعد. والعمل والسماد والمياه البذور مثل المدخالت

 من المائة في 20 دفع يتم  كان  ما وعادة. حضرتهل المائة في 20و المزارعين إلى الصافي الدخل أو المحصول من المائة
 القمح ببعض البهاء عبدحضرة  يزودون  المزارعون  كان القمح، في نقص هناك كان عندما السنوات، بعض في. نقًدا المحصول

 صعبة الفقراء حياة أصبحت تلك، القمح نقص سنوات في ألنه هذا كان. المحصول من المائة في 20 البالغة حصته من كجزء
 ثم   ةالعدسي   في القمح بتخزين المزارعون  قام. الفقراء على ويوزعه النقود من بدالً  القمحيأخذ  البهاء عبدحضرة كان  ثم. للغاية
 من المائة في 20ال  بعد إضافي شيء أي ىتلق   قد"  البهاء عبدحضرة  " كان إذا ما المعروف غير من. حيفا إلى شحنه

                                                           
33 Local Spiritual Assembly of the Baha’is of ‘Adasiyyah, Baha¯’ı¯ News, July/ August 1934. 



24 
 

 األلبان ومنتجات والفواكه الخضارمعهم  يأخذون  المزارعون  كان ما غالًبا ذلك، ومع. لألرض الحيوانية والمنتجات المحاصيل
 .إليه األلبان منتجات أخذ في المزارعون  استمر   أفندي، شوقيحضرة  عهد في حتى. حيفا في لزيارته يذهبون  عندما كهدايا

 ورثوا الذين لورثته الحصاد من المائة في 20 دفع في المزارعون  استمر   ،1921 عام البهاء عبدحضرة  بعد صعود
 وروحا خانم وطوبا أفنان هادي ميرزا وزوجها ،(أفندي شوقيحضرة  والدة) خانم ضياء هم الورثة هؤالء. وفاته بعد األرض

 .34أفنان وروحي ،البهاء عبدحضرة  بنات من خانم،

 

 يضااألر  تخصيص

 الزراعية والمنتجات المحاصيل وإنتاج أرضها زراعة حضرته هدف كان" ةالعدسي  " البهاء عبدحضرة  اشترى  عندما
 مجتمعالب آنذاك يعرف كان لما ةواالقتصادي   ةاالجتماعي   األنشقة في أكبر عتوس   إلى بال شك، ،سيؤديان  وهذا ما. األخرى 

 كانت. زراعتها ال بد  منو  معقلة كان من غير الممكن أن تظل  األرض وبالتالي،. التحديث نحو األولى الخقوة وهي حي،فال  ال
 على والحصول األرض زراعةب ليقوموا المستأجرين أو بالتشارك المزارعين أو الصغيرة الممتلكاتلوجود مالكي  حاجة هناك
 هناك، األرض من شاسعة مساحات زراعة المزارع مستأجرو حاول أعاله، ذكر كماو . ةالحيواني   والمنتجات المحاصيل من ةحص  

 فالحي يصبحوالو  ةالمهم   يلتول   إيران منالقادمين  ينالبهائي   من مختار صغير عدد على عاتق ذلك وقع ،في النهاية ولكن،
 .كشركاء في المحصولو  األرض

(. انفد   7.5-6 هكتارات، 3 - 2.5) دونم 30-25 من وحدات على زراعية عائلة لكل صاتالمخص   متوسط اعتمد
 عندماو  ،1963 عام بعد. ةالحي   للحيوانات واألعالف ةالغذائي   المحاصيل لزراعة هكتارات ةست  و  ثالثة بين عائلة كل   تتلق   كما

 تقبيقه تم كما الجدد للمزارعين األراضي تخصيص نظام نفس على ةاألردني   الحكومة حافظت األراضي، إصالح قانون  سن   تم  
 .البهاء عبدحضرة  قبل من

 األرض تقسيم ثم والتشاور باالجتماع البهائيين هؤالء البهاء عبدحضرة  أمر األرض، زراعة في المزارعون  يبدأ أن قبل
 على. عائلته حجم مع يتناسب بما ةالزراعي   األراضي من نةمعي   مساحة ةمسؤولي   ىيتول   أن مزارع كل   على كان. أنفسهم على
 رشيد دالسي   والد قال بينما( اًنافد   12-10 أو هكتارات 5-4) دونًما 50-40 ادخداد فريدون  دالسي   والد متلكا المثال، سبيل

لم يكن لديهم، في  هأن   البنه ،أفندي شوقيحضرة و  البهاء عبدحضرة  عهد في ةالعدسي   في األرض يزرع كان الذي نعيمي،
أن  إلى اآلخرين من األرض ققع زراعة حقوق  نقل مقابل نقوًدا دفعوا الفرصة، حانت عندما ولكن. يضااألر  من الكثيرالبداية، 

 بعضحصل (. انفد   24.7 هكتار 10)  دونم 100 حوالي حياته نهاية في يزرع نعيمي دالسي   والد أصبح وصل األمر بحيث
                                                           
 روحي أفنان هو ابن طوبى خانم وميرزا محسن أفنان ويبدو أن ه ورث جزًءا بعد وفاة والده في عام 1927 )الكاتب( 34
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 ادونمً  150 على نعيمي دالسي   عائلة حصلت كما(. اًنافد   37 ، هكتاًرا 15) دونًما 150 إلى يصل ماعلى حق  زراعة  ينالبهائي  
 (.اانً فد   37 ، اهكتارً  15)

 

 
 )الصورة من حسين آشجي( أراضيهاأراضي العدسي ة مع عنايت آشجي واقف في 

 

 مناخال

 الصحراء في ةوالقاسي   الشديدة الشمس حرارة على اعتادوا الذين إيران من ينالبهائي   المزارعين من للعديد سبةبالن  
سيغي ر  هللا أن البهاء عبدحضرة  لهم قال. األرض وجه على حرارة المناطق أكثر من واحدة ةالعدسي   كانت إليران، الوسقى

 مهدي من جاء الذي فرودي، دالسي   والدعمل ! إيران من القادمين ينالبهائي  فقط ألجل  راحة أكثرليصبح  تدريجياً  ةالعدسي   مناخ
 روى  لقد. قميص عن يزيد ال ما مرتدًيا العام طوال الحقول في ،البهاء عبدحضرة  تعليمات على بناءً  ة،العدسي   في للزراعة آباد
 بكم جئت لقد: "مرة ذات البهاء عبدحضرة  لهم قال. مرة لألو   وصلوا عندما المناخ مع فالتكي   في صعوبة واجهوا ينالبهائي   أن

 أن ه مكان  بمعنى" )رمحه العربي   ألقى حيث: "إليراني  ا المصقلح يقول كماو ". األرض وجه على مضياف غير مكان أكثر إلى
 "(.هلتحم   ويصعب للغاية مضياف غير"



26 
 

 لتهدئة لهم، خاصةمناجاة  البهاء عبدحضرة  كتب ،قق اع القرق  وهجمات يقاق ال الذي المناخنظًرا لظروف 
 :كما يلي غير المعتمدة وترجمتها وعائالتهم، البهائيين

 هللا هو

هم  واآلن المحل  المقصود؛ إلى وصلوا حتى والبراري  والسهول والصحاري  الجبال األحب اء هؤالء عبر لقد. إلهي يا "
وانزل علينا  ارحمنا برحمتك،. سواك مغيًثا أو مجيًرا يتمن ون  وال إال  أنت وال ظهير لهم من ملجأ وليس في غاية التبت ل، الغور في

 عن االنجليزية ( ترجمة غير معتمدة )مترجم ."أمقار سحاب فضلك وهدايتك

 أصيب. ةي  متفش   المالريا وكانت اجدً  احارً  ،ةالعدسي   في ينالبهائي   المزارعين لعمل األولى السنوات في ،الققس كان
 في الكينين عقار نتجي   األوكالبتوسأشجار  من نوع بزراعة البهاء عبدحضرة  أمرهم. له ستسلموااو  بل بالمرض ينالبهائي   بعض
 مرض المالريا ناقالت من لكل رادع بمثابة وأغصانها أوراقها في الكيميائية المواد كانت(. Cinchona Quinquina) لحاءه

 ة،العدسي   وسط في البحيرة في الكينين أشجار وزرعوا البهاء عبدحضرة  نصيحة ون البهائي   المزارعون  ىتبن   أن بمجرد. اتهوطفيلي  
 30-10 بزراعة بهائي مزارع كل قام. المالريا اتطفيلي   يحمل الذي البعوض لتكاثر خصبة أرًضا البحيرة كانت. الوضع رتغي  

 تصريف تم   وهكذا. النتح عملية خالل من الماء من كبيرة كميات توامتص   بسرعة الشتالت هذه نمت. البحيرة حول كينين شتلة
 شراءب ن قام البن اؤو . النهاية في تماًما واختفى تدريجًيا بالمالريا اإلصابة لمعد   انخفض. البعوض فيها ينتشر كان التي المياه
جهة  من ةالعدسي   المرء يدخل عندما. سقفاأل بناء في كدع امات هاو واستخدم المجاورة القرى  من القوي  الكينين أشجار خشب

 في عالياً  منتصبة تزال ال الكينا أشجار ن  فسيرى أ ،يسكنوها البهائيون كان  حيث القديمة ةالسكني   المناطق نحو جهويت   الجنوب
د تأثير ال زال لهذه األشجار. ةالقبيعي   المناظر على وتهيمن البستان  .المحيقة المنققة على مبر 

يوم يكون  سيأتي هأن مرة ذات أخبرهم البهاء عبدحضرة  لكن. مستحياًل  كان النوم أن لدرجة حاًرا الققس كان ما غالًبا
 .حياتهأي ام  خاللبالفعل  حدث هذا أن فرودي دالسي   والد روى  الواقع، في. إيران كما في عًشامن ةالعدسي   في الجو   فيه

 

 الحيواني  اإلنتاج و  ليصاالمح إنتاج

حضرة  رؤية صميم في كانت التي ةوالريفي   ةوالثقافي   ةالزراعي   التنمية عمليات تنفيذ ةبمهم   ينالبهائي   المزارعين تكليف تم
 جوانب مختلف في مباشر بشكل شاركوا الذين أولئك به قام الذي الشاق العمل كان لقد. رةومتقو   منتجة ةلعدسي   البهاء عبد

 .ةالبهائي   الجامعةو  وعائالتهم المزارعين رفاهة إلى ىأد   الذي هو الحيواني   واإلنتاج المحاصيل إنتاج
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 ةالبري   الشجيرات من األرض تقهير هي ةالحيواني   والمنتجات المحاصيل إنتاجفي طريق  األولى الرئيسية المهمة كانت
 من ن وتتكو   ةبدائي   األوائل للمزارعين المتاحة األدوات كانت. السدر شجرة وخاصة الصغيرة، واألشجار واألغصان والشائكة

 التي تعيش النباتات معظم .األرض وتنظيف الجذور العميقة النباتات هذه الستخراج تستخدم كانت وكلها ،فأسو  وشوكة مجرفة
 الغقاء إزالة بمجردو . جمعها الصعب من جعل مما اإلبر تشبه حادة زوائد تحمل المنققة، في ةوالجاف   ةالحار   الظروف ظل في

 .المعاولو  المجارف باستخدام األرض تسوية تم األرض، من النباتي  

 في ولكن للمزارعين، المشورة ميقد   من هو الغالب في البهاء عبدحضرة  كان ،تقوير القرية من األولى اماألي   في
 بوقت ذلك بعد. المزارعين قبل من وتنظيًما ترتيًبا أكثر نهج هناك أصبح أيًضا، البهاء عبدحضرة  إشراف تحتو  الحقة مرحلة
المحفل  رعاية تحت تعمل ةزراعي   لجنة بيد الحيواني   واإلنتاج بالزراعة قةالمتعل   األمور جميع مناقشةو  إدارة أصبحت طويل،

 الزراعة للجنة ةالرئيسي   المهام إحدى كانت. 1924 عام في مرة ألول تشكيله تم الذي .ةالعدسي   في ينللبهائي   المحلي   الروحاني  
 .نةمعي   محاصيل إلنتاج ةزراعي   أسرة لكل األرض من نةمعي   مساحة يصتخص   هي عام كل

 

 المياه إمدادات

 تأمين الضروري  من أصبح والفواكه، للخضروات النقاق واسعة بزراعة المصحوبة األراضي من المزيد إنتاج زيادة مع
 إمداًدا روف   الذي ،لري  ا مياه مصدرهو اليرموك  نهر كان. وحولها ةالعدسي   في المزارعين لجميع ةومستمر   موثوقة مياه إمدادات

 الثانية في لتًرا 60 حوالي الوقت ذلك في رالمقد   المياه استخدام كان. المزروعة األراضي لجميع العام مدار على المياه من وفيًرا
 .الموز مثل األشجار لمحاصيل وخاصة العميق، الري   لتوفير هذا كان. الدقيقة في مكعب متر 3.6 أو

هذا  لبناءو . صغيًرا حجرًيا سًدا البهائيون  المزارعون  بنى ة،العدسي   وبساتين حقول إلى اليرموك نهر من المياه لجلب
 عليه ويقفون  الجدار هذاعلى  يصعدون كانوا  ثم. قوي  جدار لبناء الصغيرة والصخور الحجارة من كبيرة ياتكم   بنقل قاموا ،السد  

 إلى ىأد   امم   الشقوق، لملء الصغيرة والحصى األحجار من الكثير استخدام تم. الصغيرة بالحجارة الجدار في الفجوات ويمألون 
 .مزارعهم إلى المؤدي الرئيسي الخندق إلى تحويله يمكن الذي الحجم وزيادة المياه مستوى  ورفع ،من خاللها المياه تسر ب فتوق  

. السد   وإصالح صيانة أعمال على ةالعدسي   يلبهائي   المحلي   الروحاني   المحفل في الزراعية اللجنة أشرفت سنوات، بعد
 بالمياومة االً عم   فتوظ   اللجنة كانت أكبر، عاملة قوة إلى الحاجة وظهرت سيوللل قتدف   أو قوي ة مياه تيارات هناك كانت عندما

 كان. فيه يسبحون  الناس كانو  السد   خلف المياه من صغير انخز   إنشاء تم  . السد   بناء إعادة في للمساعدة ةالعدسي   قرية من
 اليرموك نهر عرض تشابه المسافة هذهكانت (. قدما 95-77) مترا 30-25 وطوله( أقدام 6 من أكثر) مترين السد   ارتفاع

 .التحويل نققة عند
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 متر 300-250 لموزل كبيرة مزرعة وهي األولى المزرعة إلى اليرموكنهر  من المياه تحويل نققة من مسافةال كانت
 ثم ،للقناة الرئيسيةالتحويلة  من المياه تصلها التي األولىهي همردي ب بهرام حسين دالسي   مزرعة كانت(. قدًما 825-999)

 .بهبهاني برزو وأخيراً  نعيمي دالسي   كان ذلك بعد ؛( بهائي غير مزارع) صيفان عثمان يليه جمشيدي، فريديتبعها مزرعة 

 إزالة تم  كان ي النمو، موسم خالل. المياه تدفق على للحفاظ بانتظام الصغيرة تاو القن أو الجداول هذه تنظيف تم  
 كان ذلك، إلى باإلضافة. العملية هذه في تقريًبا المزارعين جميع شارك. األقل على أسبوعين كلفي  النباتي والغقاء الحقام

 ييغق   بحيث الرئيسي القناة تصميم تم  . حقله أو بستانه أو مزرعته داخل الصغيرة القنوات جميع تنظيف عن مسؤوالً  مزارع كل
 مرحلة في. اليرموك نهر مجرى  إلى الزائدة المياه تعود األخير، البستان/  المزرعة ري  يتم وعندما والبساتين المزارع جميع

مة  ي  انالروح المحفل في الزراعة لجنة قبل من القناة تنظيف ةمهم   االشراف على تم   ة،العدسي   في المزارع تقوير من متقد 
 .ةالعدسي   في ينللبهائي   المحلي  

 جزء سوى  سد   المزارعين بإمكان يكن لمف مجراه، طول على معينة نقاط في جًدا واسًعا كان اليرموك نهر ألن نظًرا
 جرفبحيث كانت ت النهر مياه في فيضان حدوث في ،عام كل في ،الممقرة العواصف بتتسب   كما. النهرعرض  من صغير

 المياه إمداداتوصول  لتأمين ربيع كل  في  السد   إصالح ينالبهائي   المزارعين على كان لذلك ،السد   من جزًءا في طريقها
ع في  معو . النمو   موسم خالل لمحاصيلهم  بحيث أصبحت أيًضا القناة/  الخندق طول زاد األراضي، من المزيد زراعةالتوس 

 (.ميل نصف من أكثر/  ياردة 1083) واحد كيلومتر حوالي المزارعين حقول حقل من وأبعد السد   بين المسافة

 

 هاتعاوزر  ربةالت   تحضير

 القمي من التربة قوام اختلف. ةالعدسي   في المحصودةو  المزروعة األراضي من نسبًيا كبيرة مساحات هناك كانت
 والصفراء السوداء بالتربة بلونها عادة إليها يشار التربة من رئيسية أنواع ثالثة في المحاصيل نمت. الثقيل القين إلى الغريني  

 وأشجار والكمثرى  والتفاح والرمان والحمضيات الموز مثل الفاكهة محاصيل لزراعة األنسب هي السوداء التربة تعتبر. والحمراء
 أو الصفراء التربة في المزروعة تلك من أفضل نكهة السوداء التربة في المزروعة األشجار لثمار كانت. األخرى  الفاكهة
 أو الصفراء التربة في المزروعة تلك من هكتار لكل أقل كانت السوداء التربة في المزروعة المحاصيل إنتاج ،إال  أن  . الحمراء
 اقتالع تم. عبرها الزراعي ة األدوات لسحب الجهد من مزيد إلى وتحتاج الملمس في كثافة أكثر السوداء التربة كانت. الحمراء

 .المناجل باستخدام التربة هذه في الحشائش
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 الدورة الزراعي ة

 عدد زراعة التدوير يتضمن عام، بشكل. أعلى غالت إلنتاج المحاصيل تدوير ممارسة تقريًبا المزارعين جميع استخدم
 بشكل التدوير المزارعون  يستخدم. محصولية سنوات أو مواسم عدة مدار على األرض ققعة نفس على بالتتابع المحاصيل من

 بزراعة األحادية الزراعة تقوم. واألمراض اآلفات دورة وكسر الضارة األعشاب على والقضاء التربة، خصوبة لتحسين أساسي
 .سنوات أو مواسم عدة مدار على األرض ققعة نفس على المحصول نفس

 

 ةالبعلي   المحاصيل

 كوحدة مًعا يعملون  المزارعين من مجموعات أو المزارعينأفراد  قبل من المحاصيل لزراعة المعتادة الممارسة تنفيذ تم  
 أحد يقوم ما عادة. واحد كفريق مًعا مزارعين ثالثة يعمل أن هي المعتادة الممارسة كانت ة،البعلي   المحاصيل إنتاج في. واحدة

 مساحة نصف استخدام تم  (. فداًنا 37.05 ، هكتاًرا 15) دونًما 150 مساحة بزراعة أشخاص ثالثة من المكون  الفريق أعضاء
 والخضروات للزراعة المخصصة األراضي نسبة اختلفت. ةالمروي   للمحاصيل اآلخر والنصف ةالبعلي   للمحاصيل األرض

 بعيد حد إلى والشعير القمح كان. السوق  لقلب استجابة أخرى  إلى سنة من وأيًضا أخرى  إلى مزرعة من الفاكهة ومحاصيل
 .ةالبعلي   المحاصيل أكبر

 حبوب متاستخدو . تتم  بشكل منتظم ةالبعلي   للمحاصيل المخصصة الحقول في )الذرة البيضاء( ةكانت زراعة البيقي  
 التالي للمحصول النيتروجين لةالمتحل   الجذور أضافت بينما الحلوب، لألبقار مغذًيا علًفا القش وكان للحمام كغذاء البيقية

 جزئين مع البيضاء الذرة دقيق من جزء لطخ  و . الدواجن وعلف البشري  لالستهالك البيضاء الذرة زرعت. التربة خصوبة وتحسين
 .للخبز العجين لتحضير القمح دقيق من

 ةالعلفي   المحاصيل 

 عائلة من أعضاء) البرسيم مثل المستأنسة اتالبقولي   أو األعشاب من أصناف أو أنواع هي ةالعلفي   المحاصيل
Leguminosae )ودائمة ةوسنوي   ةموسمي   ةعلفي   محاصيل بزراعة ةالعدسي   مزارعو قام. الحيوانات لتغذية كعلف تزرع التي .

 إذاو . بعلي   كمحصول نوفمبر أو أكتوبر في كانت تزرع. بيضاء زهرة وله ، الشعبية ةالمروي   العلفية المحاصيل من البرسيم كان
 من كان. لم يكن هناك داع لري ه يناير، في األول الحصاد أو للققف المحصول استعداد من وجيزة فترة بعد كافية أمقار هقلت

 ثالث أو ققعتين علىيحصلون  المزارعون  كان المجموع، في. الزراعة من شهرين حوالي بعد األول فالقق يتم   أن القبيعي
 .الموسم في البرسيم من أخرى  حصدات
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 راالخض محاصيل

 والقرع، ،اوالكوس والخيار، الباذنجان، مثل الخضروات من متنوعة مجموعة بزراعة البهائيون  قام األكبر، للجزء بالنسبة
 الحار، لفلفلوا البقاطس،و  الفلفل،و  والملفوف، والقرنبيط، والبامية، والبصل، والجزر، العريضة، والفاصوليا والقماطم، واليققين،

 محاصيل بزراعة المزارعون  يقوم ما عادة. الملوخيةو  البنجرو  ،الخس  و  اللفت،و  السبانخ،و  يخ،البق  و  ،الشتوي   يخالبق  و  ،والشم ام
وعدم  ،لسهولة نمو ه الباذنجان، يزرعون  المزارعين معظم كان البداية، في ذلك، ومع. ومفيدة مربحة أنها وجدوا التي الخضروات

 يتم   محصول لأو   الباذنجان كان. الوفير لمحصولهو  اآلفات من قليل عددب وإصابته ،احتياجه سوى للقليل من االهتمام الزراعي  
 وسوريا وفلسقين األردن من الغربي   الشمال إلى الباذنجان أدخل من أول كانوا يناإليراني   ينالبهائي   المزارعين إن يقال. حصاده

 اسم عليه أطلقوا. استخدامه كيفيةيعرفون  المنققة في يناألصلي   العرب انالسك   معظميكن  لم(. الجوالن مرتفعات منققة)
 ". العجمي   الباذنجان"

 ثم. األخاديد في وزرعها الصغيرة مشاتلهم من الشتالت إحضار تم  ي والقماطم، الباذنجان مثل الخضروات إلنتاج
 الفول زراعة المعتاد من كان. الخضروات ذلك في بما الصيفية المحاصيل جميع ري  كان يتم   كما. خفيف بشكل النباتات تروى 

 العريض الفول محصول من كبيًرا جزًءا ولكن البشري  لالستهالك مجفًفا أو طازًجا بعضها است خدم. انالرم   أشجار وحول بين
 صناديق في وتعبئتها وتنظيفها القماطم ققف تم  . وخصوبتها التربة نسيج لتحسين اأخضرً  يزال ال بينما التربة كان يحرث مع

 إنتاج ت عملي ةنتضم  . حيفا أو دمشق إلى القماطم صناديق شحن تم  ي ،هناك ومن. اطبري   أو سمخ في لألسواقوارسالها  خشبية
 (.أعاله انظر) الزراعة قبل األرض إلى الحيوانات روث إضافة ذات الجودة واالنتاج العالي الخضروات

 عشرة الثانية سن   في إيران غادر الذي شيو سيا إسفنديار دالسي   كان الخضروات محاصيل أنتجوا الذين المزارعين أحد
للعمل في  ةالعدسي   إلى بالذهاب أفندي شوقيحضرة  أمره. هللا بهاءحضرة و  بابالحضرة  يمقام في الوقت لبعض وعمل

 .صوالحم   والقمح العدس مثل ةالبعلي   المحاصيل بزراعة قام كما. الخضروات من وغيره الباذنجان بزراعة قام. هناك الزراعة

 

 الفاكهة أشجار

 اإلنتاج نظام تحويل على ينالبهائي   المزارعين البهاء عبدحضرة  عشج   ،1921 و 1901 عامي بين عديدة لسنوات
 بزراعة خاص بشكل أمرهم. الفاكهة أشجار إنتاج نظام إلى فقط والخضروات الزراعية المحاصيل على القائم النظام من الزراعي  

. األخرى  الفواكه من وعدد والموز الحلو والليمون  الحامض والليمون  فروت والجريب واليوسفي والليمون  والبرتقال المائدة عنب
 .الحامض البرتقال زراعة تم كما
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 التفاح بزراعة للمزارعين تعليمات البهاء عبدحضرة  أصدر المنققة، في نسبًيا المعتدلة الشتاء فصول من الرغم على
 دةجي   نتائجها تكن لملذا  البارد، الققس من نوبات الفاكهة، هذه ما تتقل ب عادة. والسفرجل والرمان الحامض والكرز والكمثرى 

 على ةالعدسي   في يزرع العنب كان. امرتفعً  كان والشتاء الخريف فصلي خالل المنققة حرارة درجة متوسط ألن العدسيةفي 
ز إنتاجها و  بكثير أصغر نقاق على ولكن القراصياو  الخوخ مثل أخرى  ثمار أيًضا نمت. فقط محدود نقاق  أساسي بشكلترك 

 بهائي ريتذك  إذ . المنققة فيمنه  الكثير زراعة تتم لمإال  أن ه  التوت، بزراعة الكبير االهتمام من الرغم على. المنزلي   لالستهالك
 .توتال راشجمن أ ثالث أو شجرتين لم ير  سوى  أنه عقود ةلعد   ةالعدسي   في عاش

 المزيد المزارعون  يزرع أن البهاء عبدحضرة  اقترح والخضروات، والمزارع للفاكهة النشط اإلنتاج من المرحلة هذه في
 من بكثير أعلى أسعاًرا المحاصيل هذهجلبت  معروفة، غير ألسبابو . السمسم وبذور الكبيرة األصفر الليمون  أشجار من

 .األخرى  ةالزراعي   المنتجات

 من األخيرة السنوات خالل. الهند من الشتالت من عدد جلب خالل من المنققة إلى الموز البهاء عبدحضرة  مقد  
 أن دون . بها والعناية هازرع منهم وطلب ة،العدسي   لمزارعي كلها أعقاها. الموز من شتالت سبعة على حصل ة حضرتهحيا

 اإدخاله تم   يتال الفاكهة هذه زراعة حول كيفي ة ينالبهائي   المزارعين البهاء عبدحضرة  أرشد اإلطالق، على الموز زرعيكون قد 
 وإلى أن أدخل. وفلسقين األردن من كل في الموز زرع من لأو   هم ينالبهائي   المزارعين أن ي عتقد. ابه العنايةطرق و  حديًثا

 المحصول، هذا عن شيء أي األردن وشرق  وفلسقين سوريا مناطق في أحد يعرف لم ،إلى المنققة الموز البهاء عبدحضرة 
 البداية في ولم يستسيغوا مذاقه ،الموز تناول كيفية من واثقين غير المنققة في ينالقروي   بعض كان. زراعته ةكيفي   عن ناهيك

 غضون  في! لألكل صالًحا كان فقط الناعم الداخلي اللحم وأن الخارجية القشرة إزالة يجب هأن   لهم نتبي   حتى ابتالعه ويصعب
 .له المرتفع القلبمن و  نسبًيا المربح العمل هذا من كبير بشكل واواستفاد الموز يزرع الجميع كان سنوات بضع

 المستخدم الصفوف نظام من بدالً  الموز زراعة أحواض نظام باستخدام للمزارعين هتعليمات البهاء عبدحضرة  أصدر
 اصغيرً  احوًض  للتشك   البعض بعضها من القريبة األشجار من عدد حول التربة رفع تم وبذا. األخرى  البلدان في شائع بشكل

 التدريجي بالتسرب ويسمح أطول لفترة الري  بمياه يحتفظ أنه هي للحوض ةالرئيسي   زةالمي   كانت. الشكل مربع أو مستقيل
 .الري   وتيرة من أيًضا ليقل   مما التربة، إلى للمياه والبقيء

 ملتعل   ةاليهودي   الجاليةمن  أعضاء همزار فقد . الموز زراعة كيفية عن أخرى  بلدان من المزارعون  يسألهمكان  ما غالًبا
 األردن نهر عبرمعهم  ويأخذونها الموز شتالت يشترون  غالًباوكانوا . ققافهاو  وإدارتها هاوري   وزرعها الموز شتالت إنتاج كيفية

 .لزراعتها فلسقين إلى

 بالنسبة المثال، سبيل على. األخرى  الفاكهة أشجار لزراعة ما حد إلى مشابًها الموز زراعة في المستخدم النظام كان
 القعوم تثبيت بمجرد. الليمون  أو اليوسفي أو الحلو بالبرتقال تقعيمه تم الذي الحامض البرتقال مخزون  استخدام تم ، للبرتقال
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. السقحية والتربة السماد من بمزيج مملوءة حفر أو حفر في الجديدة الشتالت هذه زرعت. البستان في زرعها تم بقوة وتنمو
 .عامين كل مرة الحيوانات روث من سخًيا طلًبا الفاكهة أشجار جميع تلقت

 النقاق هذا على أخرى  ثمار تزرع لم. الموز وخاصة بجودتها العالية ةالعدسي   بساتين في المنتجة الثمار تمي زت
 من يكن لم ة،العدسي   في الثقافي   الزراعي   رللتقو   األولى األيام في المثال، سبيل علىف. موجودة تكن لم ببساطة أنها أو الواسع

جذوع  على البراعم تقعيم طريق عن الحمضيات أشجار إنتاج تم  ثم . المنققة تلك في الحمضيات ثمار على العثور الممكن
 عبدحضرة  أوصىكما . فقط الحامض البرتقالجذوع  على فروت الجريب تقعيم تم   بينما اليوسفي أو الحامض البرتقال راشجأ

 .األشجار بين( أمتار 6 حوالي) خقوات 8 بمسافة بالسماح المزارعين البهاء

 عن هو سأل ما كثيًراو . نصيحته وطلبوا البهاء عبدحضرة ب عكا أو حيفا زاروا الذين البهائيون  المزارعون  التقى ما كثيًرا
م ذلك بعد. التالي لموسمسيزرعونها ل التي المحاصيلماهي ة  : لهم يقول كان. الموسم كاذل ةمحدد   توصية كان حضرته يقد 

 ."كبير وفضل وفير حصاد على وستحصلون  المحاصيل هذه ازرعوا"

 

 ةحيواني   منتجات

 الدجاج، تربية جانب إلىف. المزارع في ةالحيواني   المنتجات من العديد وإنتاج الحيوانات من واسعة مجموعة تربية تتم  
 طازًجايأتي  المستهلك الحليب معظم كان. الحلوب واألبقار واألغنام والماعز والحمام ةالرومي   الديوك بتربية أيًضا المزارعون  قام
 األلبان منتجات كانت. والزبدة والزبادي الجبن مثل عةالمصن   األلبان منتجات في واألغنام الماعز حليب كما است خدم. البقر من

. القهي في المستخدمة والدهون )الدوغ(  المخفوق  والحليب والزبدة والجبن الزبادي هي المزارع في معالجتها تمت التي الرئيسية
 في للعرب يباع فقد كان فائض هناك كانما  إذاو . ةالمنزلي   احتياجاتهم لتلبية األلبان منتجات من يكفي ما عادة المزارعون  نتجأ

 .المجاورة القرى 

 

 التحتية البنى: ةالريفي   التنمية

 عتبرت   التي ةالريفي   التحتية البنى من العديد إنشاء تم   ع،والتنو   عالتوس   في وبدأت زخما ةالزراعي   التنمية اكتسبت عندما
 ةواإلداري   ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   ساتالمؤس   من عدد هو يلي ما. للمجتمع ولإلزدهار العام   المزارعين عمل لدعم ةضروري  
 .التي أنشأت الكبرى  ةي  انوالروح
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. ةالزراعي   منتجاتهم لبيع المختلفة السوق  منافذ البهائيون  المزارعون  استخدم المستهلك، طلب على اعتماًدا :األسواق
 في حيفا أو سوريا في دمشق إلى بالققار شحنها م  يت تعبئتها بعد وأحياناً  أكياس في وتعب أ تنظ ف، المحصودة المحاصيلكانت 

 األسواق في يبيعون  كانوا ألنهم ينتجونها التي والمحاصيل األرض من جًدا القليل يكسبون  المزارعون  كان البداية، في. فلسقين
 الغالب في ينتجون  كانوا حيث ةالحيواني   والمنتجات المحاصيل في للغاية ضئيل عتنو   هناك كان كما. المجاورة للقرى  الصغيرة

 .والقماطم الباذنجان

 وكان. التمويل ن مو قد  ي الذين هم في أغلب الحاالت، ،السلع تجار كان المال، إلى المزارعون  احتاج عندما :القروض
 المحاصيل من العائد صافي فإن المزرعة، حجم عن النظر بغضو . الحصاد قبل لهكام أو المحصول من جزًءا يشترون  التجار

ل ال المختلفة األسواق في للتجار المباعة والحيوانات  اإلجمالي الدخل أن من الرغم علىو . وعائلته لمزارعل دعمكان يشك 
 .المزرعة دخل غير آخر دخل مصدر أي ، عادة،لديهم يكن لم جًدا، مرتفًعا يكن لم للمزارعين

 ويدفعون  األموال مقرضي أو التجار أو البائعين من يقترضون  البهائيين المزارعين بعض كان ، الحاجة أوقات في
 المقترضة األموال يعيدون  أو/  و محصولهم إجمالي أو محصولهم من جزًءا مقدًما اآلخرون  يبيع قد. مختلفة فائدة معدالت

 عندماف. فقط المزارعين على النقدي النقص من قصيرة فترات لتجاوز األموال اقتراض يقتصر لم. نقًدا وليس حبوب هيئة على
 لشراء نقود إلى ينالبهائي   المزارعين أحد احتاجفي إحدى المر ات . هانقترضو ي كانوا السيولة إلى ون يحتاج عام ة ون البهائي  كان 
 أعاله المذكور قرس  س   مثل ينالرئيسي   المقرضين أحد من اقترضه الذي المال على كفائدة شهرًيا ةعثماني   شو قر  10 دفع بغل،

 لقد! سنوًيا المائة في 120 بنسبة فائدة معدلب للقرض السداد إجمالي بلغ الحساب، عند. إمرأة تقرض المال وهي زهيبة، أم أو
 5 مقابل قماش ققعة اشترى  آخر بهائي مزارع. األصل في اقترضه الذي المبلغ لتسديد طويالً  وقًتا البهائي المزارع استغرق 

 القسطمنه  ليجمعله  زيارات عشر القماش باعه الذي التاجر واستغرق  السيولة في نقص من يعاني كان. بالتقسيط شو قر 
 !األخير

. فقط والشاي والسكر الزيتون  وزيت اللحوم شراء يجب كان. المزرعة في المزارع لعائلة الغذائية المواد معظم إنتاج تم  
 المزارع لعائلة الالزمة والحبوب المحاصيلجزء من  وضعكان  ،الوقت ذلك في المزارعين مجتمع بين الشائعة الممارسات من

 قرى  إلى األكياس من عدد في يؤخذ الفائض أو حبوب لتاجر اإم   الفائض بيع تم  ي ثم جانًبا، التالي الموسم في للزراعة والبذور
م ل. آخر مزارع من يقترض ما عادة فإنه صغير، نقدي مبلغ إلى المزارع يحتاج عندما. المنققة من مختلفة أجزاء في قاسو األ

 .المال على للحصول الحصاد قبل محاصيلهم بيع المزارعين من الكثير يعتد
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 في ةالنقي   الشرب مياهل امصدرً يوف ر ينبوعان مائي ان  :الفضالت وتصريف للشرب الصالحة المياه

 كانت. همرديب بهرام دالسي   منزل من بالقرب واآلخر الكينا، بستان من بالقرب القدس، ةحظير  من بالقرب أحدهما يقع. ةالعدسي  
 في. ةالعدسي   في أثناء وجوده هذين الينبوعين ماء استعمل البهاء عبدحضرة  أن وروي . عذبةو  نظيفة الينابيع هذه من المياه

 لهم روف   وقد. المياه الستخراج ةيدوي   مضخة استخدموا. امنازله في ةالسقحي   اآلبار بحفر العائالت معظم قامت الحقة، مرحلة
 وأطفال نساء به تقوم ما غالًبا روتيني عمل وهو ،المنزلي   لالستخدام من الينابيع المياه لجلب الروتينية الرحلةجهد  ذلك

 . 35األسرة

 3 ققرها يبلغ دائرية حفرة حفر تم  إذ . الوقت ذلك في السائد النظام هو المستخدم النفايات من التخلص نظام كان
 للسماح والحصى المكسرة بالحجارة ةليئمالحفرة  كانت. العقار في( قدًما 20-10) أمتار 6-3 وعمقها( أقدام 10) أمتار

 بالصحة تتعلق ألسباب بالكامل الحفرة تغقية تتم  ثم . الصلبة النفايات لتتحل  لو  خاللها من بالترشيح للذوبان القابلة للنفايات
 .والسالمة

 خاص بشكل ولكن ،النمو موسم خالل وقت أي في األهمية بالغ أمًرا بسالسة يعمل نقل نظام توفير كان :النقل

 األولى األيام في. السوق  إلى المزرعة منتجات لنقل الغالب في الحيوانات استخدام تم. الحصاد بعد ما وفترة الحصاد أثناء
 وبيعها المجاورة العربية القرى  إلى محاصيلهم نقل إلى واضقروا نقل وسيلة المزارعين لدى يكن لم ة،العدسي   في الزراعة لتقوير

 ةعربي   قرية إلى األقدام على سيًرا السفر أوالً  عليهم كان السوق، إلى الباذنجان من حمولة لنقلو  الحًقا،. للغاية منخفض بسعر
 من للهجوم ن ضو تعر  كانوا ي األحيان من كثير فيو (. واحد أمريكي سنت حوالي) واحد فلس مقابل حمار استئجار يمكنهم حيث

 الباذنجان كيس تحميل تم  ي ة،العدسي   في المزرعة إلى المستأجر الحمار وبعد أن يصل. القرى  هذه في ةالضال   الكالب قبل
 يمكن حيث اطبري   أو سمخ إلى وصواًل  ،النهر ويعبرون  ساعات، 3-2 لمدة الحمار خلف يمشون  ثم. وتثبيته ظهره على الجاهز

 .بكثيرأعلى  أسعاًراهناك  سوق ال لهم يوفر أن

 على لوتحم   أكياس في توضع والحبوب والخضروات الفاكهة كانت حيواناتهم، البهائيون  المزارعون  امتلك عندما
 عربات است عملت أيًضا الحق وقت فيثم  . البغال أو الحمير هاتجر   ةبدائي   عربات استخدموا الحقة مرحلة في. البغال أو الحمير

. البغال من زوج يسحبها التي العربات استخدام في بدأوا ثم قصيرة لفترة العربات هذه المزارعون  استخدم. أفضل بشكل مةمصم  
 في الكبرى  المدن في األكبر لألسواق الققارات في هناك ومن طبريا، أو سمخ إلى الغالب فيتنقل  القازجة الخضاركانت 

 .المنققة
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 األردن في رسمية تعليمية مؤسسة هناك تكن لم الثانية العالمية الحرب وحتى األولى العالمية الحرب قبل :التعليم

 اماألي   في. ةالشخصي   المبادرات من نةمعي   درجة فيها ازدهرت حيث الكبرى  المدن من وعدد انعم  ما يوجد منها في  باستثناء
 للتعليمات الوالدان استجاب. زلاالمن في يتم ينالبهائي   المزارعين أطفال تعليم كان ة،العدسي   في ةوالريفي   ةالزراعي   للتنمية األولى

 في سناً  األكبر واألفراد الوالدين ةمهم   أصبحتفقد . تغييراتحدوث ال إلى توأد   البهاء عبدحضرة  من رةالمتكر   والتوصيات
 غرفة ون البهائي   يوفر ما عادة. مهًما دوًرااألم   أو الزوجة لعبت الصدد، هذا فيو . الصغار إلى ةالتعليمي   المعلومات نقل األسرة
 كانو . المساء في تقام التي الفصول في والكتابة القراءة أوالً  والكبار األطفال متعل  . دراسي كصفالستعمالها  منازلهم في كبيرة

 .أعمارهم عن النظر بصرف الدروس هذه يحضرون  ون البهائي  

 منصفوًفا  األطفال حضر. أخرى  مدرسة إنشاء تم ما سرعانو . القدس رةحظي في مدرسة إنشاء تم الحقة، مرحلة في
 أيًضا هناك كانتو . عاًما 16 إلى 5 من في التعليم المغقى العمري  النقاق كان. ةالعمري   تهمافئ حسب التاسع حتى األول
 هؤالء لمساعدة المساء في خاصة دروس أقيمتفقد  ذلك، على عالوة. مللتقد   ربأك فرصة نيالمهتم   لمنح من التعليم أعلى درجة

 متقدمة معرفة مع جيدة وقراءة خبرة لديهم الذين أولئك من خاص بشكل ط لب. وخارجه المجتمع من ن و المعلم اختير.  القالب
 .القالب هؤالء مساعدة ما بموضوع

 العربية، يتحدثون  سكان وسطتقع  كانت ةالعدسي   ألن نظًرا أنه على وتكراًرا مراًرا دشد   أفندي شوقيحضرة  أن يذكر
 وإقامة ينالمحلي   السكان مع بسهولة االختالط من نوايتمك   حتى واإلنجليزية العربية اللغتين األطفال تعليم يتم   أن المهم فمن

 بيروت في ةالكلي   مدرسة من خريًجا 1934 عام في ةلعدسي  في ا المحلي   المحفل الروحاني   اختار لذلك، نتيجةكو . معهم صداقة
 .36اللغتين مويعل   ةالعدسي   إلى ليحضر ووظفه

. البهائي   ينالد   في ةالمركزي   اتللشخصي   ةوالعربي   ةالفارسي   المباركة البيانات على ةالدراسي   المناهج من الكثير تاعتمد
 تشجيع تم  و . المفروضة والصلوات هللا بهاءحضرة  ألواح من والعديد األقدس كتابال أحكامو  المكنونة الكلمات فقد د ر ست

 هللا بهاءألواح حضرة  من لوًحا 30 من يقرب ما قراءة األطفال معظم فأصبح بإمكان. األلواح حفظ منهم عتوق  الو  البالق  
 .بسهولة قلب ظهر عن البهاء عبدحضرة و 

. المدرسي الدوام ساعات خالل المواد نفس في مختلفة دورات ع قدت المتاحة، التسهيالت من استفادة أقصى لتحقيق
 ةوالعربي   ةالفارسي   اللغة لتعلم الصباح في المدرسة في األوالد يكون  ما عادةً ف. األوالد عن مختلًفا فصاًل  تحضرن   الفتيات كانت

 اتوالرياضي   والتاريخ والجغرافيا ةواإلنجليزي   ةالعربي   اللغة منيتعل   المدرسة في أيًضا الفتيات كانت بينما ةالبهائي   تعاليمالو  واألحكام
 .الظهر بعد فترة في الترتيب هذا عكسي   ثم. والعلوم

                                                           
36 Local Spiritual Assembly of the Baha’is of ‘Adasiyyah, Baha¯’ı¯ News, July/ August 1934. 
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. أشهر 10 إلى 9 من عادة يستمر عام كل في الدراسي   الفصل كان ة،الرسمي   والعقالت البهائية األعياد باستثناء
 في أو والبساتين المزارع في عائالتهم بمساعدةيقومون  القالب كان ابينم الصيف في شهرين لمدة تغلق المدارس وكانت

 .األخرى  أعمالهم

 اإليراني ة االبتدائي ة المدارس فيالتي كانت تستخدم  الكتب نفس هيو  إيران من لمدارسل لبت مصادر المواد الدراسي ةج  
 ينالبهائي   غير المعلمين توظيف من البد كان. ةبهائي   غير وواحدة تانبهائي   معلمتان هناك كانت. الوقت ذلك في ةوالثانوي  

 كان. ينالبهائي   مينالمعل   قبل من المواد معظم تدريس تم   عام، بشكل. والجغرافيا ةواإلنجليزي   ةالعربي   اللغة في دورات إلعقاء
 50-40 حوالي حضر المجموع، في. 12 إلىووصل في بعض األحيان  طالب، 9 و 7 بين الفصل عدد الّطالب في متوسط

 .ةالعدسي   يتحم ل ذلك المحفل الروحاني  المحلي  ف والحًقا المجاني   التعليم هذا تكلفة المجتمع لتحم   البداية، في. المدارس طالًبا

 تسجيلها أجل من ةالعدسي   في ةالبهائي   المدرسة حول باالستفسار المنققة في التعليم إدارة قامت ،1933 عام في
 المنققة، في الدينية االنتماءات إلحدى صمخص   منها كل ،أعمدة ثالثة التسجيل استمارة في ورد. ةرسمي   ةتعليمي   كمؤسسة

 .37الكبير لالبتهاج سبباً  بالدين الرسمي االعتراف هذا كان. والبهائيون  والمسيحيون  المسلمون : وهي

 
 حظيرة القدس في العدسي ة في األربعينيات )الصورة من حسين آشجي(

                                                           
37 Local Spiritual Assembly of the Baha’is of ‘Adasiyyah, Baha¯’ı¯ News, 1 October 1933. Part of this information was also 
provided by Mr Akhtar-Khavari. 
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 أفرادها بصحة العناية أسرة لكل ت رك ة،العدسي   في ةوالريفي   ةالزراعي   التنمية من األولى المراحل في: الصحة

 من األولىتبدأ الخقوات . ةاألساسي   ةالصحي   لرعايةمجر د ال ىحت   المنققة في صحي   مركز وال أطباء هناك يكن لم. ونظافتهم
 العالجات خالل من المرض عالج ينجح لم إذاو . األسرة أفراد من السن كبار رعاية تحت عادة المنزل في مرض أي عالج
األكثر  الحاالت أم ا ؛دق ة أكثر فحص إلجراء خسم إلى مًعا بالسفر المجتمع أفراد معظم يقوم الوقت، ذلك في المعروفة ةالمنزلي  

. القبالة في خبرة وذات مدربة كانت ةالعدسي   في سكنت سي دة. أيًضا ومستشفى أطباء يوجد حيث اطبري   إلى تعقيًدا فكانت تؤخذ
 في والدتهن أجل من اطبري   إلى الذهاب يفضلنكن   الحوامل النساء أن  إال   والدتهن، وقت في الحوامل النساء تساعد كانتف

 .األحيان بعض

اال والنباتات الخشب المزارعون  استخدم المنققة، لتنمية األولى األيام في :الطاقة . للقاقة رئيسي كمصدر فةج 

 القهيتي عملي   واستخدامها في فيها النار إلشعال فوتجف   ةالبري   النباتاتو  والشجيرات األشجار وأغصان جذوع ققعت   فكانت
 .والتدفئة

 توفير ةمهم   ينالبهائي   أحد ىتول   اليد، متناول في نةالمحس   والنقل االتصال أنظمة أصبحت عندما سنوات، بضع بعد
حمولة  يشتري  كان. ينالبهائي   غيرأو  ينالبهائي  سواء من  والمجتمع، ينالبهائي   المزارعين من لكل القاقة من مالءمة أكثر شكل
 في الكيروسين بتخزين العائالت بعض قامت. المجتمعبين أفراد  ليوزعها ةالعدسي   إلى ويحضرها الجملة بسعر كيروسين ناقلة

من  بالكيروسين تعمل مصابيح المنازل معظم تخدماست. واإلضاءة التدفئة من لكل صغيرة اتبكمي   واستخدامها كبيرة براميل
 قام الثانية، ةالعالمي   الحرب خاللو . اراتللجر   كوقود أيًضا الكيروسين استخدام تم   ،المنزلي   االستخدام بجانبو . إلضاءةأجل ا

 .فيما بعد ةالبهائي   ولألسر القدس يرةظلح مرة ألولو  الكهرباء إلنتاج كهربائي دمول   بشراء المحلي   الروحاني   المحفل

 وإنتاج األرض زراعةفي  بدأال منذأنفسهم ب تقريًبا البناء أعمال جميعب ون البهائي   المزارعون قام  :والتشييد البناء

 والسقائف الحيوانات وحظائر والجسور والخنادق ةالفرعي   والقرق  المنازل بناء ذلك وشمل. ةالعدسي   في مرة لألو   المحاصيل
فكانوا يستدعون عمال بناء أكثر  تعقيًدا، أكثر هيكل بناء إلى حالةوإذا ما استدعت ال. النفايات من صالتخل   وأنظمة والمالجئ

 .بأنفسهم الالزمة المواد رون يوف  كانوا  لكنهم ة،العدسي   خارج منحرفي ة 

 القاسية الصيف حرارة ضد ااًل فع   عزاًل  الق يني   القوبهذا  فقد وف ر. الق يني   اآلجر من مبنية ةالعدسي   بيوت كانت
 الشعير قش أو القصير القمحسيقان و  القين من خليط باستخدام يصنع القيني القوب كان. الشتاء في الباردة ةالشرقي   والرياح

 شكلال ليعقي قالب أو مربع خشبي إطار في المعجون  ي سكب ثم. صلبة شبه عجينة لعملإليه  الماء من كافية يةكم   إضافةو 
 أو بالبياض الجدران بعد أن ط ليت ةجاذبي   أكثر هذا القوب من المبنية المباني واجهات أصبحت. ليجف ويترك المقلوب

 .الحجر من بالكامل المبنى تشييد أو/  و المققوعة الحجارة من المنازل واجهات بناء تم   الحقة، مرحلة فيو . الجص
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 ةالفرعي   القرق  هذه جعلت. المزارعين جميع من اتعاونً و  اجماعيً  عماًل  الصغيرة والجسور ةالفرعي   القرق  بناء بتقل  
 .األسواق إلى أكبر بسهولة المزرعة منتجات نقل باإلمكانصار و  ممكًنا سكن مكانكل  و  مزرعة كل   إلى الوصول

 الصغيرة ةالريفي   والصناعات الحرف في باالنخراط ينالبهائي   البهاء عبدحضرة  نصح :والمنزلية الريفية لحرفا
 المزارعون  كان ما غالًباو . جزئي بدوام ارينكنج   منهم كبير عددفقد عمل . أيًضا ينحرفي   ينالبهائي   المزارعين معظم كان. دائًما

 في الحقول وري  والققع والحفر الضارة األعشاب إزالةك ةالروتيني   ةالزراعي   أعمالهم في يستخدمونهال بسيقة أدواتيصنعون 
 اإلبرة،أشغال  في أساسي   بشكل يعملن كن   الالئي اإلناث األسرة أفراد عاتق على تقع كانت اليدوي   العمل ةمهم   لكن. المزرعة

 .لألسرة ةالعام   واالحتياجات عات،القب   وصناعة والخياطة،

ة العدسي   هاجم المرات إحدى وفي. القرق  اللصوص وقق اع هجوم عن بمنأى المنققة في المزارعون  يكن لم :األمن

 ون،يفر   هم بينماو . هربوا ،أتيحت لهم الفرصة أن وبمجرد وعائالتهم ون البهائي   المزارعون  خاف. هؤالء القرق  قق اع من عدد
 القرق  قق اع قلقهكان ي   الذي الرصاص بسبب ذلك كان. للتو فيه عبروا قد كانوا الذي الجدول في ءالما كانوا يشاهدون رذاذ

 على كضيوف حيفا في مكثوا. الزائرين وبيت البهاء عبد حضرة منزل إلى ووصلوا حيفا إلى توجهوا. الهاربين المزارعين على
ن من قلقهم العشاء أو الغداء في موعد يأتي حضرته كان األحيان من كثير في. الوقت لبعض البهاء عبدحضرة   في. ليسك 

 مثل ونقيم مًعاكن ا سنجتمع هنا  فكيف ،هذه إرادته تكن لم إذا. هللا عمل هذا": البهاء عبدحضرة  لهم قال المناسباتهذه  إحدى
لم يكن من السهل  ،منهم للبعض بالنسبة. ةالعدسي   إلى العودة عليهم أن  ب البهاء عبدحضرة  أخبرهم ثم "الرائعة؟ الوليمة هذه

ر لن الهجمات هذه مثل أنأك د لهم ب البهاء عبدحضرة  إال  أن  . اآلمن غير المكان هذا مثل إلى العودة قبول عليهم  مرة تتكر 
 .فيما بعد أخرى  هجماتأي   تحدث لم لذلك نتيجة. وعائالتهم ينالبهائي   حماية المحلي   الحاكم منحضرته  طلب. أخرى 

 ةالمنزلي   األغراض جميع معهم أخذوا. األردن داخلالمجاورة  قرى ال من البهائيين المزارعين هاجموا الذين معظم كان 
 في البهائيين هاجموا العرب أن البهائيين أحد ذكر. منازلال أبواب بأخذ قاموا الحاالت من عدد وفي ة،الشخصي  متعلقاتهم و 

 هذه مثل عن ناجمة مشاكل من عليها يترتب وما لهمابغ سرقة يواجهون  ون البهائي   كان ما غالًبا. منازلهم ونهبوا مرتين ةالعدسي  
  .السرقات

 وصف. صعبة أوضاًعا يواجهون  األحيان بعض في المزارعون  كان كيف حتوض  نعيمي  دالسي   والد ارواه حادثةهناك 
 لملء يكفي مامنه  يختار كان ،للسوق ألخذه  اجاهزً  كون لي يكفي بما كبر حجمه عندماو . الباذنجان بعض زراعة من نتمك   كيف

(. أمريكي سنت 1 يساوي  فلس 1) سو فل بضعة على حصلنتيجة لذلك فقد . السوق  إلى ويأخذه حمار على ويحم له كيس،
 هكأن  و  خنجره سحب منه، قريًبا أصبح وعندما كثب عن تبعه. الجديد قميصه أحد العربان الحظ. اقميًص  ليشتري  المال استخدم

 خلعفقد  المسكينأمام  أخرى  خيارات وجود عدمول. إعقائه إي اهو  قميصه بخلع طالبه ،هيهدد يزال وبينما هو ال ،ه بهيضربس
 !قبل ذي من أسوأ وضع فيو  القديم قميصه مرتدياً  المنزل إلى عادثم   .لإلعرابي   وسلمه الجديد قميصه
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 االعتداء تم بل ،فحسب البشر من المجاورة القرى  سكان قبل من الهجمات لتحم   وعائالتهم المزارعين علىلم يكن 
 الليل من متأخر وقت في يعملون  ينالبهائي   المزارعين بعض كان. ايًضا الريف تجوب التي ةالبري   الحيوانات من ِقب ل عليهم
 لردع الكيروسين فوانيس على المزارعين حمل كانف. قصيرة مسافة من راقبهمتو  تحيط بهم الذئابكانت . الموز أشتال لزراعة

ل  البهاء عبد كان حضرة. هميلع الذئاب هجوم ووقف ةالبري   الحيوانات  يعملواو  حدينمت   يكونوا أن ينلبهائي  بأن  على ا دائًمايتفض 
 .العربجيرانهم من  بين البقاءالحفاظ على  أجل من سوًيا

 تحت ةالعدسي   في البهائي لمجتمعا كان الزمان من عقد من ألكثر :ةللعدسي   المحلي   ي  انالروح المحفل انتخاب
 برصد قةالمتعل   تلك وكذلكتقريًبا  بحياتهم الشخصي ة قيتعل   ما كل في وتوجيهات حضرة عبد البهاء الحنونة نصائح فضل

ر في   حان قد الوقت كان أفندي، شوقي بواسقة حضرة وتقبيق النظام اإلداري  حضرته رحيل مع. ةوالريفي   ةالزراعي   الحياةالتقو 
الجامعة  شؤون  إدارة في تهمهم   وبدأ 1924 عام والذي انت خب ةالعدسي   ن فييلبهائي  ل المحلي   الروحاني   المحفل النتخاب
 شهريار دالسي   بهمردي، بهرام دالسي   ربان،مه جمشيد دالسي   هم والثاني األول المحلي   الروحاني   المحفل أعضاءكان . البهائي ة
 إسفنديار دوالسي   كايغوباد مهربان دالسي   بهمردي، رستم دالسي   وس،و كا شاه تيرانداز دالسي   جمشيد، رستم دالسي   جمشيد،
  .38بهمردي

 بعض تنفيذ كان حديثاً  المنتخب المحلي   الروحاني   المحفل بها مقا التي األولى ةالمهم  : الجامعة البهائي ة مباني
سة البهائي ة، أن البهاء عبد نصيحة على بناء كان. أفندي شوقيحضرة و  البهاء عبدحضرة  توصيات  طلب لحماية األماكن المقد 

 حضرة عبد كانإذ  ًسامقد   مكاًنا هذا كانفقد . منزله إخالء بهمردي دالسي   من ،1939 شباط 21 في المحلي   الروحاني   المحفل
 إحدى خالل. بهمردي دللسي   جديد منزل ببناء المحلي   الروحاني   المحفل قامو . ةالعدسي   فيأثناء وجوده  اكثير   البهاء يقيم فيه

 مواقع إلىأيًضا  أشار كما. في المستقبل ةالبهائي   المقبرة فيه تكون س الذي المكان بهاءحضرة عبد ال دحد   ،ةالعدسي   إلى زياراته
 (.ينالبهائي   عبادة دار) األذكار ومشرق ( البهائي اإلداري  المبنى) القدس رةحظي

 حضرةلـ األخيرة الزيارة خالل. ةالمتناميللجامعة البهائي ة  القدس رةحظي لبناء كبيرة حاجة هناك أن العدسية بهائيو شعر
 يده مد   ةالبهائي   المقبرة موقع في واقًفا بينما كانو  البهاء عبد امتد. مكان بنائها حول النصيحة منه طلبوا ةلعدسي  ل البهاء بدع

 الذي المكان زال الو . القدس رةظيح فيه ت بنى أن ينبغي الذي الموقع إلى امشير   المنققة من الجنوبي الجانب إلى بإصبعه وأشار
 إليه أشار الذي االتجاه في يقف كان حيث من امترً  95 قياس ينالبهائي   من طلب ثم. حت ى يومنا هذا ًدامحد   عليه حضرته قفو 

 الحالي حظيرة القدس موقعو . الحدود هذه منتصف في المبنى تشييد يتم أن المقرر من كان. مترا 150 يبلغ بمحيط والسماح
 .39يكون  أن يرغب حضرته كان حيث تماًما هو
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39ibid  



40 
 

حضرة  كان عندماو  المناسبات، إحدى في. حضرة عبد البهاء حياة فترة خالل القدس رةظيح بناء يتم   لم الحظ، لسوء
 المقبرة أفندي شوقي حضرة زار عندما. لتقام عليه البهاء عبدحضرة  هاعي نالبقعة التي  عن استفسر ة،العدسي   فيشوقي أفندي 

 البقعة من خقوة 95 يقيسوا أن ينللبهائي   أفندي شوقيحضرة  فقلب. الجديد القدس رةظيح موقع إلى البهائيون  أشار البهائية،
 .القدس رةظيح مركز سيكون  هنا إن قالو . البهاء عبدحضرة  إليه أشار الذي االتجاه في البهائية المقبرة من القريبة

 أنها تصادف التي النققة إلى وصلوا البهاء، عبدحضرة  إليه أشار الذي االتجاه في خقوة 95 البهائيون  أخذ عندما
روا كثيًرا البهائيون  تشاور لذلك. ةالعدسي   في أخفض بقعة  المهمة كانت. بالذات البقعة تلك في القدس رةظيح بناء وفي النهاية قر 

 ومشاركة المأجورة العمالة بعض بمساعدةثم  . عليها البناء ثم وتسويتها، ،االنخفاض أو الواطئة النققة هذه ملء هي األولى
 وأصبح تماًما المنخفض امتأل إلى أن المجاورة والمحاجر الجبال من والصخور الحجارة من أطناًنا نقلوا ين،البهائي   من العديد

 عملو . المنخفض إلى الجبل من الصخور جلب مسؤولية لحم  يومًيا في ت ن و البهائي   تناوب. عليه للبناء يكفي بما ثابًتا األساس
 .الحفرة ملء في للمساعدة اليوم في ساعات عشر عن يقل ال ما بهائي   مزارع كل

 توفير في كامل بشكل البهائيين من العديد شارك وقد. البناءعملية  في بدأوا محيقها، استوى و  الحفرة امتألت عندما
 بهذه لالحتفالو . 1931 عام فيبناؤه  واكتملفسيحين  طابقين تم  تشييد المبنى من أخيًرا. البناء أعمال تنفيذ وفي األموال

  .40األدعية وتال ذلك فقرة مشورة ثم احتفلوا بالمناسبة وتلوا الجديد المبنى في ن و البهائي  ، تجم ع المناسبة

 
 من اليسار غلى اليمين: توفيق آشجي وبديع أخترخاوري  )الصورة من حسين آشجي(  1962الغرفة العليا من حظيرة القدس في العدسي ة عام 
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 ةالعدسي   في ةالبهائي   الطائفة وجود ونهاية األراضي إصالح

 البهاء عبدحضرة  إرشاداتو  بتوجيهات رائعة ةوريفي   ةزراعي   ةي  و تنم راتلتغي   وخضع ةالعدسي   في البهائي   المجتمع نشأ
 إلى تأد   قصير بوقت الثانية ةالعالمي   الحرب تلت التي األحداث من سلسلة لكن. قرن  نصف مدى على أفندي شوقيحضرة و 

 قانون  وتنفيذ ة،والدولي   ةاإلقليمي   النزاعات ساهمت. ةوالريفي   ةالزراعي   ةالتنمي   مجال في الفريدة وإنجازاته الرائع المجتمع هذا نهاية
 .هذه التفكك عملية في ةالمحلي   الخالفات وبعض ة،األردني   للحكومة الزراعي   اإلصالح

 لإلستيالء على محاولة بأي   األردن أو إسرائيل تيحكوم من أي تقم لم ،1948 عام في إسرائيل دولة تأسست عندما
 اإلصالح إجراءات من سلسلة في ةاألردني   الحكومة شرعت ،1962 عام في لكن. ةالعدسي   في ينالبهائي   المزارعين أراضي
 اإلصالح إجراءات في الوادي في الواقعة واألراضي اليرموك نهر مياه تضمين تم  (. األردن غور) األردن وادي في الزراعي
 أو األرض في عملوا الذين أولئك إلى األرض وملكية الزراعي اإلنتاج استحقاق األراضي إصالح قانون  أحال. هذه الزراعي

 .األراضي هذه على والحيوانات المحاصيل إنتاج لمواصلة استعداد على كانوا الذين أولئك

 كانوا الذين المزارعين إلى األرض إلعادة خقوات خذون يت  س أنهم وأبلغوهم ينالبهائي   بالمزارعين الحكومة ممثلو اتصل
 لهم فإن عديدة، لعقود المستوى  هذا إلى وطوروها أراضيهم على عملوا مه  نأل نظًرا أنه كما أعلموهم. األراضي هذه في يعملون 
حضرة  أن بما لكن. فيها يرغبون  هامن أجزاء أي منو  الزراعي ة األرض منالتي يريدونها  حصتهم ينتقوا أن في األول الخيار
القيام  كانلقد . االستحقاقلهذا  الحكومة عرض يقبلوا لم لذا ألنفسهم، األرض هذه من واحد شبر تمل ك بعدم أمرهم أفندي شوقي

 العدل بيت دأي   .أفندي شوقيحضرة و  البهاء عبدحضرة  من كل مع متبر أ   التي والواضحة ةالضمني   االتفاقات ضد ذلكب
 .األردن من أخرى  أجزاء في عقاراتال أو يضار األ بامتالك ينللبهائي   سمح لكنه أفندي شوقيحضرة  كمح  فيما بعد  األعظم

 اإلصالح مسؤولو انتظر. الزراعي اإلصالح ألنظمة مخالًفا استحقاق دون  األرض من الغذاء إنتاج في االستمرار كان
ًبا عامين لمدة الزراعي  مفادها تعليقات األردن في المحلي ة الصحافة نشرت. ينالبهائي   المزارعين موقف في تغيير حدوثل تحس 

 بعدو . العرض هذا لقبول مستعدين يكونوا لم المزارعين لكن األرض على بالحصول ينالبهائي   للمزارعين السماح تريد الحكومة أن
 المزارعين بين أراضيهم بتقسيم الحكومة قامت اآلخرين، ينالبهائي   أو ينالبهائي   المزارعين من إيجابي   رد   أي   يتلق   عدم

 مختلفة مناطق في عملوا أو وهاجروا ةالعدسي   ون البهائي   المزارعون  غادر ذلكوب. األردن أنحاء جميع من جاءوا الذين عينالمتقو  
 اليرموك نهر قناة مشروع من االنتهاء بعد ةالعدسي   في ةزراعي   أرض ةأي   لم يتمل ك البهائي ون  وعليه،. أخرى  بلدان أو األردن من

 .الزراعي   اإلصالح قانون  وتنفيذ
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 دونًما 32 و 30 بين تتراوح جديد لمزارع ت منح أرض ققعة كل مساحة كانت الجديد، الزراعي اإلصالح نظام بموجب
 من القدس رةظيوح ينالبهائي   مقبرة ضمتا نيكبيرت ي أرضققعت تم  استثناء ،إال  أن ه(. فدان 7.9-7.41 ، هكتار 3.2 - 3.0)

 البهاء عبدبعد صعود حضرة  الحظ، لسوءولكن و . العالمي ة البهائية األوقاف من كجزء ينالبهائي   مع وبقيتا الزراعي اإلصالح
 البهائية القائفة من طردوا) أصبحوا من ناقضي العهد والميثاق أنهم رغم ة،العدسي   في األراضي بعضحضرته  عائلة ورثت
 لم واآلن األراضي، هذه واشتروا لألراضي ن و والمقور  المضاربون  وصل عامين، غضون  فيو (. أفندي لشوقي عصيانهم بسبب

 .للناقضين ملًكا تعد

 1946 عام فيو  المثال، سبيل علىف. 41أفندي حضرة شوقي من توجيهات إلى ةالعدسي   من البهائيين خروج استند
 مع بعضهم وعمل معان إلى آخرون أ رسل ، فيما  األقدس األرض من أخرى  أجزاء في واواستقر   ةالعدسي   البهائيين بعض غادر
 ازدادت ،1953 و 1951 عامي بينو . األردن جنوب في السلط إلى البهائيين بعض ذهب 1947 عام في. والقبائل البدو
 بالعودة ينالبهائي   من لعدد تعليمات أفندي شوقي أصدرف. البالد في السياسي   الصراع اشتداد مع الجامعة على المفروضة القيود

 المجاورة البلدان إلى ينالبهائي   من عددهاجر  ،(1973-1964) األعظم العدل لبيت التسع سنوات خقة إطار في. إيران إلى
. لآلخرين يزرعونها كانوا التي األرض بيع من الرغم على ةالعدسي   في مكثوا ينالبهائي   من عدًدا أن إال. العالم من أخرى  وأجزاء

 قامت كما. 42أفندي شوقيحضرة  لتعليمات االنصياع من يتمكنوا حتى الجدد أصحابها من والبساتين والحقول المزارع استأجروا
 حقول إلى المياه جلبت التي والقناة ةالعدسي   مزارع إلى قتتدف   التي المياه ةكمي   في ملتحك  ل حديدي ة سدود ببناء األردنية الحكومة
 .البهائيين المزارعين وبساتين

                                                           
41 National Spiritual Assembly of the Baha’is of Jordan, Monograph on ‘Adasiyyah. 
42 ibid. 
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 : عنايت آشجي واقف أمامها )الصورة من حسين آشجي( 1995قناة ري  من نهر اليرموك بالقرب من مزارع العدسي ة، 

فقد . نوش سروش دالسي   البهائي المزارع حين توف ي واألردن إسرائيل بين 1967 عام حرب أثناء وقع مؤسف حادث
 نفس في. الصيت ذائع اشاعرً  نوش دالسي   والد كان. الذي يقيم فيه المنزل إسرائيلي ة قذيفة أصابت عندما منزله فيالمرحوم  كان

 قليل عدد بقي. ةالعدسي   جنوب كيلومتًرا 40 حوالي تبعد بلدة وهي إربد، إلى هاً متوج  العدسي ة  نعيمي خداداد دالسي   غادر الليلة
 األعظم العدل بيت أبلغ. فيها للعيش آمنة ذلك بعد ةالعدسي   تعد لم ،1968 عام حتى ةالعدسي   في البهائيين الفالحين من

 والعقارات المزارع وأن يشتروا يرغبون  ألردنفي ا مكان أي   إلى بحري ة الذهاب اآلخرين ينالبهائي  غيرهم من و  ينالبهائي   المزارعين
 .1974 عام ىحت   ينالبهائي   حوزة في القدس رةظيح ظلت. ةالعدسي   في عليهم أال  يمكثوا ولكن

 القدس رةظيوح سةالمقد   األماكن هو القرية حدود داخل والمزدهر الصاخب البهائي المجتمع هذا من تبقى ما اليوم،
 الوقف من جزًءا المقبرة وأصبحت منازلهم المالكين بعض باع 1974 عام في. ينالبهائي   منازل بعض وكذلك والمقبرة

 المقيمون  ون البهائي   بها عتبر   األغوار الشمالي ة منققة في أخرى  أوقاف هناك كانت ة،العدسي   في األوقاف جانب وإلى. اإلسالمي  
 تزال ال األرض هذه. الباقورة قرية في عةموز  ( فدان 610 أو هكتار 200) دونم 2000 األوقاف هذه مساحة وتبلغ. فيها

 .ينبهائي   مزارعين قبل من حيفا في لعالمي  ا البهائي   المكتب من مستأجرة

 ةالعدسي   في والزراعية الريفية التنمية لعمليات البارزة السمات



44 
 

 للزراعة الهائلة المساهمات فإن ة،العدسي   في قرن  نصف مدى على حدث الذي للتقوير المهمة السمات مناقشة عند
 دائًما رؤث  ي ذلك فإن   ريفي، مكان أي في الزراعة رتتقو   أن بمجردف. للغاية واضحة ةالريفي   للتنمية الشاملة ةالعملي   في الفالحةو 

 ة،التجاري   واألعمال والتعليم، ،الصحي   رفوالص   حة،الص   مثل ةالريفي   بالتنمية قةالمتعل   األخرى  العمليات من العديد على
طو  ة،المالي   والشؤون  والنقل، والقاقة، والقرق، اليدوية، والحرف واألسواق، واالئتمان،  تكن لمو . األخرى  العمليات من عدًدا تنش 

 .العام االتجاه هذا من استثناءً  ةالعدسي   في ةالزراعي   راتالتقو  

 ةاالجتماعي   راتالتقو   من العديد عقود ستة من أكثر مدى على لتوشك   رتأث   التي العديدة العمليات بين من
 أكثر أن إلى التقديرات وتشير. األكثر فاعلية وانتشاًرا بعيد المدى الغذاء إنتاج عملية كانت ة،العدسي   في عةالمتنو   ةواالقتصادي  

 :التالية من النقاط التحق ق من ذلك يمكن. ةالفالحو  الزراعةومرتبقة ب هةموج   كانت ةالتنمي   أعمال جميع من المائة في 60 من

 ةالعثماني   ةلإلمبراطوري   الزراعي   النظام ظل في ةالعادي   ةاإليجار  اتفاقيات أن رأينا السابقة الصفحات في :ةاإليجار . 1
 ةالعدسي   خارج فقط كيلومترات بضعة يسافر أن المرء على كان. أيًضا لإلستمرار ضمان هافي يكن لم بل فحسب، جائرة تكن لم

 رحمة تحت المزارعون /  المستأجرون  هؤالء كان األحيان، من كثير فيف. والمستأجر المالك بين ةالتقليدي   عالقةال على ليتعر ف
 أخرى  فرصة منحهمضمان  ىحت   أو المقبل، الموسم في واتفاقهم زراعتهم نمط في سيستمرون  كانوا إذا ما يعرفوا ولم المالك
 حيوًيا جزًءا االستمرارية تعتبر. عام بعد عاًما األرض ققعة نفس على العمل في خيار أي   لديهم يكن لم كما. األرض لزراعة

 ة.للدورة الزراعي   وسليم للتقبيق قابل نظام وتنفيذ األرض خصوبة حالة بتحسين تسمح حيث غذائي   إنتاج ةعملي   أي من

 يجيءعندما و  المائة، في 50الحصول عليها  المزارع/  الفالح يأمل أن يمكن المحصول من حصة أفضل كانت
ة من المحصول بين  بالفعل الفقير لفالحل تبق ىي ة،الحكومي   والضرائب القروض على الباهظة الفوائد تقتقع فيه الذي الوقت حص 

ة . المائة في 20-25  لزراعة بذورتأمين و  كامل، عام ةلمد   لألسرة طعام توفيرعليها أن تكون كافية ل كان هذه حينالفال  وحص 
ح محظوًظا كان إذا ،بسيط فائض أي زاد وإذا التالي، الموسم محاصيل  .وألسرتهله  المال لتوفير ،الفال 

 أو أنهم طالما ينالبهائي   وغير ينالبهائي   المزارعين من لكل   وعادل ومستمر   آمن ةإيجار  نظام البهاء عبدحضرة  أنشأ
 من واألهم  . الحيوانات وتربية المحاصيل إلنتاج األرض فالحة إلى الميل ولديهم األرضفي  للعمل استعداد على أسرهم أفراد
 عبد بينما كان نصيب حضرة المحاصيل من المائة في 80 المزارعون فيها  حصد بقريقة الحصاد لتقاسم ترتيبهكان كل ه  ذلك

. ةالعثماني  في الزمن االمبراطوري ة  الزراعةنظام  عن ناهيك ،بمثله في يومنا هذا سمعي   لم ترتيب وهو فقط، المائة في 20 البهاء
 هذا يةأهم   في المرء قيتعم   عندما ولكن! قلياًل  البهاء عبدمردود حضرة  كان هذا، 80/20 اتفاق في أنه يقول أن للمرء يمكن

 بشكل إنتاجيتهم مستويات المزارعون  رفع الممتاز، الحافز هذا مثل على حصولهم بمجردف. الفريد حضرته نظر عدب   يدرك النهج،
 من قرن  من أكثر بعدو  ،يومنا هذا ىحت  . القرفين لكال الدخل وزيادة والحيوانات المحاصيل زيادة إلى ىأد   مما كبير
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 أو الصغيرة الحيازات أصحاب أو الفالح يأمله ما أفضل فإن والنامي، مالمتقد   العالم من كثيرة أجزاء في ةالزراعي   اإلصالحات
 .المحصول من المائة في 50 هو المزارعون 

م للمزارعين، الرحيمة التنازالت هذه مثل تقديم خالل من  ةعد   في نصحهمقد و  ممتازة، قدوة البهاء عبدحضرة  قد 
 الحياة سير في واإلنصاف واللقف بالشرف وااللتزام النزاهة من عالية بدرجة زبائنهمو  عمالئهم معاملة بضرورة مناسبات

زارت  كلماف ذلك، على عالوة. الدنيوي ة األعمال إدارة مهام   في تغلغلت ةواألخالقي   ةي  انالروح القيم عناصر أن هنا نرى . ةاليومي  
 دعاء جلسات وعقد بااللتقاء دائًما ينصحهم البهاء عبدحضرة  كان ة،العدسي   أو حيفا في المزارعين من مجموعة حضرته
 .بدوافع طاهرة شؤونهم، في التشاور ثم   متكررة،

 بمصالح اهتمامه كان ةالعدسي   في البهائيين للمزارعين الكلي للعمل البهاء عبدحضرة  لرصد لالهتمام مثيرة أخرى  ميزة
 أكثر في تعيينهم يتم  بمن  أو جزئي   أو كامل بدوام اإم   المستخدمين الالعم   أو المياومة العم  كذلك و  وعائالتهم المزارعين سعادةو 

 المملوكة المزارع في يعملون  الذين المياومة عمال كان. والحصاد الزراعة أوقات في أي ،نشاًطا المحاصيل إنتاج دورة أوقات
ل القبائل قبل من تشغيلهم يتم   ينموسمي   عمااًل  يكونون  أو المجاورة القرى  من عادة يأتون  ةالعدسي   في ينللبهائي   كانت  التي الرُّح 

 العم   حصول من دالتأك   عليهم بأن   ينالبهائي   المزارعين البهاء عبدحضرة  أوصى. ةالعدسي   من بالقرب تةمؤق   ماتمخي   تقيم
قال حضرة . ةالحيواني   منتجاتهم وجمع محاصيلهم حصادقيامهم ب بعد المزرعة دخل أو المزرعة إنتاج من ةحص   على ةالمياوم

 .قريًبا لهم ظهرتس الفضل اإللهي   اهذ ةي  أهم   أن للمزارعين عبد البهاء

 تنمية تشكيل التي تدخل في العمليات دراسة يتم   عندماف ،سابًقا كرذ   كما :ةالفالح وأعمال الزراعة تطوير. 2
ل الحق، وقت في. فيها حاسًما دوًرا العبت الفالحةو  الزراعة أن الواضح مننرى  ة،العدسي   في البهائي   المجتمع حضرة  قرار شك 

 .ةالريفي   والتنمية ةالزراعي   التنمية من لكل   األساس ،ليمالس   الغذائي لإلنتاج ةاألولوي   إعقاءفي  الحكيم البهاء عبد

 سبيل علىف. عليها اعتادواعم ا  الظروف من تماًما مختلفة مجموعة إيران من وصلوا الذين الجدد المزارعون  واجه
 2) فقط مم 50معدل هقول األمقار السنوي ة في يزد والقرى المحيقة بها  كانإذ  جديد زراعة نهج يتبن   من البد كان المثال،
 درجات ارتفاع هو نفسه يالتحد   كان. ةالعدسي   وحول األردن غرب شمال في( بوصة 12) ملم 350 من بأكثر مقارنة ،(بوصة
 اقالش   العملبالتالي و  اليرموك نهر مياه من وفيرةال مداداتكذلك اإلو  الغور،منققة  في الرطوبة مع جنب إلى جنًبا الحرارة
 .وبساتينهم وحقولهم مزارعهم إلى اليرموك من المياه لتحويل

 المنتجات أو المحصودة المحاصيل تسويق إلى البذور بذر من ،اآلن حتى لهم معروفة تكن لم ياتتحد   واجهوا
 إعادة فترة طوالو  هنا،إال  أنهم  لمنتجاتها، ةوتقليدي   سليمة منافذ رتوف   إيران في يزد مدينة في األسواق وبينما كانت. ةالحيواني  
 للزراعة حديثة أساليب يتبن   عليهم كان ذلك، على عالوة. جديدة أسواق إيجاد يتحد   واجهوا الجديدة، البيئة مع فوالتكي   التوجيه

 هذه اجتازوا. ستوائي  اال شبه أو المداري   بمناخه الجديد موطنهم إلى إليران الوسقى للصحراء القاحلة األطراف من للتحو  ل
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حضرة عبد  وتشجيع وتوجيه ةالزراعي   الخبرة من المتراكمة السنوات واستخدام والمثابرة الجاد   العمل خالل من الصعبة الفترات
 بناء في وبدأوا أرباحهم زادوا منو  الجديدة، بيئتهم في والحيوانات المحاصيل إنتاج فن   أتقنوا المقاف، نهاية في. المستمر   البهاء

 .المختلفة ةالريفي   التنمية أنشقة تنفيذ خالل من مزدهر مجتمع

 للغاية تينمهم   لعمليتين القريق دمه   مما تهم،إنتاجي   لزيادة فرصة للمزارعين هذا أعقى الغذاء، إنتاج استقرار بمجرد
 لحبوبل إنتاج من الفالحةو  الزراعة تنويع في ةوالثاني ة،للعدسي   الشاملة ةالريفي   التنمية في ىاألولتمث لت المهم ة . امتنفيذه ليتم

 .والفاكهة راالخض محاصيل زراعة إلى( إلخ ، والحمص والعدس والشعير القمح)

 تعليمب القيامو  والجسور، ةالفرعي   والقرق  ةالزراعي   والقرق  المنازل بناء ة،الريفي   التنمية أعمال على األمثلة ومن
 قيمةإلى وجود  الحيوانية والمنتجات المحاصيل معالجة في الوقت الذي أد ت لكبار،ا يةأم   محول صفوف وإنشاء األطفال،

 وزبدة قشدة إلى الحليب تحويل مثل األلبان منتجات معالجة جلبت.  المزارع في المنتجة المحصودة الخام المواد إلى مضافة
 الماشية بتربية البهاء عبدحضرة  توصية ، في هذا المجال،تأد  وقد . إضافًيا دخالً  أسرة كل وبواسقة مزرعة كل في وجبن ولبن
 بينما يرفع  للحيوانات علًفا البروتين ومحاصيل الحبوب جنتِ ت   حيث المختلط الزراعة نظام إلى الزراعة الحرثي ة وجه تغيير إلى

 .التربة خصوبة درجةالماشية  روث

 إلى ةالجاف   الغابات شجيرات من القاقة مصدر في لالتحو   هو الريفية التنمية في واالبتكار التغيير على آخر مثال
 .الكهرباء إلنتاج مولد الحقة، مرحلة وفي الكيروسين،استخدام  ثم فةالمجف   األشجار وأغصان األشجار جذوع

 إلدخال للمزارعين رةالمتكر   البهاء عبدحضرة  توصية هي للتنويع جًدا ةالمهم   السمات إحدى كانت ذكرنا، كما
 المستهلكين، خيارات تغي رو  وق الس   راتلتغي   ةوالرؤي   البصيرة من به يتمتع لما نظًراو . بهم ةالخاص   اإلنتاج أنظمة في االبتكارات

 أن   يعني مم ا. والفاكهة الخضار محاصيل إلنتاج متنوع نهج إلى ةالنقي   المحاصيل إنتاج نهج بتغيير المزارعينحضرته  أوصى
 القمح مثل ةاألساسي   ةالزراعي   المحاصيل زراعة من الدخل بكثير تجاوزت هكتار لكل المنتجة والفاكهة راالخض محاصيل قيمة

ص الباقي  والفاكهة، الخضار إلنتاج مزارع كل أراضي من جزء تخصيص تم  فقد  ،وبالتالي. صوالحم   والشعير  وخص 
 .والفاصوليا صالحم   مثل البروتين ومحاصيل والشعير القمح مثل الحبوب محاصيلل

 إلى البحتة ةالزراعي   المحاصيل إنتاج من لالتحو   ون البهائي   المزارعون  بدأ ،1910 عام يصل إلى مبكر وقت في 
 باالحتفاظ البهاء عبدحضرة  نصحهم المزارع، ألسرة األساسي الغذائي النظام لتلبية ولكن. والفاكهة راالخض محاصيل إنتاج
 مع جنب إلى جنًبا والفاصوليا والعدس صوالحم   والشعير القمح إنتاج تم وهكذا. األخرى  المحاصيل لزراعة األرض من بجزء

 .والبرتقال والقماطم الموز مثل والفواكه والباذنجان الخيار مثل الخضار
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 يستخدمها التي الزراعي ة الثقافية الممارسات الحظفقد . المراقبةحريص على  إحساس البهاء عبدحضرة  لدى كان
يعتبر  ينالبهائي   المزارعين إنتاج أنظمة إلى الموز إدخالف. عليها التغييرات بعض بإدخال أوصى ثم وقي مها البهائيون  المزارعون 

 إنتاج إدخال على المزارعين المناسبات من العديد في البهاء عبدحضرة  عشج  . للغاية لالهتمام مثيرةوالتنويع  االبتكار من حالة
 إلى الموززراعة  أدخل من أول كانوا ةالعدسي   في ينالبهائي   المزارعين أن   رغمو . ثقافتهم الزراعي ة ةممارس في والبرتقال الموز

 الموز زراعة في لالهتمام المثيرة السمات إحدى. المنققة في ينالبهائي   غير المزارعون  تبعهم ما سرعانإال  أن   والبلد، المنققة
 أفضل هو هذا أن ثبتوقد . التقليدية الصفوف زراعة من بدالً  الحوض نظام استخدام كانت البهاء عبدحضرة  بها أوصى التي

 ومنع التربة أعماق إلى شامل وبشكل ببطء لبالتسل   الري  لمياه سمح فقد ة،العدسي   في المحلي   المناخ فيزراعي ة  ثقافية ممارسة
 بشكل هامحصول وزيادة الفاكهة نضج حتى ضمان وأيًضا التربة رطوبة محتوى  تذبذب عن الناتج رالمبر   غير النباتي   اإلجهاد

 .عام

 المواسم في ينتجوها أن ينبغي التي ةاألساسي   المحاصيل نوع بشأن البهاء عبدحضرة  البهائيون  المزارعون  استشار
 المنتجات بعض ويأخذون  حيفا إلى يذهبون  ينالبهائي   المزارعين من عدد كان زراعي، موسم كل من األول الجزء فيف. المختلفة
. حصدوه الذي والحصاد يزرعونها التي والمحاصيل مزارعهم عنيسألهم  البهاء عبدكان حضرة  ثم. البهاء عبد لحضرة الزراعية

 الموسم في زراعتها ينبغي التي المحاصيل بنوع يتعلق فيما مشورة حضرته يقلبون كانوا  إليه، الصلة ذات المعلومات تقديم وبعد
م باهتمام، طلبهم إلى كان يستمع. المقبل  ،الحًقا األحيان بعض فيو . مزارع لكل النهائي القرار تارًكا االقتراحات من عدًدا ثم  يقد 
هات الحاد   ووعيه البهاء عبدحضرة  نظر عدب   المزارعون  أدرك  كان حيث وفلسقين األردن أسواق في والقلب العرض لتوج 

 .المقبل الموسم في منتجاتهميبيعون  ون البهائي   المزارعون 

 األنشقة جميع إدارة هي ةوالريفي   ةالزراعي   التنمية عمليات من لكل لالهتمام المثيرة السمات إحدى كانت: اإلدارة. 3
 أن ينالبهائي   من وغيرهم وأسرهم للمزارعين واالرتياح ةالمعنوي   لروحا دواعي تعزيز منو . البهاء عبدحضرة  قبل من الصلة ذات

م لهم منهم بالقرب شخص هناككان  بينما  .الضيق أو الحاجة ساعات في والضيافة والمساعدة والتشجيع والسلوى  اإلرشاد يقد 
 .والمزارعون  الفالحون  رآهم ما ونادراً  عن أراضيهم خرى األ قرى ال مالكو األراضي في غاب

 من كل في ةالزراعي   للتنمية مميزة سمة كان الذي المفهوم إن :الذات على االعتماد أو الذاتي االكتفاء. 4
 لسكان القوت توفير جانب إلى. الزراعي   اإلنتاج في الذاتي االكتفاء هو ذلك قبل وحتى العشرين القرن  في موالمتقد   النامي العالم

 من العديد نجد أن   ،في يومنا هذا ىحت  . للحكومات جًدا واضحة والصراع الحرب أوقات في االستراتيجية الفوائد كانت البالد،
 .الغذاء إنتاج في الذاتي   االكتفاء من نةمعي   درجة لتحقيق كبيرة جهوًداتبذل  الثالث العالم ودول النامية الدول

 إلى ذلك ويرجع. النامية أو مةالمتقد   الدول في الواضحة فوائده بكلاالكتفاء الذاتي  هذا  مفهوم ينجح لم الحظ، لسوء
 المنتجات فائض وإلقاء والحصص، ،الجمركي ة والتعريفات األسواق، بهذه السياسي   والتالعب ة،الدولي   السلع أسواق باتمتقل   أن
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 عمليات اتمامً  عرقلت ،لها ةالدولي   المساعدة باسم الثالث العالم ودول النامية البلدان أسواق في المتقدمة البلدان من الغذائية
 بسبب الفقر من مزيد إلى الثالث العالم ودول النامية البلدان في المزارعين ماليين دفع كما. هذا يومنا حتى ةالعالمي   األسواق

 .ةالمحلي   أسواقهم أو الزراعي   اإلنتاج أنظمة في االضقراب

 الحدود خارج أسواق في منتجاتهم ببيع ةالعدسي   في ينالبهائي   المزارعين البهاء عبدحضرة  نصح ، عملهم بداية منذ
 أو بهم ن لتقو ي الذين األشخاص مع صداقة روابط البهائي ون  يقيم أن ةبشد   حضرته أوصى ذلك، على عالوة. لألردن المباشرة

 ون البهائي   المزارعون  باع عندما. الذات على االعتماد مفهوم لتحقيق القريق النهج هذا دمه  . معهم تجارية تعامالت لهم تكون 
 هذه في األسواق من سرهمأل حتياجاتاالو  األدوات لمزارعهم بعض بشراء قاموا دمشق، أو حيفا أو اطبري   أو سمخ في منتجاتهم

 من يعانون  محتاج مزارع مليون  500 من أكثر لدينا كان لما عالمي، نقاق على المفهوم هذاتقبيق  تم   لو الواقع، في. البلدات
 .43اليوم العالم أنحاء جميع في الفقر

 

 

 استنتاج

 في أكثر قللتعم   المستقبل في ةالزراعي   الثقافة لعلماء مجال وهناك األحوال، من حال بأي   شاملة ليست الدراسة هذه
 البلدصواًل إلى و  األردن غرب شمال في ةوالريفي   ةالزراعي   التنمية في الكبيرة ومساهمته الفريد البهاء عبدحضرة  مشروع رتقو  

 من فقط نمعي   قدر تغقية يمكن. والنامية مةالمتقد   البلدان من كل في ةالريفي   والتنمية للزراعة العالمي البهائي والنهج ككل،
 .المتاحة المحدودة والموارد الوقت غضون  يفة الريفي   والتنمية الزراعة أنشقة عن البحث

حضرة  من بتوجيه مراقبته تتم   تنموي   مشروع عن لمحة متقد   هاأن   في الدراسة لهذه ةالمهم   السمات إحدى لتتمث   ربما
بصيرة ما في  اكتساب األهمية من القدر نفس على كان. للحياة ةالعملي   القضايا مع التعامل في الواقعي   ونهجه البهاء عبد

 إيران وطنهم من انتقلوا الذين ينالبهائي   المزارعين وتفاني والنكسات واإلنجازات واليأس الفرح ومشاعر واإلحباطات الجاد   لعملا
لوا ،الجائر الزراعي ونظامها  الموز، ومزارع والبساتين، ة،الزراعي   المحاصيل من مزدهرة منتجة حقول إلى ةالعدسي   د غل فحو 
 .الحمضيات وبساتين

 التي القيم هذه. اليومي   العمل في ةي  انوالروح ةاألخالقي   القيم تقبيق تأثير معرفة هو الدراسة هذه إلجراء آخر سبب
 للمزارعين، سويقوالت   اإلنتاج أنظمة على كبير تأثير لها كان األحيان، أغلب في ة،بشد   بها وأوصى البهاء عبدحضرة  لها روج

                                                           
43 Iraj Poostchi, Rural Development and the Developing Countries: An Introductory Interdisciplinary Approach, Oshawa, ON: 
Oshawa Press, 1986. 
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 ةالمستمر   البهاء عبدحضرة  نصيحة إن. والمجتمع األفراد من لكل ي  انالروح رالتقو   وكذلك ثرواتهم تحسين إلى ىأد   مما
 هذه غرس حاول كيف بجالء توضح ةاليومي   شؤونهم جميع في ،بدوافع طاهرة ،امعً  التشاور ثم ،الدعاء جلسات بعقد للمزارعين

 .ةالبهائي   الجامعة وشؤون  ةالشخصي   شؤونهم وإدارة األرض جهدهم في من يتجزأ ال كجزء القيم

 وال يجلب األردن، في الشأن هذابالنسبة ل العشرين القرن  في أو، اليوم عالم في للناس اليومية الشؤون  مع التعامل إن  
 مثل تحديًدا أكثر ،والحاضر الماضي في ،مشاكل تظهر أن بد الو . متناقضةال نظرال ووجهات اتالشخصي   بين صدامات يزال
 األحيان، من كثير فيمم ا يسب ب، . ةزراعي   بيئة أي   في الري   مياه ةوحص   اإلنتاج في الحق انتقالو  باإليجار قةالمتعل   تلك

 هذه بشأن البهاء عبدحضرة  نصيحة ون البهائي   المزارعون  هؤالء قلبي أن دبمجر   أنه أيًضا ونرى . الريف انسك   بين الخالف
 من ، في نفس الوقت،دوالتأك   لمشكلةل حل يتشاوروا إليجادو  مًعا، يدعواو  يجلسوا أن مبهجة بابتسامة دائًما عليهم قترحي األمور،
 للغاية عصيًبا وقًتا كانت أنها الثانية ةالعالمي   الحرب بعد ما سنوات أثبتت .السبب عن النظر بغض الجامعة وحدة على الحفاظ
 وتنفيذ األردن، أنحاء جميع إلى ينالفلسقيني   للنازحين الضخم قالتدف   ساهم. ةالعدسي   في البهائي   المجتمعو  للمزارعين بالنسبة

 ةالعدسي   شملت والتي واألردن إسرائيل بين بضراوة رحاها دارت التي 1967 وحرب ،الزراعي   اإلصالح لقانون  ةاألردني   الحكومة
 كان ،1967 عام نهاية بحلول. ةالعدسي   في البهائي   المجتمعو  ينالبهائي   حينالفال   حياة من الحلقة هذه إنهاء في مباشر، بشكل
 ةالبهائي   والممتلكات الوقف لكن اإلطالق، علىأحد  بها يكنأن ه لم  أو ةالعدسي   في يعيشون  البهائيين من جًدا قليل عدد هناك
 ذلك في ةالعالمي   البهائية األوقاف من جزًءا تزال ال األراضي من هكتاًرا 283 من وأكثر ةالبهائي   والمقبرة القدس رةظيح مثل
 .البلد

------------------------------------------------------------ 
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 الزراعة بتنمية قةالمتعل   الموضوعات من العديد وكتب فةمكث   أبحاًثا أجرى  الماضية، عاًما الخمسين غضون  فيو . ةالريفي  
 توفي. ةالريفي   والتنمية للزراعة ةالدولي   ةالجمعي   سكرتير منصب شغل. الثالث العالم ودول النامية البلدان في الريفية والمناطق

 .2008 /أي ارمايو 30 في  Henley-on-Thames تيمز أون  هينلي في منزله في عاًما 79 يناهز عمر عن

 

 كلمة من المترجم

وا ترجمتي لهذا الكتيب أو الدراسة منحني الفرصة لكي أغوص في أعماق مجريات تاريخ األوائل من احبائنا الذين كد  
ًفا لنشئة وا وتعبوا وضح   في سبيل هذا األمر المبارك. هذه الدراسة التي قام بها المرحوم الدكتور إيرج بوستجي تروي تاريًخا مشر 
من االشجار  ة ووصول األحب اء األوائل من إيران للعمل فيها وهي القرية الجرداء بأرضها القاحلة ليحيلوها إلى جنةقرية العدسي  

بة فتخر به األردني ون كاف ة وتكشف باألمثلة والسرد التاريخي والوثائق المعتمدة تضحيات األحباء ي اومعرًض  والمناظر الخال 
ووفائهم وإخالصهم لألمر المبارك وإطاعتهم الممي زة لتوجيهات حضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي وساحة بيت العدل 

   اسم األمر المبارك عالًيا.يهم أن يتحم لوه في سبيل رفع األعظم وتشرح من جهة أخرى المعاناة واآلالم والصبر الذي كان عل

م بتكليفي بهذا العمل وأشكر كل من ساعدني بالمعلومات  أشكر الهيئة التي أتاحت لي هذه الفرصة الرائعة بالتكر 
اعمة وأخص  بالذكر السي د روشن نعيمي والسي د يوسف  ربية بداًل من ، وقد طلبت الهيئة أن اكتب ملخًصا بالعيمهرگانالد 

الترجمة تخفيًفا للجهد في ترجمتها، إال  أنني وجدت من الصعب القيام بذلك دون أن أخل  بجمال سردها. وكل  ما قمت به أنني 
 حذفت فقرات بسيقة تتكلم عن التربة والسماد المناسب وتحاليلها وعن أنواع األعالف فيها. 

تاريخ نشأة هذه القرية المباركة لجيال المتعاقبة في هذا الوطن الحبيب أرجو أن تجد هذه الدراسة طريقها في معرفة األ
رها البيئي  والزراعي والروحاني  بما  سة التي تباركت بقدوم حضرة المولى في أربع زيارات وأشرف خاللها على تنميتها وتقو  المقد 

  أصبح نموذًجا ي حتذى في أردن نا العزيز.   
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