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النباتات البرية الصالحة لألكل،
 عصر األنثروبوسين1، فلسطين

عمر امسيح تسدال*

لطالمــا كانــت النباتــات البرّيــة الصالحــة لــأكل )أو النباتــات البرّيــة 
ــت  ــث كان ــّي البشــرّي. حي ــة( جــزءاً هامــاً مــن النظــام الغذائ الغذائّي
للحفــاظ علــى بقــاء اإلنســان آلالف الســنين قبــل تطــور  أساســاً 
الزراعــة. وحافظــت هــذه النباتــات علــى مكانتهــا حتــى مــع تطــور 
األســاليب الزراعّيــة المختلفــة، وذلــك مــع بــدء اإلنســان بتدجيــن 
النباتــات البرّيــة إلنتــاج الغــذاء بمــا يتــالءم مــع متطلّبــات حياتــه 
وســيرها عوضــاً عــن تقّيــد اإلنتــاج بظــروف المنــاخ المحلــي لــكل 

منطقــة وإقليــم.

وتنمــو النباتــات البرّيــة الصالحــة لــأكل دونمــا حاجــة لإلنســان. 
حيــث تُعــّد بعضهــا نباتــات ســنوّية تنمــو فــي الربيــع والصيــف لتنتــج 

* عمر امسيح تسدال : ُمحاضر يف اجلغرافيا والدراسات البيئية يف جامعة بيرزيت، فلسطني
1  عصر األنثروبوسني )عصر التأثير البشري( هو العصر اجليولوجي احلالي والذي يعد فيه 

النشاط البشري هو املؤثر األساسي على املناخ والبيئة.
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أوراقــاً وســيقاناً وأزهــاراً صالحــة لــأكل، ومــن ثــم تنثــر بذورهــا 
ــرة فتنتــج  لتنمــو مجــدداً فــي موســمها المقبــل. أمــا النباتــات المعّم
ــي كل  ــك ف ــاة تل ــدورة الحي ــا وثمارهــا دون الحاجــة للمــرور ب أوراقه
عــام. ويمكــن قطــاف نتــاج هــذه النباتــات ليـُـؤكل مباشــرة كمــا هــو أو 
ليعالــج مــن خــالل الطهــو. كمــا واعتمــدت كاّفــة الشــعوب حــول العالــم 
علــى النباتــات البرّيــة للغــذاء، ســواء لمجــرد الحفــاظ علــى البقــاء أو 
أو لالســتمتاع بمذاقهــا فــي الطعــام. كمــا أن قطــاف النباتــات البرّيــة 
يعــّد ممارســة ذات طابــع جنــدرّي، حيــث تملــك النســاء المخــزون 

األساســّي للمعرفــة والخبــرة فــي هــذا المجــال.

وبــدأت مكانــة النباتــات البريــة الصالحــة لــأكل باالضمحــالل مــع 
ازديــاد تدجيــن اإلنســان للحشــائش والبقولّيــات وغيرهــا مــن النباتــات 
منتظــم  بشــكل  تنضــج  والتــي  حجمــاً،  أكبــر  بــذوراً  لتنتــج  البريــة 
وتنتــج حبوبــاً ســهلة الحصــاد والتخزيــن. وهــذه الصيــرورة ليســت 
مــن  البرّيــة  الحشــائش  تدجيــن  أخــذت عملّيــة  بالقصيــرة. حيــث 
ــن  ــن اإلنســان مــن تدجي ــى تمّك ــات آالف الســنين حت ــة النجيلّي فصيل
ــاج الزراعــّي. لكــن األبحــاث  ــاً مناســبة لإلنت ــة القمــح لتنتــج حبوب نبت
 Paleoethnobotany فــي مجــال علــم اإلنســان والنباتــات القديمــة
تشــير إلــى أن االعتمــاد علــى النباتــات البرّيــة شــهد صعــوداً وهبوطــاً 
ــى  ــّرراً وانســيابياً، كجــزء مــن اســتراتيجّية اإلنســان للحفــاظ عل متك

ــة. ــل الزراعّي ــرات شــح المحاصي ــي فت ــاء ف البق

أمــا فــي آخــر مئتــي عــام، فــإن اعتماد نظــام الزراعة علــى المحاصيل 
ــة ســّبب هبوطــاً حــاداً فــي مســتوى التنــّوع الزراعــّي، حيــث  اإلنتاجّي
أصبحنــا نعتمــد علــى بضعــة أصنــاف فقــط دون غيرهــا. فعلى ســبيل 
المثــال، كانــت كل قريــة مــن قــرى بــالد الشــام تتمّيــز بصنــف مــن نبتــة 
القمــح )كالدّبّيــة والهيتّيــة فــي فلســطين(، أمــا اليــوم فنجــد قلــة مــن 
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هــذه األنــواع المختلفــة. وتشــير األبحــاث إلــى أننــا فقدنــا مــا يقــارب 
75% مــن هــذه األصنــاف المحليــة.

ولدينــا فــي فلســطين عالقــة ممّيــزة مــع هــذا التحــّول الزراعــّي. حيــث 
ــي  كانــت منطقــة بــالد الشــام والهــالل الخصيــب مهــداً للشــعوب الت
حّولــت النباتــات البرّيــة إلــى أهــم المحاصيــل والحبــوب الغذائّيــة 
حــول العالــم، ومنهــا القمــح وحيــد الحّبــة )Einkorn( وثنائــي الحّبــة 
والبــازالء،  والعــدس،  والكّتــان،  والحّمــص،  والشــعير،   ،)Emmer(
ــك أن تتجــّول فــي الهضــاب والســهول لتجــد  والِكرســّنة. حيــث يمكن
ــاك دون  ــي تنمــو هن ــك الســالالت، والت ــة منحــدرة مــن تل ــات برّي نبات
ــة عــام، قــام العلمــاء باستكشــاف  تدخــل بشــرّي. ولمــا يزيــد عــن مئ
تلــك النباتــات البرّيــة وجمعهــا وتصنيفهــا، بغايــة اســتخدام ِخصالهــا 

ــا. ــي نزرعهــا فــي منطقتن ــة الت ــل المدّجن لتحســين نســل المحاصي

وأنتجــت الحداثــة كمــاً ال يســتهان بــه مــن التوثيــق حــول النباتــات 
الشــام.  وبــالد  فلســطين  فــي  وقطافهــا  لــأكل  الصالحــة  البرّيــة 
ــن  ــن األوروّبّيي ــق عــن العلمــاء واإلثنوغرافيي ــل هــذا التوثي وصــدر ُج
بوســت،  العشــرين، ومنهــم جــورج  القــرن  فــي مطلــع  واألمريــكان 
وغوتســاف دالمــان، وغريــس كروفــوت، ولويــز بالدينســبرغر، وهيلمــا 
بإصداراتهــم  الفلســطينّيون  الباحثــون  وســاهم  كمــا  غرانكفســت. 
الخاّصــة حــول الزراعــة وحيــاة الفالحيــن فــي فلســطين فــي تلــك 
الفتــرة، ومنهــم مــن كان علــى عالقــة مهنّيــة بالباحثيــن األجانــب، 
مثــل توفيــق كنعــان، وحنــا اســطيفان حنــا، وعمــر صالــح البرغوثــي، 
الصهيونّيــة  الحركــة  مــن  الباحثيــن  بعــض  وقــام  كمــا  وغيرهــم. 
ــة دعــم المشــروع االســتعمارّي،  بإصــدار مــواد حــول الموضــوع بغاي
ونخــص بالذكــر آرون آرونســون، ومايــكل زوهــاري، ونعومــي فايبــرن، 
ظهــر  الكولونيالــّي،  التوثيــق  هــذا  علــى  ورداً  دانيــن.  وآفينوعــام 
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جيــل جديــد مــن الباحثيــن الفلســطينّيين بيــن أعــوام الســبعينّيات 
والتســعينّيات مــن القــرن الماضــي لتوثيــق الحيــاة النباتّيــة وحيــاة 
الفالحيــن فــي فلســطين، ومنهــم شــكري عــراف وشــريف كناعنــة 
وغيرهــم. باإلضافــة إلــى محمــد علــي اشــتية ورنــا جامــوس اللذيــن 
ــة الصالحــة لــأكل فــي  ــة حــول النباتــات البرّي أصــدرا مــواداً معرفّي

فلســطين.

اختالفــاً عــن عمــل الباحثيــن أعــاله، لــم نهــدف هنــا إلــى إعــداد 
الئحــة شــاملة لكاّفــة النباتــات البرّيــة الصالحــة لــأكل. كمــا وال 
نّدعــي معرفــة قيمتهــا أو فوائدهــا الصحيــة أو الغذائيــة. إنمــا نحاول 
عــرض الئحــة مختــارة مــن بعــض النباتــات البرّيــة الصالحــة لــأكل 
ــة، والتــي نراهــا ذات أهميــة  ــة الغربّي المتواجــدة فــي هضــاب الضّف
فــي ظــّل التحديــات البيئيــة المقبلــة. وبنــاًء علــى المــوروث الثقافــّي 
والعلمــّي الفلســطينّي المذكــور أعــاله، نطــرح أمامكــم هــذا العــرض 
ــا مســاحات  ــن مــن خالله ــأكل، ُمتيحي ــة الصالحــة ل ــات البرّي للنبات

ــة فــي فلســطين. ــة البديل ــل الغذائي ــدة الستكشــاف المحاصي جدي

وّظفنــا أربعــة أســاليب بحثّيــة مترابطــة إلنتــاج المعلومــات المعروضــة 
مقطعيــن  بدراســة  قمنــا  أوالً،   .2018 عــام  مطلــع  فــي  أمامكــم 
عرضّييــن فــي الميــدان مــع  آمنــة عثمــان فــي ديــر بلــوط )250م 
عــن ســطح البحــر(، وهــي خبيــرة فــي النباتــات البرّيــة المحلّيــة فــي 
ــات  ــر النبات ــا برصــد وفهرســة وتصوي محافظــة ســلفيت. حيــث قمن
فــي مســاحتّي البحــث. ثانيــاً، قمنــا بدراســة مقطعيــن عرضّييــن 
رام  قــرب  الدلــب  وادي  فــي  المتواجــدة  النباتــات  علــى  للتعــرف 
اهلل وتصويرهــا )600م عــن ســطح البحــر(. ثالثــاً، قمنــا بفحــص 
قواعــد  مراجعــة  خــالل  مــن  المرصــودة  لأصنــاف  مســّمياتنا 
المحلّيــة  المســّميات  لربــط  واإللكترونيــة  المطبوعــة  البيانــات 
ــة نقــاش  ــا بعقــد حلق ــاً، قمن ــا. رابع ــة المّتفــق عليه باألســماء العلمّي
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مفتوحــة فــي رام اهلل فــي نســيان 2018 فــي مركــز خليــل الســكاكيني 
مــع أكثــر مــن خمســين مشــاركاً ومشــاركة، بهــدف توثيــق المســّميات 
المحلّيــة للنباتــات. وقــام بأغلــب هــذا العمــل فريــق البحــث المكــّون 
مــن: عمــر امســيح تســدال، ويــارا دوانــي، ويســرى عثمــان، وســاهر 
خــوري، ورنــاد شــقيرات، ويــارا باميــة، وإليزابيــث تســدال. اشــكر 
مورجــان كوبــر وصالــخ طوطــح مــن مشــجر جــذور فــي رام اهلل علــى 

صداقتهــم ودعمهــم فــي تصنيــف النباتــات. 

يعــد تصنيــف وتســمية النباتــات علمــاً دقيقــاً وفنــاً رفيعــاً. لذلــك قّررنــا 
أن نذكــر أكبــر عــدد مــن المســّميات العربّيــة للنباتــات، حتــى فــي حــال 
تكرارهــا ألصنــاف مختلفــة، وذلــك لتســليط الضــوء على التنــّوع الهائل 
فــي المســّميات المحليــة وضّمهــا إلــى ســجاّلت التوثيــق. أمــا بالنســبة 
لأســماء العلمّيــة، فالتزمنــا بالتســمية الثنائّيــة المّتفــق عليهــا مــن قبــل 
منّظمــة معلومــات التنــّوع الحيــوّي العالمــّي  2GBIF  والتــي تقــوم بجمع 

بياناتهــا مــن عــدة قواعــد بيانــات علمّيــة عالمّيــة.

مركزية فلسطين

ــا هــذه إلــى االهتمــام بقطــاف النباتــات  لســنا الوحيديــن فــي عودتن
البرّيــة الصالحــة لــأكل. حيــث يســعى العديــد مــن الباحثيــن وغيرهم 
ــك  ــى إعــادة استكشــاف وإتاحــة المعلومــات حــول تل ــم إل حــول العال

النباتــات، خاصــة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالّية.

ونجــد أهمّيــة مضاعفــة للمعلومــات المتوّفــرة حــول النباتــات البرّيــة 
بعصــر  تســميته  والمقتــرح  هــذا،  عصرنــا  فــي  لــأكل  الصالحــة 
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الجنــس  فيــه  تحــّول  جيولوجــّي  عصــر  أول  وهــو  األنثروبوســين. 
البيئــة.  علــى  أساســّي  تأثيــر  ذات  قــوة جيولوجيــة  إلــى  البشــرّي 
فاعتمادنــا التــام علــى الوقــود األحفــورّي3 فــي حياتنــا اليومّيــة يدفعنــا 
لطــرح بعــض األســئلة الهامــة والحرجــة حــول طريقــة حيــاة اإلنســان 
فــي هــذا العصــر. وتشــمل بعــض إشــكالّيات عصــر األنثروبوســين 
العديــد مــن القضايــا كانبعاثــات الكربــون، والثقافــة االســتهالكّية، 
هــذه  أن  إال  المناخــّي.  والتغّيــر  الخضــراء،  المســاحات  وشــح 
المواضيــع عــادة مــا تتنحــى جانبــاً أمــام قضايــا متعلقــة باالحتــالل 

اإلســرائيلّي والتــي تشــغل حّيــزاً أكبــر مــن الوعــي الفلســطينّي.

لكننــي أقتــرح أن تاريخنــا الفلســطينّي الحافــل بممارســة تدجيــن 
النبــات وبقطــاف النباتــات البرّيــة الصالحــة لــأكل يدعونــا للنظــر 
إلــى عصــر األنثروبوســين مــن داخــل الســياق الفلســطينّي. فــإن كانــت 
فلســطين متأّثــرة بتصاعــد الزراعــة، وإن كانــت الزراعــة متأثــرة بعصر 
الكربــون والوقــود األحفــورّي، فعلــى الفلســطينّيين أن يســاهموا بنقاش 

تداعيــات عصــر األنثروبوســين تلــك ومــن داخــل ســياقهم المحلــّي.

إال أنه يجدر بنا التســاؤل حول ما إن كان تشــّكل عصر األنثروبوســين 
مفيــداً لنــا كفلســطينّيين. حيــث قمــت بعقــد ورشــة عمل لمناقشــة هذا 
الموضــوع مــع مجموعــة مــن المعلّميــن والطــاّلب في المرحلــة الثانوية 
خــالل مهرجــان للعلــوم فــي رام اهلل. وناقشــنا مفهوم المقيــاس الزمنّي 
الجيولوجــّي والــدور الضئيــل الــذي يلعبــه اإلنســان فــي صقــل تاريــخ 
الكــرة األرضّيــة. كمــا وتحّدثنــا عــن المناطــق الريفّيــة المحيطــة حيــث 
ــات المتوافــرة  ــات والبقولّي قامــت الشــعوب القديمــة بتدجيــن النجيلّي
فــي أراضيهــم إلنتــاج أول المحاصيــل الزراعّيــة فــي التاريــخ. وكان 

3 يستخرج الوقود األحفوري من املواد األحفورية كالفحم احلجري، والفحم النفطي األسود، 
والغاز الطبيعي، والنفط. ويستخدم الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة األحفورية.
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أغلــب الطــاّلب والمعلّميــن مــن قــرى غربــّي رام اهلل والتــي أصبحــت 
محاطــة بشــبكة متداخلــة مــن العوائــق وحواجز الفصــل المتنّوعة. كما 
ويتعــاون الطــاّلب والمعلّمــون مــع مؤّسســة محلّيــة تهــدف لالبتعــاد عــن 
نمــط التعليــم الفلســطينّي التقليــدّي والــذي يعمــل علــى خلــق طــاّلب 
ــان  ُمتلّقيــن للتعليــم، ال أشــخاصاً أحــرار التفكيــر. كمــا أن تلــك الودي
والتــالل التــي تحيــط بقراهــم تحمــل تاريخــاً هامــاً ومرتبطــاً بعصــر 

األنثروبوســين، ويمكــن للمــرء أن يجــده إن تعّمــق بالنظــر.

حيــث يعــد وادي الناطــوف - والــذي يبــدأ مــن مرتفعــات شــمالّي 
القــدس ويمتــد غربــاً تجــاه البحــر األبيــض المتوّســط - مــن أول 
المناطــق التــي بــدأ فيهــا أوائــل المزارعيــن بجمــع ومعالجــة وزراعــة 
بــذور النباتــات البرّيــة. وامتــدت الحضــارة الناطوفّيــة مــا بيــن مصــر 
وتركّيــا، واشــتهرت بدورهــا فــي التجــارب األولــى علــى نباتــات العصر 
الحجــرّي الحديــث. حيــث تمــت تســمية الحضــارة علــى اســم وادي 
الناطــوف مــن قبــل عالمــة اآلثــار البريطانّيــة دوروثــي غــارود، والتــي 
قامــت بالتنقيــب عــن كهــف ناطوفــّي قــرب قريــة شــقبا الفلســطينّية 
فــي ثالثينّيــات القــرن الماضــي. ومــن المثيــر أن هــذه المنطقــة تعــّد 
مســقط رأس المعلّميــن والطــاّلب الذيــن شــاركوا فــي نقــاش عصــر 

األنثروبوســين. 

ومــن خــالل ذلــك النقــاش، حاولــت أن أطــرح أهــم محــاور الجــدل فــي 
»الــدول المتقّدمــة« )كمــا ســماها الطــاّلب( حــول عصــر األنثروبوســين 
والقــوى التــي تؤّثــر علــى المنــاخ، ســواء أكانــت نتيجــة التوســع الزراعــّي 
والطــاّلب  المعلّمــون  ويأتــي  الوقــود األحفــورّي.  أو االعتمــاد علــى 
قديمــاً  خلَقــت  التــي  التــالل  بيــن  المتراميــة  القــرى  مــدارس  مــن 
بالثــورة الزراعّيــة. كمــا وال يفصلهــم  التــي تعــرف  التحــّوالت  تلــك 
ســوى جيــل أو اثنيــن عــن الفتــرة التــي كانــت تســتخدم فيهــا الزراعــة 
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كمصــدر لالكتفــاء الذاتــّي، أو مــا تســمى بزراعــة الكفــاف. إال أنــه 
يصعــب فــي العالــم الثالــث إنــكار رغبــة اإلنســان بجنــي ثمــار الحيــاة 
ــة، خاصــة تحــت الواقــع البعيــد كل البعــد عــن توفيــر الحيــاة  العصرّي
المثلــى للفالحيــن. وقــام الشــباب المشــاركون بالنقــاش بتوجيــه بعــض 
المالحظــات حــول عصــر األنثروبوســين. حيــث ســأل أحــد الطــاّلب 

ــاذا نســتفيد مــن عصــر األنثروبوســين؟« ــة: »وم بعفوّي

وواجهــت صعوبــة عنــد محاولتــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال الجــريء. 
وقمــت بمــا يفعلــه أغلــب األســاتذة الجامعّييــن عنــد عجزهــم عــن 
ثــم  بــه ســوياً.  لنفّكــر  للمجموعــة  الســؤال  أعــدت  اإلجابــة، حيــث 
التفــّت حــول الغرفــة مــن الطــاّلب إلــى المعلّميــن وتعّجبــت مــن تغييــر 
المجموعــة لموضــوع النقــاش مــن زراعــة الكفاف إلــى الغرفة المحيطة 
ــي  ــع أفــكاري ومحاولت ــر الموضــوع فرصــة لتجمي ــي تغيي ــا. وأعطان بن
لبلــورة رّد أولــّي علــى ذلــك التســاؤل. واســتطعت بذلــك إدراك مالمــح 
النقــاش الدائــر بشــكل أوضــح . حيــث نشــّكل كفلســطينّيين مجتمعــاً 
كان يعــد زراعيــاً بشــكل أساســّي، والــذي يعيــش اليــوم علــى أطــالل 
الثــورة الزراعّيــة. قمــت بالــرد علــى التســاؤل وقلــت: »لطالمــا كنــا 
جــزءاً مــن عصــر األنثروبوســين. لذلــك أليــس علينــا أن نســاهم فــي 
كتابــة قّصــة ذلــك العصــر؟« وأومــأ الشــاب برأســه موافقــاً ومفعمــاً 
بقــدر مــن الحماســة التــي يظهرهــا الطالــب الفلســطينّي أينمــا كان 
عندمــا يتحــّداه أحدهــم ليكــون علــى قــدر متســاٍو مــن المعرفــة مــع 
بقيــة العالــم أجمــع. ثــم أجــاب الشــاب: »لعلّهــا فكــرة مفيــدة فــي 

ــة المطــاف.« نهاي
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أنا ُمتجّولة. أنا ُمشاهدة

رناد شقيرات*1

أجتــّول يف حديقتــي. أجتــّول يف مدينتــي. أجتــوّل يف الطبيعــة مــن 
ــم. ــي. أجتــّول وأمشــي حــول العال حول

بينمــا أجتــّول يف املــدن واملســاحات العمرانيــة، تســتوقفني بعــض 
اإلنســان  بــني  مــا  التفاعــل  يلهمنــي  وأفّكــر.  املعمارّيــة،  التفاصيــل 
أن  البشــرّية. إال  والتدّخــالت واملمارســات  والنشــاطات  واملســاحة، 
التجــوال يف الطبيعــة يأخــذ حّصــة األســد مــن اهتمامــي. حيــث أتوقف 
فيهــا مــراراً وتكــراراً ألشــاهد وأراقــب، ألنفــن بالتنــّوع الهائــل مــن 
األمنــاط والتصاميــم، وأنذهــل بتجلّيــات عديــدة مــن أشــكال التعايــش 
ــا  ــات البســيطة فيم ــوان والتدّرجــات والفروق ــّي مــن األل ــّوع الغن والتن
بينهــا، كمــا والروائــح واملالمــس والتصاميــم واملذاقــات واألشــكال. 
جتتمــع جميعهــا لتخلــق جســماً متالحمــاً ينطــق باســم احليــاة والنمــو 
ــوازن واالنســجام املوجــود يف كل  ــق الت ــاً لتحقي ــون مع واملعيشــة. يعمل
كائــن حــي، مــن أبســط كائــن وحيــد اخلليــة إلــى النظام البيئــّي جميعه.

* مهندسة معمارية يف رواق - مركز املعمار الشعبي
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يف هــذا الفصــل، ســأتطرق إلــى عالقــة املــاء بالنباتــات التــي رصدتهــا 
عّدة مّرات يف ســاعات الصباح. حيث كنت أتســاءل عن ســبب حتّول 
املــاء إلــى قطــرات مــن النــدى علــى أوراق النباتــات ثــم تالشــيها. أال 

حتتــاج النباتــات املــاء لتنمــو؟

وفقــاً للفيلســوف اإلغريقــّي إميبيدوكليــس، فــإن كافــة أشــكال التغّيــر 
واحلركــة يف الكــون - ومنهــا كافــة عمليــات البنــاء والهــدم - تنبــع مــن 
مبدئــني أساســّيني: التجــاذب والتنافــر. حيــث تقــع بنيــة النباتــات مــا 

بــني طيفــني مــن الســلوكّيات: النافــرة مــن املــاء واحملّبــة للمــاء.

فبينمــا حتتــاج النباتــات املــاء لتنمــو، إال أن بنيتهــا تســلك ســلوكّيات 
ــا للمــاء. فمــن جهــة، تعمــل شــبكة مــن اجلــذور  ــد تلقيه مختلفــة عن
تســتخدمها  التــي  والرطوبــة  املــاء  امتصــاص  علــى  األرض  حتــت 
ــات  ــة ونقلهــا إلــى األوراق حيــث تتــم عملّي لتذويــب العناصــر الغذائّي
تصنيــع الغــذاء. ومــن جهــة أخــرى، فــإن األوراق معّرضــة للهــواء 
ــي  ــّص ثان والشــمس والضــوء. لذلــك فعليهــا أن تكــون مســامّية لتمت
أكســيد الكربــون مــن الهــواء والــذي يتفاعــل بــدوره مــع اليخضــور 
والســّكرّيات  الكربــون  لتنتــج  األوراق  خاليــا  داخــل  )الكلوروفيــل( 
والنشــوّيات واألكســجني. إضافــة إلــى أن مســامات األوراق تســمح 
للمــاء الفائــض بالتبّخــر. فمــن الهــام أال تتحــّول هــذه املســامات إلــى 
معيــق حتــت األمطــار أو يف فتــرات الضبــاب الصباحــي، حيــث ميكــن 
أن يســّد املــاء الفائــض تلــك املســامات وأن يعرقــل اســتقبال الهــواء 
ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة عمليــة البنــاء الضوئــّي بأكملهــا. لذلــك تّتخــذ 
النباتــات إجــراءات متعــددة للتعامــل مــع املــاء املتواجــد علــى ســطح 
أوراقهــا. حيــث تقــوم بعضهــا بالتكّيــف مــن خــالل إنتــاج أوراق ذات 
ســطح شــمعّي، والــذي يتفاعــل بتنافــر مــع قطــرات املــاء. كمــا وقــد 
حتمــل األوراق شــكاًل وتصميمــاً ذا قنــوات )عروقــاً( توّجــه قطــرات 

ــام. املــاء نحــو حافــة الورقــة لضمــان تصريفهــا بشــكل ت
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فعندمــا يتراكــم املــاء علــى ســطح األوراق الشــمعّية يتحــّول إلــى قطــرات 
تتدحــرج علــى األوراق حاملــة معهــا رطوبــة كل ورقــة كمــا والغبــار املتراكــم 
علــى ســطحها. حيــث تغســل تلــك القطــرات األوراق مــن كّل مــا قــد يســّد 

مساماتها.

ملاذا يّتخذ املاء شكل القطرات على
سطح أوراق النباتات وال يتدّفق كسائل؟

ــاء حــول  ــني العلم ــا ب ــاش مطــّول م ــى نق ــؤدي هــذا الســؤال إل ــد ي ق
قــدرة نظرّيــة »البقــاء لأصلــح« )أو البقــاء لأقــوى( علــى تفســير 
كاّفــة أشــكال احليــاة التــي تطــورت لتتكّيــف مــع املواطــن البيئّيــة 
وظروفهــا املتنّوعــة. إال أن تفســيراً آخــر للعاِلــم دارســي تومبســون 
ميكــن أن يجيــب عــن هــذا التســاؤل مــن منظــوِر أن احليــاة والطبيعــة 

والنباتــات تُنتــج أنســب وأجنــع شــكل فيزيائــّي للتكّيــف.
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ــان  ــاء حــول التقــاء مادت ــم الكيمي ــات عل ــى نظرّي ــاء عل مّمــا ســبق، وبن
)أو ســطحني( معــاُ، نعلــم أن هــذا اللقــاء يخلــق مجموعــة جديــدة مــن 
التفاعــالت واألســطح التــي تســعى للوصــول إلــى حالــة مــن التــوازن. 
فعندمــا تتفاعــل جزئيــات املــاء مــع ســطح األوراق، يتوّلــد توّتر ســطحّي 
بســبب ميــل جزيئــات املــاء جلــذب بعضها البعض، وتســمى تلك احلالة 
بخاّصّيــة التماســك. كمــا ونــرى يف الطبيعــة أن أشــكال احلياة املختلفة 
تَنتـُـج يف الظــروف األدنــى طاقــة، لذلــك يحــاول أكبــر عــدد ممكــن مــن 
جزيئــات املــاء التجّمــع علــى شــكل قطــرة كروّيــة. حيــث يحظــى الشــكل 

الكــروّي بأصغــر مســاحة ســطح ممكنــة.2
 
وباملثــل يف الهندســة املعمارّيــة، يعــّد الــدور األساســّي للمــأوى هــو 
احلمايــة مــن املطــر والوقايــة مــن التعــّرض املفــرط ألشــّعة الشــمس، 
لكننــا يف الوقــت ذاتــه نعتمــد علــى املــاء والطاقــة للحيــاة. ونــرى أن 
ــاء املســتخدمة فيهــا  ــة ومــواد البن ــي العمرانّي التفاعــل مــا بــني املبان
قــد ال يتماشــى بشــكل مطلــق مــع االســتراتيجّية املتوّقعــة والتــي 

ــى التنافــر مــع املــاء وجتميعــه. تعتمــد عل

2 Thompson D’Arcy. “On Growth and Form”. Cambridge University Press. 1961

صورة : إبراهيم حبش
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الحرص عند القطاف

عنــد قطــاف أو حصــاد النباتــات البرّيــة 
الصالحــة لــأكل، علينــا دومــاً أن نحــرص 
أن  دون  النبتــة  مــن  قطعــة  أخــذ  علــى 
نقتلعهــا. كمــا ومــن األفضــل أن نقطــف 
ــة المتواجــدة  عــدداً محــدوداً مــن الفصيل
ذلــك  يســمح  حيــث  معيــن.  موقــع  فــي 
أن  الواحــدة  والفصيلــة  الواحــدة  للنبتــة 

وتتجــّدد. تنمــو 
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ِحمصيص، حميمصة، سنينة، ركيبة
Rumex cyprius Murb.

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: شباط - نيسان
Foraging period: February - April
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سيَسعة، َجليبنة، َجَلثون، اسيبعة، اصيبعة
Lathyrus blepharicarpus Boiss.

 اجلزء الذي يؤكل: القرن
Edible parts: Seed pod
فترة القطاف: شباط - نيسان
Foraging period: February - April
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ِرجل الصوص، الساعة، الدّبوس
Geranium rotundifolium L.

Round-Leaf Crane's-Bill

اجلزء الذي يؤكل: قرن الزهرة
Edible parts: Flower head
فترة القطاف: شباط - نيسان

Foraging period: February - April
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اخُلبّيزة
Malva pusilla S.

Dwarf Mallow

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: كانون الثاني - نيسان
Foraging period: January - April
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لوف، ُأذن الفيل، ِليف
Arum palaestinum Boiss.

Solomon's lily

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: آذار- نيسان
 Foraging period: March - April
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ُمّرار، مّرَير
Centaurea pallescens Delile

اجلزء الذي يؤكل: الساق
Edible parts: Stem

فترة القطاف: آذار- أيار
Foraging period: March - May
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ُقرَصَعّنة، عصا الراعي
Eryngium creticum Lam

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf
فترة القطاف: أيار - متوز
Foraging period: May - July



36

ِعِلك، ِهندباء، العقيدة
Cichorium intybus L.

Belgium Endive

اجلزء الذي يؤكل: الساق، الورق
Edible Parts: Stem, Leaf

فترة القطاف: شباط - نيسان
Foraging period: February - April
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لسان الثور، لّسينة، ورق لسان
Salvia hierosolymitana

Jerusalem salvia

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: آذار- أيار
 Foraging period: March - May
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ُلّفْيتة، َخردل
Sinapis incana L.

اجلزء الذي يؤكل: الساق، الورق، الزهرة
Edible Parts: Stem, Leaf, flower 

فترة القطاف: نهاية كانون الثاني - بداية أيار
Foraging period: Late January - Eraly May
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شوَمر
Foeniculum vulgare Mill.

Aniseed-weed

اجلزء الذي يؤكل: الساق، الورق
Edible Parts: Stem, Leaf

فترة القطاف: متوز - كانون األول
Foraging period: July - December
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َعّكوب، كّعوب
Gundelia tournefortii L.
Tournefort's gundelia

اجلزء الذي يؤكل: قرن الزهرة
Edible Parts: Flower head
فترة القطاف: آذار- أيار
Foraging period: March - May 
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ّبح، ذّنبح، ِهندباء خس بّري، ِذّ
Lactuca tuberosa Jacq

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: نيسان- أيار
 Foraging period: April - May
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سيَبعة
Lotus palaestinus t.

اجلزء الذي يؤكل: القرن 
Edible parts: Seed pod

فترة القطاف: آذار- أيار
Foraging period: March - May
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خروب
Ceratonia siliqua L.
Carob tree

اجلزء الذي يؤكل: القرن 
Edible parts: Seed pod
 فترة القطاف: آب -  كانون األول
Foraging period: August - December
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زعمطوط، زوزو، طوطو، َقرن الغزال، الَغليون، بّخور مرمي  
Cyclamen persicum L.

Florist's Cyclamen

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: نهاية كانون الثاني - نيسان
Foraging period: Late January - April



49



50

َزعرور
Crataegus azarolus L.

Mediterranean-Medlar

اجلزء الذي يؤكل: الثمار
Edible Parts: Fruit at various stages of ripeness

فترة القطاف: آب - أيلتشرين األول
Foraging period: August - November
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ق،  ُقرص ستي، ُقرطة، ُخبزة الراعي، طَبق الراعي، املطبَّ
احللزونة

Medicago orbicularis (L.) Bartal
Button clover

اجلزء الذي يؤكل: القرن 
Edible parts: Seed pod

فترة القطاف: آذار- أيار
Foraging period: March - May
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ُحّميض

 May refer to several Rumex species: Rumex spinosus,
Rumex bucephalophorus and Rumex vesicarius
Dock family

اجلزء الذي يؤكل:  الورق
Edible parts: Leaf
فترة القطاف: كانون الثاني - آذار
Foraging period: January - March 
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َهليون
Asparagus aphyllus L.

اجلزء الذي يؤكل: الفسيلة، الساق
Edible Parts: Early spring shoots

فترة القطاف: شباط - نيسان
Foraging period: February - April
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زعتر سبلة
Thymbra spicata L.

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: نيسان- حزيران
 Foraging period: April - June
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زعتر رومي، زعتر حمير، زعتر بيض، ندغ البساتني
Satureja thymbra L.
Thyme-leaved savory

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf
فترة القطاف: آذار- أيار
Foraging period: March - May
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زعتر فارسي، ُزّحيف، ِزعتمان
Thymbra capitata L.

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: نهاية أيار - بداية تشرين األول 
Foraging period: Late May - Early October
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زعتر، سعتر
Origanum syriacum L.

Biblical hyssop

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf

فترة القطاف: أيار- آب
 Foraging period: May - August
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زعتر بالط، قرينية، زعتمان، عشب الشاي، دقة عدس
Clinopodium serpyllifolium (M.Bieb.) Kuntze

اجلزء الذي يؤكل: الورق
Edible parts: Leaf
فترة القطاف: كانون الثاني - آذار
Foraging period: Late January - March
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Foraging care

Always take care in foraging 
and harvesting wild food plants. 
It is best to only take part of the 
plant. It is also best to only forage 
from part of the population in 
any given site. This will allow 
the chance for individual plants 
and the population at large to 
regenerate.
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When the water molecules comes into interaction with the leaf 
surface material, a surface tension is caused because of the 
tendency of the water molecules to attract one another known 
as cohesion. Since in nature, life forms occur in the least energy 
state, therefore the maximum number of water molecules attach 
to each other in a perfect spherical form producing the minimum 
possible surface area.

Analogically speaking, in architecture the basic role of a shelter 
is protection from rain and excessive sun, while at the same time 
our life subsistance require water and energy. Nevertheless, 
neither the materials used, nor the dialogue between the 
structures and the building components respond 100% to water 
repulsion or collection strategy.

Photo by: Ibrahim Habbash



72

When the water accumulates on such leaves it beads into small 
spherical droplets that rolls down the leaves carrying along all 
moisture as well as dust. So these water droplets cleanse the 
leaves from anything that may clog the pores.  

Why does the water take the form of spherical droplets on 
the leaves surface rather than spreading as a liquid?

Although this question might lead to a long discussion amongst 
scientists on whether the theory of survival of the fittest should 
explain all forms and shapes that have evolved to adapt to 
environmental habitats and situations, another explanation 
by D’Arcy Thompson tend to explain it from the point of view 
that all life, nature and plants in that sense, tend to produce 
the most efficient form material wise. That said, and based on 
the common knowledge of chemistry regarding the meeting of 
two different materials or “surfaces” that create another sets of 
interactions and surfaces towards a state of equilibrium. 
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In this essay, I will pause to reflect on the water relationship to 
plants that I have observed several mornings. I was wondering 
since the plants need water to thrive and grow, why does the 
water become droplets on their leaves and drain away?

According to the Greek philosopher Empedocles all the change 
and movement in the universe, including all the processes of 
creation and destruction, stem ultimately from two great principles 
of attraction and repulsion. In that sense, plants structures 
and forms lie between the two spectrums of hydrophobic and 
hydrophilic behaviors. While the former behavior repels water, 
the latter behavior attracts water. 

Whereas the plants require water to grow, its structure functions 
in different ways in terms of water reception. An underground 
network of roots is the one responsible for absorbing the water 
and moisture that dissolves the nutrients and transport them 
upwards to the leaves where the food manufacturing takes 
place. On the other hand, the leaves are exposed to the air, 
sun and light. Thus, they are porous to absorb carbon dioxide 
from the air that reacts with chlorophyll inside the leaves’ cells 
to produce carbon, sugars, starches and oxygen. Moreover, 
their pores also allow excess water to evaporate. Therefore, it 
is important that these pores do not become obstacles while 
raining or during morning mist, where water can clog these 
pores and obstruct the air intake and thus the photosynthesis 
process. As a result the plants take different measures to 
manage the water on the surface of their leaves. Some plants 
react by developing a leaf surface texture such as the waxy 
leaves that react in repulsion to water rather than attraction. 
Moreover, the leaves shape and form design has gutters (the 
veins) along their centers that direct the water towards their 
tippy ends to assure total water drainage.
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I am a hiker, 
I am an observer

Renad Shqeirat * 1

I walk around my garden, I walk in my city, I walk in my 
landscape, I travel and walk throughout the world.

While walking in cities and built up spaces, some architectural 
details make me stop and think, some human interactions, 
activities, interventions and practices inspire me, however it’s 
only while walking and hiking through the landscape that I 
pause too often to observe, be mesmerized and stunned by the 
impressive diversity of patterns, by the intensive manifestations 
and forms of coexistence, by the rich variety of colors, hues 
and shades, smells, textures, patterns, tastes and shapes; 
together they create a whole that renders and spells life, 
growth, sustenance. They all work together towards balance 
and harmony that repeat in every simple organism and in the 
collective of organisms, the ecosystem and the habitat. 

* Architect at Riwaq Center for Architectural Conservation
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and teachers and marveled at our collective transition from 
subsistence agriculture to a room showing all the signs of 
kitschy décor all too common in Palestine.  Given a chance to 
gather my thoughts for a preliminary response, I understood the 
contours of the discussion better.

We Palestinians are a formerly agrarian society living amidst, 
some might say, the ruins of the agricultural revolution in 
its own origin place. So I said, “We were always part of the 
Anthropocene, so shouldn’t we also help to write its story now?” 
The young man nodded with the familiar zeal of a Palestinian 
student when challenged to be just as good as the rest of the 
world. He said, “Maybe it is a useful idea after all.”
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free thinkers. However, the same wadis and hillsides have a 
pertinent history to the Anthropocene were one to look more 
deeply.

The Natuf valley, which winds from the highlands north of 
Jerusalem westward toward the Mediterranean Sea, is one 
of the first places early cultivators began to experiment in 
collecting, processing, and planting seeds from wild plants. The 
famed Natufian culture, a central player in the Neolithic plant 
experiments, stretched from modern day Egypt to Turkey. It was 
named for the Natuf valley in Palestine by British archeologist 
Dorothy Garrod who excavated a major Natufian cave site, near 
the Palestinian village of Shuqba in the 1930s. Fascinatingly, 
this site is also the same area where the teachers and students 
participating in the Anthropocene discussion come from.

I briefly sketched the outlines of the sharp debate in the 
“advanced countries” (duwwal mutaqaddamah as our students 
here call them) on the subject of anthropogenic forces on 
the climate coming either from agricultural expansion or the 
dependence on fossil fuels. The Palestinian teachers and 
students come from village schools nestled amongst the hills 
that brought forth the so-called Neolithic revolution and are 
themselves a mere one or two generations now away from 
subsistence cultivation. Here in the Third World, a long way 
from idealized peasant worlds, it is difficult to deny that most 
people want to reap the comforts of modern life. The young 
people had a few things to say about the Anthropocene. In one 
particularly insightful moment, a young man and high school 
student, asked, “what use is the Anthropocene for us?”

I had a difficult time answering such a bold question, so I did 
what most college faculty do when they find themselves in 
such a situation, they pitch it back to the class so they can 
consider an answer. I looked around the room at the students 
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Information on wild food plants is particularly important in 
the age of the proposed Anthropocene, or the first geologic 
epoch  where humans have become a geologic force. Our 
total dependence in modern life on fossil fuels has led us to 
find ourselves asking probing questions about modern human 
modes of life. Problems of the Anthropocene such as carbon 
emissions, consumerism, lack of green space, and climate 
change are easily crowded out in Palestine by overriding 
concerns related to the Israeli occupation.

However, I would like to suggest that traditions of wild food plant 
foraging and the history of plant domestication in Palestine 
compel us to consider the Anthropocene from within the context 
of Palestine. If Palestine is implicated in the rise of agriculture, 
and agriculture is implicated in the coming of the carbon age, 
then Palestinians must participate in the discussion of the 
Anthropocene from within our context.

It is worth considering whether the Anthropocene formation 
may or may not be useful for us Palestinians. I recently led a 
workshop session to discuss the subject with high school science 
teachers and students at a science festival in Ramallah. We 
discussed the question of geologic time scale and the miniscule 
role of humans in shaping the history of the earth. At the same 
time, we discussed the surrounding rural areas where ancient 
peoples domesticated wild grasses and legumes, found in their 
landscape, to produce the first crops. 

Most of the students and teachers came from villages to the 
west of Ramallah which now find themselves enmeshed in the 
Israeli frontier warren of separation barriers and checkpoints. 
They are also working with a local foundation to break away 
from the mostly retrograde Palestinian educational experience, 
which has more to do with producing docile students than 
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two field transects with Amna Othman in Dayr Ballut (elevation 
250m) a local wild plant expert in the Salfit district, cataloguing 
and photographing the plants. Second, we conducted two field 
transects to identify and photograph plants in Wadi al-Dilb 
near Ramallah (elevation 600m). Third, we cross-checked our 
taxonomic nomenclature with reliable print and online datasets 
to tie local names to the accepted scientific names. Fourth, 
we conducted an open community discussion at the Khalil al-
Sakakini Cultural Center in Ramallah in April 2018 with more 
than fifty interested participants to document local plant names. 
This work was largely conducted by a core team of Omar 
Imseeh Tesdell, Yara Dowani,  Yusra Othman, Saher Khoury, 
Renad Shqeirat, Yara Bamieh and Elizabeth Tesdell. We are 
especially grateful to Morgan Cooper and Saleh Totah of 
Mashjar Juthour, Ramallah, for their friendship and assistance 
in plant identification

Plant classification and nomenclature is a delicate art. With 
regard to local Arabic names we decided to put as many names 
as possible, even in the case of overlap between plants, in 
order to document the diversity of local names. In the case of 
scientific names, we adhered strictly to the ‘accepted’ binomial 
nomenclature of the Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF) http://www.gbif.org, which draws its datasets from other 
major world collections. 

The centrality of Palestine

We are not alone in our renewed interest in foraging of wild 
food plants. In many parts of the world, but especially Europe 
and North America, researchers and small groups of people 
have been quietly working to rediscover and make available 
information about wild food plants.
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There has been considerable work on the modern 
documentation of wild food plants and foraging in Palestine 
and the Levant. Much of this work emerged in the tradition 
of European and American ethnographers and scientists of 
the early twentieth century including George E. Post, Gustav 
Dalman, Grace Crowfoot, Louise Baldensperger, and Hilma 
Grandqvist. Palestinians, some of whom retained a professional 
relationship with international researchers, including Tawfik 
Canaan, Hanna Stephan Hanna, Omar Saleh al-Barghouthi, 
and others, contributed many works on the agriculture and 
peasant life of Palestine in this early period. Researchers 
coming from the Zionist movement also produced a massive 
amount of work on this topic to help drive the colonization project 
with special reference to Aaron Aaronsohn, Michael Zohary, 
Naomi Feinbrun, and Avinoam Danin. In response, a new 
generation of Palestinian researchers Shukri Arraf and Sharif 
Kanaaneh, among others, worked from the 1970’s through the 
1990’s to document both plant and peasant life in Palestine. In 
addition, Mohammed Ali-Shtayeh and Rana Jamous have also 
extensively published on wild edible foods in Palestine.

In contrast to the above work, we do not aim to give an 
encyclopedic or comprehensive list of wild food plants. 
Moreover, we do not seek to make claims about the health or 
nutritional benefits of these plants. 

Rather we offer a select list of common wild food plants in the hill 
region of the West Bank that are particularly useful and helpful 
in the face of coming environmental challenges. Building upon 
the Palestinian folkloric and scientific traditions noted above we 
provide a select list of wild edible food plants that may offer new 
avenues of exploration of alternative food crops in Palestine.

In early 2018 we used four interconnected research methods 
to produce the information you see here. First, we conducted 
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Moreover, foraging of wild food plants for most of these peoples 
is a deeply gendered enterprise with women functioning as the 
primary reservoir of knowledge and practice.

Wild food plants began to decline in importance as people 
trained grasses, legumes, and other wild plants to produce 
bigger seeds, ripen at the same time, and produce easily 
harvestable and storable grains. This process is ongoing and 
has taken thousands of years to transform a wild grass  to 
produce the wheat plant as a viable agricultural grain. However, 
as recent work in paleoethnobotany has shown, reliance on wild 
plants ebbed and flowed–it did not switch immediately–as part 
of the strategy for human survival in the case of periods of poor 
agricultural yields. 

In the very recent history of the last two hundred years, the 
modern agricultural reliance on high-yielding crop varieties has 
resulted in a massive decline in the diversity in our crops as 
we depend now on only a few crops. For example, instead of 
every village in the Levant having its own heirloom varieties of 
wheat (as in Palestine with dibbiyyeh (دّبّيــه) and heittiyyeh (هيتّيــه)  

wheats), now we rely on a few varieties among many other 
wheats. Studies show that we have lost the vast majority, up to 
seventy-five percent, of these local varieties.

In Palestine, we have a particular relation to this question. It 
is in the general area of the Levant and Fertile Crescent that 
people transformed wild plants into some of the world’s most 
important grain crops, like Einkorn and Emmer wheats, barley, 
chickpea, flax, lentil, pea and bitter vetch. Here in the hills 
and open areas you can find the wild relatives of these crops 
growing today without human interference. For more than 100 
years, they have been explored, collected, and classified by 
scientists seeking to improve the domesticated crops with traits 
from their wild relatives.
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Wild Food Plants, 
Anthropocene, Palestine

Omar Imseeh Tesdell *1

Wild food plants or wild edible plants have always been an 
important part of the human diet. They have provided the 
backbone of human survival for millennia before agricultural 
cultivation. They have continued to be important even with the 
advent of agricultural cultivation, when people began to train 
wild plants to produce food on a human schedule rather than a 
schedule bound to the microclimates of their locale. 

Wild food plants grow without help from humans. Some are 
annuals, emerging in spring and summer to produce edible 
leaves, stems, flowers, and then going to seed in order to grow 
again the next season. Some are perennials, and give useful 
leaves and fruits without the need to reemerge each year. They 
are foraged (collected) and either eaten raw or sautéed.Essentially 
every group of people around the world have relied, whether for 
sheer survival or culinary pleasure, on wild plants for food. 

* teaches geography and environmental studies at Birzeit University in Palestine.





Accepted GBIF English name

-
-
Round-Leaf Crane's-Bill
Dwarf Mallow
Solomon's lily
-
-
Belgium Endive
Jerusalem salvia
-
Aniseed-weed
Tournefort's gundelia
-
-
Carob tree
Florist's Cyclamen
Mediterranean-Medlar
Button clover
Dock family
-
Biblical hyssop
-
-
Thyme-leaved savory
-

قائمة النباتات البّرية الغذائية المختارة

26
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50
52
53
54
58
59
60
62
63

األسماء احمللية

ِحمصيص، حميمصة، سنينة، ركيبة
سيَسعة، َجليبنة، َجلَثون، اسيبعة، اصيبعة

ِرجل الصوص، الساعة، الدّبوس
اخُلبّيزة

لوف، أُذن الفيل، ِليف
ُمّرار، مّريَر

ُقرَصَعّنة، عصا الراعي
ِعِلك، ِهندباء، العقيدة

لسان الثور، لّسينة، ورق لسان
لُّفيْتة، َخردل

شوَمر
َعّكوب، كّعوب

ّبح، ذّنبح، ِهندباء خس بّري، ِذّ
سيبَعة
خروب

  زعمطوط، زوزو، طوطو، َقرن الغزال، الَغليون، بّخور مرمي
َزعرور

ُقرص ستي، ُقرطة، ُخبزة الراعي، طبَق الراعي، املطبَّق، احللزونة
ُحّميض
َهليون

زعتر سبلة
زعتر رومي، زعتر حمير، زعتر بيض، ندغ البساتني

زعتر فارسي، ُزّحيف، ِزعتمان
زعتر، سعتر

زعتر بالط، قرينية، زعتمان، عشب الشاي، دقة عدس



Accepted GBIF scientific name

Rumex cyprius Murb.
Lathyrus blepharicarpus Boiss.
Geranium rotundifolium L.
Malva pusilla S.
Arum palaestinum Boiss.
Centaurea pallescens Delile
Eryngium creticum Lam
Cichorium intybus L
Salvia hierosolymitana
Sinapis incana L
Foeniculum vulgare Mill.
Gundelia tournefortii L.
Lactuca tuberosa Jacq
Lotus palaestinus t.
Ceratonia siliqua L
Cyclamen persicum L
Crataegus azarolus L
Medicago orbicularis (L.) Bartal
Rumex species
Asparagus aphyllus L.
Origanum syriacum L.
Thymbra capitata L.
Thymbra spicata L.
Satureja thymbra L.
Clinopodium serpyllifolium (M.Bieb.) Kuntze

Accepted GBIF English name

-
-
Round-Leaf Crane's-Bill
Dwarf Mallow
Solomon's lily
-
-
Belgium Endive
Jerusalem salvia
-
Aniseed-weed
Tournefort's gundelia
-
-
Carob tree
Florist's Cyclamen
Mediterranean-Medlar
Button clover
Dock family
-
Biblical hyssop
-
-
Thyme-leaved savory
-

List of Selected Wild Edible Plants
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