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والرغبة يف  ال�صعوب،  ل�صعب من  اأو  الأمم،  لأمة من  املنجز احل�صارّي  جزء من 

تغييب اأّمة من تقومي التاريخ الإن�صايّن، من قبيل تكالب الأمم بع�صها على بع�صها 

الآخر، ويف ذلك تنا�ٍس مق�صود لقيمة خ�صارة احل�صارة الب�صرية من جّراء اقتطاع 

جزء من منجزاتها، فهي معادلة )خ�صارة - خ�صارة(، واإن كّنا ندرك اأن ثّمة من 

يخ�صر اأكرث يف هذه املعادلة.

واإذا كانت ال�صراعات قد �صمحت بنهب مقتنيات متاحف، وهو اأمر حم�صوب، 

اإل اأّن اجلانب غري املح�صوب يتمثل يف نهب مواقع اأثرية، واحلفر والتنقيب غري 

ال�صرعّي، وت�صهيل تهريب الآثار واملخطوطات. فقد ق�صفت 12 متحفا يف �صوريا 

وحدها على الأقل، و�صّجل نهب 5000 قطعة اأثرية منها، بقيمة يقّدرها املخت�صون 

تقدير  بع�صها حلقه دمار كامل، وي�صعب  اأثرية،  مبلياري دولر، وهّدمت مواقع 

قيمتها.

واملخطوطات،  الأثرية  القطع  من  الآلف  مئات  نهبت  فقد  العراق،  يف  واأّمــا 

احلفر  اأعــمــال  وتفاقمت  اإح�صاوؤها،  وي�صعب  الآلف،  ع�صرات  منها  وهــّرب 

والتنقيب غري امل�صروعني، وما زالت م�صتمرة دون توقف.

ويف م�صر تعّر�صت املتاحف اإىل نهب، وتخريب متعّمد، وتلف، ونهبت خمازن 

لالآثار، وتزايدت اأعمال التنقيب غري امل�صروع، وتهريب القطع الأثرية، مما ي�صّكل 

تعظيما خل�صارة الأمة، بل وللب�صرية جمعاء.

ويفيد الآثارّيون باأن كل قطعة يتّم تهريبها تفقد 70% من قيمتها التاريخية، 

هذا ف�صال عن تاأّثر التاريخ بغياب كثري من الرتاث الأثرّي، وترّدي قطاع ال�صياحة 

من  ي�صري  غري  جزءا  ت�صتقطب  كانت  التي  البلدان  هذه  يف 

�صياحة العامل.

فهل نح�صب خ�صاراتنا؟!
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 �صكل 1: خريطة الأردن مبينة منطقة الدرا�صة

اأما �صال�صل اجلبال املمتدة على طول ال�صدع الآفرو- اآ�صيوي والتي تقطعها اأودية ل تزال املياه 

اأر�صها  وخ�صوبة  العليل،  بهوائها  فتمتاز  واملوجب(  والزرقاء،  )الريموك،  منها  بع�س  يف  جتري 

وتغطيها الغابات يف كثري من املناطق كما هو احلال يف جبال عجلون )�صكل 2اأ(. وهذه املناطق 

اجلبلية اخل�صراء )2ب( املغطاة باأ�سجار البلوط وال�سنوبر وغريها من الأ�سجار مق�سد �سياحي 

وعنوان دائم للرحالت. وقد �صكنها النا�س منذ الع�صور احلجرية وحتى الوقت احلا�صر. وحر�صت 

الدولة الآن على اإن�صاء املحميات فيها مثل “حممية برق�س”.

   

�صكل 2اأ: منظر عام جلبال عجلون                         �صكل 2ب: منظر عام ملنطقة الكورة يف الربيع

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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واأما فوق جبال البلقاء فتتمركز عّمان بجبالها املك�صوة بعمارة متعددة الطرز من قدمي وحديث. 

وقلعتها احل�صينة وطلتها  القدمية،  ال�صلط حيث مدر�صتها  النا�س مدينة  يزور  اأن  اأجمل من  وما 

على وادي �صعيب الذي ي�صلها بنهر الأردن حيث مغط�س امل�صيح. واأما مادبا فهي مليئة بالكنائ�س، 

وي�صتطيع الناظر اإىل الغرب من فوق جبل نبو روؤية مدينة القد�س، اأما الناظر اإىل ال�صرق فال بد اإل 

واأن يقع نظره على مدينة اأم الر�صا�س الغنية باآثارها.

 ول تقل جبال والكرك وال�صراة جماًل عن اجلبال ال�صمالية والو�صطى، ويكفينا القول اأن منحدر 

وادي املوجب الذي كان م�صلكًا للنا�س، ومير فيه طريق امللوك الروماين املمتد من ب�صرى يف �صهول 

الوادي  تاريخي، �صكن  لكنه ممر  الطبيعية  املناظر  اأجمل  لي�س فقط من  يعّد  العقبة،  اإىل  حوران 

النا�س ابتداء من الع�صر احلجري احلديث ما قبل الفخار )ب( اأي قبل اأكرث من ت�صعة اآلف عام. 

ول ميكننا غ�س الطرف عن منطقة وادي احل�صا والطفيلة وال�صلع وب�صرية و�صانا ووادي مو�صى 

والبرتاء، فهذه كلها عناوين ملقا�صد جمموعات ال�صياح. 

واأما البادية الأردنية، والتي ت�صكل ما يقرب من 80% من جمموع م�صاحة الأردن، فهي ل تقل 

تنوعًا عن وادي الأردن واملرتفعات اجللية، فهناك ال�صحراء البازلتية )احلرة( التي تربط �صمايل 

الأردن  بني  الوا�صلة  ال�صوان(  اأو  احلماد  )اأر�ــس  ال�صرقية  وال�صحراء  �صوريا،  بجنوبي  الأردن 

والعراق وال�صعودية. ويتخلل هذه البوادي وال�صحاري اأودية كانت هي ال�صريان بني اجلزيرة العربية 

و�صماليها، وهنا يكون وادي ال�صرحان حيث �صارت فيه �صنابك خيل الفتوحات ال�صالمية، وقوافل 

التجار عرب الع�صور. ويجب األ نغفل عن ذكر القالع والق�صور ال�صحراوية الأموية املتناثرة فوق 

ج�صد البادية الأردنية. واأما وادي رم، الذي تعك�س رماله الوردية اأ�صعة �صم�س دافئة، ويت�صلق النا�س 

جباله العالية، فيعد حتفة فنية نحتها رب العاملني.

ي�صم هذا التنوع البيئي واجلغرايف مقومات �صياحية متعددة، يجب اأن تكون يف نظرنا برتول 

�صياحة اأردنية لو اأح�صن ا�صتثمارها. وحيث اأن املجال لن يت�صع للكالم حول هذه املقومات يف جميع 

اأنحاء الأردن، فاإننا راأينا اأنه من واجبنا اأن ن�صلط ال�صوء على �صمايل البالد خا�صة اإذا ما علمنا 

املمتدة بني مدينتي جر�س )�صكل  املنطقة  ال�صياحية ترتكز مبجملها على زيارة  الوفود  اأن قوافل 

3( والبرتاء الأثريتني، وقليل منها من يق�صد �صمايل هذه املنطقة على الرغم من غناها باملوارد 

ال�صياحية.

اأ.د. زيدان كفايف 
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�صكل 3: منظر عام ملدينة جر�س الأثرية

بعد هذا ال�صتعرا�س قد يخطر ببال القارئ اأننا راأينا اأو حددنا ال�صياحة بعناوين مواقع اأثرية، 

ترتبط  ال�صياحة  اأن  القول  نود  فاإننا  العك�س من هذا  فعلى  الأردن.  ال�صياحة يف  كل  واأن هذه هي 

باأهداف عند ال�صائح، وهي على اأ�صكال متعددة، نذكر منها الآتي:

1.ال�صياحة الثقافية: اأي زيارة املواقع الأثرية والرتاثية واملتاحف للتعرف على تاريخ وتراث الأردن.

2. ال�صياحة التاريخية: لقد وقعت على اأر�س الأردن العديد من الأحداث التاريخية الهامة فعلى 

�صبيل املثال وقعت على نهر الريموك معركة الريموك، ويف احلميمة بالقرب من مدينة معان 

كانت الدعوة العبا�صية

3. ال�صياحة الدينية: اإذ اأن الأردن جزء من البالد املقد�صة لدى اأبناء الديانات ال�صماوية الثالث 

فعلى اأر�صه �صار الأنبياء ومنهم اأ�صحاب الر�صالت مو�صى وعي�صى وحممد. كما اأن يف الأردن 

العديد من امل�صاجد، والكنائ�س، والأ�صرحة.

4. ال�صياحة الطبيعية: اأي زيارة املحميات الطبيعية، مثل الغابات.

5. ال�صياحة العالجية: فهي لي�صت فقط مقت�صرة على التداوي يف امل�صت�صفيات، لكنها ت�صمل اأي�صًا 

زيارة املنتجعات ال�صحية ذوات املياه املعدنية ال�صاخنة.

6. ال�صياحة الرتفيهية.

هذا في�س من غي�س، فقد ي�صيف البع�س اأ�صكاًل اأخرى لل�صياحة. كما اأنه من املمكن اأن يكون 

عمرية  فئة  ومن  لآخــر،  �صخ�س  من  املادية  الإمكانيات  تختلف  كذلك  اأجنبيًا.  اأو  حمليًا  ال�صائح 

بوجود مقومات  وثيقًا  ارتباطًا  اأي�صًا  ترتبط  الأمور  لأخرى. هذه  اجتماعية  �صريحة  ومن  لأخرى، 

حتفز النا�س على زيارة منطقة ما، وق�صاء وقت ما قد يطول اأو يق�صر ح�صب اهتمامات ال�صخ�س، 

واإمكانياته املادية.

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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لعهد قريب وقبل عام 1948م كانت مدينة اإربد والقرى املحيطة بها تقع على الطريق التجاري 

الذي ي�صل بني الأردن وحيفا على �صاطئ البحر املتو�صط يف فل�صطني، وعلى هذا الطريق تقع مدن 

طربية والنا�صرة. وعلى الرغم من انقطاع هذا الطريق بعد تاأ�صي�س دولة ا�صرائيل، اإّل اأن املنطقة 

الها�صمية من حيث  الأردنية  تعّد ثالث مدن اململكة  اإربد  واأ�صبحت مدينة  ازدهردت ومنت �صريعًا 

اأم قي�س، وبيت  اأخرى مثل  اإربد فاإن هناك مدن ومراكز ح�صارية  الأهمية. وبالإ�صافة اإىل مدينة 

اأوابد واآثار �صاخمة لكنها، ولالأ�صف ل حتظى بزيارات  را�س، وعجلون، وجر�س ت�صم بني جنباتها 

الوفود ال�صياحية كما هو احلال يف املنطقة الواقعة اإىل اجلنوب من عّمان العا�صمة. ومن هنا نت�صائل 

ما هو ال�صبب؟ على الرغم من وجود مقومات ومتطلبات ال�صياحة الدولية والتي نذكرها اأدناه.

جدول 4.3  توزيع حركة املجموعات ال�شياحية  ح�شب مكان القامة للفرتة كانون ثاين - حزيران  2014*

اأ.د. زيدان كفايف 

مكان القامة
عدد ال�صياح

  No. of  Tourists

عدد الليايل 

ال�صياحية 

 No. of Tourist 
Nights

   معدل 

القامة   

 Average
 Length of

Stay

احل�صة 

املئوؤية لعدد 

الليايل % 

 Share of
 Nights

Place Of Stay

 

Amman%166,606432,9152.6041.9عمان
Petra%114,555215,9221.8820.9البرتاء
Aqaba%59,238190,9043.2218.5العقبة

Dead Sea%49,700126,7572.5512.3البحر امليت
Wadi Rum%24,23434,3781.423.3وادي رم 

Madaba%6,39112,9932.031.3مادبا
Karak%5046411.270.1الكرك

Tafeleh%2,0242,4211.200.2الطفيلة
Ma›an Spa%4,62412,8772.781.2ماعني
Jarash%55581.050.0جر�س

Irbid%1582751.740.0اربد
Azraq%53841.580.0الزرق

Ajlun%1712101.230.0عجلون
AL- Shobaq%221.000.0ال�صوبك

Maan%221.000.0معان
Others%1,6522,9041.760.3اخرى

 429,9691,033,343   

امل�صدر : وزارة ال�صياحة والثار

*اولية

 Source : Ministry of
Tourism & Antiquities
Preliminary*
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اأ. مقومات ال�صياحة الثقافية:

تعج املنطقة الواقعة اإىل ال�صمال من نهر الزرقاء والتي ت�صمل حمافظات اإربد وجر�س وعجلون 

بالعديد من املواقع الأثرية الهامة والتي ترتاوح يف تاريخها من مليون �صنة خلت، كما هو احلال 

يف موقع تل اأبو هابيل يف غور الأردن)Muheisen 1988( ، وحتى الوقت احلا�صر )�صكل 4(. 

وانت�صرت هذه املواقع على جميع املناطق اجلغرافية، �صواء يف الأغوار، اأو املرتفعات اجلبلية. ول 

اأهم  على  اأمثلة  �صن�صرب  لكننا  بالتف�صيل،  منها  واحد  كل  عن  التحدث  املجال  هذا  يف  ن�صتطيع 

املواقع والتي من املمكن اأن تكون هدفًا للزيارات ال�صياحية، بادئني بالأقدم ثم الأحدث:

�صكل 4: خريطة تبني اأهم املواقع الأثرية يف حمافظة اإربد

1. مواقع قرى ال�صيادين:

تعد فرتة ع�صور ما قبل التاريخ اأطول فرتة عا�صتها املجتمعات الب�صرية، فهي تبداأ منذ اأن بداأ 

الإن�صان ب�صناعة الأدوات احلجرية قبل حوايل مليون ون�صف �صنة وت�صتمر حتى معرفته للكتابة يف 

منت�صف الألف الرابع قبل امليالد )حوايل 3400 قبل امليالد(. ويق�صم الباحثون هذه الفرتة الطويلة 

من عمر الإن�صان اإىل فرتات فرعية اأخرى، هي: القدمي، واملرحلة النتقالية لال�صتقرار والنتاج، 

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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واحلديث، والع�صر احلجري النحا�صي. وعا�س الن�صان يف املرحل القدمية متنقاًل، �صيادًا، وجامعًا 

الزراعة  اأن عرف  بعد  ودائمة  ثابتة  اآلف عام يف قرى  اأكرث من ع�صرة  ا�صتقر قبل  بينما  للقوت؛ 

ودجن احليوانات، �صبقتها مرحلة انتقالية بنى الن�صان لنف�صه فيها خميمات مو�صمية، ودائمة اأطلق 

عليها بع�س املتخ�ص�صني ا�صم “قرى ال�صيادين” )كفايف 2013(.

ومن اأف�صل الأمثلة على مثل هذا النوع من املواقع، موقع خميم دائم عرث عليه يف وادي احلمة 

)�صكل 5( الواقع اإىل ال�صمال من موقع طبقة فحل )Pella( الذي متيز بغناه باملخلفات الأثرية 

حيث عرث فيه على عدد من املناجل التي ا�صتخدمت يف ح�صد احلبوب الربية، وال�صحون، واملدقات، 

واملجار�س، والهاونات كلها من البازلت.  لكن الأهم من هذا وذاك هو الك�صف عن عدد قليل من 

اأ�صكال  عليها  حمفور  لوحات  بثالث  مبانيها  جــدران  اأحد  طرف  انتهى  ال�صكل  م�صتديرة  مباين 

.)Edwards et al. 1988( هند�صية. ويعتقد املنقب اأن هذا املبنى رمبا بني لأغرا�س دينية

�صكل 5:منظر عام ملخيم وادي احلمة

2. قرى الفالحني الأوائل:

عرف النا�س يف الأردن الزراعة قبل اأكرث من ع�صرة اآلف عام، وجاءت اأقدم ال�صواهد على 

هذا الأمر يف الأردن من قرى ب�صيطة يف وادي فينان/وادي عربة، ومن موقع ي�صمى “عراق الدب” 

 Kuijt  et al.( �صابقًا”  “الياب�س  الــريــان  وادي  على  مطلة  منطقة  يف  عجلون  جبال  يف 

بالنا�س، تطورت قرى الفالحني لت�صبح كبرية تتجاوز يف  ا�صتقر احلال  اأن  1991(. لكن وبعد 
م�صاحتها ع�صرات الكيلومرتات املربعة، واأف�صل مثال على هذا من موقع يقع على اأطراف مدينة 

اأ.د. زيدان كفايف 
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الأردنية  اأثرية من اجلامعة  بعثة  املوقع  وتعمل يف هذا  ال�صوان”.  “اأبو  وا�صمه  جر�س اجلنوبية، 

ك�صفت النقاب عن عمارة بنائية )�صكل 6( ل مثيل لها يف الأردن يعود اأقدمها حلوايل ت�صعة اآلف 

عام )النهار 2008(.

�صكل 6: العمارة يف تل اأبو ال�صوان قرب جر�س

ال�صرق  اإىل  الواقعة  الأوديــة  �صفاف  على  تتاأ�ص�س  بــداأت  امليالد  قبل   6000 حوايل  ويف  كذلك 

والغرب من مدينة اإربد مثل وادي ال�صاللة، ووادي عني راحوب ، ووادي زقالب، ووادي اجلرم عدد 

تكاثروا  النا�س  اأن  ال�صل�صال. ويدلنا هذا على  اأوانيهم من  اأهلها �صناعة  التي عرف  القرى  من 

يف �صمايل الأردن مما اأدى اإىل انت�صارهم فوق مناطق متعددة. ولالأ�صف وعلى الرغم من اأن هذه 

اأنها لي�صت هدفًا  اإّل  املواقع تقع على م�صافة ق�صرية من مواقع �صياحية مثل جر�س، وطبقة فحل 

للزيارات ال�صياحية.

3. املدن الأوىل يف �صمايل الأردن:

من املتفق عليه اأن املدن ن�صاأت يف بالد ال�صرق الأدنى القدمي يف الن�صف الثاين من الألف الرابع 

قبل امليالد، واأن البدايات كانت يف جنوبي بالد الرافدين، وبالتحديد يف مدينة الوركاء. ويظهر اأن 

ظهور املدينة يف الأردن جاء متاأخرًا قلياًل عنه يف بالد الرافدين، وكان هذا خالل الن�صف الأول 

من الألف الثالث قبل امليالد  اأي يف حوايل 2800 قبل امليالد. لكن اإذا ما جتولنا يف مدينة اإربد 

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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وحميطها باحثني عن مواقع تعود لالألفني الرابع والثالث قبل امليالد لوجدنا اأن هناك العديد من 

املواقع املتفاوتة يف م�صاحاتها واأهميتها ومنها: تل اإربد، وتل احل�صن، وخربة راحوب، وتل الفخار، 

واأم الرجلني، وكفريوبا،  وتل زرعة، وطبقة فحل، واملغري، و�صال. ويعّد موقع خربة الزيرقون )�صكل 

7( من اأقدم املدن التي ن�صاأت يف الأردن حيث عرث فيه على مباين دينية )�صكل 8(، واإدارية، ونظام 

مائي مكون من الآبار والأنفاق. كما كانت املدينة حماطة بالأ�صوار ال�صخمة ولها بوابتان رئي�صيتان، 

الأوىل يف اجلهة ال�صمالية، والثانية يف اجلنوبية )اإبراهيم ومتمان   1987(.

�صكل 8: معبد الع�صر الربونزي املبكر الثالث )حوايل 2750 - 2400 قبل امليالد( يف خربة الزيرقون

اأ.د. زيدان كفايف 

�صكل 7: منظر عام للمدينة العليا يف موقع خربة الزيرقون �صمال �صرقي اإربد
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ولالأ�صف فاإن مثل هذا املوقع املعا�صر ملواقع اأخرى يف املنطقة مثل تل املت�صلم )جمدو(، واأريحا 

يف فل�صطني والتي هي مقا�صد �صياحية ل يزوره اأحد، بل هو معر�س للدمار.

احلجرية  الن�صب  من  حقول  هو  اإربــد  مبدينة  املحيطة  املناطق  يف  النتباه  يلفت  ما  واأكــرث 

)Dolmens( والتي تعود بتاريخها لالألف الرابع قبل امليالد )�صكل 9(. هذه الن�صب متاثل نوعًا 

ما الدوائر احلجرية املوجودة يف بريطانيا واملعروفة با�صم )Stone Hinges( ، والتي تعد من 

الأهداف ال�صياحية لزائري بريطانيا، بينما جندها هدفًا للتدمري يف الأردن. األ ميكن ال�صتفادة 

منها وجعلها مق�صدًا �صياحيًا هاما .)Kafafi and Scheltema 2005( اإن مثل هذه الآثار 

تنت�صر فوق منا طق متعددة من الأردن، لكنها ل تلقى الهتمام الكايف فهي هدف لأ�صحاب املحاجر 

بدًل من اأن تكون هدفًا للوفود ال�صياحية.

�صكل 9: اأحد الن�صب احلجرية على طريق احل�صن - كفر يوبا

لكن  الأردن،  �صمايل  الربونزية يف  الع�صور  الوحيدة من  املدينة  الزيرقون هي  تك خربة  ومل 

تلتها مدن اأخرى برز عدد منها يف �صمايل وادي الأردن مثل مواقع طبقة فحل )�صكل 10( وتل اأبو 

على  و�صعها  و�صرورة  اأهميتها  اإىل  ن�صري  بل  بالتف�صيل  عنها  ب�صدد احلديث  هنا  ول�صنا  اخلرز. 

اخلارطة ال�صياحية الأردنية. اإن موقع طبقة فحل هو من اأكرب واأهم املواقع الأثرية يف الأردن، اإذ 

بدء ال�صتقرار فيه قبل اأكرث من ثمانية اآلف عام، وعرث فيه على معبد بقي قيد اخلدمة حلوايل 

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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األف وخم�صمائة �صنة. ومن طبقة فحل بعثت اأقدم ر�صالة دبلوما�صية اأردنية من حاكم املدينة اإىل 

الفرعون امل�صري يف حوايل 1400 قبل امليالد، وكانت املدينة ملجئًا للم�صيحيني الهاربني من ظلم 

الرومان، وعلى اأر�صه ح�صلت اأوىل معارك الفتح ال�صالمي )غوامنه 1986ب(.

4. �صمايل الأردن من حوايل 1200 وحتى 332 قبل امليالد:

من املعلوم للباحثني املهتمني بتاريخ الأردن واآثاره اأنه ل تزال تنق�صنا املعلومات التاريخية من 

وثائق مكتوبة توؤرخ لفرتة بني حوايل 1200 - 1000 قبل امليالد، لكن الأمر يختلف عندما ندخل 

اإىل اجلنوب من  الواقعة  اأنه حكم يف املنطقة  اأي�صًا  املتعارف عليه  الأول قبل امليالد. ومن  الألف 

نهر الزرقاء خالل هذه الفرتة  ثالث ممالك/ م�صيخات هي: العمونية، واملوؤابية، والأدومية، لكن 

ال�صوؤال الذي يبقى ل يجد جوابًا: من هم �صكان �صمايل نهر الزرقاء يف هذه الفرتة؟ ل نود الغو�س 

بالكالم والبحث لالإجابة على هذا ال�صوؤال، لكننا نود القول اأن امل�صوحات الأثرية التي جرت يف هذه 

املنطقة ك�صفت النقاب عن عدد كبري من املواقع من اأهمها: تل الرميث، وعني راحوب، وتل املغري، 

وتل احل�صن )�صكل 11(، ويعمون، وتل بيت يافا، وطبقة فحل، وتل اأبو اخلرز، وتل ال�صعيدية، وتل 

املزار، وتل دير عال. هذه املواقع كبريها و�صغريها ل يزال غري مدرج على اخلارطة ال�صياحية، بل 

والأدهى والأمر ملن ي�صكن جماورًا له.

�صكل 11: منظر عام لتل احل�صن جنوبي مدينة اإربد

اأ.د. زيدان كفايف 

�صكل 10: منظر عام ملوقع طبقة فحل
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5. �صمايل الأردن من الإ�صكندر املكدوين وحتى الفتح ال�صالمي )حوايل 332 ق.م - 636م(:

اأ�صبحت  ال�صام  بالد  اإىل  امليالد  قبل   332 حوايل  يف  املكدوين   ال�صكندر  جيو�س  دخول  بعد 

الأردن جزءًا من العامل اليوناين، وبعد وفاة هذا القائد تنازع قادة جي�صه احلكم، فوقعت الأردن 

وخالل الفرتة بني حوايل 301 - 198 قبل امليالد حتت حكم البطاملة يف م�صر. ومل ي�صتمر الأمر 

طوياًل للبطاملة حتى �صقطت �صوريا كلها، مبا يف ذلك الأردن، خالل الفرتة بني حوايل 198 - 63 

اأم  منها  الأردن  يف  مدنًا   حكمهم  فرتة  خالل  الإغريق  اأ�ص�س  لقد  ال�صلوقيني.  حلكم  امليالد  قبل 

قي�س )جدارا(، وبيت را�س )كابيتوليا�س(؛ واأعاد ت�صمية اأخرى ومنها عّمان )فيالدلفيا(، وجر�س 

)جرا�صا، اأنتيوخ( )Bienkowski 1991: 16(.ومن املالحظ هنا اأن منطقة �صمايل الأردن 

تزخر بعدد من املدن املعروفة بالديكابولي�س )املدن اليونانية الع�صر(. ول نريد يف هذا املقام اأن 

نقدم و�صفًا اأو �صرحًا لهذه املدن، ولكننا �صنقول كلمة يف اأم قي�س.

تقع بلدة اأم قي�س الأثرية على بعد 28 كيلومرتًا اإىل ال�صمال الغربي من مدينة اإربد، وتتمركز 

فوق مرتفع جبلي مكون من ال�صخور اجلريية، يف مكان يطل على نهر الريموك، وجبال اجلولن، 

ا�صتق  ومنه  “مكي�س”،  با�صم  املكان  العثمانيون  �صّمى  الأردن )�صكل 12(.  ووادي  وبحرية طربية 

ال�صم احلايل “اأم قي�س”، اأي املكان الذي كانت جتمع فيه املكو�س “ال�صرائب”. اأما يف الع�صور 

اليونانية - الرومانية فكان ا�صمها “جدارا”. وهي تتبع يف الوقت احلا�صر لواء بني كنانة.

�صكل 12: منظر عام لوادي الريموك ميكن م�صاهدته من اأم قي�س

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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ودّعمت  املدينة،  حت�صني  الآثــار،  علماء  قبل  من  بالهللين�صتية  امل�صماة  الفرتة،  هذه  خالل  مت 

بالأبراج خا�صة يف اجلهة اجلنوبية للمدينة. لكن املدينة تعر�صت للتدمري اإّبان الثورة املكابية على 

ال�صلوقيني، حني احتلها ودمرها “يوحنا هريكانو�س” يف حوايل 100 قبل امليالد. ومل ي�صتمر الأمر 

طوياًل، لأن بالد ال�صام �صقطت يف حوايل 63 قبل امليالد بيد القائد الروماين “بومبي” الذي اأعاد 

بناء املدينة، و�صمها لتحالف املدن اليونانية الع�صر “الديكابولي�س”. لكن وبعد تويل المرباطور 

اخلا�صعة  طربية  حو�س  اإىل  لها  التابعة  واملناطق  �صمها  روما  يف  “اأغ�صط�س” العر�س  الروماين 

اأنها  اإذ  ي�صتمر احلال طوياًل  اأهلها، ومل  الأمر مل يعجب  “هريود الأكرب”. لكن هذا  امللك  حلكم 

الرحالة  تناول عدد من  ولقد  ال�صورية.  املقاطعات  واحدة من  وعادت   ، وفاة هريود  بعد  حتررت 

ومنها  “جدارا” باحلديث،  “جوزيفو�س” مدينة  والكتاب اليونان والرومان من اأمثال “بليني” و 

ن�صتمد معلوماتنا التاريخية حول املدينة يف الع�صور الكال�صيكية.

اأنه واأثناء زيارته  اإذ  اأم قي�س،  اأن ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم زار  ويروي كتاب العهد اجلديد 

لها ظهر له رجاًل يحمل اأرواحًا �صّريرة، فما كان منه اإّل اأن طهره من هذه الأرواح وحّملها لقطيع 

اأم  قي�س خالل  اإىل مياه البحر. وح�صلت  من اخلنازير الذي ذهب راك�صًا فوق ال�صخور ليقفز 

دخول  وبعد   . ”Colonia Valentina Gadara “ القرن الثالث امليالدي على لقب �صرف

البالد يف الديانة امل�صيحية، اأي خالل الفرتة ال�صابقة لالإ�صالم )الفرتة بني القرنني الرابع وال�صابع 

انت�صار  حتى  عليه  هو  ما  على  احلال  وبقي  م�صيحية.  اأ�صقفية  اإىل  املدينة  حتولت  امليالديني(، 

امل�صلمني يف معركة الريموك يف عام 636م )15 هجرية(، حيث اأ�صبحت مدينة عربية ا�صالمية.

امليالد  قبل  الرابع  الألف  فعليًا يف منت�صف  النا�س  ا�صتقر  ففيها  باآثارها،  قي�س غنية جدًا  اأم 

وبقوا فيها حتى الآن. وتتنوع البقايا الأثرية فيها بني مبان يونانية، ورومانية، وبيزنطية، واإ�صالمية؛ 

اإ�صافة للقرية العثمانية، واأنفاق للمياه ت�صري مل�صافات طويلة حتت الأر�س. كما وتطل املدينة من 

جهتها ال�صمالية على موقع احلّمة ذو املياه املعدنية ال�صاخنة، والتي هي على مرمى حجر من نهر 

اأن املدينة كانت نقطة جذب للمفكرين والأدباء  الريموك، مما زاد جمال املدينة جماًل. ويظهر 

والباحثني عن ال�صتجمام ابتداء من فرتة حكم الرومان على املنطقة حيث اأن�صاأت بها معاهد علمية 

تخرج منها ال�صاعر)ملياجر( )هاردجن 2010: 82-81(.

وادي  على  مطل  جمايل  فموقعها  �صياحي،  جانب  من  اأكــرث  قي�س  اأم  ملدينة  اأن  نرى  هنا  من 

والرومانية،  اليونانية  الآثار  ت�صم عددًا من  اأنها  كما  الريموك، وجبال اجلولن، وبحرية طربيا، 

زيارة  تتاأتى من  الدينية  اأهميتها  فاإن  العثمانية. غري هذا،  القرية  نن�صى  ول  ال�صالمية،  واملباين 

ال�صيد امل�صيح لها ووجود عدد ل باأ�س به من الكنائ�س البيزنطية )�صكل 13(. وعلى الرغم من وجود 

اأ.د. زيدان كفايف 
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هذه املقومات ال�صياحية اإّل اإن الزائر لها ل يرى فيها اإّل العدد القليل من الوفود ال�صياحية. وهنا 

نت�صائل ما هو ال�صبب؟ األ ميكن اأن نقول باأن البرتاء جوهرة اجلنوب، واأم قي�س درة ال�صمال....!!!

 

�صكل 13: كني�صة بيزنطية يف اأم قي�س

هذا مثال �صاهد على املقومات ال�صياحية الثقافية ، ومثله الكثري يف �صمايل الأردن فهناك مواقع 

اإىل تطوير  يزال بحاجة  املواقع ل  واإربــد، واحل�صن، وجر�س. كثري من هذه  را�س،  وبيت  قويلبه، 

وتاأهيل وت�صويق �صياحي.

ومتحف  اإربــد،  تل  فوق  )ال�صرايا  اأثرية  متاحف  اإربد  مدينة  ففي  الأثرية  للمواقع  وبالإ�صافة 

الرتاث الأردين يف جامعة الريموك(، وكذلك يجب اأن لنن�صى البيوت القدمية بحجارتها البازلتية 

ال�صوداء اللون والكل�صية البي�صاء اللون كما هو احلال يف م�صافة اآل التل وغريها من املباين الرتاثية 

)�صكل 14(.

�صكل 14:مناظر عامة لو�صط مدينة اإربد

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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6. الفرتات الإ�صالمية:

البالد حتت حكمهم،  الريموك دخلت  امل�صلمني يف عام 636 ميالدية يف معركة  انت�صار  بعد 

الأمويون حكمهم يف عام 661 ميالدية واتخذوا دم�صق  اأ�ص�س  وبقي احلال على ما هو عليه حتى 

عا�صمة لهم. وخالل الع�صر الأموي )661 - 750 ميالدية( اإزدهرت البالد عامة، و�صمايل الأردن 

خا�صة لوقوعه جنوبي العا�صمة وعلى طريق احلج ال�صامي، ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه املنطقة 

الواقعة اإىل ال�صرق من نهر الأردن با�صم “الأردن” 

)Bienkowski 1991: 25(. ومن املعلوم اأنه وعلى الرغم من �صيطرة امل�صلمني على البالد 

كنائ�صهم  ببناء  لهم  �صمحوا  بل  �صعائرهم،  ديانتهم وممار�صة  من  امل�صيحيني  اأنهم مل مينعوا  اإّل 

واأم اجلمال، وطبقة فحل، وجر�س، ومادبا �صواهد  اأم قي�س،  املكت�صفة يف  الكنائ�س  اأي�صًا. وتعترب 

حقيقية على ذلك.

منها  للعيان،  ماثلة  تزال  ل  اآثــارًا  املتعاقبة  الإ�صالمية  الفرتات  مدى  على  امل�صلمون  لنا  وترك 

الكثري يف �صمايل الأردن. فهناك البقايا الأموية والعبا�صية ل تزال ماثلة للعيان يف اأم قي�س، وطبقة 

الفاطميني،  حلكم  ميالدية   1171 و   969 بني  الفرتة  خالل  البالد  خ�صعت  كما  وجر�س.  فحل، 

وتعر�صت ابتداء من عام 1099 ميالدية للغزوات ال�صليبية الذين �صيطروا على البالد حتى عام 

1187 ميالدية حني هزمهم �صالح الدين يف معركة حطني. خالل هذه املدة بنيت جمموعة من 

احل�صون والقالع ومن اأهمها قلعة عجلون التي بناها )عزالدين اأ�صامه( اأحد قادة �صالح الدين 

يف عام 1184 ميالدية )�صكل 15(. ومن املعلوم اأنه وبعد هزمية ال�صليبني يف معركة حطني اإّل اأنهم 

بقوا يف فل�صطني حتى عام 1291 ميالدية حني اأخرجهم املماليك نهائيًا من البالد على يد القائد 

)بيرب�س(.

�صكل15: قلعة عجلون بنيت عام 1184 ميالدية

اأ.د. زيدان كفايف 
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اأثر ح�صن  املماليك،  اأيام  الوحدة  وا�صتمرار  الأيوبيني،  يد  �صوريا وم�صر على  لتوحيد  لقد كان 

التجارية على  القالع واملحطات  البلدين. فبنيت  يقع يف موقع متو�صط بني  اأنه  ب�صبب  الأردن  على 

الطرق الوا�صلة بني البلدين، كما اأن منطقة وادي الأردن اأ�صبحت املنطقة الرئي�صية لنتاج ال�صكر. 

 Ibrahim( فقد عرث اأثناء امل�صوحات الأثرية يف املنطقة ال�صمالية من غور الأردن على عدد منها

et al. 1976(، وكانت ل تزال ماثلة للعيان. وميكن ملثل هذه املعا�صر اأن تكون عامل جذب �صياحي 
للمنطقة.

وبقيت حتت  الأتــراك،  العثمانيني  باأيدي  املنطقة يف عام 1516م  الأردن كغريها من  �صقطت 

حكمهم حتى عام 1918م. خالل هذه املدة اأن�صاأ العثمانيون ومن والهم  عددًا من امل�صاجد )غوامنه 

1986اأ(، والقالع )قلعة الزيدانيني يف بلدة تبنه يف حمافظة اإربد( لكن بلدة اأم قي�س القدمية والتي 

بنيت زمن احلكم العثماين ل تزال عنوانًا للباحث والزائر املهتم بدرا�صة تلك الفرتة.

ب. مقومات ال�صياحة التاريخية:

كانت غزوة موؤتة مقدمة لدخول اجليو�س ال�صالمية لفتح بالد ال�صام ون�صر ال�صالم فيها. وبعد 

اإليهم  امل�صلمني وطلب  الردة، جمع  ال�صديق بعد حروب  ا�صتقرت احلال يف احلجاز لأبي بكر  اأن 

اجلهاد يف �صبيل اهلل، وكانت وجهته بالد ال�صام. ولهذا ال�صبب عقد اأربعة األوية على روؤو�صها كل 

من: يزيد بن اأبي �صفيان، و�صرحبيل بن ح�صنة، واأبي عبيدة عامر بن اجلراح، وعمرو بن العا�س. 

�صعرت  وهنا  دم�صق.  اأبــواب  على  �صارت  ال�صام حى  بالد  الألوية من دخول جنوبي  ومتكنت هذه 

اأبو بكر بجميع  الدولة البيزنطية باخلطر فح�صدت قواتها ملواجهة قوات امل�صلمني، فاأمر اخلليفة 

اجليو�س الأربعة يف جي�س واحد، كما اأر�صل اإىل خالد بن الوليد الذي كان يحارب على جبهة فار�س 

�صرورة اللتحاق بقوات امل�صلمني يف بالد ال�صام لنجدتها.

�صكل 16:منظر عام لتلة خالد بن الوليد يف وادي الريموك

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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 13 �صنة  القعدة  ذي  ال�صمايل يف  الأردن  غور  امل�صارع( يف  بلدة  قرب   ( فحل  معركة  ح�صلت 

 :1970 )الطربي  امل�صلمون  فيها  وانت�صر  والبيزنطيني،  امل�صلمني  بني  ميالدية(   635( هجرية 

434(. وبعد هذا النت�صار �صار �صرحبيل بن ح�صنة اإىل بي�صان وطربية فدخلهما �صلحًا، وكذلك 

جميع الأردن.  بعد هذا توجهت القوات ال�صالمية اإىل دم�صق وحا�صرتها و�صقطت بيدها يف رجب 

�صنة 14 هجرية )اأيلول 635 ميالدية( )غوامنه  1986ب: 12(. 

بناء على ما تقدم، وجد الإمرباطور هرقل اأنه يف موقف حرج فجمع قواته يف انطاكية يف �صمال 

غربي �صوريا و�صار متوجهًا بها نحو اجلنوب. والتقى اجلي�صان يف 5 رجب 15 هجرية )املوافق 12 

اآب 636 ميالدية( يف معركة الريموك التي اأ�صفرت عن انت�صار امل�صلمني ال�صاحق، ول تزال التلة 

التي وقف فوقها القائد امل�صلم خالد بن الوليد ماثلة للعيان )�صكل 16(.

يف  الواقعة  الريموك  نهر  منطقة  يف  كان  الريموك  معركة  موقع  اأن  الباحثني  من  كثري  يعتقد 

اأق�صى �صمايل الأردن. وعند زيارتنا للمنطقة، خا�صة بلدة �صحم  الكفارات )�صكل 17اأ(، وجدنا 

اأن املنطقة ل تتميز فقط بعبق تاريخها الإ�صالمي، واإمنا هي غنية اأي�صًا باآثارها املمتدة من الع�صور 

الربونزية وحتى الوقت احلا�صر. ومن الآثار التي ميكن روؤيتها عن بعد بناء لدير اأو كني�صة حمفور 

)�صكل  ال�صمال  باجتاه  وتنظر  �صحم  بلدة  طرف  على  وقوفك  عند  يواجهك  الطبيعي  ال�صخر  يف 

17ب(.

�صكل 17 اأ. منظر عام لبلدة �صحم الكفارات   �صكل 14ب. �صورة تظهر الدير املحفور يف ال�صخر

اإنه من ال�صروري تبيان اأن بداية التاريخ ال�صالمي كتبت يف املنطقة املعروفة با�صم “الع�صة” 

يف اأق�صى �صمايل الأردن، ويف موقع طبقة فحل يف غور الأردن، فهل اأ�صعنا هذه املعرفة بني النا�س؟ 

األي�س من ال�صروري اأن ننبه النا�س املحليني والزوار العرب والأجانب لأهمية هذه املناطق التاريخية 

و�صرورة زيارتها.

اأ.د. زيدان كفايف 
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ج. مقومات ال�صياحة الدينية:

الديانات  باأ�صحاب  العالقة  ذات  واملباين  املواقع  زيــارة  الدينية  ال�صياحة  مبقومات  نق�صد 

ال�صماوية. فاإذا ما بداأنا بالديانة امل�صيحية فاإننا ن�صتطيع القول اأن منطقة �صمايل الأردن كانت 

مزدهرة جدًا خالل هذه الفرتة بدللة العثور على عدد كبري من الكنائ�س، ومعا�صر العنب وزيت 

الزيتون فيها. 

هذه الكنائ�س بنيت ابتداء من العرتاف الر�صمي بامل�صيحية يف عام 324 ميالدية وحتى الوقت 

احلا�صر. واإذا اأردنا ذكر املواقع التي عرث فيها على كنائ�س بيزنطية يف �صمايل الأردن فاإننا لن 

ننتهي، ولكن من اأهمها ما وجد يف مواقع اأم قي�س، وطبقة فحل، وجر�س، وعجلون )�صكل 18(.

�صكل 18: مار اإليا�س يف منطقة عجلون

يقع كهف ال�صيد امل�صيح يف �صري غرب بلدة بيت اأيد�س يف لواء الكوره وي�صرف على نهر الأردن 

ويبعد عن نهر الأردن )10كم( �صرقا كان هذا الكهف ي�صتخدم كمع�صرة زيتون يف الفرتة الرومانية. 

يعتقد باأن ال�صيد امل�صيح زار هذا الكهف اأثناء رحلته للمنطقة عرب موقع طبقة فحل. ومن الواجب 

ذكره اأنه قد عرث بالقرب من هذا الكهف على كني�صة ودير يعودان للقرن ال�صابع امليالدي.

وغريها  وجر�س  وعجلون  اإربد  مدن  يف  امل�صاجد  لبناء  فبالإ�صافة  ال�صالمية  الفرتات  يف  اأما 

خالل الفرتات الإ�صالمية املتعاقبة، اإّل اأن اأ�صرحة ومقامات ال�صحابة املبنية يف عدة مواقع يف غور 

الأردن ل تزال �صاهدًا على عظمة الإ�صالم وامل�صلمني. 

 ،)19 )�صكل  وقا�س  اأبــي  بن  وعامر  جبل،  بن  معاذ  واملقامات:  الأ�صرحة  هذه  اأ�صهر  ومن 

و�صرحبيل بن ح�صنة، و�صرار بن الأزور،  واأبو عبيدة عامر بن اجلراح )غوامنه 1986ب(.

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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�صكل 19: مقام عامر بن اأبي وقا�س يف الأغوار

د. مقومات ال�صياحة الطبيعية:

اأي�صًا  تعج  ولكنها  التاريخيه  واملعامل  بالآثار  غناها  على  الأردن  �صمايل  منطقة  تقت�صر  ل 

على  اجلميلة  طلتها  اأو  بالآثار،  قي�س  اأم  غنى  من  الرغم  فعلى  الطبيعبية.  ال�صياحية  باملقومات 

احلرجية.  بالأ�صجار  جدًا  غنية  اأي�صًا  لكنها  طربيا،  وبحرية  الريموك،  ووادي  اجلولن  مرتفعات 

امللكية  “اجلمعية  الطبيعية” با�صراف  الريموك  “حممية  اإن�صاء  م   2010 عام  يف  مت  عليه  وبناء 

حلماية الطبيعة”، مب�صاحة تبلغ 20،5  كيلومرتًا مربعًا، وتبعد حوايل 20 كيلومرتًا اإىل ال�صمال من 

مدينة اإربد. ومتتد هذه املحمية يف املنطقة املقابلة ملرتفعات اجلولن، على طول جزء من املنطقة 

امل�صرفة على نهر الريموك من جهته اجلنوبية. ويحدها من ال�صرق بلدة ملكا، ومن الغرب قرية 

املخيبة التحتا وبلدة اأم قي�س، ومن اجلنوب قرية املن�صورة، ومن ال�صمال قريتي �صحم و�صمر.

نهر  حو�س  منطقة  يف  ال�صائد  النباتي  النمط  على  للحفاظ  املحمية  اإن�صاء  من  الهدف  جاء 

هي  ال�سجرة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  )املّلول(.  الأوراق  املت�ساقط  البلوط  خا�سة  الريموك، 

ال�صجرة الوطنية للمملكة الأردنية الها�صمية. وبهذا فاإن هذه املحمية توؤدي ر�صالة اجلمعية امللكية 

القت�صادية  التنمية  مع  وتكامله  الأردن  يف  احليوي  التنوع  على  احلفظ  وهــي:  الطبيعة  حلماية 

والجتماعية، واحل�صول على دعم �صعبي عملي لربامج حماية البيئة الطبيعية يف اململكة الأردنية 

الها�صمية، ويف الدول العربية املجاورة.

 اأما حممية برق�س فتقع هذه الغابات يف اجلهة ال�صمالية الغربية من اململكة الردنية الها�صمية 

وتبعد عن مدينة اربد 31كم جنوبا وهي منطقة جميلة ت�صم اأنواعًا نادرة من الأ�صجار احلرجية 

)راأ�س  با�سم  يعرف  مبا  املنطقة  هذه  وتتميز  والزعرور.  والبطم  والبلوط  ال�سنديان  اأ�سجار  مثل 

برق�س( والذي يرتفع حوايل )875( مرتا فوق م�صتوى �صطح البحر، وي�صرف على معظم مناطق 

�صمال الأردن و�صهول حوران وجبل ال�صيخ وجبال الكرمل وغور بي�صان ولواء جنني يف فل�صطني.

اأ.د. زيدان كفايف 
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برق�س  جبل  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  فوق  الربية  لالأحياء  برق�س  تتمركز حممية  كذلك 

وتبلغ م�صاحتها )20,000( األف دومنا ويعي�س بداخلها اأنواع عدة من الغزلن الربية وغزلن الآيل 

الأ�صمر )اآيل داما( واملاعز اجلبلي حيث يبلغ عددها »500« غزال بال�صافة اىل اأنواع خمتلفة من 

الطيور الربية التي مت ا�صترياد ق�صما منها من دولة البحرين ومن هذه الطيور )احلجل، احلب�س، 

توجد   كثيفة  طبيعية  غابــــــــــــــات  وو�صط  زوبيا  بلدة   مقابل  برق�س  جبل  �صرق  وتقع  الطاوو�س(. 

)مغارة الظهر( وهي عبارة عن ت�صكيالت من خماريط من ال�صواعد يف اأر�صية املغارة وخماريط 

النوازل والهوابط املتدلية من �صقفها وتقدر م�صاحتها بني )4000م2(. 

اأما يف عجلون، اإ�صافة لالآثار القدمية والكال�صيكية، وال�صالمية، هناك مقومات �صياحية هائلة 

ال�صياحية،  عجلون  وم�صارات  الطبيعية،  عجلون  حممية  فهناك  اخلالبة.  الطبيعية  املناظر  غري 

وم�صار را�صون ال�صياحي والذي ي�صم بال�صافة اإىل بلدة را�صون خميم ريفي طبيعي، وبيت ال�صابون، 

وحممية  الأثــري،  اإليا�س  ومار  وجديتا،  و�صنعار،  ،وباعون،  عرجان  وبلدات  للب�صكويت،  وم�صنع 

عجلون.  اأما م�صار وادي الطواحني - كفرجنه ال�صياحي في�صم مواقع كني�صة �صيدة اجلبل عنجرة، 

البدية الأثرية، اخل�صيبة الفوقا، خ�صيبة التحتا، بال�س، الزراعة، الكنائ�س الأثرية ، ال�صف�صافة، 

بقلعة  امل�صار  وينتهي  الأثــري،  عجلون  م�صجد  الطواحني،  وادي  كفرجنة،  وادي  راجــب،  �صاللت 

عجلون الأثرية. كما اأن هناك اأماكن �صياحية اأخرى يف عجلون نذكر منها مقام اخل�صر، ومقام 

عكرمه، وغابات ا�صتفينا.

اإننا نوؤكد على اأن كل هذه املقومات الطبيعية ميكن اأن ت�صتغل يف دعم ورفد ال�صياحة �صواء على 

ال�صعيد املحلي اأو الدويل لو مت ت�صوبقها �صياحيًا ح�صب الأ�صول.

ه. مقومات ال�صياحة العالجية:

تتوافر يف �صمايل الأردن جمموعة من ينابيع املياه احلارة واملعدنية والتي ميكن اأن تكون مق�صدًا 

للمر�صى من بع�س الأمرا�س لو اأنه مت تاأهيلها لهذا الغر�س. ونذكر منها: احلمة الأردنية )املخيبة( 

الواقعة على نهر الريموك، واملياه ال�صاخنة على وادي العرب بالقرب من بلدة ال�صونة ال�صمالية، 

واأخريًا حمة اأبو ذابلة بالقرب من بلدة امل�صارع وموقع طبقة فحل الأثري. 

واإذا مت تاأهيل هذه املواقع بعد هذا ميكن و�صعها �صمن م�صارت �صياحية مرتبطة مبواقع اأثرية 

قريبة منها، مثل اأم قي�س وطبقة فحل.

و. مقومات ال�صياحة الرتفيهية:

ن�صتطيع القول اأنه ل تتوفر حتى الآن يف املنطقة الواقعة اإىل ال�صمال من نهر الزرقاء اأية مقومات 

لل�صياحة الرتفيهية.

مقومات ال�صياحة يف �صمايل الأردن: نظرة عامة
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اخلامتة:

تتمتع مبقومات �صياحية جتعلها  الزرقاء  ال�صمال من نهر  اإىل  الواقعة  اأن املنطقة  اأعاله  راأينا 

على  وو�صعها  لذلك  تهياأتها  مت  حالة  يف  والدولية  والإقليمية  املحلية  ال�صياحية  للوفود  مق�صدًا 

التاريخ وحتى الوقت احلا�صر، وفيها  ال�صياحية. فهي خمزن لالآثار من ع�صور ما قبل  اخلارطة 

ذاكرة تاريخية م�صيحية وا�صالمية، فعلى اأر�صها �صار امل�صيح عليه ال�صالم، وكان الفتح ال�صالمي. 

كما اأنها ت�صم جمموعة من املحميات الطبيعية واملياه احلارة. هذا كله يجعلنا ننبه اأ�صحاب الأمر 

اإىل �صرورة و�صع ور�صم م�صارات �صياحية يف هذه املنطقة تكون مماثلة على الأقل لغريها يف اأنحاء 

اأخرى من اململكة الأردنية الها�صمية. فاإذا كان الهدف من زيارة بع�س الوفود ال�صياحية الدولية 

من  فال �صري  من م�صر،  ا�صرائيل  بني  م�صار خروج  تتبع  هو  وو�صطه  الأردن  مناطق جنوبي  اإىل 

توجيه ال�صياح اإىل م�صارات تاريخية ودينية اأخرى تخ�س جميع اأبناء الديانات ال�صماوية يف �صمايل 

الأردن.
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�صوؤال النقو�س ومناهج البحث الأدبي:

ي�صم علم الآثار Archaeology يف اأحد فروعه علم الكتابات القدمية Epigraphy التي 

القدمية  والكتابات  الآثار  لعلم  يكون  اأن  فهل ميكن  قرنًا.  ينوف على ثالثني  ما  اإلينا عرب  و�صلت 

وظيفة يف املنهج الأدبي؟ وهل لنا اأن نتناول الن�صو�س القدمية اأو بع�صها تناوًل على هذا النحو؟

اإننا يف هذين ال�صوؤالني نت�صاءل عن البعد الوظيفي لعلم النقو�س يف املنهج الأدبي. واأخاُل اأّن اأيًا 

من الباحثني يف علم الآثار العرب مل يلتفت اإىل هذه الزاوية. بينما جند اأطباء ومهند�صني وعلما 

اأنرثوبولوجيا وعلماء نف�س و�صواهم ي�صعون مناهج اأدبية وفق منطلقاتهم التخ�ص�صية. 

اإرها�صات العالقة:

ودرايفرز يف كتابه الن�صو�س  اإ�صرائيل”  “تاريخ  وا�صتدراكًا فاإن امل�صت�صرق فلهاوزن يف كتابه 

والأركيولوجي واأور قد اأّكدوا على �صرورة هيمنة علم الآثار بفروعه على الأدب والتاريخ، فالكتابات 

وي�صبق  املنهج،  يف  ال�صروع  ت�صبق  فالن�صو�س  الن�صو�س،  يف  التاريخية  للحقيقة  توؤ�صل  القدمية 

الن�سَّ والنظَر فيه ظروُفُه الجتماعية والأدبية والروحية وال�صيا�صية و�صواها من الأن�صاق، فتاأتي 

الن�س يف  تناول  للناقد  والتي تهيئ  ن�صاأت فيها،  التي  الن�صو�س يف موا�صعها  ِلُتعلِّق هذه  النقو�س 

ظروفه املو�صوعية.

منهج النقو�س:

يقوم علم النقو�س )الكتابات القدمية( على طريق منهجي للبحث، يبداأ بالفر�صية، التي تتاآمر 

مع الن�ّس لتكوين الفكرة، ففي منهج البحث الأثري ل نتناول الن�ّس جملًة واحدة، بل نقوم بدرا�صة 

نا يتحول اإىل فكرة وفق  الن�س النق�صي وفق تق�صيماته الن�صية )وفق مو�صوعات �صطوره( َفَفَر�صُ

الن�س  بيئة  وت�صعفنا  قراءُتُه،  ُثّم  ومن  رموزه  وفُك  الن�س  تفريُغ  يكونها  التي  الرتاكمية  خرباتنا 

حيث اكت�صف يف التح�صل على ف�صاءات الدرا�صة والتحليل، وهي مكونات اأ�صا�صية للمنهج ال�صردي 

التاريخي اأو الأدبي.

هذه  �س  َتلمُّ اإىل  بنا  يذهب  النقو�س  علم  املنهج فاإن  حتكم  �ص�ٍس 
ُ
اأ على  قائمًا  الأمر  كان  وملا 

النقدي،  ال�صردي، ثم املعيار  الن�س  الثقايف ل�صاحب  ولها املنبثق 
ُ
واأ الأدبية،  القواعد الملنهجية 

ثم الإطار ال�صكلي للن�س مثل الهتمام بالزمنني الداخلي واخلارجي للن�س وت�صل�صل الأحداث. ولو 

عاجلنا الن�صو�س امللحمية اأو الأ�صطورية اأو الدينية ال�صردية امل�صمارية والهريوغليفية، لوجدنا اأن 

العراقيني يولون الزمن عناية حقيقية، بينما يهتم امل�صريون باحلدث دومنا اعتبار لعامل الزمن. 

النقو�س ودورها يف تطوير مناهج البحث الأدبي
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الرابط احلفري:

النقو�س مب�صاألة الرتابط بني طبقات احلفر املعريف، وهو ما يدعوه مي�صيل فوكو  يهتم دار�س 

حفريات املعرفة اأو اأركيولوجيا املعرفة. 

اإن طبيعة املادة التي ُينق�س عليها الن�س حترم الكاتب من ال�صرت�صال يف �صرده، وت�صُبُغه بُبعْد 

الرتابط الأ�صلوبي يف كثري من الن�صو�س، فتبدو وفق مناهج النقد احلديث م�صظاة، مفككة، وهي 

�صمة غالبة على اأدب ال�صرق الأدنى القدمي. ولعلنا نحتاج يف م�صاألة ال�صكل الأدبي اإىل املقابلة بني 

النق�صية  ال�صردية  الن�صو�س  ال�صكل وبني  التي حتكمها وحدة املو�صوع ووحدة  الن�صو�س احلديثة 

الأثرية التي تتحكم فيها مادة الكتابة و�صعوبة احلفر فتجيء م�صوهة �صكاًل ورمبا اعتورها خلل يف 

وحدة املو�صوع اأي�صًا. ورغم هذا التنافر يف املقاربة بني ال�صكل ووحدة امل�صمون، فاإن علم النقو�س 

مينح هذه الن�صو�س �صدقية احل�صور )دلئله املادية(.

اإن علم النقو�س يعنى باملادّي اأوًل، ثّم يف�صره، وكذا بعالقته مع املنهج الأدبي، اإْذ يبداأ باللغة 

وفق حتليل معنى الكلمة وموقعها يف �صياق اجلملة وتركيب اجلملة وبال�صرورة التاأ�صيل ملفرداتها 

مة للغة الن�صو�س. ومن هذا فاإن كتابة  تاريخيًا، ولعل الكتابات القدمية ت�صكل وثائق تف�صريية ُمدعِّ

قربان موؤاب وال�صرح والنبطي ل تنف�صل يف �صردياتها الإبداعية عند املبدع واملتلقي عما يعلق فينا 

من �صورة م�صهد مزار موؤتة اأو �صورة نق�س مي�صع اأو اخلزنة يف البرتاء ومدخل ال�صيق، واأعني هنا 

اأن النقو�س ت�صكل مادة تف�صريية للن�صو�س الإبداعية يف الأدب القدمي، ومادة للتوظيف الرتاثي اأو 

الأ�صطوري اأو الرمزي يف الأدب احلديث.  

واإذا كنا قد بداأنا الكالم عن الفر�صية التي ينطلق منها الباحث يف علم الكتابات القدمية فاإننا 

نقرتب بعَد خطوات من احلقائق التي نخترب بها مادتنا تف�صريًا اأو تاأوياًل، وعند هذا احلّد ينبغي 

اأن يقف علم النقو�س حمكًا نقديًا ي�صهم يف فهم العالقة بني الن�س الإبداعي وارتباطه بخلفياته 

التاريخية امل�صفوعة باحلقائق املادية التي تهدم الفر�صية اأو تو�صلها اإىل النظرية الأدبية اأو حتى 

املنهج البحثي الأدبي املن�صود.

مي�صيل فوكو:

اإّن ق�صية املنهج هي التحليل والتف�صري ولي�س الإنتاج، ولعل النقو�س ت�صهم يف تقدمي اإ�صاءات، 

ورمبا حقائق اأمام الناقد الأدبي. فعندما كتب مي�صيل فوكو كتابه اأركيولوجيا املعرفة مل يكتب نظرية 

يف الآثار بل منهجًا يف التناولت الأدبية يقوم على امل�صح والتنقيب واحلفر املعريف الفكري وهيمنة 

اأ.د �صلطان املعاين
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�صلطة التاريخ، وتاأتي يف منهجه كومة امل�صطلحات املنهجية املتعلقة باخلطاب وت�صكيالته وتكويناته 

والأوليات التاريخية للثقافة، والتجربة الإن�صانية ذات املعنى الوجودي )احلب، الكراهية، العنف 

واجلنون(، في�صاأل ما هو تاريخ هذه التجربة التي بررت وجودها يف احلا�صر؟ وما هي اأ�صكالها؟ 

ففوكو يف اركيولوجيا املعرفة ي�صاأل عن املعرفة وعن التجربة.. اأي عن التاريخ والتجربة، وهو بذلك 

يدخل اإىل علم الآثار بفروعه والفل�صفة يف هذا املنهج: يكت�صف، يحلل، ويف�صر وفق التحقيب الزمني 

)متاما مثل الطبقات الأثرية( التي ترتك كل �صابقة )طبقة �صابقة( اأثرها يف لحقتها، والأمُر ذاُته 

يف التجربة التي تت�صمنها كتبنا ورواياتنا واأ�صعارنا بل واأمثالنا وحكمنا وهند�صة بيوتنا، وفاحلفر 

املعريف ل يهتم بال�صرورة بدقة تاريخ الوثيقة )النق�س( واإمنا ي�صعها يف كومة التجارب والفعاليات 

ب عن روا�ِصِبها الفكرية، متاما كما يفعل الآثاري يف  الثقافية واأ�صاليب اخلطاب التي يحفُر فيها وينقِّ

عمليات احلفر بحثًا عن التجربة والأدوات، وهو كلما حفر رغبة يف الو�صول اإىل الأ�صا�س )ال�صفحة 

ال�صخرية( ميار�س الهدم التاريخي للطبقة ال�صابقة، فالبحث يكون يف التاريخ ل عن التاريخ، ول 

نبحث عن العنا�صر الأ�صا�صية لذاتها واإمنا و�صوًل اإىل تاريخ التجربة واملعرفة، ففوكو يف اركيولوجيا 

املعرفة ل يلتفت اإىل املبدع بل اإىل خطابه، ومن هنا فاإن حفريات املعرفة تبحث عن تاريخ املعنى 

الأدبي  املنهج  اأو  النقد  يف  الركيولوجي  املنهج  اإنَّ  واملمار�صة.  اخلطاب  انتاج  وعن  التجربة  وعن 

التجربة  ندر�س  اإننا  واملعرفة..  اخلطاب  انتاج  تنظيم  واإمنا  البنية  على  ول  التاأريخ  على  يقوم  ل 

التاريخية.

يف  توظيفه  ميكن  ما  )وهذا  باخلطوط  الأوىل  بالدرجة  يعنى  )النقو�س(  الإبيجريف  علم  اإّن 

عتبات الن�صو�س الإبداعية(، ثم ُيعنى باللغة )وهذا ما ميكن توظيفة يف تطوير قامو�س الن�صو�س 

الإبداعية، والرمزية، وجماليات اللغة( ثم بالن�صو�ِس �صكِلها وحمتواها )وهنا ميكن الوقوف عند 

القراآن  الن�صو�س املقد�صة،  الراديكايل واملحافظ يف منحى املرجعية، كتناول  النقديني  املنهجني 

اأو الكتاب املقد�س نقديا وفق املنهج النقدي الأريكيولوجي(، وتو�صيحًا فق�ص�س الكتاب  الكرمي، 

املقد�س مدار �صك وفق بع�س وجهات النظر القدمية، ل بد من تعزيزها بحقائق ن�صية اأو اأثرية من 

 ، 
2

، ومن منطلق قراءة الن�صو�س الدينية ن�صاأ ما يعرف با�صم )مدر�صة النقد الوثائقي(
1

خارجه

وبالتايل فاإن علم الآثار عموما ومنه النقو�س بطبيعة احلال يحقق التوازن بني الن�س وافرتا�صات 

اأو  يوؤكد  حيث  والناقد  الن�س  بني  يقف  ثالثا  طرفًا  النقو�س  علم  جند  املوقف  هذا  ومن   ،
3

املنهج

  1Orlinsky, AI,6
2  Grollenberg, AB,35
3  Olmstead, HAWB,13

النقو�س ودورها يف تطوير مناهج البحث الأدبي
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، ويف هذا يكون علم النقو�س م�صاعدا يف تف�صري و�صرح الن�صو�س وو�صع 
4

يرف�س تاريخية الن�س

اأ�صطوري،  ديني،  الن�صي،  الت�صنيف  على  قائم  الزاوية  هذه  يف  فاملنهج  املحك،  على  �صدقيتها 

قانوين، اأو تاريخي.

املوات هو ذاك  القراءات، فالن�س  الذي مينحنا ف�صحة تعدد  الإبداعي اخلالد هو  الن�ّس  اإّن 

الذي يلزمنا بنوع واحٍد من القراءة، فالن�س منتج ظاهر له مكامنه، فوفق رولن بارت: “اإن الن�س 

اأحببنا عمليات ا�صتحداث الألفاظ ل�صتطعنا  يتكون وي�صنع نف�صه من خالل ت�صابك م�صتمر، ولو 

. اإن املعرفة 
اأن ن�صف نظرية الن�س بكونها علم ن�صيج العنكبوت )هو ن�صيج العنكبوت و�صبكته(”5

الأدبية تقف جنبًا اإىل جنب مع املعارف الإن�صانية الأخرى فال ينبغي لنا اأن نقراأ الن�س الأدبي وفق 

. فالن�س الأدبي خطاب توا�صلي كتابي ل يرتبط فقط بلحظة اإنتاجه 
6
فهمنا املعريف الأدبي وح�صب

بل بدميومة نظامه اخلطي، ومن هذا الفهم ياأتي النق�س متمردًا على �صلطة الن�س بفعل املعرفة 

التي تتجاوز املبا�صرة اللفظية واملعجمية اإىل القراءة ال�صتثمارية تبعًا للوظيفة املرجعية املعرفية 

والنفعالية )التعبريية(، وما بعد لغوية.

ت�صنف  حمددات  و�صع  اإىل  الأدبي  الن�س  جن�س  حتديد  يف  القدمية  الكتابات  علماء  يذهب 

الأ�صطورة وامللحمة والتميمة والروؤيا، وهي جميعًا من املوروث الذي تتبناه الأجنا�س الأدبية احلديثة 

يف اأبعاده الرمزية اأو التاأويلية. وهذا ما يفيدنا اليوم يف حتديد ما وظفنا من موروث يف الأعمال 

الإبداعية.

فالأ�صطورة، “�صرد لأحداث فريدة ح�صلت يف عهد موغل يف القدم، وهي من�صوبة اإىل الآلهة”، 

تتعلق بخلق الطبيعة والآلهة والكائنات احلية، و�صراعها فيما بينها، ذات اأ�صلوب حتليلي واإن�صائي 

.
7

تقريري

اأما امللحمة، فتتناول اأحداثًا تاريخية، اأو موؤ�ص�صة على اأحداث تاريخية، تربز البطولة والأبطال 

.
8

الب�صريني اأو اأن�صاف الآلهة وماآثرهم، وتت�صف بالأ�صلوب الإخباري والطابع الدرامي

4 Albright, ACBC,181

5  رولن بارث - لذة الن�س، ترجمة حممد الرفرايف وحممد خري بقاعي، جملة العرب والفكر العاملي العدد 

10. �صنة 1990 - �س 35.

6   ب�صري ابرير، ال�صيميائية وتبليغ الن�س الأدبي، جملة املنهل، عدد 524- �س 29- �صنة 1995.

7   فاروق اإ�صماعيل، 125.

8  فاروق اإ�صماعيل، 125.
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ن�ّس اجل�ّس الآرامي من دير عال:

ومن هذا التفاق نقرا ن�س احل�ّس الآرامي من دير عال، فقد م�صت اأربعة عقود على اكت�صاف 

نق�س اجل�س الآرامي من دير عال، وفيها بقي ال�صمت مطبقًا على اأقدم ن�س اأدبي اأردين عرفنا 

حتى اللحظة. هو ن�س مكون من تاأليفتني ، الأوىل يف �صتة ع�صر �صطرًا ، والثانية يف ثمانية ع�صر 

�صطرًا.

لغة الّن�صني:

يدفع اإدوارد ليبن�صكي عن الن�صني ال�ّصكَّ يف كونهما اآراميني ، بعدما حار الباحثون يف ن�صبتهما 

اإىل اأحد فروع اللهجات ال�صامية ال�صمالية الغربية ، الكنعانية والآرامية ، فمنذ �صاعة الك�صف عنهما 

اأثناء حفريات جامعة ليدن على يد  يف دير عال عام �صبعة و�صتني من القرن الع�صرين الفائت ، 

ُه علماء ال�صاميات ك�صفًا مهمًا يفوق - يف حد�س بع�صهم - كل ما اكت�صف يف الأردن  فرانكن ، عدَّ

من نقو�س �صامية ، وقد ت�صدى لدر�صه عدد من الباحثني ، على راأ�صهم هوفتايزر وفان در كوي 

ولوميري... وقد اأرجع الباحثون زمن الن�صني املكتوبني باحلرب الأ�صود والأحمر على ك�صارة طينية 

 .
9
مطلية باللون الأبي�س اإىل حوايل القرن التا�صع قبل امليالد

ف�صاء الن�س:

هذا الن�س ولوج لعامل الق�ّس واحلكاية ، فمنذ ع�صرات القرون وال�صرق الأدنى القدمي يبعث 

فكر امللحمة والأ�صطورة والنبوءات لل�صعوب والأجيال، ففي تل دير عال يف وادي الأردن.. اأنقذ علماء 

اللغات ال�صامية والآثار ن�صًا اآراميا يرقى اإىل الفرتة ما بني القرنني العا�صر والثامن قبل امليالد على 

اختالف تاأريخه بني لعلماء، وقد كتب النق�س على اجل�ّس بحرب ذي لونني، نالت العوامل الطبيعية 

منه، فاأتلفت اأجزاًء من حروفه، بل واأ�صطره. 

اأنباأت اإيحاءات الن�س الأول، بكارثة طبيعية حتيكها الآلهة �صد الأر�س، وذلك باأفول ال�صم�س 

التغري  �صبب  وجاء  املتنبئ..  )املوؤابي؟(  بعور  بن  بلعام  قوم  امل�صتهدفني من  وحجب �صيائها على 

يف نامو�س الكون املبتغى بغي النا�س وانقالب منظومة املعايري والقيم. اإذن هو الغ�صب املولود من 

رحم النبوءة.. يهبط ثقيال على قلب بلعام.. غ�صب اأ�صود ينهمر من ال�صماء.. واإىل الوادي تت�صلل 

خيوط العتمة.. يف عراء تلك الليلة نادت الآلهة ابن بعور نداء م�سكونًا بالرتعا�س.. تخرث الدم.. 

ُه ال�صامت اأن يفلت ، ي�صرخ يف البيوت اجلاثمة يف �صحيق  ثقلت اليد.. �صقطت اليمنى.. اأراد �ًصرُّ

الوادي.. من يبلغ القوم مبا ق�صعمت به الآلهة لياًل.

9  الغول، مدخل تاريخي ولغوي.
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ت�صنيف الن�س:

اإن الن�س الآرامي من دير عال روؤيا متنبئ اأو عراف راودته لياًل نذير �صوؤم وهالك ، اجتمع حوله 

نا�صه و�صعبه.. بداأ بق�س الروؤيا وهول ما اأخربته به الآلهة.. ثم ينقطع خرب الروؤيا بغتة ًلَتَلف الن�س 

ي�صتجد،  وكيفما  يرون،  كيفما  يخلفون،  من  لكل  الروؤيا  ل�صتكمال  �صانحة  الفر�صة  ترك  وكاأمنا   ،

وكيفما تتلون اأذهان النا�س وعقلياتهم. ويعك�س ذاك الن�س الأدبي ظالمية النظرة ووح�صية املاآل 

يف �صردية ت�صتحق النظر والدر�س يف اأول ن�س اأدبي اأردين يعود اإىل قرابة ثالث اآلف �صنة. فاإذا 

كان نق�س مي�صع م�صلة تاأريخية تعود اإىل القرن التا�صع قبل امليالد، فاإن نق�س دير عال روؤيا اأحادية 

النهرين  اأوغاريت وبالد ما بني  القدمي يف  ال�صرقي  الأ�صطوري  الق�س  بنف�س  ، م�صرودة  احلكاية 

مكانة  اأبرز  ما  والدر�صة  الهتمام  من  النقو�س  تلك  نالت  وقد  الكنعانية.  النقو�س  مقاطع  وبع�س 

الرتاث الأدبي يف ال�صرق القدمي ، وقلما كان اللتفات اإليها يف الأردن ، �صوى ما در�صه َمن اأ�صرنا 

اإليهم من امل�صت�صرقني ، وترجمة وحيدة بالعربية لدرا�صة اإدوارد ليبن�صكي للدكتور عمر الغول. 

1.”حتذير �صفر بــلعام بــن بعــور. رجل راء الآلهة هو ، وتاأتي اإليه الآلهة بالليل ، ويك�صفون له

2.اأمر اإيل عيَنه ، ويقولون لبلعام بن بعور هكذا: “دنا لوجْئ راهُنه: النار لكوخه دنت”.

3.ويقوم بلعام يف ال�صباح: ارتخت اليد �صقطت اليمني و�صوما ي�صوم يف خدره وما ا�صتطاع 

اأن يطمئّن ، وبكاًء

تبكي؟”  ومل   ، ت�صوم  “مل  بعور:  بن  لبلعام  ويقولون   ، اإليه  قومه  يدخل   4.يبكي. 

.. اأي حمل ناءت به روحه التي هومت ليال ت�صبح يف روؤيا النار التي دنت كوخه.. يف اليد رخاوة.. 

وعلى الل�صان جللجة ، عراف قد ان�صلت اإرادته ق�صرًا.. ويف القلب حرقة وا�صتعال.. بلعام يقوم يف 

ال�صباح.. يدعو قومه.. يعلن احلرائق.. وبحر الدماء.. يقولون: يا بلعام مل البكاء.. ومل ال�صوم 

ايون اأق�صموا ، واذهبوا انظروا اأفعال  دَّ ول لهم: “اجل�صوا، اأحكي لكم ما ال�صَّ عن الكالم.. “ويقـ)5(ـ 

الآلهة، الآلهة اجتمعوا ، )6( واأقام ال�صّدايون اجتماعا ، وقالوا لل�صم�س: “ع�صى اأن تف�صي مزاليج 

تهبي  اأن  ع�صى  فتنة.  ولي�س  رهبة   ، اإ�صراق   )7( ولي�س   ، ظلمة  تكون  اأن  ع�صى  بعبُّك   ، ال�صماء 

 .
لمة ، وع�صى ال تتوهجي اإىل الأبد”10 رعبا بعّب الظُّ

الآلهة هائجة ميلوؤها احلنق.. يف اجتماع الآلهة ذاك حر�صوا عليكم ال�صم�س ، لأنكم اأبناء الفتنة 

�صياءها..  الأر�س  على  ت�صتل من  اأن  يحتمل.. حر�صوها  ل  النامو�س مبا  على  اأطبقتم  والغواية.. 

10  الغول �س 26.
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جتهز عليها حتى مزاليج ال�صماء.. وا�صتحلفوها اأن ت�صتجيب لنداء العدم.. فال ت�صرق اأبدًا ، ع�صى 

الأر�س تغرق يف بحر الظالم.. جفلت ال�صم�ُس.. َفَع�ُصوها اأن تلقي يف قلوبهم الرعب، وظالم رهبة 

ل فتنة.  

ها هو بلعام الرائي يوقظ الأعماق بق�صوة.. يعريها.. ي�صق طريق الرع�صات املتواطئة مع ال�صنونو 

والفراخ واللقلق اإذ تتحدى الغربان والنعام وال�صقور.

اأيها القوم الآلهة تقول لكم: ل عا�صم لكم اليوم.. فكيف اأطفاأمت النامو�س؟ فاعتلى الرويب�صة.. 

م�صاعدها  ترقى  احلمامة  ترقب  ال�صقور   ، القمري  عبدة  فيها  اليمامة  �صارت  الطيور..  حتى 

وت�صكن اأع�صا�صها. والأرانب تتقافز احتدامًا فوق الع�صب ، اأو باللهفة املحمومة ترت�صف الوطاويط 

خمرا؟ اأو يرتوي اخلفا�س من ال�صراب املخمر.. وحو�س الربية �صمعت.. ا�صتحالت �صياطني نفثت 

كل احرتاقها فوق املدينة.. فانزيل يا بروق وراوغي الأر�س با�صتعال احلرائق.. “)7(اإذ اأن ال�صنونو 

خم النعام، واللقلق �صغار ال�صقر، وال�صدى اأفراخ مالك احلزين،  )8( يتحّدى العقاب، وفراخ الرُّ

والُقمريَّة تطرّي )9( اليمامة، والع�صفور كلُّ قّنْ للحداأة، واحلمامة ال�صغرية الطيور من امل�صجع، 

املخمر  ال�صراب  من  واخلفا�س  الع�صب،   )10( ــب  الأران تاأكل  الّنعاج،  الع�صا  تقود  حيث  املكان 

باء،  الألف  ُعّلموا  الثُّعال   )11( جراُء  الأمر.  �صمعت  وال�صباع  خمرًا،  �صربوا  والوطاويط  يرتوي، 

غويت، وتفتح 
ُ
، والكاهنة )12( اأ جاءت احل�صود: املَُتَبّطل على احلكيم ي�صحك، والغانية متزج املرَّ

رته، تغيب عن  رها، وتقديرا )13( قدَّ اإزار حار�س. تقديرا قدَّ بالليل وحلامل  اأر�صا غري مقد�صة 

وع�صرت مل  ر  �صجَّ ال�صطراب،  راأوا  والأحمق  انقطع...  بعيد )14(..  من  ال�صم  وي�صمع  الوعي... 

ـ  التنا�صلية  والأع�صاء  الأ�صنان   ....  )16( بني  يطارد  و�س  اخًلنَّ  ، النمر   .... معنى  نا  يتبيَّ  )15(

. كان اجلدار قد اأعلن الهرتاء والتلف.. وقد نالت ال�صنني من �صفحته، 
الأو�صال ، والعني...”11

وما عاله من ر�صم اخلط املعنون بالأحمر.. وهي اإ�صارة نبوءة اأو عرافة، فعلها امل�صريون القدماء 

قباًل، وبدا ذاك اخلّط املر�صوم باحلرب الأ�صود نوافذ على الأفق ال�صا�صع الغايف يف �صواحي الأحقاب 

والقرون.. بدا جلياًل ذا مهابة.. يحرك حروفة املنف�صالت وكاأنها اأج�صاد نور تغمر املكان.. ترقب 

من يفك عقدة �صمتها.. وغمو�س �صّرها.

بع�س  اعتور  ما  ورغم  تلف  من  انتابه  ما  رغم   ، بعور  بن  بلعام  املوؤابي  الآلهة  ن�س عراف  اإن 

املفردات واجلمل من غمو�س، يبقى ن�صا اأدبيا مثيولوجيا ي�صتحق التناول والتوظيف يف ن�صو�صنا 

الإبداعية، وذلك بعثا لن�س اأدبي اأردين قدمي. 

11  الغول �س �س 26 - 27
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يف تلك الروؤيا عا�صر الإله �َصّجر عا�صُق اخلراب واليباب ع�صتار ، وعاودها.. فحزمت الآلهة اأمر 

طوقها على الأر�س... لكنها الروؤيا التي مل ت�صاأ لها الأيام اأن تكتمل.. لي�صتفيق القرن الع�صرون على 

هذا الك�صف العظيم وقد نالت الهزات الأر�صية عرب القرون من توايل الن�س يف اأ�صطره الأخرية.

مما  التلف  اأ�صطرها  بع�س  وانتاب   ، والنهاية  البداية  مبتورة  جاءت  فقد  الثانية  التاأليفة  اأما 

ن�س طق�صي  اأمام   ، ذلك  رغم   ، ولكننا   ، بالغمو�س  الن�س  لفت  التي  كلماتها  من  كثريا  اأفقدها 

، ي�صور حالة عاطفية ح�صية ذات طابع �صحري ، تهبط فيها فتاة من العامل العلوي اإىل �صاحب 

ي ميتا يف بيت اأبديته ، وينتهي الأمر ب�صابية ل جنزم فيما اإذا  النق�س يف العامل ال�صفلي ، حيث �ُصجًّ

كان الإجناب قد متَّ من هذا امللك العنًّني لي�صتمر ملكه على الأر�س بعدما مات دومنا ذرية. 

وبعد في�صري نور ثروب فراي يف كتابه املاهية واخلرافة اإىل مفهوم الفرتا�س املزيف، وهو الذي 

والفرتا�س  الهام  الفرتا�س  بني  اخللط  وعلى  ناحيتي،  من  املنطقي  الإيجابي  املوقف  على  يقوم 

اأجد غ�صا�صة  ل  ما  الأدب )وهو  درا�صة  املعنى يف  الف�صامي بني جانبي  النق�صام  اأي  احلقيقي، 

يف �صوقه عند درا�صة النقو�س(: اجلانب ال�صخ�صي العاطفي واجلانب املو�صوعي الو�صفي، ويجب 

بت�صييد  نهتم  اأن  علينا  اأدبي..  معنى  اأي  اإنتاج  رغبنا  اإذا  الف�صامي  النق�صام  هذا  جتاهل  علينا 

بنية منهجية من املعرفة. »فالأحكام العر�صية التي تبني القيمة ل تنتمي اإىل النقد بل اإىل تاريخ 

الذوق وتعك�س يف اأح�صن الأحوال الدوافع الب�صرية الجتماعية والنف�صية التي عجلت ظهورها«، اإن 

. اإّن الأحكام 
12

الأحكام التي ل ت�صتند على التجربة تكون عاطفية م�صتمدة من حتيز ديني اأو �صيا�صي

العاطفية تعتمد على ت�صنيفات ل وجود لها اأو على التناق�صات اأو على رد فعل عميق جتاه �صخ�صية 

.
14

، فلكل نق�س )مثلما الأدب( نظامه الطيفي اأو ترميزاته اخلا�صه به
13

الكاتب

12  نور ثروب فراي، املاهية واخلرافة، درا�صة يف املاهية ال�صعرية، ترجمة هيفاء ها�صم، مراجعة عبدالكرمي 

نا�صيف، من�صورات وزارة الثقافة، دم�صق، 1992، �س 15

13  املاهية واخلرافة، �س 15

14  املاهية واخلرافة �س 19
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بداية احلادثة:

اأن الأمر مرتبط باأبي لهب واأبنائه فال بد من الإ�صارة اإىل الأذى الذي كانوا يحلقونه  وحيث 

اأبو لهب عبد  اأن  التاريخ  بالر�صول )�صلى اهلل عليه و�صلم( ويذكر ابن الأثري يف كتابه الكامل يف 

العربي بن عبد املطلب، كان �صديدًا على الر�صول )�صلى اهلل عليه و�صلم( وعلى امل�صلمني عظيم 

اهلل  )�صلى  النبي  باب  على  التنب(  )وقيل  والننت  العذرة  يطرح  وكان  الأذى،  دائم  له،  التكذيب 

عليه و�صلم(، وكان جاره فكان ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( يقول )اأي جوار هذا يا بني عبد 

املطلب( انظر بالأ�صراف 131/1/ رقم 265.

ويقول  راأ�صه  ينف�صها عن  فجعل  لهب  اأبي  راأ�س  على  وطرحها  العذرة  فاخذ  يومًا حمزة  فراآه 

.  
1

�صاحبي اأحمق واأق�صر عما كان يفعله، لكنه ي�صع من يفعل ذلك.)ابن الأثري، 1997، 667(

وكان اأبو لهب ممن نزل فيه القراآن وامراأته اأم جميل بنت حرب بن اأميه حمالة احلطب لأنها 

كانت حتمل ال�صوك فتطرحه يف طريق ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( حيث مير فانزل اهلل تعال 

. 
2

فيها )تبت يدا اأبي لهب وتب(

قال ابن ا�صحق اأن اأم جميل حمالة احلطب حني �صمعت ما نزل فيها ويف زوجها من القراآن اأتت 

ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( وهو جال�س يف امل�صجد عند الكعبة ومعه اأبو بكر ال�صديق ويف 

يدها من حجارة فلما وقفت عليهما اأخذ اهلل بب�صرها عن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( فال 

ترى اإل اأبا بكر فقالت يا اأبا بكر اأين �صاحبك فقد بلغني انه يهجوين واهلل لو وجدته ل�صربت بهذا 

الفهر فاه اأما واهلل اإين ل�صاعرة ثم قالت:

مذمما ع�شينا         واأمره اأبينا          ودينه قلينا

اهلل  اأخذ  لقد  راأتني،  ما  فقال   راأتك؟  تراها  اما  اهلل  ر�صول  يا  بكر:  اأبو  فقال  ان�صرفت  ثم 

بب�صرها عني( وي�صيف ابن ا�صحق وكانت قري�س امنا ت�صمي ر�صول اهلل)�صلى اهلل عليه و�صلم( 

مذممًا، ثم ي�صبونه فكان ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( يقول : ) ال تعجون ملا ي�صرف اهلل 

عني من اذى قري�س ي�صبون ويهجون مذممًا، وانا حممد( رواه البخاري واحمد. )انظر ابن ه�صام 

ال�صرية النبوية �س 22-222(. وهكذا كان اأذى عائلة اأبو لهب �صديدًا على ر�صول اهلل ويف ذلك دللة 

على هذه احلادثة التي جرت على اأر�س الزرقاء.

1 عز بن اأبي احل�صن ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج1 1997 دار الكتاب العربي / لبنان، �س 668-667. 2 

ال�صرية النبوية لبن ه�صام اأم لهب، �س 221.

2  ال�صرية النبوية لبن ه�صام اأم لهب، �س 221.
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النــهر  منطقــة  وخا�صــة  الزرقاء  القدامى  واجلغرافييــن  املوؤرخني  مــن  عدد  ذكــــر  وقد 

)ال�صيل حديثًا( حيث قال ياقوت احلموي الزرقاء بلفظ تاأنيث الأزرق وهي موقع بال�صام بناحية 

اأر�س �صبيب التبعي احلمريي ) احلموي :  معان وهو نهر عظيم ذو �صعاب ودخال كثرية وهي 

دت.137( . كما اأ�صار اإىل عذوبة ماء الزرقاء قطب الدين املكي يف رحلته من مكة املكرمة اإىل 

ا�صطنبول يوم اجلمعة 11 �صفر عام 965 هـ 1557 وقال) اإن ماء الزرقاء طيب وبعد الزرقاء 

الو�صول اإىل املفرق(.) املكي : 252(.

كما اأ�صار اإىل جريان مائها اجلزيري من القرن العا�صر الهجري حيث قال : ثم يرحل احلاج 

بالطة  راأ�س  اإىل  يرحل  ثم  التل  على  �صبيب  ق�صر  املنزلة  بتلك  و  جتري  عني  وهي  الزرقاء  اإىل 

)اجلزيري2:1266 (.

كما اأ�صار الرحاله امل�صهور بكربيت اإىل نباتات هذا الوادي ذلك اأثناء رجوعه اإىل املدينة املنورة 

من رحلته اإىل ا�صطنبول عام 1040 هـ 1630م حيث قال ) ثم اأتينا على الزرقاء  وهو واد من اأعال 

عمان وبه ق�صر �صبيب بن مالك و منه نهر عظيم ينبت به الق�صب الفار�صي )بكربيت : 232(.  

كما اأ�صار ال�صيخ عبد الغني النابل�صي اأثناء عودته من احلجاز عام 1106هـ  1693م اإذ قال )اإىل 

اأن طلع �صباح يوم الثالثاء وهو غرة �صهر �صفر اخلري فنلنا و�صلينا �صالة ال�صبح ثم ركبنا و�صرنا 

حتى و�صلنا اإىل الزرقاء ذلك النهر اجلاري العذب الزلل ولكن لي�س هناك قلعة ول بيوت ول يفء 

ول ظالل فنزلنا هناك باخليام وراأينا هناك من بعيد مكانًا مبنيًا بالأحجار على طلعة من طلعات 

تلك الأر�س ي�صبه الغار يقال له ق�صر �صبيب( ) النابل�صي : 486(. 

كما ذكرها ال�صنو�صي يف الرحلة املجازية 1299 هـ 1881م حيث قال ) هذا نهر الزرقاء على 

جنوب عجلون من اأرا�صي حوران اأما وادي الزرقاء يف الربية ال�صامية فكان يف نظرنا من اأح�صن 

الدولة  اأوامر  الذي عنيته  املحلة  املنزلة كانت  ال�صفر وحل�صن موقع هاته  بعد طول  املواقع �صحما 

العليا للحجر ال�صحي امل�صمى بالكرنتينة ملدة ع�صر اأيام.) ال�صنو�صي : 269- 270(.

الزرقاء يف  لوادي  املحاذي  الطريق  ي�صلكون  كانوا  اأنهم  الرحالة  هوؤلء  اأقوال  من  لنا  ويت�صح 

�صفرهم كونه من اأف�صل الطرق املو�صلة ما بني بالد ال�صام واجلزيرة العربية، ويبداأ الوادي م�صريه 

من العا�صمة عمان قرب راأ�س العني متجها اإىل ال�صرق عرب عني غزال، الر�صيفة، فمدينة الزرقاء، 

حيث ينحني 180 درجة ويبداأ جريانه باجتاه وادي الأردن قاطعا جر�س وعجلون والبلقاء وي�صب 

يف نهر الأردن.

وادي الزرقاء واكت�صاف موقع حادثة مقتل  عتيبة بن اأبي لهب
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الودعة  اآثار مدينة عني غزال ومدينة  الزرقاء  نهر  الالفتة لالنتباه على جانبي  الأ�صياء  ومن 

وغريها من كربى مدن احل�صارات القدمية كما اأ�صلفنا حيث كان النهر يجلب الراغبني بال�صتقرار 

على جانبيه، حيث يتكون هذا النهر من ثالثة فروع وهي:

الفرع الأول: جمرى �صيل الزرقاء ابتداء من راأ�س العني يف عمان وانتهاء بج�صر ح�صَيّا، حيث 

املو�صمية، وبع�س  الأمطار  ال�صيل من مياه  ويتغذى  الرئي�صي 40 كم تقريبًا،  الفرع  يبلغ طول هذا 

النزازات والينابيع التي تتغذى �صتاًء وتتدفق منها املياه يف النهر ويجف معظمها �صيفًا.

الفرع الثاين: جمرى �صيل وادي الظليل ابتداء من خمرج حمطة اخلربة ال�صمراء وانتهاء بج�صر 

ح�صَيّا، حيث تتدفق يف هذا الفرع الرئي�س املياه املعاجلة اخلارجة من حمطة اخلربة ال�صمراء ويبلغ 

طول هذا الفرع 10 كم تقريبًا.

ح�صَيّا  ج�صر  من  ابتداء  املختلطة  املياه  فيه  تن�صاب  الذي  الزرقاء  �صيل  جمرى  الثالث:  الفرع 

ابتداء من خمرج  تقريبًا  كم   30 الرئي�صي  الفرع  هذا  يبلغ طول  امللك طالل، حيث  ب�صد  وانتهاء 

املياه العادمة من حمطة اخلربة ال�صمراء وانتهاء ب�صد امللك طالل ويروي النهر اأثناء جريانه كافة 

املزارع الواقعة على �صفتية حيث. تبلغ م�صاحة الأرا�صي املحيطة بفروع النهر �صمن حدود حمافظة 

وت�صعمائة  اآلف  اأربعة   4،950 حاليَاً  منها  مزروع  دومن،  اآلف  ع�صرة   )10،000( بحدود  الزرقاء 

وخم�صون دومنًا تقريبًا، اأي ما يعادل 50% من م�صاحة الأرا�صي الزراعية املحيطة بال�صيل. وتعترب 

�صلوك  اإىل  وال�صيارة  التجارة  دفع حركة  على جانبية مما  الكثيفة  الأ�صجار  وتنت�صر  مياهه عذبه 

و�صيلة  تعترب  كانت  التي  للحيوانات  والأع�صاب  املياه  لتوفر  نظرًا  النهر  ملجرى  املحاذية  الطرق 

حمطة  بناء  اإىل  العثمانيني  دفع  ما  هذا  ولعل  ال�صام  وبالد  العربية  اجلزيرة  بني  ما  املوا�صالت 

للحجاج وحفظ الأمن وطرق احلج واملوا�صالت على جانبي النهر ويطلق على هذه املحطة ق�صر 

�صبيب ويطل الق�صر من موقعه ال�صرتاتيجي على نهر الزرقاء كما يذكر �صكان املنطقة وجود ممر 

اأ�صفل الق�صر يو�صل اإىل النهر ي�صتخدم يف حالة تعر�س الق�صر للح�صار ويعترب الق�صر وهو يف 

حقيقة الأمر ح�صن املبنى الوحيد املتبقي يف مدينة الزرقاء وكان التجار واحلجاج ياأوون اإليه طلبًا 

الرحالة  من  العديد  وبح�صب  الزرقاء،  نهر  جانبي  على  وترحالهم  �صفرهم  اأثناء  والأمان  للراحة 

)الزرقاء  ت�صمى  كانت  والتي  حديد  وخربة  �صبيب  ق�صر  بني  ما  الوا�صلة  املنطقة  فان  واملوؤرخني 

القدمية( كانت ماأهولة بال�صكان منذ اأقدم الع�صور، وكان التجار واحلجاج وامل�صافرين يتخذون 

اإىل مق�صدهم.  �صفرهم  اإكمال رحلة  موؤقتًا حلني  فيها  يقيمون  ا�صرتاحة  نقطة  املنطقة  من هذه 

اإىل  املهاجرين  ال�صكان  دفع  ما  هذا  ولعل  لل�صكان  ا�صتقطابًا  الأكرث  هي  املنطقة  هذه  فاإن  وعليه 
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ي�صمى  ن�صوء ما  لوفرة عوامل عديدة �صاعدت على  اتخاذ هذه املنطقة م�صتقرًا لهم  اإىل  الزرقاء 

حاليًا حي جناعة و�صنف�صل قلياًل عن هذا احلي كونه مرتبطًا باحلادثة حيث اأن الدرا�صة توؤكد اأن 

الزرقاء القدمية هي مو�صع احلادثة على جانب وادي الزرقاء.

الزرقاء القدمية )حي جناعة( :

حي جناعه وينق�صم اإىل ق�صمني جناعه اجلديده وجناعه القدميه، ويبلغ �صكان جناعه حاليًا 75 

الف ن�صمه وهو من اأقدم اأحياء الزرقاء ويتميز مبوقع ا�صرتاتيجي مهم جدا فهو يقع مبا�صرة اأمام 

حمافظة الزرقاء واأمام مديرية �صرطة حمافظة الزرقاء والعديد من الدوائر احلكومية الأخرى 

بداخل  يوجد  كما  الأمري حممد  اأن�صاء مدينة  قبل  للمحافظة  الرئي�صي  امللعب  بداخله  يقع  اأي�صا، 

هذا احلي كلية وجامعه، فتقع بداخله كلية املجتمع الإ�صالمي و جامعة البلقاء التطبيقية ممثله ب 

كلية الزرقاء احلكومية. كما يقطع هذا احلي من طرفيه اأهم خطني باململكه وهو خط الزرقاء-

التو�صرتاد وخط الزرقاء الر�صيفه وخط �صاحية الثورة العربية الكربى، ويحده من اجلهة الغربية 

اأي�سا نهر الزرقاء ونادي �سباط القوات امل�سلحه.بالإ�سافة ملنطقة و�سط املدينة والتي تعترب ال�سوق 

اأن الزرقاء القدمية مق�صد  التجاري الرئي�صي يف مدينة الزرقاء وباملحافظة ككل، وهكذا يت�صح 

امل�صافرين والتجار واحلجاج هي حي جناعه، اإل اأن ال�صوؤال الذي يطرح الآن خالل عملية البحث 

عن موقع حادثة عتبة بن ابي لهب ما هي الدلئل املادية وال�صواهد التاريخية على حقيقة املكان؟

تفا�صيل احلادثة يف الزرقاء القدمية:

اأكرث من مرة يف م�صادرهم ومراجعهم و�صناأتي  اإىل هذه احلادثة  اأ�صار املف�صرون واملوؤرخون 

الطرباين  اأخرج  فقد  �صمويل،  ب�صكل  احلادثة  الإحاطة مبو�صوع  من  القارئ  ليتمكن  ذكرها  على 

عن قتادة مر�صال قال: تزوج ام كلثوم بنت ر�صول اهلل �صلال اهلل عليه و �صلم عتيبة )واأحيانًا يذكر 

عتبة( بن اأبي لهب، و كانت رقية  عند اأخيه عتبة بن ابي لهب، فلم ينب بها حتى بعث النبي �صلى 

اهلل عليه و �صلم. فلما نزل قوله تعاىل: )تّبت يد اأبي لهب ( قال ابو لهب لبنيه عتبة و عتيبة: راأ�صى 

حّمالة  هي  و  اأمية-  بن  حرب  بنت  اأمهما  قالت  و  حممد،  ابنتي  تطّلقا  مل  اإن  حرام  روؤو�صكما  يف 

احلطب0: طّلقاهما يا بني، فاإنهما �صباأتا فطلقاهما. و ملا طّلق عتيبة اأم كلثوم جاء اىل الّنبي �صلى 

اهلل عليه و �صلم حني فارقها، فقال: كفرت بدينك و فارقت ابنتك، من ل جتيئني و ل اأجيئك، ثم 

�صطا عليه، ف�صّق قمي�س النبي �صلى اهلل عليه و �صلم و هو خارج نحو ال�صام تاجرًا. فقال النبي �صلى 

اهلل عليه و �صلم((اأما اإيّن اأ�صاأل اهلل ان ي�صّلط عليك كلبه((.فخرج يف جتارة من قري�س حتى نزلوا 

مبكان يقال له))الزرقاء(( ليال، فاأطاف بهم ال�صد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول : ويل اأمى، هذا 
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– واهلل – اآكل كما قال حممد، قاتلى ابن ابي كب�صة و هو مبكة و انا بال�صام. فلقد غدا عليه ال�صد 
من بني القوم، ف�صغمه �صغمة فقتله. قال زهري بن العالء: فحدثنا ه�صام بن عروة عن ابيه: ان 

الأ�صد مّلا اطاف بهم تلك الليلة ان�صرف ، فناموا، و جعل عتيبة و�صطهم. فاأقبل �صبع يتخطاهم حتى 

اخذ براأ�س عتيبة ففدغه. ويف رواية اأخرى اأنه ملا ذهب عتبة لل�صام خاف اأبوه اأبو لهب من دعوة 

النبي، فاأنزل ولده يف �صومعة راهب وجعل فرا�صه الذي ينام عليه خلف املتاع ليكون مبثابة ال�صتار 

له، فناموا وجاء اأ�صد بالليل ي�صعى فطاف على كل النائمني ي�صمهم ثم يعر�س عنهم لأنه قد جاء 

ملهمة حمددة، حتى وثب فوق املتاع و�صم وجه اللعني ف�صربه �صربة قاتله ثم اأخذه يجره من راأ�صه 

وذهب به بعيدًا لياأكله ويعرف هنا قول القائل املاأثور:  

من يرجع العام اإىل اأهله              فما اأكيل ال�صبع بالراجع

وذكرت رواية اأخرى احلادثة كما يلي:

كان اأبو لهب وابنه عتبة قد جتهزا اإىل ال�صام، فقال ابنه عتبة:

واهلل لأنطلقن اإىل حممد ولأوذيّنه يف ربه �صبحانه وتعاىل، فانطلق حتى اأتى النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم فقال: يا حممد )هو يكفر( بالذي دنى فتدىل، فكان قاب قو�صني اأو اأدنى، فقال النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »اللهم �صلط عليه كلًبا من كالبك«.

اأبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله، فقال: فما قال  ثم ان�صرف عنه، فرجع اإىل 

لك؟ قال: 

»اللهم �صلط عليه كلًبا من كالبك«. قال: يا بني، واهلل ما اآمن عليك دعاءه!

ف�صاروا حتى نزلوا بال�صراة ) من الزرقاء اإىل معان( وهي اأر�ٌس كثرية الأ�صد، فقال: 

اأبو لهب اإنكم قد عرفتم كرب �صني وحقي، واإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة واهلل ما اآمنها 

عليه، فاجمعوا متاعكم اإىل هذه ال�صومعة وافر�صوا لبني عليها ثم افر�صوا حولها، ففعلنا، فجاء 

املتاع ف�صمَّ وجهه ثم  الأ�صد ف�صمَّ وجوهنا فلما مل يجد ما يريد تقب�س فوثب وثبة، فاإذا هو فوق 

هزمه هزمة فف�صخ راأ�صه!! 

فقال اأبو لهب: قد عرفت اأنه ل يتفلت من دعوة حممد.

ويروي هذه احلادثة م�صطفى الدباغ حيث يقول ان من امل�صهور عن النبي �صلى اهلل عليه و �صلم 

اأنه جاءه عتيبه بن اأبي لهب زوج ابنته اأم كلثوم ر�صي اهلل عنها- وكان خارجًا اإىل ال�صام ليخربه اأنه 

طلق ابنته فدعا عليه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم بقوله: »اللهم �صلط عليه كلبًا من كالبك« وملا 

د. حممد وهيب
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نزل عتيبه ومن معه من جتار مكه على الزرقاء اأحاط بهم اأ�سد ثم ما لبث اأن اأخذ يت�سممهم حتى 

  .
3

اأخذ براأ�س عتيبه ف�صلخه وك�صره ثم اأكل املقتول

ومما ل �صك فيه ويوؤكد �صحة ما ورد اأن وادي الزرقاء كان م�صهودًا له عرب التاريخ بكرثة الأ�صود 

فيه وعلى جانبيه، ونورد هنا بع�س ما ذكره املوؤرخون حيث قال الدمريي: عتبة بن اأبي لهب الذي 

دعا عليه الر�صول- �صلى اهلل عليه و �صلم- بقوله: اللهم �صّلط عليه كلبا من كالبك، فافرت�صه الأ�صد 

يف الزرقاء من ار�س ال�صام.)الدمريي، حياة احليوان 4/1 من مادة الأ�صد( .

كما قتل بدر بن عماد بن عمار الأ�صدي الأ�صد ب�صوته فمدحه املتنبي بقوله:

امعفــــــــــــــــــر الليث الهزبــــــر ب�صوطـــــه        ملــــــــن ادخـــــــــــرن ال�صـــــــارم امل�صلــــــــــــول

وقعــــــــــت علــــى الردن منــــــه بليـــــــــــة          نظرت بها هام الرفاق تلول )املتنبي 248/2(.

كثيفة  املياه  غزيرة  كونها  املنطقة  هذه  يف  الأ�صود(   ( ال�صباع  وجود  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة  وهنا 

الأ�صجار وهي بيئة منا�صبة لتكاثر احليوانات التي تقتات عليها الأ�صود يف وادي الزرقاء )بالرغم 

من اأن البع�س اأ�صار اإىل نهر الأردن بخ�صو�س حادثة عمار الأ�صدي(.

وي�صار بهذا ال�صدد اإل اأن ق�صة تغريبة بني هالل ت�صري اإىل �صباع الزرقاء حيث هاجر بني هالل 

من جند نتيجة �صنوات القحط التي توالت عليهم وتركوا ديارهم و توجهوا للبحث عن الكالأ و املاء 

باجتاه ال�صمال حتى و�صلوا م�صارف الزرقاء فاأعجبتهم خ�صب اأر�صها ووفرة مائها وكرثة مراعيها، 

وكان يحكم الزرقاء حاكم �صجاع اأمري ي�صمى �صبيب التبعي، و يروى انه راأى يف منامه حلما مروعا 

فجمع خا�صته و اأعلمهم انه راأى يف املنام �صباعا مثل اجلراد، جاءت الزرقاء و كل �صبع ياأتي اإىل 

�صجرة ويقلعها باأنيابه فاخربه وزيره عمرية اإن تف�صري ذلك ان بني هالل قد اقبلوا مثل اجلراد و 

فيهم فر�صان اأ�صداء )عمر اأبو الن�صر، 91-83( .

امل�صافر  »وي�صل  قال:  حيث  املفرت�صة  واحليوانات  الأ�صود  اإىل  بريكهارت  الرحالة  اأ�صار  كما 

الفدين اإىل قلعة الزرقاء يف يوم واحد وهي حمطة على درب البجع، وكان بع�س احلجاج ي�صطادون 

ال�صواري التي يكرث وجودها على �صفتي النهر )بريكهارت: 657(.

ولعل ما يذكره الرحالة �صياله مرل الذي زار الزرقاء عام 1875 يف كتابه اىل ال�صرق من الردن 

ما يوؤكد اندفاع امل�صافرين لل�صري بالقرب من وادي الزرقاء بالرغم من خماطر احليوانات املفرت�صة 

به حيث يقول) ان الذي ي�صافر يف وادي الزرقاء امنا ي�صافر يف ار�س غنية خ�صبة فاملاء وفري و 

3  م�صطفى الدباغ، بالدنا فل�صطني، ج 3 ق�صم 2، الديار النابل�صية �س 549.
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العطاء)�صليمان  و  البالد يف وفرية باحلياة  املا�صية عديدة مما يجعل  احلقول خ�صراء و قطعان 

كثرية مذكورة  �صباع  وفيه  املياه  نهر عظيم غزير  الزرقاء  نهر  اأن  ياقوت  كما ذكر  مو�صى، 55(، 

بال�صراوة )احلموي د ت( واطلق على وادي الزرقاء عدة اأ�صماء ففي اأيام جتارة قري�س مع ال�صام 

اطلقوا عليه ت�صمية )منطقة ا�صود الزرقاء( اأما ال�صليبيون فاأطلقوا عليه ا�صم نهر التما�صيح بينما 

اأطلق عليه الرومان ا�صم نهر التم�صاح اأما الفر�س ف�صموه �صيل التما�صيح لكرثة التما�صيح فيه، لكن 

اأهل الزرقاء قدميًا �صموه امل�صبعة لكرثة ال�صود التي كانت تعي�س فيه حتى منت�صف القرن التا�صع 

ع�صر.

ر�صومات  ظهرت  حيث  الكنائ�س  يف  الف�صيف�صائية  اللوحات  على  الأ�صود  ر�صومات  ظهرت  وقد 

الأ�صود على الأر�صيات الف�صيف�صائية يف الأردن كدللة وا�صحة على تواجدها هنا يف الزرقاء..

حقيقة املكان وحادثة عتبة:

مت اإجراء درا�صة م�صحية ميدانية للمنطقة الواقعة ما بني ق�صر �صبيب وحي جناعة بهدف التاأكد 

والتثبيت من موقع حادثة عتبة بن اأبي لهب و�صملت اأعمال امل�صح جانبي نهر الزرقاء وداخل الأحياء 

ال�صكنية ومنطقة الور�س وامل�صانع واملزارع وكانت النتائج ايجابية حيث مت الرجوع وال�صتناد اإىل 

اأقوال الرحالة واملوؤرخني القدامى واملحدثني واخلرائط القدمية ونتائج اأعمال التنقيبات الأثرية 

اإ�صافة اإىل امل�صادر واملراجع املتوفرة يف املكتبات الوطنية كما ا�صتملت الدرا�صة على مقابلة عدد 

من املواطنني الذين ا�صتقروا مبكرًا يف هذه املنطقة * قبل زوال املعامل الأثرية والرتاثية فيها.

اأظهرت النتائج الأولية كثافة انت�صار الك�صر الفخارية التي ترجع للفرتات الكال�صيكية والإ�صالمية، 

وذلك بالرغم من �صعوبة احلركة داخل الأحياء ال�صكنية وعرب ال�صوارع وداخل ال�صاحات والور�س 

الأبنية  يف  ا�صتخدامها  املعاد  امل�صذبة  احلجارة  قطع  من  العديد  من  التثبيت  مت  كما  وامل�صانع، 

القدمية يف هذه املنطقة، اإل اأن كثافة انت�صار بقايا املخلفات العمائرية الأثرية مت مالحظته مرتكزًا 

يف منطقة كلية املجتمع الإ�صالمي وحميطها الأمر الذي ي�صري اإىل اأهمية هذه املنطقة كونها املركز 

نهر  ملقاة على جانبي جمرى  زالت  ما  اأعمدة حجرية  بقايا  الك�صف عن  وقد مت  للزرقاء  القدمي 

الزرقاء ت�صكل دلئل قطعية وبرهان �صاطع حلقيقة املكان هذا بالإ�صافة اإىل بقايا الأنظمة املائية 

وخا�صة قناة املاء املقطوعة يف ال�صخر البكر والتي ما زالت �صاهدًا على النظام املائي القدمي وقد 

اأمكن تتبع عدد من الينابيع العذبة يف هذه املنطقة والتي ما زالت تغذي جمرى النهر قرب ما ي�صمى 

د. حممد وهيب

حمافظة  يف  ال�صعبية  احلكاية  لتوثيق  ميدانية  درا�صة  باإجراء  والرتاث  لل�صياحة  رانيا  امللكة  معهد  يقوم   *
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مع  كبري  حد  اإىل  يتطابق   )2( الدرا�صات  ونتائج  الكت�صافات  هذه  ولعل  اجلي�س  م�صخات  حاليًا 

ال�صور اجلوية التي مت التقاطها للمنطقة عام 1951 ) اأنظر الأ�صكال 1-6( ولحظ اأن اآثار مدينة 

خربة احلديد مرقمة بالأرقام الالتينية ABCD ومت ر�صمها ب�صكل وا�صح يف املخطط حيث يظهر 

وادي الزرقاء وعلى حافته الغربية ممر للم�صافرين ثم بقايا الأبنية الدائرية واملربعة وامل�صتطيلة 

مدينة  معامل  اأبرز  وكانت   ، حاليا  معاملها  زالت  والتي  املدمرة  احلديد  مدينة  اأجزاء  ت�صكل  التي 

احلديد القلعة التي و�صفها الرحالة برونودوما�صف�صكي، وكينيدي... على اأنها قلعة �صخمة اأبعادها 

158x107 م وغري بعيدة عن ق�صر �صبيب حيث بنيت من احلجارة الغ�صيمة، تدعمها اأبراج على 

الزوايا الأربعة واأخرى بارزة با�صتثناء اجلدار ال�صمايل. املدخل الرئي�صي عر�صه �صبعة اأمتار يحميه 

برجان �صخمان مربعان، يتواجد يف داخل القلعة عدة اأبنية مهدمة بينها اأ�صاطني اأعمدة �صغرية 

احلجم. الوظيفة الرئي�صية لهذه القلعة هي حماية الطريق بني ب�صرى ال�صام وعمان فهي على بعد 

كيلو مرتين اإىل ال�صرق من طريق تراجان بني امليل الأربعني واحلادي والأربعني عن ب�صرى وهي يف 

الأرجح حمطة Gadda على خريطة بوتينجر Peutinger للطرق الرومانية. وكان الرحالة مريل 

اأول من زار هذا املوقع عام 1881م وو�صفها قائاًل: » مدينة كبرية احلجم وحولها عدة اآبار. كما 

زارها برونو وقام بر�صم خمطط للقلعة.

اأن الفخار يرجع  كما و�صجلها باركر 1987م �صمن بحثه يف ح�صون احلدود الرومانية وذكر 

اإىل الع�صر الربونزي الأخري واأن ما تبقى يعود اإىل الع�صر الروماين املتاأخر والع�صر البيزنطي 

املبكر. وهو يجعل تاريخ القلعة يف عهد المرباطور الروماين ديوقل�صيان )306-284م(. اإل اأنه من 

املعتقد اأن الكتابة الالتينية التي وجدت يف ق�صر �صبيب والتي يرجع تاريخها اإىل )253-259م( 

نقلت من قلعة احلديد وهي تذكر اأن الفرقة الرومانية الربقية Cyreaica  انتقلت اإىل هذه القلعة 

يف عهد الإمرباطور غاليان وفالريان. ويت�صح اأن تاريخ بلدة احلديد )جناعة حديثًا( يتطابق مع 

اأهداف البحث كونها مو�صع احلادية من حيث الفرتة التاريخية التي ترجع اإليها البلدة وهو الع�صر 

بالد  القا�صدون  وكان  – البيزنطي،  الروماين  النفوذ  حتت  ال�صام  بالد  كانت  عندما  البيزنطي 

كمحطة  اإليها  املوؤدية  واملمرات  والطرق  البلدة  هذه  عرب  ميرون  واملدينة  مكة  من  قادمني  ال�صام 

ل�صرتاحة القوافل، حيث اأن حجم الأبنية الكبرية املثبتة بال�صور اجلوية ي�صري اإىل حجم الوظائف 

التي كانت تقوم بها بلدة مثل بلدة احلديد، كما اأن وفرة الينابيع العذبة املغذية لوادي الزرقاء كانت 

ترتكز يف هذه املنطقة بني ق�صر �صبيب وبلدة احلديد وتعترب عن�صرًا جاذبًا امل�صافرين العابرين 

)الوادي  جانبي  على  وغذاء  طعام  من  اليومية  احلياة  متطلبات  تتوفر  حيث  الجتاهني  كال  يف 

ب�صبب وفرة املياه اجلارية، كما اأن الرومان اتخذوا من جانب الوادي م�صلكًا للطرق يف عدة موا�صع 
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وخا�صة عن امليل 40-41 وعليه يت�صح مبا ل يقبل ال�صك اأن موقع حادثة مقتل عتبة بن اأبي لهب 

يقع يف جوار بلدة احلديد الأثرية التي زالت معاملها، واأن الدلئل والقرائن التي مت الإ�صارة اإليها 

توؤكد ذلك وترجح هذا املو�صع دون غريه وخا�صة اأقوال املوؤرخني والعلماء، ونتائج امل�صح امليداين 

والدرا�صات املقارنة.

ويوؤكد الرحال مريل 1875م اأنه بقرب قلعة الزرقاء )ق�صر �صبيب( تتواجد اأربعة ينابيع على 

طرف الوادي مما يزيد حجم النهر حتى اأن العرب يدعون هذه املنطقة )را�س الزرقاء( و�صاهد 

 .1930 عام  حتى  قائمة  زالت  ما  كانت  التي  واخلرائب  والأعمدة  القدمية  الآبار  منها  بالقرب 

)�صليمان مو�صى: 56(. وهذا ما ي�صري اإليه عدد من كبار ال�صن يف منطقة حي جناعة من اأن املنطقة 

كانت عبارة عن خرب اأثرية قدمية.

بلدة  على  احلية  ال�صواهد  اآخر  الإ�صالمي  املجتمع  كلية  بجوار  الأثرية  الأعمدة  بقايا  وتبقى 

تاريخية لعبت دورًا حيويًا واآلت معاملها اإىل الزوال والن�صيان وطوت معها اأخبار حادثة اأفزعت اأهل 

مكة واملدينة وحتقق بذلك دعاء الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم الذي ل ينطق عن الهوى.

د. حممد وهيب
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�صكل )1(: خارطة تو�صح موقع حادثة عتبة بن اأبي لهب امل�صمى موقع الأ�صد قرب خربة احلديد.

د. حممد وهيب
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�صكل ) 2(: �صورة جوية عام 1951 تبني خرائب بلدة احلديد ) حي جناعة حاليا ( على 

.)Kennedy ، 2000 ( صفتي وادي الزرقاء�

وادي الزرقاء واكت�صاف موقع حادثة مقتل  عتيبة بن اأبي لهب
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�صكل )3(: تو�صيح لل�صورة اجلوية عام 1951 تظهر الأبنية الأثرية التي اندثر ت من موقع 

.)Kennedy ، 2000( A+B+C+D   احلادثه  ومرقمة بالالتينية

�صكل ) 4( : جمموعة من بقايا الأعمدة ما زالت يف حميط خربة حديد

د. حممد وهيب
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�صكل ) 5( : �صورة لأحد الينابيع العذبة املغذية لوادي الزرقاء

�صكل )6(: قناة حمفوره يف ال�صخر يف املوقع

وادي الزرقاء واكت�صاف موقع حادثة مقتل  عتيبة بن اأبي لهب
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ال�صكل 1: مبداأ عمل الت�صوير الرقمي )الفوتوجراميرتي( 

الدقة املتناهيه يف توثيق البعاد هي من ميزات ا�صتخدام هذه التقنية ، حيث  ت�صل الدقة اىل 

اجزاء من املليميرت دون احلاق ال�صرر باملوقع او اجل�صم املراد توثيقة.   بال�صافة اىل البعاد تقوم 

التقنية بتوثيق اللون و امللم�س لال�صطح كما هو الواقع . و يحفز على ا�صتخدام هذة التقنية  توفر 

الكامريات الرقمية  يف ال�صواق ب�صعر منا�صب كما ان  الوقت التي حتتاجه جلمع املعلومات يف املوقع 

يعترب وقت القليل قد ل يتجاوز يف بع�س الحيان دقائق معدودة.

يف الوقت احلايل و مع تطور برامج معاجلة ال�صور الرقمية ا�صبح ا�صتخدام الفوتوجراميرتي  

تلك  توثيقها. و من المثلة على  املراد  النقاط لالج�سام  ال�سهولة  ل�ستخراج الف و ماليني  من 

 )Sure(  . �صور  برنامج  و   )Photomodeler( الفوتوموديلري   برنامج  ا�صتخدام  الربامج 

. )Dense Stereo Image Matching(والخري قائم على مبداأ التطابق الكثيف لل�صور

برنامج  با�صتخدام  البعاد  ثالثية  للمج�صمات  النتائج  بع�س  تقدم   2 رقم  ال�صكل  يف  المثلة 

النبطي للهة  التمثال  و  العبد  و احد متاثيل ق�صر  الزرقاء  وادي  الن�صب احلجرية يف  �صورلأحد 

اخل�صب يف متحف الردن. 

التعريف بتقنيات الت�صوير الرقمي 
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ال�صكل 2: بع�س تطبيقات الفوتوجراميرتي يف بناء املج�صمات ثالثية البعاد 

 بال�صافة اىل تقنية الت�صوير الرقمي يعترب جهازاملا�صح ال�صوئي او الليزر �صكانر من الجهزة 

اىل  ليزر  نب�صات  ار�صال  على  الفكرة  تقوم  حيث  الثرية،  املباين  توثيق   يف  امل�صتخدمة  احلديثة 

اجل�صم املراد توثيقة و من ثم يتم احت�صاب الحداثيات ب�صرعة ت�صل اىل اكرث من خم�صة الف 

لتوثيق  النتائج الولية  ال�صكل رقم 3 يو�صح مبدا عمل اجلهاز و بع�س  الواحدة.  الثانية  نقطة يف 

اخلزنة يف البرتاء. حيث يبني ال�سكل الف النقاط امللونة باحداثيات عالية الدقة.

ال�صكل 3: مبداأ عمل جهاز املا�سح ال�سوئي و النقاط التي مت جمعها 

لواجهة اخلزنة يف مدينة البرتاء الثرية

الدكتور يحيى ال�صوابكة
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وحيث ان املباين الثرية حتتوي على تفا�صيل معمارية دقيقة و با�صكال معقدة بع�س الحيان ، 

ل بد من جمع املعلومات با�صتخدام اجلهاز من عدة زوايا و حمطات للمبنى لتغطية التفا�صيل .  و 

يتم لحقا دمج املعلومات املجموعة و ارجاعها على نظام احداثيات موحد  كما هو مو�صح يف ال�صكل 

رقم 4 وذلك با�صتخدام بع�س برامج الكمبيوتر مثل برنامج )Polywprks( او الربامج املرفقة 

بجهاز املا�صح ال�صوئي. 

ال�صكل 4: دمج النقاط التي مت جمعها من عدة حمطات للما�سح ال�سوئي على نظام احداثيات موحد

مت ا�صتخدام هذه  التقنية يف جمع معلومات من العديد من املواقع الثرية يف الردن و �صمل ذلك 

اخلزنة و الدير يف مدينة البرتاء ،املدرج ال�صمايل يف جر�س ، ق�صر عمرة و ق�صر احلرانة كما هو 

مو�صح يف ال�صكل رقم 5.

التعريف بتقنيات الت�صوير الرقمي 
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�صكل رقم 5 . جم�صمات ثالثية البعاد ملواقع اثرية يف الردن با�صتخدام تقنية املا�صح ال�صوئي 

الدكتور يحيى ال�صوابكة
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املنحوتات اجلنائزية 

الرموز يف  وتنوعت هذه  بداخلها،  اأو  قبورهم  واجهات  الرموز على  العديد من  الأنباط  نحت 

ال�صكل وامل�صمون، فنجد رموزًا حيوانية، اأو هند�صية، اأو نباتية، اأو جامدة، اأو اأ�صطورية حمورة عن 

اأ�صكال اآدمية وحيوانية يف عدد كبري من املدافن. وقد عربت هذه املنحوتات عن املعتقدات النبطية 

حول املوت واملدفن بو�صفه مقرًا �صرمديًا اإ�صافة اإىل ا�صتخدامها يف تزيني املدفن، وقد جاءت هذه 

املنحوتات مزيجًا من العنا�صر الفنية واملعمارية املتنوعة التي اأظهرت تاأثر الفكر اجلنائزي النبطي 

باحل�صارات املجاورة يف املنطقة، من خالل تنوع اأ�صول هذه املنحوتات واأعدادها واأماكنها، وميكن 

تق�صيم هذه املنحوتات اإىل الأق�صام التالية:

اأول: الرموز احليوانية :

- الأفعى: ظهر رمز الأفعى -نحتًا بارزًا اأو غائرًا- على العديد من واجهات املدافن يف مدائن 

�صالح وحميطه، اإذ برزت منحوتات لأفعيني بينهما راأ�س املدو�صة )ال�صكل 1( اإذ كانت ُتنحت يف 

و�صط �صكل مثلث الأ�صالع فوق بع�س اأبواب املدافن هناك)13(، كما ظهر هذا الرمز يف منحوتات 

 Glueck 1965: Pl. 167a; Brunnow and( اإيرو�س  الإله  مع  البرتاء  من  خمتلفة 

  .)Domaszewski 1904: 319، Fig. 348

 لقد كان ا�صتخدام الأفعى رمزًا يف املنحوتات اأمرًا �صائعًا لدى ح�صارات بالد ما بني النهرين، 

اأنتقل منها لباقي ممالك �صبه اجلزيرة العربية ومنها النبطية )ال�صاوي 1996: 73(،   اأنه  ويبدو 

وكانت الأفعى رمزًا للحماية يف ح�صارات ال�صرق القدمي، فهي حتمي جميع طرق اخللود واأبوابه 

قد  الأخرى  املمالك  العرب يف  وباقي  اأي�سًا  الأنباط  اأن  ويبدو  )�صريجن 1992: 136،140-134(. 

اآمنوا فيها بو�صفها رمزًا للحماية، وهذا ما ي�صّوغ كرثة ورودها يف منحوتات املدافن النبطية. 

اأو ال�شمكة: ا�صتخدم هذا الرمز يف عدد من املنحوتات النبطية، فوجد مع الإلهة  الدولفني 

اتارغتي�س يف خربة التنور )Glueck 1965: 13، Pl.1( ، وظهر بالقرب من اإحدى واجهات 

 Jaussen and( غائرًا  حفرًا  حمفورتني  ل�صمكتني  نحت  وجد  حيث  �صالح،  مدائن  يف  املقابر 

   .)Savignac 1909: B1

 لقد كان العتقاد ال�صائد يف ال�صرق الأدنى القدمي اإن لالأ�صماك دور يف طرد الأرواح ال�صريرة، 

 Caubet( وُيثِبُت ذلك ظهورها وهي ت�صبح يف النهر يف لوح اآ�صوري قدمي ميثل طرد الأرواح ال�صريرة

and Pouyssegur 1998: 162( ، ولعل ا�صتخدامها يف املدافن النبطية كان لهذا الغر�س.

اإياد امل�صري 
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الن�شر: كان الن�صر من اأكرث الرموز احليوانية ظهورًا يف املنحوتات النبطية- املدورة والبارزة-  

اأعلى  يف  ن�صور  اأربعة  ُنحتت  اإذ  املدافن،  وخ�صو�صًا  املتعددة  مبانيهم  واجهات  على  الن�صر  فظهر 

واجهة اخلزنة يف البرتاء )ال�صكل 2(. وُيَعد الن�صر من اأكرث الرموز ظهورًا على واجهات القبور يف 

مدائن �صالح، فقد ظهر ظهورًا رئي�صيًا فوق مداخل القبور، وكان يف الغالب منحوتًا نحتًا بارزًا وهو 

 Jaussen and Savignac 1909: )3 ،4 نا�صر جناحيه وراأ�صه ملتٌف اإىل اجلانب )ال�صكل

اأحد املنحوتات  B1، B7، B19( )B22، B23، C9، D، E11، E18، كما ظهر الن�صر يف 
املوجودة على البوابة التذكارية يف البرتاء ويف كوة على ال�صفح ال�صرقي ملنطقة اخلبثة وهو باأجنحة 

من�صورة)Glueck 1965: 309، Pl. 143(. كما عرث على نحت بارز لن�صر يف املنطقة املقد�صة 

 )Lyttelton and Blagg 1990: 27( التابعة لق�صر البنت يف البرتاء

وارتبط الن�صر يف خربة التنور مع الإلهة اأتارغت�س قرينة بعل�صمني، فقد ظهر فوق راأ�صها نا�صرًا 

جناحيه وراأ�صه اإىل اليمني )Glueck 1965: 66، Pl. 32(.ويعود ا�صتخدام الن�صر بكرثة يف 

اأو  ال�صرى  اإىل ذي  ، ورمبا كان يرمز  النبطية  الدينية  ارتباطه باملعتقدات  اإىل  النبطية  املنحوتات 

لالإلهة العزى كما يرى نل�صون جلوك )العجلوين 2003: 222(، فقد اأوىل عرب �صبه اجلزيرة العربية 

قبل الإ�صالم اأهمية كبرية للن�صر، حتى اإنه كان ُيعد واحدًا من اأكرب اآلهتهم، اإذ كان الن�صر واحدًا من 

اآلهة احل�صر الرئي�صة، وقد ذكر يف القران الكرمي يف �صورة نوح : “ َوَقاُلوا ل َتَذُرَنّ اآِلَهَتُكْم َول َتَذُرَنّ 

ا َول �ُصَواًعا َول َيُغوَث َوَيُعوَق َوَن�ْصًرا “ )  القران الكرمي،  �صورة نوح الآية 23( عند ذكر عبادة قوم  َوًدّ

نوح لالأوثان، فن�صر اأحد الأ�صنام التي عبدها قوم نوح، وقد انتقلت عبادته من بعدهم اإىل اجلزيرة 

العربية، فكان لذي الكالع من حمري، ثم عبدته بقية عرب �صبه اجلزيرة )ابن كثري 1999، اجلزء 

8: 334(، وقد ظهر الن�صر على بوابات مدينة احل�صر وعلى مداخل املعابد وجدران الأواوين، كما 

.)Alshawi 1986: 30( جنده يف التماثيل فوق جبهات امللوك احل�صريني وتيجانهم

 وقد ُعد الن�صر يف ال�صرق الأدنى القدمي و�صيطًا بني ال�صماء والأر�س، ور�صول ال�صم�س وملك 

 .)Alshawi الكواكب، وكان يحمل اأرواح الب�صر عندما تنف�صل عن اأج�صامهم اإىل �صيدهم ال�صم�س

)107 :1981 ورمبا تعود كرثة ا�صتخدام هذا الرمز يف خمتلف اأرجاء اململكة النبطية لعتقاد 

ال�سرق  بقية ح�سارات  ان�سجامًا مع دوره عند  الأخرى،  اإىل احلياة  امليت  يرافق روح  اأنه  الأنباط 

الأدنى القدمي، اأو لأنه كان ميثل ال�سم�س اأو الإله ذا ال�سرى كبري اآلهة الأنباط، اأو الإله بعل�سمني كما 

هو يف تدمر، كما يرمز الن�صر اأي�صًا اإىل القوة واحلماية، وبهذا يكون حاميًا للمكان. 

فقد ظهر يف  الأ�صد،  �صكل  منحوتات جت�صد  على  النبطية  املعابد  من  العديد  ُعرث يف  الأ�شد: 

املعَتَقدات اجلنائزية النبطية :درا�صة حتليلية من خالل املنحوتات النبطية  
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�صكل  على  الرمز  هذا  ظهر  كما   ،)Glueck 1965: Pl. 160،161(التنور خربة  منحوتات 

البرتاء  يف  اخلزنة  طابقي  بني  يف�صل  اإفريز  جانبي  على  اخلارج  اإىل  متجهني  جانبيني  اأ�صدين 

 Glueck( وقد ظهرت اأي�صًا منحوتات لراأ�س الأ�صد يف خربة الذريح ويف ق�صر الربة ،)ال�صكل 2(

  .)1965 Pls. 163 a،b

الأ�صود  اأعمدة معبد  تيجان  املجنح على  الأ�صد  اأتارغت�س، فظهر  الإلهة  الأ�صد من رموز  ويعد 

املجنحة يف البرتاء،  اأما يف مدائن �صالح، فظهر فوق اأحد مداخل املقابر نحتٌت بارٌز على �صكل 

 .)Jaussen and Savignac 1909: B17(  )5 )ال�صكل  زهرة  بينهما  متقابلني  اأ�صدين 

خرى مرافقا لالإلهة اآري�س/
ُ
وظهر اأي�صًا يف تدمر، حيث كان مرافقًا لالإلهة الالت، ويف منحوتات اأ

  .)Tanabe 1986: Pls. 81، 91، 117، 128، 148( مار�س

وت�صتهر الأ�صود باأنها رمٌز للقوة، واأن لها دورًا يف احلماية والوقاية، فهي متنع دخول قوى ال�صر 

اإىل املكان، وهذا ما ي�صّوغ ظهور الأ�صد كثريًا عند مداخل بوابات الق�صور واملعابد، فقد ُوِجَد الأ�صد 

منحوتًا  على العديد من القبور الفينيقية والرومانية وامل�صيحية )�صريجن 1992: 93-97(، ويبدو اأن 

ا�صتخدامه يف املدافن النبطية كان يهدف اإىل حماية املدفن من ال�صر، فقد كان اأمر حماية املدفن 

مو�صوعًا اأكدته معظم النقو�س اجلنائزية باإحلاح، كما بينا اأعاله.

ثانيا: الرموز الأ�صطورية: 

املدو�صة )Medusa( : ظهرت واجهات مدائن �صالح خالية من اأي منحوتة اإن�صانية واقعية 

اأفعيان  اأو وجهها وعلى جانبيه  اأربع من بني ت�صع و�صبعني منحوتة حتتوي على قناع املدو�صة  عدا 

اأو وجه  )ال�صكل Jaussen and Savignac 1909: B7، B11( )1(.كما ظهرت الأقنعة 

 Patrich 1990: 120، Mckenzie 2005: Pl.235،( البرتاء  يف  قربين  على  املدو�صة 

خالل  العرب  لدى  ا�صتخدامها  وا�صتمر  الأ�صل،  الإغريقية  الرموز  من  هي  واملدو�صة   .)Pl.151
الفرتة الهلن�صتية والرومانية؛ ففي احل�صر ُك�صف عن نحت بارز له عالقة بامل�صاهد اجلنائزية ظهر 

فيه وجه املدو�صة بني اأفعيني )انظر : �صفر وم�صطفى 1974: �س 95(.

البرتاء  املقابر يف  واجهات  عليها على  التي عرث  واملنحوتات  النحت  ت�صابه بني هذا  اإن وجود 

ومدائن �صالح ي�صري اإىل تبني العرب لهذه الرموز يف الفكر اجلنائزي، فتقول الأ�صاطري اليونانية 

كل  من  ليحميها  عليه  املدو�صة  راأ�س  وعلقت  درعا  ولب�صته  املدو�صة  جلد  �صلخت  اأثينا  الإلهة  اإن   :

  .)Graves 1996: 185:خطر، كما كان ُيعتقد اأن دم املدو�صة له القدرة على بعث املوتى )اأنظر

د.اإياد امل�صري 
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كل  القرب وحمتوياته من  فهي حتمي  النبطية،  والقبور  املدو�صة  بني  وا�صحة  العالقة  تبدو  وهكذا 

خطر وعبث، كما اأنها ت�صاعد روح امليت على العودة اإىل ج�صمها، لذلك فهي جت�صد فكرة اخللود. 

وقد اأكدت الكتابات اجلنائزية النبطية م�صاألة حماية املدفن وفكرة اخللود من خالل تذييل �صيغ 

احلماية بعبارة ع د ع ل م التي تعني »لالأبد«)اأنظر اأعاله(. 

القناع: حتتوي بع�س واجهات القبور يف مدائن �صالح على نحت بارز ميثل قناعًا )ال�صكل6(، 

 Mckenzie  ًكما مت العثور يف منطقة البوابة التذكارية يف البرتاء على متثال فتاة حتمل قناعًا

Fig.172 :2003(،  وهذه و�سيلة اأخرى لتحقيق اخللود عند الأنباط، فالقناع عند النبطّي يرمز 
احلياة  على  يح�صلون  وبهذا  الآلهة،  تلك  بذوات  متحدون  الآلهة  وجوه  وحاملو  اخلالد،  الإله  اإىل 

 )Glueck 1965: 242، Pl. 8a ( الأبدية

اأبو الهول)Sphinx(: ظهر هذا الرمز –بو�صفه رمزًا جنائزيًا- يف مثال واحد فقط فوق اأحد 

مداخل مقابر مدائن �صالح، وكان على �صكل نحتني بارزين فوق قاعدة عند جانبي �صكال مثلث فوق 

على  املدافن-  عدا  فيما  وُعرِث-   .)Glueck 1965: 242، Pl. 8a(  )7 )ال�صكل  القرب  مدخل 

متاثيل لأبي الهول يف اأرجاء خمتلفة من اململكة النبطية، فمنها ما ُوجد يف املنطقة املقد�صة ملعبد ق�صر 

متثالني  على  اأي�صًا  وُعرِث   .)Pl. XVII، Fig. 2  :1968-Wright 1967( البرتاء  يف  البنت 

  .Tanabe 1986: Pl. 25( : متقابلني لهذا املخلوق الأ�صطوري يف معبد بعل يف تدمر )اأنظر

وياأتي الهتمام بهذا املخلوق الأ�صطوري وا�صتخدامه يف املعابد واأمام واجهات املقابر من خالل 

الهول يف  اأبي  وجود متثال  وُيوؤِكد ذلك  ال�صريرة،  الأرواح  وطرد  القرب وحمتوياته  دوره يف حماية 

منطقة اجليزة يف م�صر بالقرب من معبد الوادي والأهرامات يف مدافن وقبور حتتوي على ج�صم 

امليت ومتعلقاته، وقد ُعدَّ اأبو الهول عند اليونان جت�صيدًا للروح): �صريجن 223:1992 (. 

ثالثا: الرموز الهند�صية: 

الهند�صية  الرموز  اأكرث  من  الغراب  خطوة  رمز  يّعد   :)Crow Step( الغراب  خطوة  �شكل 

ذات  النبطية  املقابر  غالبية  على  ظاهرًا  يكون  يكاد  حتى  النبطية،  املدافن  واجهات  فوق  انت�صارًا 

الواجهات املحفورة بال�صخر يف البرتاء ومدائن �صالح، وقد �صنَّف برونوف ودوما�صف�صكي واجهات 

 Brunnow and( القبور يف البرتاء اإىل �صتة اأنواع رئي�صية،  ثالثة منها حتتوي على هذه الزخرفة

Domaszewski 1904: 137-73(. ونظرًا لأهمية هذا الرمز، فقد ا�صُتخِدم يف بع�س واجهات 
القبور يف مدائن �صالح منفردًا دون رموز اأخرى)الأن�صاري واأبو احل�صن 2002: �س 60، 74(. 
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وظهرت هذه الزخرفة يف اأعلى واجهات قبور البرتاء ومدائن �صالح بطريقتني: الأوىل؛ ب�صكل 

 Jaussen-savignac( )3،5 بارز متكرر خم�س مرات اأو اأكرث داخل �صريط اأو اثنني )الأ�صكال

الأ�صفل  اإىل  وراأ�صها  الثانية فكانت على �صكل زخرفة واحدة هرمية غائرة  اأما    ،  )1909:313
ل هذا الرمز  )الأ�صكال  8، 13( - اأي اإىل مركز واجهة القرب-وهو املدخل اإىل ج�صم امليت. وقد ُ�ُصكِّ

ويف  ال�صتعمال،  يف  �صيوعًا  الأكرث  النمط  وهذا  القرب،  جوانب  على  مدرجني  بارزين  ن�صفني  من 

حالة فريدة، ظهرت هذه الزخرفة ظهورًا هرميًا مدرجًا ومتكررًا خم�س مرات يف اأعلى واجهة اأحد 

القبور التي مل يكتمل نحتها وهي ب�صكل مدور ذي ثالثة اأبعاد )ال�صكل 9( 

وي�صري اأحد اأ�صكال خطوة الغراب اإىل ال�صكل الهرمي اإ�صافة اإىل حركة ال�صعود الظاهرة يف 

درجات هذه الزخرفة، وهذه اإ�سارة اإىل الرتقاء اإىل املكان العايل الذي رمز اإليه الأنباط ب�سكل 

امل�صلة، الذي ظهر على اأحد القبور النبطية يف البرتاء التي �صياأتي تف�صريها لحقًا يف هذا البحث. 

اأما حركة ال�صعود والنزول، فهناك اإ�صارات عديدة عنها يف احل�صارات القدمية كما هو احلال يف 

اإحدى امل�صالت  ال�صومرية )مورتكات 1975: 229، اللوح 194( ، ويف الأهرامات املدرجة يف م�صر، 

ويف املعابد البوذية والهندو�صية الهندية، وكذلك يف الآثار الرومانية وال�صينية، لت�صاعد على �صعود 

روح امليت اإىل ال�صماء، وت�صهل التوا�صل مع الآلهة )�صريجن 1992: 411(. 

وقد يكون للربوز واحلفر يف الزخرفة عالقة يف ا�ستقبال بركات الإله من خالل التقاط مياه 

اآلهة ال�صم�س والقمر، ومنح احلياة واخللود، فقد ظهرت عائلة الفرعون اأخناتون  الأمطار و�صوء 

 Schulz and Sourouzian 1998:( ال�صم�س  قر�س  من  واخللود  الربكات  تتلقى  وهي 

 .) figs.101

امل�صالت:  ظهرت اأربع م�صالت على واجهة اأحد القبور النبطية يف منطقة باب ال�صيق، وُيعرف 

باأربع  منها  م�صلة  كل  وتبداأ   .)Wenning: 2003: Fig. 115(  )10 )ال�صكل  امل�صالت  بقرب 

نقاط وتنتهي يف نقطة واحدة يف الأعلى، وكانت ترمز اإىل وجود الفرد امليت وذلك بدًل عن التمثال 

الن�صفي للميت كما كان �صائعًا يف تدمر )Healy 1993:39 ( ، كما اأنها قد ت�صري اإىل الرتقاء 

بروح امليت اإىل املكان العايل، اأي مكان وجود الآلهة.  

رابعا: الرموز النباتية: 

الزهرة: ظهرت الزهرة باأ�صكال واأعداد خمتلفة على واجهات املقابر يف مدائن �صالح، فكانت 

اأحيانًا على �صكل اإفريز فوق مدخل القرب يتكون من عدة زهرات تف�صلها اأ�صرطة طولية )ال�صكل 
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7(. ووجدت اأحيانًا اأخرى منفردة )ال�صكل11(، كما وجدت على �صكل زهرتني على جانبي القرب 

فوق مدخله )ال�صكل 6، 8 (.  اإن ظهور هذه الزهرات على واجهات املقابر النبطية بهذه الكرثة قد 

ي�صري اإىل حالة التجدد وبالتايل اإىل البعث يف احلياة الآخرة والبقاء.  

خام�صا: الرموز اجلامدة:

البرتاء  النبطية يف  املقابر  ا�صتخدامًا على واجهات  الرموز  اأكرث  يّعد رمز اجلرة من  اجلرة: 

يف  وجوده  تكرار  يف  الغراب،  خطوة  رمز  بعد  الثانية،  باملرتبة  الرمز  هذا  وياأتي  �صالح،  ومدائن 

املدافن النبطية. فقد َتَوجت اجلرة اأهم املقابر يف البرتاء، كما هو احلال يف اخلزنة )ال�صكل 2( 

فريدة  حالة  وتوجد  )ال�صكل12(.  وغريهما  فلورنتينو�س  �صك�صتيو�س  و�صريح  اجلرة  وقرب  والدير 

ظهر فيها عدٌد كبرٌي من اجلرار على واجهة مدفن نبطي، فكان جمموع اجلرار �صتًا، ثالٌث منها 

ُنحتت فوق املدخل وثالٌث يف اأعلى واجهة القرب )ال�صكل 13(.  وظهر هذا الرمز يف مدائن �صالح 

باأعداد خمتلفة على الواجهة نف�صها، فكانت توجد اأحيانًا جّرتان على جانبي املثلث اجلمالوين اأو 

خرى ثالث جرار؛ واحدة على قمة ال�صكل املثلث 
ُ
القو�س فوق مدخل املدفن )ال�صكل 4( ،  واأحيانًا اأ

اأو القو�س واثنتان على جانبيه)ال�صكل 11(.

اإن ظهور هذه اجلرار فوق القبور وفوق بع�س الكوى التي حتتوي على متاثيل الآلهة يف البرتاء 

ومدائن �صالح ي�صري اإىل اأن الهدف منها لي�س جنائزيًا فقط، فقد يكون لوجودها فوق القبور اأهمية 

رمزية  ل�صتقبال بركات الإله اأو ل�صتقبال التقدمات، بالإ�صافة اإىل وظيفتها التزيينية.

الدرع: ظهر �صكل الدرع منحوتًا نحتًا بارزًا يف و�صط اإفريز فوق واجهة اأحد القبور يف مدينة 

البرتاء )ال�صكل 14( ، وهذه حالة وحيدة يف جميع املقابر النبطية، وتت�صح رمزية الدرع من خالل 

وظيفته يف درء املخاطر وال�صر، فاإن لوجوده دورًا يف حماية القرب وحمتوياته من العبث وال�صرقة. 

�صاد�صًا: الرموز ال�صماوية: 

بني  ال�صم�س  اإىل  ي�صري  مبا  حمززة  نهايات  ذات  �صدا�صية  لنجمة  �صكٌل  ظهر  ال�شم�ش:  قر�ش 

اأ�صدين متقابلني فوق اإحدى بوابات مدافن مدائن �صالح )Mckenzie 1990: Pl.160(. وترمز 

ال�سم�س عادة اإىل كبري الآلهة، وهو ذو ال�سرى عند الأنباط، وي�سري وجودها على واجهات املقابر اإىل 

حماية هذا الإله للقرب وحمتوياته، وم�صاعدة امليت للو�صول اإىل عامل اخللود يف الوقت نف�صه. 

كما اأن ال�صم�س هي مو�صلة الأرواح يف رحلتها اإىل حياة اخللود، كما هو احلال عند امل�صريني، 

وهي اأي�صا رمٌز للبعث، فهي التي متوت وتولد من جديد )�صريجن 1992: 378(. 
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اخلامتة : 

نخُل�س مّما تقدم ذكره اإىل اأن الأنباط قد اأولوا م�ساألة املوت اهتمامًا بالغًا، فقد عامل الأنباط 

موتاهم باحرتام بالغ، اإذ زّينوا املدافن واملقابر مبنحوتات خمتلفة، كما عمدوا اإىل نحت الرموز 

فوق واجهات املدافن وعلى ن�صائب القبور، وقد عربت هذه املنحوتات عن مالمح الفكر اجلنائزي 

لديهم. 

اإىل  رمزت  فقد  اأعاله،  بينا  كما  وم�صامينها،  اأ�صكالها  يف  اجلنائزية  املنحوتات  تباينت  وقد 

اخللود، واحلماية، والبعث، واأهمية املدفن بو�صفه �صكنًا اأبديًا، وقد تنوعت اأ�صول الرموز الظاهرة 

على واجهات املقابر واأعدادها واأماكنها، فكان رمز خطوة الغراب اأكرثها ا�صتخدامًا وجاءت بعده 

اجلرة امل�صمتة، حتى اإن املقابر النبطية تكاد تتميز بهذه الرموز، وجاء الن�صر بعدها يف الرتتيب 

والوردة  الهول  اأبي  مثل  الأخرى  الرموز  اأما  الديني،  لرمزيته  نظرًا  ال�صتخدام  مرات  ناحية  من 

وقر�س ال�صم�س، واملدو�صة، والقناع، والأ�صد، والأفعى، وال�صمكة، فظهرت بن�صب اأقل. 

مبحتوياته  قربه  حماية  الآلهة  من  الطلب  الرموز  هذه  خالل  من  يحاول  النبطي  الإن�صان  اإن 

ة ج�صم امليت، فقد ُعرف قدميًا اأن حمتويات القبور كانت ُت�صرق، وهذا ما ح�صل  جميعًا، وخا�صّ

يف غالبية القبور النبطية يف البرتاء ومدائن �صالح، كما يتلقى امليت بركات الإله وم�صاعدته له يف 

الو�صول اإىل حياة اخللود. 

وبناء على ما تقدم، فاإن احرتام امليت، وقد�صية املدفن وفكرة البعث واخللود والنظر اإىل القرب 

بو�صفه م�صكنًا اأبديًا كانت من اأهم �صمات الفكر اجلنائزي النبطي، وتوؤكد اللقى الأثرية ما جاء 

يف املنحوتات، اإذ وجدت اأدوات عديدة يف املدافن والقبور النبطية كان الهدف منها متكني امليت 

من ا�صتخدامها يف حياته الأبدية، وهي حياة ما بعد املوت، كما اأ�صارت املنحوتات اإىل العديد من 

الأفكار، كالأبدية واخللود، وحماية الآلهة للمدفن وحمتوياته. 
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كرمية, حتى اأن امللك في�صل ي�صفها على اأنها اأخت عزيزة, وكانت لدى البع�س ا�صتعمارية بغي�صة 

متثل المربيالية الربيطانية, ومن الطريف يف الأمر اأن بع�س الربيطانيني الذي عملوا معها راأوها 

للعرب؛   بولئها  تدين  كانت  واأنها  ومتغطر�صة,  وم�صتبدة  بل  وف�صولية,  د�صا�صة  امراأة  اأنها  على 

بينما راآها البع�س الآخر على اأنها ذكية و�صجاعة وذات دراية ومعرفة يف �صوؤون ال�صرق العربي 

)الو�صيف, 2007(. ولكن من هي جريترود بيل؟ وكيف اأ�صبحت جزءًا من تاريخ املنطقة؟

Hugh Bell من زواجه الأول, وكان جدها اإ�صحاق  جريترود بيل هي ابنة ال�صري هيو بيل 

اإجنلرتا, وكان كذلك  والفولذ يف  للحديد  موؤ�ص�س م�صنع كبري    Lowthian Bell بيل  لوثيان 

يف  وزوجته  اأبيها  مع  طفولتها  اأم�صت  قد  جريترود  وكانت  امللكية,  للجمعية  وزمياًل  م�صهورًا  عاملًا 

يورك�صاير م�صقط راأ�صها, وترعرعت �صمن بيئة متحررة فكريًا, وتفوقت يف درا�صتها العلمية, حيث 

ح�صلت على مرتبة ال�صرف يف درا�صة التاريخ من جامعة اأك�صفورد يف العام 1887م. رغم اأجواء 

الع�صر الفيكتوري التي كانت حتيط بها, والتي كانت تفر�س قيودًا وحتفظًا كبريين على املراأة يف 

اإىل الريف لتمار�س  اإ�صافة حلفالت املجتمع املخملي يف لندن, تذهب  اأنها كانت  اإل  ذلك الوقت, 

هواياتها, كركوب اخليل و�صيد الأرانب والريا�صات الأخرى, كانت نقطة التحول يف حياتها عندما 

زارت عمها ال�صري فرانك ل�صلٍي  Sir Frank Lascelles  والذي كان يعمل اآنذاك يف ال�صفارة 

م�صتمرة  ترحال  حالة  يف  جعلها  الذي  الأمر  وثقافته,  ال�صرق  ف�صحرها  طهران؛  يف  الربيطانية 

من بلد لآخر, لكنها بقيت مفتونة وماأ�صورة ب�صحر بلدان ال�صرق الأو�صط, وهو ما يظهر بكل جالء 

املناطق  واكت�صفت  �صوي�صرا,  جبال  ت�صلقت  فقد  املغامرة,  وراء  ت�صعى  دائمًا  وكانت  كتاباتها.  يف 

البعيدة يف بلدان اآ�صيا ال�صغرى مع بدو ال�صحراء, وت�صلقت كان�صينجوجنا, اأعلى قمم الهماليا, 

والتي مل يت�صلقها اأحد بعدها ملدة ن�صف قرن؛ مل يكن هناك اأي باحث ليجاري جريترود بيل يف 

معرفتها الرائعة باآ�صيا ال�صغرى والأجزاء ال�صمالية من �صبه اجلزيرة العربية, وكانت جزءًا من 

اإ�صطنبول حتى العراق �صرقًا والأرا�صي ال�صورية وفل�صطني  الإمرباطورية العثمانية املمتدة من 

و�صبه اجلزيرة العربية حتى �صواحل عدن يف اليمن جنوبًا. هذه الإمرباطورية ب�صطت نفوذها 

على احلجاز وع�صري, اأما اجلزء الأكرب من ال�صحراء الذي كان ميدانًا حلركة القبائل التي مل تكن 

تعرتف باأي قانون اإل قانون ال�صحراء, لقد بلغته جريترود بيل ومل يطاأه بعدها اأحد لزمٍن طويل 

.)Howell, 2006(

لقد كان ال�صت�صراق هو الباب الذي دخلت منه جريترود بيل كغريها من الرحالة اإىل ال�صرق 

العربي, ومنه ا�صتطاعت الو�صول اإىل بالد الرافدين لتلعب دورًا هامًا يف ر�صم تاريخه وم�صتقبله 

كان  فقد  الأوروب��ي؛  لال�صتعمار  جليلة  خدمات  قدم  ال�صت�صراق  اأن  حقيقة  تخفى  ول  لحقًا. 

�صيا�صي كان  املنطقة وت�صنيفها وحتليلها ودرا�صتها, وعلى م�صتوى  املعلومات عن  له دوره يف جمع 

باأعمال جا�صو�صية و�صيا�صية مبا�صرة, وذلك ما نراه يف حياة  الرحالة  يتم تكليف بع�س هوؤلء 

 ,T. Edward Lawrance اإدوارد لورن�س )لورن�س العرب(   جريترود بيل, كذلك زميلها ت. 

David Hogarth, الذي اأ�صبح لحقا الرئي�س الواحد  وعامل الآثار ال�صهري ديفيد هوجارث 

والع�صرين للجمعية اجلغرافية الربيطانية )الو�صيف, 2007(.

د.مرينا م�صطفى
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الآن�صة جريترود بيل )1926-1868(

)The Gertrude Bell Project Website، Newcastle University، retrieved:  

2009/ 55; found at: http://www.gerty.ncl.ac.uk/(

ال�صتخبارات  مع  العمل  بداأت  عندما  رحالتها  باأغلب  قامت  قد  كانت  بيل  جريترود  اأن  رغم 

الربيطانية، اإل اأنها مل تكن حديثة العهد بال�صت�صراق وال�صرق الأدنى القدمي، وكانت لها �صمعتها 

بعيدة الآفاق كاآثارية ورحالة، ولها العديد من الكتب، فقد ن�صرت ترجمة ملختارات من �صعر حافظ    

 The »ثم كتب اأخرى مثل »ال�صحراء وااحل�صر ،The Hafiz Poems of Gertrude Bell
و»األف كني�صة وكني�صة«    Islam in India Desert & the Sown و »الإ�صالم يف الهند«  
 William ويليام رمزي  الآثــار �صري  The Thousand & One Churches  مع عامل 
اإىل ذلك  اأ�صف   ،Amurath to Amurath Ramsay، وكذلك كتاب »من واإىل عمورية« 
  Times كالتاميز  �صهرية  و جمالت  ن�صرت يف �صحف  التي  والأبحاث  املقالت  الكبري من  العدد 

.)Howell, 2006( وجمالت الآثار وغريها

لقد كانت حياة جريترود متلوؤها الإثارة، اإل اأن اأكرث مراحل حياتها متيزًا هي تلك الرحالت 

التي قامت بها بني �صنتي 1900 و1914 يف بادية ال�صام و�صحراء النفوذ، لتكون اأول اأوروبية ت�صل 

لهذه الأماكن، ذلك ف�صاًل عن اأ�صفارها اإىل تركيا والهند واإيران. وكانت جريترود يف اأ�صفارها هذه 

ت�صجل بدقة �صديدة يف يومياتها كل ما ت�صاهده وتالحظه وتقابله من ب�صر وحيوان ونبات واأماكن 

ملكة ال�صحراء التي طواها الن�صيان... نظرة اإىل حياة الرحالة والآثارية الربيطانية جريترود بيل 
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واآراء، وكانت تر�صل الكثري من هذه اليوميات اإىل �صديقها ال�صحفي املعروف بفالنتني  واأحداث 

�صريول Valentine Chirol Sir يف التاميز، والذي كان يعمل حينها حل�صاب وزارة اخلارجية 

الربيطانية  احلاكمة  بالطبقة  وثيقني  وارتباط  �سلة  على  كان  الذي  لوالدها  وكذلك  الربيطانية، 

الربيطانية  للحكومة  الأدنى  ال�صرق  للمعلومات عن  كانت م�صدرًا  اأنها  اأي  �صناعة مميز،  كرجل 

ب�صكل غري مبا�صر، ولقد كانت �صبيهة باآلة ت�صوير لقطة لأدق التفا�صيل لدرجة النقل حرفيًا، مما 

جعلها اأحيانًا حمط �صخرية زمالئها؛ فعندما كانت تعمل يف من�صب ال�صكرتري ال�صرقي يف بغداد، 

كانت تتحدث مع اأحد ال�صيوخ الذين ح�صروا �صمن وفد، ولدى �صوؤالها له عن الأحوال، قال لها: 

 Sir Percy  تعوي الريح«؛ وما اأن خرج ال�صيخ حتى نقلت ب�صرعة لرئي�صها �صري بر�صي كوك�س «

Cox املندوب ال�صامي الربيطاين ما قاله ذلك الرجل وكاأنها تنقل اإحدى تنبوؤات الطق�س، مما 
جعلها مدار احلديث بني زمالئها من ال�سباط الربيطانيني يف بغداد )الو�سيف،2007(.  لعبت 

ثقافتها العالية دورا هاما يف جناحها، تذكر )Howell 2006( اأن جريترود مل تكن امراأة كتلك 

التي اعتاد عليها �صيوخ القبائل الذين لطاملا حلت �صيفة عليهم، كانت تركب الفر�س اأو اجلمل كما 

يركبه الرجال ولي�س يف الهودج كما حال ن�صاء ال�صيوخ، وكان النطباع العام عنها اأنها �صيدة غام�صة 

وم�صتقلة وثرية، وذات نفوذ وقد تكون من اأ�صرة ملكية، وهي بالتاأكيد لي�صت عدوة، ومع ارتباطاتها 

اأكرث منه، حفظها  ال�صعر رمبا  الكثري من  وتروي  لغته،  تتحدث  اأنها  لل�صيخ، كما  ت�صكل حليفا  قد 

الق�صائد عن ظهر قلب كان يثري الإعجاب، كان القاوؤها ال�صعر يف خيمة ال�صحراء لق�صيدة كاملة 

قد يكون ال�صيخ يحفظ بيتا اأو بيتني منها مبهرا، وغالبا ما تكون من ق�صائد ال�صعر اجلاهلي، دائما 

 ما تكون لديها بع�س النميمة واملعلومات عن تنقل القبائل وم�صادر املياه التي مرت بها اأثناء رحلتها.

طبقتها  فيها  اأ�صهم  العالقات،  من  ل�صبكة  ن�صجها  هو  متميزة  جريترود  جعل  اآخــر  �صببًا   اإن   

الربجوازية العليا، مما فتح الطريق اأمامها لتعرف �صخ�صيات هامة يف عامل ال�صيا�صة والدبلوما�صية 

Charles Hardinge، والأهم  وال�صت�صراق، كالدبلوما�صي فرانك لز�صيلر، وت�صارلز هاردينج 

من هوؤلء هو امل�صت�صرق الأملاين فيدريك دو�صن الذي عمل حينها كم�صت�صار اقت�صادي يف ال�صفارة 

القد�س  يف  دبلوما�صيًا  اأ�صبح  وعندما  العربية،  اللغة  درا�صة  على  �صجعها  الــذي  وهو  الأملانية، 

لتتوغل يف  �صنة 1900م  اأوىل رحالتها  بداأت من هناك  اأواخر 1899م، حيث  بيته  ا�صت�صافها يف 

�صحراء �صرقي الأردن، ثم اإىل جبل الدروز ومن ثم اإىل دم�صق. 

وعندما �صافرت اإىل الهند ب�صحبة اأبيها واأخيها �صنة 1902، التقت بال�صري بري�صي كوك�س يف 

م�صقط، والذي كان اآنذاك كبري مندوبي بريطانيا يف اخلليج العربي، وهذا اللقاء هو نقطة حتول 

جذرية يف حياتها، فحديثه عن اأكرب زعيمني يف و�صط جزيرة العرب: ابن ر�صيد من قبيلة �صمر 

د.مرينا م�صطفى
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وعبد العزيز اآل �صعود من قبيلة عنزة اأثار ف�صولها ورغبتها يف لقائهما واكت�صاف املنطقة؛ لحقًا 

العراق  م�صتقبل  ر�صم  بفعالية يف  �صاركت  وهكذا  العراق  املبا�صر يف  رئي�صها  كوك�س  بر�صي  اأ�صبح 

ال�صيا�صي )الو�صيف، 2007(.

جريترود بيل وبر�صي كوك�س

 )Howell، 2006(

يف هذه الفرتة كان امللك عبد العزيز يحاول ب�صط �صيطرته على �صبه اجلزيرة العربية، حيث 

على  ال�صيطرة  اأي�صا  يحاول  وكان  ال�صحراء،  ح�صون  يف  املتمركزة  الرتكية  اجليو�س  بقتال  بداأ 

القبائل البدوية ليجمعها حتت �صلطة مركزية، كانت جريترود قد قررت القيام برحلتها يف �صمال 

اجلزيرة العربية؛ وبداأت بالذهاب اإىل الإ�صكندرية، ثم دم�صق يف نوفمرب 1913؛ وكانت قد اطماأنت 

لدى �صماعها اأن احلرب القبلية انتهت مبوجب اتفاقية، وبالتايل بدا اآمنًا الو�صول اإىل ابن ر�صيد يف 

عا�صمته حائل، وكان ابن ر�صيد اأي�صا يقوم بهجمات متقطعة على اجليو�س الرتكية، وكان يف حالة 

عداء م�صتمر مع ابن �صعود الذي كان يحاول اإخ�صاع جند ل�صيطرته )Howell, 2006(. ويرد ذكر 

الرحلة يف الربقية التي بعث بها وايل ولية �صوريا »عاريف« اإىل نظارة الداخلية يف 27 ت�صرين الثاين 

اإىل اأن »املراأة الإجنليزية التي تدعى م�س بيل تريد التوجه اإىل الأرا�صي التي يقطن فيها ابن ر�صيد 

و)ابن(  �صعود، واأنها ا�صرتت ع�صرين راأ�صًا من الهجن يف ال�صام، واأنها ا�صتاأجرت اأدلة وحرا�صًا 

للطريق، و�صوف تغادر ال�صام خالل يوم اأو يومني، واأنها على الرغم من اإخفاء جهة اعتزامها، اإل 

اأن الأخبار املوثوقة اأكدت على اأنها من املخابرات التي خ�ص�صت لها الدولة الإجنليزية مبلغ خم�صة 

ملكة ال�صحراء التي طواها الن�صيان... نظرة اإىل حياة الرحالة والآثارية الربيطانية جريترود بيل 
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اآلف لرية اإجنليزية. وبناًءا على وجود كثري من العربان على الطريق الطويل التي تقطعها هذه 

املراأة، فاإن احتمال التعر�س لها وارد بقوة. وحتى ل يتم حتمل احلكومة العثمانية عن اأي م�صوؤولية، 

فاإن منع �سفرها من خالل �سفارتها منوط براأي جنابكم«. فردت نظارة الداخلية على ولية �سوريا 

القن�صلية  اإىل  برقية  ير�صل  بــاأن  وعد  الإجنليزي  ال�صفري  »اإن  قائلة  1332هـــ  حمرم   18 بتاريخ 

الإجنليزية يف ال�صام باأن ت�صرف »م�س بيل«  نظرها عن الرحلة املزمعة« )�صابان، 2005(. ومع 

ذلك، بداأت جريترود يف دم�صق باإعداد الرحلة، ويوم 1913/12/12؛ �صقت ال�صحراء مع قافلتني 

اأن  قبل  املوافقة  ليح�صل على  �صيده يف حائل  اإىل  اأبرق  والذي  ر�صيد،  ابن  يرافقها مندوب  وكان 

تغادر. دخلت �صحراء النفوذ يف 1914/1/14م، حيث ا�صتطاعت بعدها يف 1914/1/27 الو�صول 

اىل م�صارب احلويطات )جبل الطبيق(، والتقت ال�صيخ حممد ابن دحيالن اأبو تايه ابن عم عودة 

اأبو تايه والذي كان �صيخًا للقبيلة التي كان اأحد مهامها جتاه الدولة العثمانية حماية درب احلج، 

خا�صة اجلزء الواقع بني الكرك وتبوك، اأي من حدود قبيلة بني �صخر �صماًل حتى حدود ابن حرب 

جنوبا، وقد كونت جريترود �صداقات مع ن�صاء الق�صر امللكي لالأمري ابن ر�صيد، وح�صلت على اإذن 

لتذهب حيثما تريد ولتلتقط ال�صور، مما اأ�صعدها كثريًا، والأهم من ذلك اإر�صال مرافقني معها 

حتى و�صلت باأمن و�صالم اإىل بغداد يوم 1914/2/29م، ومنها لتدمر ودم�صق )مكي، 2006(. 

يف هذه الرحلة الأخرية، وهي مغامرة غري م�صبوقة ل�صيدة، اأ�صافت خمططات معروفة وغري 

اأثرى  والأمويني، مما  والرومان  التدمريني  وو�صعت حدود حكم  العربية،  ل�صبه اجلزيرة  معروفة 

لورن�س العرب باملعلومات العامة خالل مهامه ال�صتخبارية �صد الأتراك يف اجلزيرة العربية عام 

1917 و 1918. ول يفوتنا اأن نذكر هنا اأن جريترود كان لها رحالت �صابقة لهذه الرحلة املميزة، 

ففي عام 1905 زارت بادية ال�صام واآ�صيا ال�صغرى، وعندما كانت يف القد�س التقت باللورد مارك 

�صايك�س Sir Mark Sykes وزميله الفرن�صي جورج بيكوت George Picot  �صانعي التفاقية 

اآثار جند، وكذلك  املعروفة باإ�صمهما، وتعرفت يف هذه الرحلة على رينيه دو�صو الذي حدثها عن 

ويليام رمزي يف كونية / تركيا حيث �صاركت معه يف حفريات اأثرية ملدة عامني، والأهم تعرفها على 

ريت�صارد داوتي �صنة 1907 حيث كانت تتبادل معه املعلومات، وهناك رحلة اأخرى هامة عام 1911 

بداأتها من دم�صق ثم توجهت للنجف ثم قرقمي�س )جرابل�س �صمال �صوريا حاليًا(، حيث اطلعت على 

 Sir Campbell احلفريات الأثرية حتت اإ�صراف هوجارت، وتعرفت هناك على كامبل تومب�صون

�صد  بريطانيا  حل�صاب  معلومات  كم�صدر  يعمالن  كانا  والذين  العرب،  ولورن�س   Thompson
الأملان يف مواقع اإن�صاءات اخلط احلديدي برلني- بغداد.

د.مرينا م�صطفى
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جريترود بيل يف حائل 1914

 )Howell، 2006(

جريترود بيل ومرافقها يف رحالتها فتوح اأثناء زيارتها لآ�صيا ال�صغرى عام 1907

)Lukitz، 2006(
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جريترود بيل وفريقها اأثناء التوثيق الأثري لق�صر الأخي�صر يف العراق 

 )Howell، 2006(

جريترود بيل ولورن�س العرب يف موؤمتر القاهرة 1921

 )Howell، 2006(
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ونعود الآن لرحلتها عام 1914/1913؛  بعد اأن و�صلت اىل حائل كانت قد احتجزت هناك  ملدة 

اأ�صبوعني، حيث مل يكن ابن ر�صيد موجودا، بعد ان ا�صرتدت جمالها ومقتنياتها، توجهت فورا اىل 

بغداد ومن ثم دم�صق فا�صطنبول حيث وافت ال�صفري الجنليزي هناك بتفا�صيل رحلتها، ومل تزر 

الريا�س كما كانت تنوي بداية الرحلة، لدى و�صولها لندن ح�صلت على امليدالية الذهبية للجمعية 

املبا�صرة  جريترود  معرفة  فاإن  وبالتايل  رحلتها،  يف  املميز  لجنازها  كتقدير  امللكية  اجلغرافية 

العميقة باأر�س و�صكان وتاريخ منطقة ال�صرق، جعل منها مرجعية هامة معرتف بها ل�صوؤون املنطقة، 

وكانت عالقاتها الوثيقة  مبراكز احلكم والقرار يف بريطانيا جعلت منها م�صدر معلومات واأخبار 

اأية  الربيطانية  احلكومة  تطلب  ومل  تطوعي،  معلومات  م�صدر  ظلت  ال�صيدة  هذه  ولكن  هامة، 

م�صاعدة ر�صمية منها حتى اندلع احلرب العاملية الأوىل يوليو/ اأغ�صط�س 1914م حيث طلبت منها 

.)Tuson، 2003( حتليال دقيقا لالحوال ال�صيا�صية هناك

لقد اأدى حتالف الأتراك مع الأملان يف اجلبهة ال�صرقية اإىل اإثارة قلق الربيطانيني على طرقهم 

من  لبد  كان  وهكذا  عبدان،  يف  النفط  وم�صفاة  الإيرانية  النفط  اآبار  وعلى  الهند  يف  التجارية 

كانت  الأتراك،  على  بتاأليبهم  بالعرب  بال�صتعانة  فكروا  وبالتايل  ال�صرق،  يف  م�صاحلهم  حماية 

جريترود م�صدر معلومات هام حول القبائل العربية، وكذلك ناقاًل فاعاًل حول �صعف ال�صيطرة 

العثمانية على هذه القبائل، ولدى و�صولها اإىل القاهرة عام 1915م، بداأت املرا�صالت بني املندوب 

 High Commissioner of Egypt Sir Henry     ال�صامي الربيطاين هرني مكماهون

وكانت  الأتراك.  �صد  العرب  قوى  جمع  بهدف  وذلك  علي؛  بن  ح�صني  وال�صريف   McMahon
وكان  وجند،  والعراق  اخلليج  يف  العربية  القبائل  حول  معلومات  باإعطاء  كلفت  قد  هنا  جريترود 

هذا العمل املكتبي ل يروقها كثريا، ومتنت لو اأن لها عماًل م�صابهًا ملا ُكلف به لورن�س، والذي اأعطى 

معلومات عن قبائل غرب بالد العرب، وكان ير�صد ميدانيًا كل ما يتعلق ب�صكة حديد احلجاز وحترك 

اأخذت  وجيزة،  مبدة  ذلك  بعد  تف�صيلية.  خرائط  و�صع  وكذلك  واملناخ  الأر�س  وطبيعة  القوات، 

دورًا فا�صاًل يف التوا�صل مع القبائل العربية وكذلك و�صع اخلرائط املف�صلة باأماكنها، و�صاهمت 

 Arab Bulletin الإخبارية«  العربية  »الن�صرة  باإ�صدار  اأي�صا  وخربتها  معلوماتها  خالل  من 

ال�سرية والتي بداأ املكتب العربي يف القاهرة باإ�سدارها، وكانت توزع على كبار �سباط املخابرات 

اإىل  تتطرق  التقارير  ذه  فيه.  وال�صيا�صة  ال�صرق  �صخ�صيات  كبار  حول  تدور  وكانت  الربيطانية، 

بع�س امل�صائل يف تاريخ اجلزيرة العربية يف بداية القرن الع�صرين: عن الإدارة احلكومية العثمانية 

للبالد العربية، وعن م�صيخة املحمرة، وعن التمرد �صد �صلطان م�صقط  خالل 1913-1916، وعن 

�صخ�صية امللك عبدالعزيز بن �صعود الفذة، وعن املعارك بني القبائل العربية يف ال�صحراء، وعن 

�صخ�صية اإ�صماعيل بيك، وعن الو�صع ال�صيا�صي يف حائل عام 1916 )بيل، 2008 ب(. 
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وما اأن جاءت نهاية عام 1916م حتى اأ�صبحت �صابط ات�صال برتبة قومندان من قبل الإدارة 

Officer of the Indian Expeditionary Force ، وهي املراأة  الربيطانية يف الهند 

 10 يف  العام  هذا  وخالل  اآنذاك.  الربيطاين  اجلي�س  يف  ع�صكريًا  من�صبًا  �صغلت  التي  الوحيدة 

حزيران، اأعلن ال�صريف ح�صني بن علي الثورة العربية الكربى، وقد لقيت هذه الثورة اآنذاك معار�صة 

من قبل نائب امللك يف الهند، وكانت بريطانيا تخ�صى هذه املعار�صة، فهي حتتاج لتاأييده وللتحالف 

مع القادة الإقليميني يف اجلزيرة العربية كاإبن �صعود، والذي دعته بريطانيا لزيارة الب�صرة والتي 

باملقاومة  الب�سرة  �سقوط  بعد  ا�سطدم  الربيطاين  املخطط  اأن  اإل   ،1916/11/26 يف  و�صلها 

الرتكية يف الكوت، والتي رف�س قائدها اجلرنال خليل ر�صوة قدمتها القوات الربيطانية من خالل 

لورن�س ولكنها باءت بالف�صل الذريع. ومع ذك ا�صتطاعت بريطانيا عام 1917 اإ�سقاط بغداد، وهنا 

كانت  التي  الإيرانية  البرتول  اآبار  وحمت  للهند،  املو�صل  الآخر  الطريق  على  �صيطرتها  ا�صتكملت 

ت�صتغلها، والأهم، ال�صيطرة على منابع البرتول التي �صتك�صف لحقًا يف اخلليج والعراق. وقام ال�صري 

 ،Oriental Secretary ال�صرقي  ال�صكرتري  بتعيني جريترود يف من�صب  بر�صي كوك�س حينها 

فكان  ال�صرقية،  بال�صوؤون  يت�صل  فيما  العراق  يف  للمخابرات  �صلطة  اأعلى  املن�صب  منها  وجعل 

حول  تقارير  وعمل  العربية،  امل�صائل  يف  امل�صورة  وتقدمي  وت�صنيفها،  املعلومات  جمع  عاتقها  على 

بر�صي  �صري  وكذلك  علمت جريترود  الربيطانية.  وزارة احلرب  اإىل  ت�صليمها  ليتم  وتركيا  العراق 

كوك�س عام 1917 باتفاقية �صايك�س بيكِو Agreement Sykes-Picot؛ وهو الأمر الذي اأثار 

حفيظة كوك�س، فهذه التفاقية حتول دول �صم العراق لالإدارة الهندية، وهي ل حتقق هدف الإدارة 

لل�صريف ح�صني ح�صب وعود  املوعودة  العربية  الدولة  العراق �صمن  باإعطاء  الربيطانية يف م�صر 

مكماهون، وهنا فالتفاقية تقوم على تق�صيم بالد الرافدين بني الربيطانيني يف العراق اجلنوبي 

من بغداد اإىل الب�صرة والفرن�صيني يف املو�صل، وعلى �صم الأرا�صي الواقعة بينهما اإىل دولة عربية 

م�صتقلة حتت زعامة رئي�س عربي، والثابت هنا اأن اخلطط الربيطانية حول العراق حتت الحتالل 

مل تكن وا�صحة بعد؛ وكانت جريترود اآنذاك �صاعرة بال�صيق مما حققه لورن�س من جناح خالل 

1917 و1918، حيث كانت تعلم اأن جناحه يرجع ولو جزئيًا ملعلوماتها التي قدمتها للمكتب العربي 

حول القبائل بني �صكة حديد احلجاز والنفوذ، خا�صة احلويطات. 

ويف عام 1918، كانت تقوم بدرا�صة وفح�س خرائط تركيا واإيران والكويت والعراق، وبخربتها 

اجلديدة  للدولة  ال�صيا�صية  باحلدود  اخلا�صة  خرائطها  و�صع  ا�صتطاعت  البالد  بحدود  العميقة 

اأ�صبح في�صل ملكًا على �صوريا عدا  التي �صمت داخلها املو�صل وبغداد والب�صرة، يف تلك الأثناء 

باري�س  يف  ال�صلح  موؤمتر  لعقد  لندن  يف  قائمة  الإعدادات  وكانت  1919م،  عام  وال�صاحل  بريوت 
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ب�صاأن  يتم تخطيطه  لتعرف ما  Paris Peace Conference، حيث ذهبت جريترود هناك 
العراق. التقت يف اآذار 1917 بالأمري في�صل الذي كان هناك حينها لعر�س الق�صية العربية على 

بينها وبني الأمري في�صل ولورن�س، وبعد رحلتها عام  تبعته لقاءات عديدة  موؤمتر ال�صلح، والذي 

1919 يف بالد ال�صام، قامت بكتابة تقرير مف�صل حول الو�صع ال�صيا�صي هناك وحول ال�صهيونية 

واحلركة الوطنية واحلكومية العربية يف دم�صق، واجلماعات العربية القومية، وقامت بتاأريخه يوم 

1919/11/15، واأر�صلته اإىل وزارة اخلارجية، وبينت فيه اأن العرب قادرين على حكم اأنف�صهم كما 

�صاهدت بعينيها يف �صوريا، وقالت ب�صرورة اأن يتنازل الربيطانيون عن جزء من �صلطتهم من اجل 

اأنف�صهم  العرب حلكم  م�صاعدة  اأن  واأو�صحت  اإنقا�صها،  بدًل من  العظمى  بريطانيا  زيادة هيمنة 

والقت�صادي،  ال�صيا�صي  بنفوذها  ممكن  وقت  لأطول  بريطانيا  احتفاظ  تزيد  �صوف  باأنف�صهم 

اإمكانية قيام دولة عربية يف بالد الرافدين يف �صنوات قالئل. وتالحقت الأحداث،  وخل�صت اإىل 

وعقد �صنة 1920 املوؤمتر العربي يف دم�صق والذي نودي فيه بفي�صل ملكًا على �صوريا، وبعدها مت 

ت�صكيل جلنة بريطانية لتطلب مع ع�صبة الأمم النتداب على العراق )الو�صيف، 2007(.

التفاق بني  San Remo Pact  يف 1920/4/25، حيث مت  �صان رميو  اتفاق  اأن مت  وكان 

الرتكية،  ال�صيادة  كانت حتت  التي  العربية  الأرا�صي  تق�صيم  على  والفرن�صي  الجنليزي  الطرفني 

فو�صعت �صوريا ولبنان حتت النتداب الفرن�صي، والأردن وفل�صطني وبالد الرافدين حتت النتداب 

الربيطاين، واأي�صا اأن يتم ا�صتمرار النتداب حتى ت�صتطيع القيام بنف�صها كدولة، وكانت هناك حاجة 

قوية لتاأ�صي�س حكومة يف العراق بتاأييد بريطاين ح�صبما راأت جريترود، والتي راأت اأخطاء كثرية 

 Sir  حدثت �صابقًا مردها �صيا�صة ويل�صون حيث اأدت لأحداث دموية وخ�صارة مادية، ودعا ت�صر�صل

Winston Churchillبعدها لعقد موؤمتر يف القاهرة برئا�صته لتقرير م�صتقبل املنطقة �صمن 
بالد الرافدين و�صرقي الأردن وفل�صطني، وقد ح�صره عدد حمدود من ال�صيا�صيني واملخت�صني يف 

ال�صرق الأدنى وامل�صت�صرقني وعدد من املمثلني الربيطانيني املعتمدين يف املنطقة، وكانت جريترود 

وال�صري كوك�س من احلا�صرين وكذلك على جعفر با�صا الع�صكري و�صا�صون اأفندي حزقيال كممثلني 

وانتهى  ال�صرقية،  لل�صوؤون  ت�صر�صل  م�صت�صار  حينها  كان  الذي  لورن�س  وكذلك  العراقية،  للحكومة 

املوؤمتر يف 1921/3/25، واأعلن ت�صر�صل حتقيق املوؤمتر لأهدافه املرجوة يف العراق، والتي ق�صت 

بتقليل اأعداد القوات الربيطانية والإنفاق املايل الربيطاين يف العراق.  بداأ الإعداد لحقا لو�صول 

في�صل للعراق، والذي كان ذات ح�صور قوي و�صخ�صية متميزة كما تذكر جريترود، وكذلك فقد كان 

يعتمد على جمموعة قوية من ال�صيا�صيني العراقيني مثل جعفر الع�صكري ونوري ال�صعيد وم�صت�صاره 

احلكومة  ت�صكيل  يف  دورها  جلريترود  كان  وقد    Sir K.Cornwallis كرنوالي�س  الربيطاين 
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العراقية اجلديدة التي راأ�صها نقيب بغداد، و�صاعدت اأي�صا يف اإن�صاء وزارة �صحة جديدة اختارت 

لها طبيبًا م�صيحيًا من املو�صل، وكذلك ح�صلت جريترود عام 1922 على تاأييد امللك لقانون حماية 

الآثار يف العراق والذي قامت هي بتحريره، وعينت اأي�صًا مديرة موؤقتة للرتاث التاريخي، وكذلك 

مديرة ملكتبة ال�صالم، وكانت الأوروبية الوحيدة التي �صغلت ذاك املن�صب. وجند و�صفا تف�صيليا 

يف كتاب بريغوين )2002( حول هذه الفرتة من حياة جرترود ودورها من خالل ر�صائلها لذويها 

ول�صخ�صيات ر�صمية مثل فالنتني �صريول؛ جممل ذلك اأنه كانت هناك بع�س القالقل الناجتة عن 

معار�صة ال�صعب يف العراق لالنتداب، اإل اأن الأمور هداأت عندما وعد ت�صر�صل امللك في�صل اأن يتم 

�صم العراق اإىل ع�صبة الأمم، مما يعني العرتاف بالعراق كدولة ذات �صيادة، فوافق على معاهدة 

التحالف ووقعها يف 1922/10/8.

 

موؤمتر القاهرة وتظهر فيه الآن�صة جريترود بيل مع ال�صري ون�صتون ت�صر�صل وبر�صي 

كوك�س وجعفر با�صا الع�صكري وغريهم )بريغوين، 2002(
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ويف فرتة لحقة، مل يعد جلريترود ذلك الدور ال�صيا�صي الهام كو�صيط بينهما، ومع ذلك فقد 

كان لها دور عندما اأ�صبح تهديد اإبن �صعود وا�صحًا بعد اأن اأغار على املناطق احلدودية جنوب وغرب 

البالد، ا�صتمرت امل�صكلة حتى اأوائل كانون الأول 1922، حيث مت عقد اجتماع بني كوك�س وابن �صعود 

ومت التفاق على ر�صم احلدود بني العراق وال�صعودية والكويت، واقت�صر دور جريترود هنا على اإعداد 

خرائط تف�صيلية تو�صح مواطن القبائل ومرابعها واآبارها، ومل تكن مع ذلك �صمن اأع�صاء الوفد 

الربيطاين - العراقي الذي ذهب للتفاو�س مع اإبن �صعود.  وا�صتمر دور جريترود بالنح�صار، وزاد 

الأمر �صوءًا لها تقاعد ال�صري بر�صي كوك�س الذي غادر بغداد يف مايو �صنة 1923، وجاء مكانه �صري 

هرني دوبز Sir Henry Dobbs  الذي مل يبد اأي حاجة لها وكان قلما ي�صت�صريها )الو�صيف، 

لتاأ�صي�س متحف  امللك  الأثري، فح�صلت على موافقة  العمل  2007(، فعادت لرتكز جهودها على 

بغداد، واأخذت على عاتقها جمع وت�صنيف القطع الأثرية وكذلك الإ�صراف على بعثات احلفريات 

الأثرية، وقامت بو�صع قانون الآثار لعام 1924 والذي دعم ب�صكل كبري البعثات الثرية الآتية من 

اخلارج، ومل يكن ذلك �صهال، فقد ووجهت مبقاومة �صديدة من قبل يا�صني الها�صمي )رئي�س الوزراء 

.)Bernhardsson، 2005( و�صاطع احل�صري وزير التعليم حينها )1924-1925

القت�صادي  بالتدهور  �صنة 1923، �صدمت  اإجنلرتا يف حزيران  اإىل  وعندما ذهبت جريترود 

والجتماعي،  املايل  والدها  ومركز  عائلتها  ثروة  هددت  التي  وال�صطرابات  ببالدها،  حل  الذي 

ومرت باأزمة عاطفية حادة مردها رف�س كرنوالي�س امل�صت�صار الربيطاين الزواج منها، مما جعلها 

ترجع اإىل بغداد، والتي تاأكدت بعدها من �صياع نفوذها هناك ب�صكل كامل حيث اأن املندوب ال�صامي 

اأية م�صاألة �صيا�صية  الربيطاين مل يكن يوليها اأهمية تذكر، ومل يكن امللك في�صل يطلب راأيها يف 

حينها، ومع تالحق الأحداث �صقطت مري�صة بالتهاب رئوي حاد، ما اأن �صفيت منه حتى علمت بوفاة 

اأخيها الأ�صغر هوجو Hugo Bell  لتعي�س ماأ�صاة حقيقية، ومع ذلك واظبت على عملها ك�صكرتري 

�صرقي، وعا�صت يف عزلة، قامت خاللها بالعمل على اإن�صاء متحف بغداد الذي مت افتتاحه بح�صور 

 ،1926/7/11 يوم  يف  ومذكراتها؛  ر�صائلها  كتابة  يف  كال�صابق  تعد  ومل   ،1926/6/26 يف   امللك 

وقبل اإمتامها العام الثامن واخلم�صني بثالثة اأيام، قامت باأخذ جرعة زائدة من احلبوب املهدئة 

وذهبت يف �صبات طويل لالأبد. كتب املوظف الجنليزي الكولونيل فرانك ت�صتفورد اأن وفاتها كانت 

طبيعية يف تقريره، ولكنه خل�س لنتيجة �صخ�صية اأنها انتحرت، واأقيمت لها جنازة ر�صمية ت�صدرها 

بغداد  يف  الجنليزية  املقربة  يف  ودفنت  العراقي،  الوزراء  ورئي�س  الربيطاين،  ال�صامي  املندوب 

)الو�صيف، 2007(. وقد �صاركت ال�صحف الربيطانية يف نعيها وتعداد مزاياها، فن�صرت �صحيفة 

لأنها  النابغات  نابغة  الجنليزية  المة  فقدت  بيل  امل�س  “ مبوت  يلي:  كما  وفاتها  خرب  مان�ص�صرت 

ملكة ال�صحراء التي طواها الن�صيان... نظرة اإىل حياة الرحالة والآثارية الربيطانية جريترود بيل 
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بف�صل ما كان لهل من اطالع وا�صع على �صوؤون البالد العربية وطباع �صكانها ولغتهم، اجتذبت قلوب 

ال�صيوخ و�صحرتهم، ونالت لنف�صها لقب بلقي�س” )كوريه، 1998(. لقد تركت لنا امل�س بيل ح�صيلة 

حياتها احلافلة يف مذكراتها ومدوناتها التاريخية �صمن ر�صائل بلغ عددها 1600 ر�صالة، وكذلك يف 

 �صغريًا و7000 �صورة )بيل، 2008اأ(.
ً
يوميات بلغ عددها 16 جملدًا واأربعني كتيباأ

قرب جريترود يف املقربة الجنليزية يف بغداد

�صبكة النباأ املعلوماتية، 2006، مت اخذ ال�صورة بتاريخ: 2009/5/10؛ من: 

)http://www.annabaa.org/nbanews/56/327.htm#top(

د.مرينا م�صطفى
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ع�صر  اأعالها  خمتلفة  وب��اأوزان  الف�صة  من  الأم��ر  بداية  يف  النقود  �صنعت  وقد 

ا�صتبدلت  والرومانية  الهلين�صتية  الفرتة  ويف  الغرام.  من  اأج��زاء  واأقلها  غرامات 

واأكرب  وزنًا  اأقل  برونزية  بوحدات  الغرام”  من  “اأجزاء  القليل  الوزن  ذات  النقود 

املادية  مكوناتها  من  اأعلى  بقيمة  والذهبية  الف�صية  النقود  امتازت  وقد  حجمًا. 

نقودها من  كانت  التي  البابلية  الأوزان  اعتمدت  )Butcher 2003: 210(. وقد 

الف�صة والربونز, وكانت الوحدة النقدية الرئي�صية هي ال�صيكل)1( الذي قدر وزنه 

ا�صتعمالها يف  وانت�صر  الف�صية بجودة عالية,  النقود  امتازت  ب� 14.55 غرام,. وقد 

 Schmitt-Korte and Price 1994:( منطقة وا�صعة, مبا يف ذلك منطقة يهودا

.)123, 126
تقنية  نقل  يف  “الأنا�صول”,  ال�صغرى  اآ�صيا  �صكان  الليديني,  اإىل  الف�صل  ويعود 

الأ�صوريني يف  اأخذوا فكرتها عن  اأن  بعد  القدمي,  ال�صرق  اإىل  النقود  وتطوير �صرب 

القرن الثامن قبل امليالد )الها�صمي 1985: 233؛ حميد 2008: 22؛ القي�صي 2008: 

42(, وبداأ �صرب النقود يف فل�صطني ومناطق اأخرى جماورة يف حوايل 400 قبل امليالد, 

با�صم  ُعرف  النوع  وهذا  واليوناين,  الفار�صي  الت�صميم  ال�صغري  الف�صي  النقد  وحمل 

. )Butcher 2003: 210-211( Philisto-Arabian ”العربي “الفل�صطيني 
العربية  الأثيني يف منطقة اجلزيرة  النقد  للتاأثر بنموذج  الأوىل  الأمثلة  ومن 

َ عليه يف منطقة جبل كنزان يف اململكة العربية ال�صعودية,  يعود اإىل النقد الذي ُعثرِ

]هذا اإذا ما  والذي رمبا ميثل النقود الأوىل التي �ًصجلت يف منطقة اخلليج العربي, 

ا�صتثنينا ا�صتخدام نوع من النقود ُي�َصّمى و ر ق والذي ورد يف النقو�س ال�صبئية ويعود 

م عليها  اإىل منت�صف القرن ال�صاد�س قبل امليالد, اإل اأنه مل ُيعث على قطع نقدية ُرقرِ

منطقة  يف  ال�صتعمال  �صائعة  كانت  الأثينية  النقود  اأن  املعلوم  ومن  املفردة.  هذه 

�صرق البحر املتو�صط يف القرنني اخلام�س والرابع قبل امليالد, وُيعزى هذا النت�صار 

.)Howgego and Potts 1992: 183-184( للعالقات التجارية اخلارجية

1  تعود اأ�صول هذه الكلمة للفعل الأكادي šaqælu مبعنى »يوزن، يدفع معدنًا متداوًل بعد توزينه«. 

وورد ال�صم šuqultu مبعنى »وزن« من البابلية والأ�صورية)Brinkman et al 1992: 334( . وقد 

ورد ا�صتخدام ال�صيكل يف �صريعة اأورنامو ال�صومري موؤ�ص�س �صاللة اأور الثالثة )2111-2003 ق.م(. وقد 

طور الأوجاريتيون نظام الوزن لديهم معتمدين يف ذلك على وزن ال�صيكل البالغ ما بني 9 اإىل 9.9 غم، 

.)Aubet1993: 114-115( وذلك ما بني القرنني الرابع ع�صر والثالث ع�صر قبل امليالد

د. ح�صني القدرة واإبراهيم �صدقة
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النقود النبطية

لقد ا�ستطاع الأنباط اأن ي�ستوعبوا وتعاي�سوا مع املجتمعات املتمدنة منذ مرحلة مبكرة، و�سلكوا 

 Macdonald( امليالد  قبل  الأول  والقرن  الرابع  القرن  بني  ما  مرحلة  يف  ال�صتقرار  مواطن 

166-115 :]1992 1991(، مما اأفادهم يف اإن�صاء موؤ�ص�صات على درجة كبرية من التنظيم، 
وا�صتغالل الأرا�صي الزراعية على اأكمل وجه )Glueck 1942: 3(. وقد انعك�صت بع�س مالحمها 

احل�صارية يف النحت، حيث اجتمعت عنا�صر فنية خمتلفة من فرعونية واأ�صورية واإغريقية وعربية 

جعل منها مزيج ح�صاري ي�صكل مدر�صة فنية )الأن�صاري 1990: 16(. وكان فن الأعمدة متاأثرًا 

 Vycichl 1990:( امل�صري  الإلهي  باملجمع  م�صرية  عنا�صر  وجدت  كما  الفينيقية،  باملدر�صة 

 .)147، 148

النقود  بع�س  على  م�صتند  موؤ�صر  فهناك  النقود،  ْرب  �صَ وب�صكل جلي يف  التاأثري  هذا  برز  وقد 

الفينيقية التي ُعرِث عليها من خالل التنقيب الأثري، يف ر�صيف اأحد ال�صوارع يف مدينة “البرتاء” 

الأثرية، على اأن البرتاء كانت ماأهولًة يف القرن الثالث قبل امليالد. اأما و�صف البرتاء اأنها عا�صمة 

لالأنباط، فيعود اإىل القرن الثاين قبل امليالد )انظر Zayadine 2000: 60(. ويف هذا املنحى 

يذكر “بو�صر” Bowsher اأن البرتاء غلب عليها يف الفرتة الهلين�صتية ا�صتخدام النقود الأجنبية 

مثل: النقود الفينيقية والبطلمية )2007: 338(.

 Schmid 2001b;( ْرب النقود النبطية بحد ذاته موؤ�صٌر لوجود بنية حتية للدولة النبطية و�صَ

 Bowsher )انظر:  لديهم  املايل  النظام  ا�صتقاللية  على  ودليل   ،)Raymond 2008: 22
التي  املتغريات  مع  التعامل  الأنباط،  به  الذي حظي  امللكي  اللقب  وقد منح هذا   .)2007: 341
للقوانني،  وتعاطيهم  احلكام،  �صيطرة  مع  لتتما�صى  ال�صتقرار،  نحو  النبطي  املجتمع  يف  ح�صلت 

لب�صط �صيطرتهم على الأو�صاع ال�صيا�صية والجتماعية للملكة النبطية )العجلوين  -75 :2003

Schmid 2001a: 368; Raymond 2008: 22( 85-84؛ 76،  وقد منح ذلك احل�صارة 
النبطية قوة وتو�صعا يف جتارتهم بلغ مداها من الهند اإىل روما، اإ�صافة اإىل اخلليج العربي وجنوب 

اجلزيرة العربية وم�صر )العجلوين 2003: 232-233(. ومما يوؤكد عالقة الأنباط جتاريًا مع روما 

هو الُعثور على نق�صني تقدمييني حمفوظني يف متحف نابل�س، اأحدهما يوؤرخ ل�صنة 20 والآخر ل�صنة 

.)Starcky 1955: 100( 14من حكم احلارث الرابع /9 ق.م –40 م

له؛  الرئي�س  وال�صريك  النبطي،  القت�صاد  قوام  اأ�صا�صيًا يف  ويعترب الجتار مع م�صر عن�صرًا 

حيث تاجروا باملر والبخور والتوابل القادمة من جنوب اجلزيرة العربية. بالإ�صافة اإىل نقل القار 

تاريخ النقود يف ال�سرق الأدنى القدمي مقدمة يف درا�سة تاريخ النقود عند الأنباط
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امل�ستخرج من البحر امليت. ومن موؤ�سرات التجارة بينهما اأن الأنباط بنوا م�ستعمرات جتارية مثل 

تلك التي يف وادي طميالت يف �صرق دلتا النيل، الذي يقع على الطريق التجاري بني م�صر والبرتاء. 

كما ا�ستخدم الأنباط �سفنًا يف نقل الب�سائع يف البحر الأحمر. وللحفاظ على بنية قوام التجارة، 

اأقامت جالية نبطية يف لوكي كومي “القرية البي�صاء” يف عهد مالك الثاين ملك الأنباط )40-

 Vycichl 1990:( امل�صتوردة  الب�صائع  على   %25 بـ  واملقدرة  ال�صرائب  جمع  اأجل  من  70م(؛ 

ُن�سب  من  جزء  على  العثور  هو  بينهما  التجارية  العالقات  ارتباط  �سواهد  يعزز  ومما   .)148
عام  البرتاء  املجنحة« يف  الأ�صود  »معبد  وذلك خالل حفرية يف  نبطي،  نق�س  عليه  جنائزي حفر 

.)Hammond 1990: 115(1975

ويف اإ�صارة اإىل النقو�س النبطية التي ُعرث عليها يف ال�صحراء امل�صرية من �صاحل م�صر ال�صمايل 

هذه   E. Littmann ليتمان  الأ�صتاذ  و�صع  وقد  احلمامات،  وادي  من  اجلنوبية  املناطق  وحتى 

النقو�س يف ال�سياق التجاري التي قام بها الأنباط اإىل م�سر، والذي لفت نظره اإىل هذا ال�ستنتاج 

هو اأحد النقو�س)1( الذي وردت به مفردة “م ق ت ب ي ا” والتي ف�صرها على �صوء العربية مبعنى 

 Littmann and Meredith 1953: 3، No. 34،( جّمالني”، ويرى اأنها �صيغة جمع“
46a ،37(. ومما ُيك�صب تلك النقو�س ذلك البعد، هو اأنها ُنق�صت على الطريق التجاري بني م�صر 
واملنطقة النبطية، متخذين ميناء غزة لت�صدير ب�صائعهم منذ اإبان حكم احلارث الثاين )96-120 

 .)Zayadine 2000: 60; Graf 1978: 3( )ق.م

بعد  ممار�ستها  يف  ا�ستمروا  فقد  التجاري،  والتعامل  بالتجارة  الأنباط  معرفة  لعمق  ونظرًا 

انهيار دولتهم عام 106 م. فكان لهم تعامل مع احلجاز وبخا�صة يرثب، اإذ اأورد الواقدي يف كتاب 

يف  والزيت  احلواري”  “دقيق  ْرَمك  بالدَّ املدينة  اإىل  ارًا  جُتّ َيقَدمون  الأنباط  كان  املغازي”قالوا: 

اجلاهلية وبعد اأن دخلوا الإ�صالم، وكانت اأخبار ال�صام تاأتي عند امل�صلمني كّل يوم، ِلَكرْثة َمن َيقدم 

عليهم من الأنباط )الواقدي 1984، ج3 : 989-990(”. وُذكر عن ه�صام بن مناف اأنه “خرج يف 

َبط ف�صادفوا �صوقًا تقوم بها  عري لقري�س فيها جتارة، وكان طريقهم على املدينة، فنزلوا ب�صوق النَّ

يف ال�صنة َيْح�ِصدون لها” )الزهري 2001، ج1 : 60(.

ان امتالك  ومما هو معروف عن الدولة النبطية، اأنها �صكت نقودًا ف�صية وبرونزية خا�صة بها اإبِّ

اأمرها وعدم خ�صوعها للحكم البطلمي وال�صلوقي حتى بداية القرن الثاين امليالدي، ولكن  زمام 

 Zayadine( م   371 اأي  ُب�صرى  تقومي  ح�صب  266م  عام  اإىل  النق�س  هذا  زيادين  فوزي  اأرجع  لقد    1

.)1990a: 152

د. ح�صني القدرة واإبراهيم �صدقة
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مت املنطقة ل�سيطرة الإمرباطورية الرومانية، وبالرغم من بقاء دولة الأنباط م�ستقلة، اإل  عندما �سُ

ْرب هذا النوع متعلق بهيبة اأباطرة الرومان  اأنها مل ت�صرب نقودًا ذهبية، ولعل ذلك ُيعزى اإىل اأن �صَ

 Schmitt-Korte and Price 1994: 80; see more detail Sadaqah( خا�صة

.)2013

منطية النقود النبطية

ومناذجه،  عنا�صره  قلدت  اإذ  اليوناين؛  بالنمط  تاأثرها  يالحظ  النبطية  للنقود  املتتبع  اإن 

الإلهة  اأو   Nike الإلهة  �صورة  بع�صها  على  يونانية ظهر  نقو�صًا  النقود  ت�صمني هذه  اإىل  اإ�صافة 

AΡΕΤΟ/ واللذان ميثالن ΛΡ اأو Λ اليونانيتني، بالإ�صافة اإىل ورود احلرف اليوناين Tyche
 Schmitt-Korte( النبطي  امللك  “الثالث”  احلارث  اإىل  ي�صري  ا�صم  وهو   ΛΡΙΣΤΟΥ

.)1990: 106-108

اأهمية �سرب النقد وبداياته وتطوره عند الأنباط

تعد نقود البرتاء التي �صربها ملوكها من اأهم املكونات احل�صارية يف منطقة �صمال اجلزيرة 

العربية يف فرتة القرن الأول قبل امليالد )Schmitt-Korte 1990: 105(. ومن اأهم الأبعاد 

التي ا�صتخل�صها املخت�صون يف م�صمار درا�صة النقود النبطية، هو ك�صفها لُبعد الرتتيب الزمني، 

ن يف النقد، دللة على قوة  مَّ والو�صع ال�صيا�صي يف حقبة التاريخ النبطي؛ فكان ملعيار الف�صة املَُت�صَ

احلاكم النبطي وثراء دولته. ولذلك جارى بع�س ملوك الأنباط معيار الف�سة يف النقد الروماين. 

يدفع  كان  كما  اخلارجي،  التجاري  التبادل  ميزان  يف  ا�ْصُتْخِدَم  فقد  النقد،  يف  الف�صة  ولأهمية 

 Alius( األيو�س جاليو�س اأجورًا للحاميات على الطرق التجارية، فقد تاأثر النقد النبطي بحملة 

Galius( على منطقة اجلزيرة العربية )25/24 ق.م(، فقد كان له الأثر يف تراجع ن�صبة الف�صة 
يف النقد. وقد اأثقلت الإ�صالحات الزراعية واإن�صاء �صبكات الري خزينة الدولة، مما اأدى يف تراجع 

.)Negev 1986: 27-28( النقد يف الفرتات املختلفة وبخا�صة يف فرتة امللك رب اإيل الثاين

ويف �صياق مت�صل بالبعد احل�صاري، يرى بع�س الدار�صني اأن اإنتاج الثقافة املادية والتي تعزى 

ب�سكل مبا�سر لالأنباط، مل تكن قبل بداية القرن الأول قبل امليالد؛ بل مّتَّ ذلك بعد �َسكِّ النقود والتي 

اأنتجت يف عهد احلارث الثاين )10/120- 96 ق.م( اأو احلارث الثالث )87-62 ق.م( ، بعد توليه 

ى  ُت�َصمَّ ْرب النقود الف�صية )�صكل 5(، وهذه النقود  حكم دم�صق )84 ق.م(.والتي تعترب بداية �صَ

ال�صلع احلارثي، حيث جاء وزنها مقاربًا لوزن ال�صيكل الفينيقي 14.5 غم، وب�صكل عام هي تتبع 

النظام النقدي الفينيقي )Schmitt-Korte and Price 1994: 93، 94(. والذي يعزز 

تاريخ النقود يف ال�سرق الأدنى القدمي مقدمة يف درا�سة تاريخ النقود عند الأنباط
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هذا الراأي هو طلب جمل�س مدينة دم�صق من احلاكم النبطي “احلارث الثالث” بعد انت�صاره على 

ل نقطة فا�صلة يف التاريخ النبطي. ال�صلوقيني اأن يحكم املدينة، وهذا احلدث �َصكَّ

ِرب نقودًا نبطية حتمل كتابة   وقد ا�صتلزم هذا الأمر من امللك النبطي اأن يخلد �صورته، وَي�صْ

لليونان”  “املحب  لنف�صه لقب  اتخذ  اأنه  ال�صكان  يونانية. وقد عمد يف هذا اخل�صو�س ا�صرت�صاء 

.Zayadine 2000: Philhellenus 60(

ْرب نقود عهد امللك عبادة الثاين )60-62  وقد ا�صتمر الأخذ بالنظام النقدي الفينيقي يف �صَ

ق.م( متا�صيًا مع النظام ال�صابق، مع ابتداع هذا امللك اأ�صلوبًا جديدًا يف �صرب فئات نقدية خمتلفة، 

بعد اأن تخلى عن �صرب النقود الف�صية التي كانت �صائدة يف عهد �صلفه احلارث الثالث والتي متثلت 

وبخا�صة  املجال  امللك عبادة جمددًا يف هذا  ويعترب   �صلع حارثية.  وربع  �صلع حارثية  بفئة ن�صف 

»عبادة  امللكي  ا�صمه  اإىل  ت�صري  يونانية،  كانت  اأن  بعد  نقوده  اإ�صدارات  على  نبطية  �صربه حروفًا 

اأنها كانت موؤرخة ب�سنوات حكمه  اإىل  امللك، ملك الأنباط«، كما ظهرت �سورته عليها، بالإ�سافة 

ربت يف عهده تعبري عن نظام نقدي نبطي حقيقي  )�صكل 6(. وبهذا ميكن اعتبار اأن النقود التي �صُ

 .)Schmitt-Korte and Price 1994: 97 32-33؛  )الرواحنة 2002: 

ْرب النقود النبطية يف عهد مالك الأول )60-30 ق.م(، فظهرت  وا�صتمر التجديد يف نظام �صَ

كتابة التاريخ على �صكل اأرقام اأو كتابة بالنبطية، ف�صاًل عن اأبرز ظاهرة يف التجديد والتي متثلت 

َرت بال�صلع احلارثي )�صكل 1(. وقد  بكتابة ال�صكلني v و o وهما حرف احلاء والدائرة والتي ُف�صِّ

ربت حلاجات احلرب، اأما النقود الربونزية، فقد كانت ذات  فت النقود بـ “احلربية” لأنها �صُ ُو�صِ

 .)Schmitt-Korte and Price 1994: 9865-66؛ �صمات رومانية )الرواحنة 2002: 

وتربز ظاهرة �صمو �صاأن الن�صاء ذات املكانة العالية، ومتثل ذلك باإظهار �صورة راأ�صها مرافقة 

ل�صورة راأ�س امللك على نقود عبادة الثالث )30-9 ق.م(، متبعًا يف ذلك منطية البطاملة )�صكل 7(، 

مع املحافظة على اأ�صلوب �صلفه احلارث الثالث يف بدايات حكمه. كما �صهد النقد ت�صكياًل جديدًا 

يف ال�صنة الثامنة من حكم عباده )22/23 ق.م( وذلك بتخليه عن اإتباع منوذج ال�صيكل الفينيقي، 

وكان هذا  النقد،  على  ربت  �صُ وهذا التغري كان ذا تاأثري على ال�صور “iconography” التي 

امللك على جانب كبري من الهتمام اأن يكون له نقوٌد خا�صة به، وذلك لأ�صباب اقت�صادية اأو لب�صط 

الرومانية  بدل من  النبطي  ال�صوق  املتداولة يف  العملة  بذلك  لت�صبح  النبطية،  الدولة  هيبته على 

نقود  قلة وجود  ر  ُيَف�صِّ ما  ولعل هذا   .)Schmitt-Korte and Price 1994: 99-100(

لالإمرباطورية الرومانية Roman Imperial يف البرتاء يف فرتة نهاية القرن الأول قبل امليالد 

 .)Bowsher 2007: 341(

د. ح�صني القدرة واإبراهيم �صدقة



ملف السياحة واآلثار يف األردن94

الهوية

اإن من وجوه دلئل تواجد امتداد الأنباط يف اجلزيرة العربية، هو الُعثور على نقود نبطية يف 

منطقتي ثاج والقطيف يف ال�صعودية )Potts 1991(، والعثور على نق�س نبطي يف منطقة �صعيب 

�صماء �صرقي جبل القارة يف ال�صعودية، ويوؤرخ اإىل �صنة 17 من حكم امللك رب اإيل الثاين )88/87 

م( )Macdonald 1994(. كما ُعرِث يف اليمن على خمرب�صتني نبطيتني، كتب على الأوىل “ل 

و ق ي ت” )نق�س 90(، وعلى الأخرى “ع ب ي د” )نق�س 91( )نامي 1943: 120-117(.

 وهذا اأفادهم لالطالع على ح�صارات خمتلفة، مما اأك�صب ح�صارتهم بعدًا عامليًا، وا�صتطاعوا 

.)Bowsher 2007: 342 :من خاللها التعامل باإيجابية مع حميطهم الإقليمي )انظر

 وهذا التاأثر بالثقافات املختلفة مل ُيْثِن الإن�صان النبطي ومل ي�صلخه من هويته الثقافية؛ وهذا 

 /193  ،9  /192  ،4  /190 نق�س   ،1998 الذييب  )انظر  اأنباط  باأنهم  اأنف�سهم  نعت  ظاهر يف 

.)Healey 1993: 13; Raymond 2008: 258؛

 وتظهر النقو�س ال�سفوية هذا النت�ساب: ل/د ر ب/ب ن/ق ن/هـ ن ب ط ]ي  ، اأي “ل درب 

بن ق ن النبطي”)Clark 1979، no 661(، بالإ�صافة اإىل نق�س تدمري يذكر فار�صًا نبطيًا 

.)CIS II 3973; see Macdonald 1991- 1992[: 106(  ُيظهر انت�سابه اإىل الأنباط

النقود الف�صية

هذا  امللكية،  الفرتة  توثيق  ت�صمنت  والتي  التاريخية  بدللتها  الف�صية  النقود  غالبية  امتازت 

بالرغم من العوائق التي حتول دون التََّعرف الدقيق ملثل هذه التواريخ نظرًا لعرتاء النقود بع�س 

الأ�صلوب  وهو  بالكلمات  اأو  الرقمية  الكتابة  باأ�صلوب  كتبت  قد  كانت  التواريخ  تلك  اأن  اإذ  التاآكل، 

الفينيقية )Schmitt-Korte and Cowell 1987: 52(، والذي ي�صهم مع  املنحدر من 

القدمي، ويقدم م�صاهمة يف معرفة  الأدنى  ال�صرق  اإيجاد مكان بني ح�صارات  املوؤرخة يف  النقو�س 

يف  احل�صارة  هذه  اأهمية  وبيان  النبطية،  بالفرتة  اخلا�صة  العربية  للح�صارة  الزمني  الت�صل�صل 

�صياقها التاريخي، بالإ�صافة اإىل الك�صف عن اأ�صالتها.

النبطي،  الأوىل من احلكم  الف�صية، وب�صكل خا�س يف اخلم�صني عامًا  النقود  مل يكن �صرب 

على م�صتوى من ال�صتمرارية يف الإ�صدار. ولعل هذا عائدًا لعدم احلاجة لهذا النقد على امل�صتوى 

الداخلي )Bowsher 2007: 338(، اأو لأمور فنية يف اإظهار �صورة احلاكم امللكي على النقد. 

وقد �صهدت فرتة حكم عبادة الثالث )30-9 ق.م( اإ�صدار النقود الف�صية ب�صكل متوا�صل ن�صبيًا، 

Schmitt-(النبطي احلكم  نهاية  وحتى  الإ�صدارات  هذه  مثل  توا�صل  بداية  نقطة  تعترب  وهي 

Korte and Cowell 1987: 55(. فقد ُعرِث على واحدة من هذه الإ�صدارات يف �صياق دفني 

تاريخ النقود يف ال�سرق الأدنى القدمي مقدمة يف درا�سة تاريخ النقود عند الأنباط

[
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يف اخلبثا )Zayadine 1974: 140; Bowsher 2007: 338()2(. واأعيد �صرب النقود 

.)Schmitt-Korte 1990: 123( )الف�صية من فرتة حكم مالك الثاين )51 م

 ومـــن املالحـــظ اأن النقـــود الف�صـــية كان قـــد ُعـــرِث عليهـــا –يف الغالـــب- يف �صـــياق دفنـــي؛ 

الثـــاين اإيـــل  ورب  الثـــاين  ومالـــك  م(   40– ق.م   9( الرابـــع  احلـــارث  حكـــم  لفـــرتات  تعـــود 

  .)Zayadine 1979: 189، 192; see Bowsher 2007: 338(

اإىل قيمة الن�صف والربع، والتي لعبت دورًا  وقد ُعرف من جمموعة النقود النبطية ما ي�صري 

يف النظام النقدي النبطي على الرغم من قلتها. ويلحظ اأن هذا النوع مل يقدم على �صربه جميع 

ملوك الأنباط، اإ�سافة اإىل اأنه كان ُي�سرب يف ال�سنتني الأوليتني من حكم امللك وحلالت خا�سة، ول 

ربت يف املرحلة الأوىل  ن�صتطيع اجلزم فيما اإذا كانت جزءًا من النظام النقدي الف�صي، اأم اأنها �صُ

Schmitt-( من احلكم لتعلب دوَر النقد البديل ليحقق التداول الوا�صع ل�صورة امللك اجلديد؟

.)Korte and Price 1994: 79

و�صهدت فرتة حكم احلارث الرابع )9 ق.م –40 م( ن�صاطًا يف عملية �صرب النقود من حيث 

الوفرة وتنوع الفئات النقدية)3(. وا�صتمر تداول هذه الإ�صدارات يف التبادل التجاري حتى نهاية 

.)Bowsher 2007: 340( الفرتة النبطية

ويلحظ اأن �صرب النقود الف�صية َمرَّ بفجوتني زمنيتني )7-12م و 17-25م( ت�صببتا يف انح�صار 

النقود الف�سية، الأمر الذي ا�ستدعى من الأنباط اأن ي�سربوا نقودًا برونزية بديلة )“ح �س ك �س ف 

ا” و “م ع هـ ك �س ف ا”، “�س ل م”(، اإذ انخف�صت ن�صبة الف�صة من 90 باملائة اإىل 80 و 75 و 50 

باملائة، كما اأن اإ�صدار نوع جديد من النقود كان من اأبرز تبعات الفجوة الثانية. ويعزى النح�صار 

الأول اإىل اخلالف بني امللك احلارث ووزيره �صلي يف البداية الأوىل للحكم، والثاين اإىل الزواج الثاين 

  Augustus للملك من �صقيلة )18/16 م(، وا�صتمر النح�صار بعد موت الإمرباطور اأوج�صتو�س

Schmitt-Korte and Cowell 1987: 55، 57، 58; Schmitt-Korte( يف 14م 
 1990: 129، 131(

 Bowsher(  اإىل اأن الأو�صاف التي ذكرها زيادين تتطابق مع امللك عبادة الثالث Bowsher 2  ي�صري

.)2007، ft. 14
النقد- فكان لديهم �صتيرت  اأول من طور مفهوم  الليديني -  النقدية معروفًا لدى  الفئات  3  لقد كان تعدد 

ال�صتيرت  اأ�صغر حجمًا، فكان ن�صف  وهو خليط متجان�س الف�صة والذهب املختوم، كما �صربوا نقودًا   stater
�صتة  من  وجزء  وع�صرين  اأربعة  من  وجزء  ع�صر   اثني  من  وجزء  وال�صد�س   والربع  »ي�صاوي 4.73 غم«  والثلث 

وت�صعني )حميد 2008: 25، 27-26(.

د. ح�صني القدرة واإبراهيم �صدقة
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العقد  قرابة  ا�صتمر  الف�صية،  النقود  �صرب  يف  الفراغ  من  بفرتة  النبطية  الدولة  مرت  وقد 

–40 م(، ولكنه مت �صرب نقود برونزية على  17-26م من حكم امللك احلارث الرابع )9 ق.م 

غرار تلك الف�صية يف �صنتي 22م و 24م، حيث اأن اآخر ِذْكر للمكة “خلدو” جاء على نقود �صنة 

27م   �صنة  يف  الف�صية  النقود  اإ�صدارات  “�صقيلة” على  امللكة  ل�صم  ِذْكر  اأول  جاء  بينما  24م، 

 .)Schmitt-Korte 1990: 129(

وقد ظهر على وجه النقد الف�صي �صورمللوك مثل مالك الأول)�صكل 1(، وامللك احلارث الرابع 

.)Terian 1980: 175 no 316( وامللك مالك الثاين وامللك عبادة الثالث ،)صكل 2، 3، 4�(

ويف بع�س النماذج اأخرى تكون �صورة امللك اإىل جانب �صورة امللكة، ومثال ذلك �صورة امللك 

عبادة الثالث /10 ق.م )�صكل 7(. وقد تكرر هذا يف نقود امللك احلارث الرابع يف ال�صنة الثانية 

وال�صنة ال�صاد�صة والع�صرين من حكمه )�صكل 2(، وكذلك امللك رب اإيل الثاين )�صكل 8، 10(. يف 

حني ظهرت على خلف العملة �صورة ن�صر يف فرتة حكم امللك عبادة الثالثوامللك احلارث الرابع. 

وتظهر اأ�صماء ملوك مثل احلارث الرابع )�صكل 12( ومالك الأول من خالل نق�س على النقد 

وهما عبارة عن حرف احلاء باخلط  كتب باخلط النبطي يذكر ا�صم امللك. ويظهر ال�صكالن

النبطي ودائرة،على نقود امللك مالك الأول )�صكل 1( وعبادة الثالث )�صكل 7( واحلارث الرابع، 

وظهرت حروف مثل احلرفني  λκاللذين ميثالن الرقمني 6 و 20 يف اليونانية، واللذين كتبا على 

نقود امللك مالك الأول )�صكل 1(. ونق�س الرقم “خم�صة” على نحو خم�سة خطوط عمودية

يف فرتة حكم امللك احلارث الرابع.  بعد كلمة �صنة

وتظهر �صورة امللكة على ظهر النقد مقابل �صورة امللك عبادة الثالث على الوجه، وعلى ذات 

النقد نق�صت عبارة دينية “ب ر ك ت د و �س ر ا” اأي بركات )الإله( ذو ال�صرى) ( )�صكل 13(. 

ا�صمها  بذكر  امللكة  �صورة  الأ�صلوب ظهرت  وبذات  العبارة.  عليه هذه  تظهر  نقد  اأول  ويعترب هذا 

ومن غري ذكر ا�صمها تارة اأخرى يف فرتة حكم احلارث الرابع )�صكل 14(.  “خلدو”تارة 
ويتكرر ظهور �صورة امللكة يف فرتة حكم امللك عبادة الثالث على �صكل �صورة ن�صفية وحمجبة، 

النحو )�صكل  الرابع على ذات  “�صقيلة” على نقود احلارث  “خلدو” وامللكة  امللكة  وتظهر كذلك 

“�صقيلة” تظهر على نقود امللك مالك الثاين مع ذكر ا�صمها. وا�صتمر  15(. وبقيت �صورة امللكة 

كذلك ظهور �صورة امللكة على على نقود امللك رب اإيل الثاين مع كتابة احلرف الأول من ا�صمها بدل 

من ا�صمها الكامل. 
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النقود الربونزية 

ُعرث على عدد قليل من النقود الربونزية يف البرتاء تعود لنهاية القرن الأول قبل امليالد، 

النقود  النوع من  وُيَعد هذا   ،)Bowsher 2007: 339( الثالث وهي فرتة امللك عبادة 

عليها،   التاريخ  �صرب  من  الغالب  يف  النقود  هذه  خلت  وقد  الف�صي.  للنقد  بدياًل  نقدًا 

الربونزي لحقًا بظهور �صورتي  النقد  امتاز  وقد    .)Schmitt-Kortte 1990: 106(

امللك وامللكة على وجه النقد، وكذلك ذكر ا�صم امللك وامللكة، وقد ُنِق�س عليه عبارة mly  “�س 

ل م” والتي تعني “كامل، وحدة كاملة تامة”، واأ�صبح يظهر على �صكل طغراء، ولكن يف غمرة 

 .)Schmitt-Korte 1990: 129( رواجه وقبوله �صرعان ما مَتَّ حذفه

رب على وجه النقد �صورة راأ�س بخوذة ، اأو �صورة ن�صفية )مثل �صورة امللك عبادة الثالث(،  وقد �صُ

. وا�صتمرت �صورة امللك عبادة 
)6 (

كما ظهر يف بع�صها �صورة امللك النبطي مكلاًل، اأو مقرتنًا مع امللكة

الثالث ُت�صرب على النقود يف بدايات فرتة حكم امللك احلارث الرابع الذي خلفه باحلكم. 

”�س ل م” على  ْرب لفظة وقد جاء التعبري عن النقد الربونزي كوحدة كاملة من خالل �صَ

“�صقيلة” مرافقًا ل�صم  امللكة  ا�صم  فيها  يظهر  والتي  الرابع،  امللك احلارث  نقود من فرتة حكم 

امللك، ولعل �صربها يعود لل�صنة الرابعة من حكمه، بدليل ظهور العالمة X والتي تعني العدد اأربعة، 

وعلى اجلهة الأخرى ظهرت �صورة الإلهة اليونانية Nike واحلرف اليوناين الالم Λ يعلوه هالل. 

الرابع  امللك احلارث  ا�صم  يذكر  باليونانية،  كتب  اأ�صطر  ثالثة  نق�س من  يظهر  اأخرى  نقود  وعلى 

احلارث  ا�صم  جاء  كما   .Ρ A اأو   ΛΡ اليونانية  احلروف  اأحيانًا  تظهر  كما  ل�صعبه”،  “املحب 
وهما عبارة عن حرف احلاء  ال�صكالن يظهر  كما   ، الرابع خمت�صرا يف حرفني هما

. ، كما ظهر يف بع�س الأحيان حرف احلاء بدياًل عن ال�صكلني
)7 (

ودائرة 

 X الثالث ظهر للمرة الأوىل الرمز  اأخرى ؛ ففي نقود امللك عبادة  وكانت قد ظهرت دللت 

ورد  قد  اأربعة  العدد  وكان  حكمه.  من  الرابعة  ال�صنة  اإىل  اإ�صارة  وهي  اأربعة،  بالعدد  ف�صر  والذي 

على حكم احلارث  �صنوات  اأربع  مرور  اإىل  ي�صري  والذي  6 ق.م  عام  يف  باحلروف مكتوبًا 

. ويف فرتته اأي�صًا ظهرت �صورة امراأة حمجبة على  الرابع، ويف �صنة 5 ق.م نق�س العدد خم�صة 

واجهة النقد، وكذلك �صورة امللكة “�صقيلة” رافعة اليدين )16 م(. ويف فرتة امللك رب اإيل الثاين 

اآخر ملوك الأنباط )70-106 م( ورد ا�صم امللكة “ج م ي ل مرافقًا ل�صم امللك على النقد .

د. ح�صني القدرة واإبراهيم �صدقة

6   كما ظهر يف زمن حكم عبادة الثالث، واحلارث الرابع مع امللكة �صقيلة، ورب اإيل مع امللكة جميلة.

7 ظهرت دائرة مفنوحة على نقود من �صرق اجلزيرة العربية، من غري اأن يقدم النا�صر تف�صريًا لها )بوت�س 

.)235 ،234 ،224 ،83-79 :1998
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�صم برامج تعليمية كان يف عام 1878.

الفئات  خدمة  بكيفية  بالتفكري  املتاحف  اهتمام  بداأ  فقد  وتنوعها،  املتاحف  لزدياد  ونتيجة   

املختلفة من الزوار ومنها الأطفال. 

ويف مطلع القرن الع�صرين ظهرت العديد من املنظمات الدولية التي اأولت اهتمامها باملتاحف؛ 

 )International office of Museums( ففي عام 1926 اأ�ص�س املكتب العاملي للمتاحف

وتاأ�صي�س جمعيات  املتاحف،  تبادل اخلربات بني علماء  تنظيم  اأهدافه  اأهم  وكان من  فرن�صا،  يف 

للمتاحف الوطنية، وازداد الهتمام بالتعلم يف املتاحف بعد منت�صف القرن الع�صرين؛ فظهر علم 

املتحف. ومن هنا  باأهداف  التفكري  واإعادة  املتاحف،  اإىل تطور درا�صة علم  واأدى ذلك  املتاحف، 

ازداد الهتمام بدور املتاحف يف تعليم املجتمع.

 ICOM )International Council of( للمتاحف  العاملية  املنظمة  وتاأ�ص�صت 

Museums – عام 1946 يف باري�س، فاهتمت باملتاحف وعلم املتاحف عامليا، ون�صرت العديد 
من املجالت والكتيبات بهذا اخل�صو�س، بهدف م�صاعدة علماء املتاحف وتطوير العلوم املتحفية 

يف جميع اأنحاء العامل، وذلك من خالل تقدمي املعرفة والفهم حول دور املتاحف يف خدمة املجتمع.

 International Council of( للمتاحف  العاملية  املنظمة  عرفت   2005 عام  ويف 

املجتمع  اإىل خدمة  يهدف  ربحيه،  دائمة غري  »موؤ�ص�صه  اأنه  املتحف   )Museums –ICOM
املوروث  وعر�س  والتو�صيل،  والبحث  واحلفظ  اجلمع  بهدف  النا�س  لكافة  مفتوح  وهو  وتطويره، 

املادي وغري املادي لالإن�صان وبيئته من اأجل حتقيق عملية البحث والتوا�صل والتعليم واملتعة«.

اأهم  واحد من  اأ�صبح  التعليم  ولن  املتحف،  اأهداف  اأهم  واحد من  التعليم  اأن  نرى  ومن هنا 

التي يجب على  ال�صرورية  الأمور  بات من  اأي�صا  املتحفي  التعليم  فان  �صروريات ع�صرنا احلايل 

القائمني على اإدارة املتاحف اأخذها بعني العتبار.

وللو�صول اإىل ذلك لبد من اإ�صراك متخ�ص�صني وباحثني يف علم املتاحف للم�صاهمة يف خلقه 

طرق جديدة لإي�صال الر�صالة التي �صمم املتحف من اجلها بطرق تعليمية مبتكرة وممتعة وجذابة 

للزائر.

لذلك فاإننا يف الأردن نرى وجود موؤ�ص�صات تعليمية ت�صعى لتوفري كفاءات موؤهله لرفد املتاحف 

الأردنية مبا يلزمها من اأيدي عاملة موؤهلة كاجلامعة الها�صمية من خالل تخ�ص�س اإدارة املوارد 

الرتاثية واملتاحف. بالإ�صافة اإىل وجود تخ�ص�صات تهتم مبوا�صيع ال�صياحة، واملحافظة على الآثار 

و�صيانتها يف عدة جامعات كجامعة الريموك واجلامعة الأردنية وجامعة احل�صني. 

د. رائد الغزاوي
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حتديد مفهوم واأهمية ال�صياحة كظاهرة عاملية. 1

بدون  ك�صناعة  والع�صرين،  احلادي  القرن  �صناعة  ت�صكل   عاملية  كظاهرة  ال�صياحة  اأ�صبحت 

مداخن ، اأو نفط القرن احلادي والع�صرين. ويعود دلك كونها حاليا من اأ�صرع القطاعات منوا من 

حيث امل�صاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل، والإيرادات من العمالت الأجنبية، واإيجاد فر�س عمل 

جديدة، باعتبارها ن�ساط اقت�سادي، اجتماعي، ثقايف بني ال�سعوب واأو�ساط خمتلفة من اجلماعات 

الإن�صانية ،  لها مقوماتها اخلا�صة التي ارتبطت بالرفاهية، وحت�صني م�صتوى املعي�صة، وال�صتقرار 

والأمن. 

 وكونها قائمة على اأ�صا�س تنمية العالقات الدولية والإن�صانية والثقافية  )عبدالعزيز، 1997(، 

لذا فان مفهوم ال�سياحة ياأتي لبناء �سبكة من العالقات الإن�سانية القوية كن�ساط يقوم به الإن�سان 

عبارة  اأي�صا  وال�صياحة   .)Maffi, 2009( يزاولها  التي  الأعمال  من  النف�س  عن  الرتويح  بغية 

عن انتقال الأ�صخا�س من مكان اإىل مكان ومن زمان اإىل زمان اآخر، وهذا النوع ي�صمى بال�صياحة 

هذه  وت�صمى  معينة،  باأهداف  تكون  وقد  داخلية،  �صياحة  اأي  نف�صه،  البلد  يف  النتقال  اأو  العاملية، 

الأهداف بنوع ال�صياحة ومنها الدينية، الثقافية، اأعمال ...اإلخ.)مقابلة، 2007(.

 وهناك تعريفات اأخرى لل�صياحة ل جمال لذكرها حيث ت�صب كلها  �صمن هذا املفهوم، منها اأنها 

جمموعة من العالقات واخلدمات الناجمة عن اقامة ال�صخ�س يف بيئة جديدة ومتميزة، بعيدا عن 

مقر اإقامته، بغر�س اإ�صباع حاجاته، اأو حتقيق مل�صلحة ما، طاملا كانت الإقامة ل حتقق ربحا ماديا  

»اأن�صطة  باأنها  ال�صياحة  تعرف   )WTO( العاملية  ال�صياحة  منظمة  ح�صب  و   .)1998 )اجلالد، 

الأ�صخا�س امل�صافرين والبقاء يف اأماكن خارج بيئتهم املعتادة ملدة ل تقل عن اأربعة وع�صرين �صاعة، 

ول تزيد عن �صنة واحدة على التوايل؛ لق�صاء وقت الفراغ  والأعمال، واأغرا�س اأخرى ل عالقة لها 

.»)Al-louzi، 2013(. اأداء الن�ساط املدفوعة يف املقام يزورها

 وتتوقع املنظمة العاملية لل�صياحة ان ي�صل عدد ال�صياح اإىل اأكرث من مليار ون�صف، مع حلول 

عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2010 حيث  و�صل عدد ال�صياح  اإىل935 مليون �صائح )الإ�صرتاجتية 

الوطنية لل�صياح، 2011(.هنالك ثالثة اأنواع لل�صياحة ح�صب املفهوم العاملي لل�صياحة هي:ال�صياحة 

الداخلية اأي النتقال يف البلد نف�صه، ال�صياحة الوافدة و ال�صياحة ال�صادرة التي تعني حركة املواطن 

.) Al-louzi، 2013( اإىل بلد غري بلده الأ�صلي

حتديد مفهوم الرتاث الثقايف/الأثري الأردين. 2

يعرف الرتاث الثقايف ح�صب موقع )اليون�صكو( على اأنه دليل من �صنع الإن�صان من اأي ثقافة، 

يف املا�صي اأو احلا�صر القادم. وي�صمل جميع جوانب الثقافة للمجتمع الب�صري.  اأما تعريف الرتاث 

الثقايف ح�صب قانون الثار الأردين )القانون املعدل رقم 12 لعام 1976( باأنها اأي �صيء منقول 

د. نايف حداد
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اأو غري منقول اأن�صاأه اأو �صنعه اأو خطه اأو بناه اأو اأكت�صفه اأو عدله ان�صان قبل عام 1750 ميالدي، 

مبا يف ذلك املغاور واملنحوتات وامل�صكوكات والفخاريات واملخطوطات، و�صائر اأنواع امل�صنوعات 

والتقاليد اخلا�صة باحل�صارات  والديانات  ال�صنائع  والفنون  العلوم  ن�صاأة وتطور  التي تدل على 

ال�صابقة، كما يدخل �صمن هذا التعريف اأي �صيء منقول اأو غري منقول مما هو من�صو�س عليه يف 

البند ال�صابق ويرجع تاريخه اإىلما بعد 1750 ميالدي وت�صمل املباين التقليدية والرتاثية جمموعة 

مدينة  اأو  قروية  وجتمعات  واأزقة  �صوارع  من  املعمارية  التكوينات  اأو  واملنف�صلة  املت�صلة  املباين 

غري امل�صمولة بقانون الثار والتي لها اأهمية تاريخية اأو دينيــة اأو اجتماعية اأو معماريــة جماليــة 

 )Darabseh، 2010 ؛Al-louzi، 2013(بحيث تكون هذه املباين املرجع ال�صا�صي للرتاث 

املعماري املحلي ومتتد من 1750-1950. وبالتايل فان الرتاث الثقايف ي�صمل الثار، والأعمال 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صتثنائية،  القيمة  ذات  احل�صرية  واملواقع  العمرانية،  واملجمعات  املعمارية، 

�صمولية املواقع الطبيعية ، ذات القيمة العاملية. وميكن اعتبار الرتاث الثقايف م�صدًرا ا�صا�صًيا 

لل�صياحة من خالل عالقة ت�صاركية ما بني ال�صياح ، وال�صكان املحليني على حد �صواء .

لل�صياحة/ . 3 الوطنية  وال�صرتاتيجية  الأردنية  ال�صياحة  �صناعة  مقومات 

وزارة ال�صياحة ( 2015-2011(

تعترب �صناعة ال�صياحة رافدا قوميا هاما يف الأردن ،نظرا ملحدودية امل�صادر الأخرى يف التنمية 

والطاقة ، حيث تعتمد البنية ال�صا�صية يف �صناعة ال�صياحة الأردنية  على اربع مقومات رئي�صية وهي: 

1-القطاع العام                2- ال�صراكة ما بني القطاع العام واخلا�س

 3- القطاع اخلا�س          4-  املنظمات الغري حكومية .

الأردنية   وامللكية  للزوار،  مركز  ع�صر  واثنا  والثار  ال�صياحة  وزارة  من  العام  القطاع  ويتكون   

القطاع  بني  ما  ال�صراكة  اي  الثاين  املقوم  القت�صادية.اأما  العقبة  ومنطقة  البرتاء  اقليم  و�صلطة 

لرتويج  مكتب خارجي  ع�صرة  واحدى  ال�صياحة  تن�صيط  هيئة  من  كل  على  فت�صمل  واخلا�س  العام 

املنتج ال�صياحي الأردين.اأما املقوم الثالث اي القطاع اخلا�س فت�صمل ب�صكل ا�صا�صي على جمعيات 

ال�صياحة وال�صيافة )جمعية الدلء ال�صياحيني وجمعية الفنادق الأردنية وجمعية املطاعم الأردنية 

وجميعة املكاتب ال�صياحية الأردنية  وجمعية الأدوات احلرفية الأردنية(. اأما املقوم الرابع املتمثل  

موقع  لمناء  امللكي  واملجل�س  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  في�صمل  حكومية   الغري  باملنظمات 

ت�صجيع  وموؤ�ص�صة  النقل   و�صركات  ال�صياحية  ال�صرطة  مثل  داعمة  اأخرى  جهات  ويوجد  املغط�س. 

اأما ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صياحة )2015-2011( قد بنيت على الإجنازات الهامة  ال�صتثمار. 

التي حتققت منذ اإطالق ا�صرتاتيجية الأوىل من )2004-2010( والتي ق�صمت الأ�صواق ال�صياحية 

اإىل�صتة ا�صواق وهي:
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1- �صياحة املغامرات واملرح.                         2- ال�صياحة الثقافية والتاريخية.

3- ال�صياحة البيئية والطبيعية.                     4- �صياحة املتعة وال�صتجمام

5- ال�صياحة الدينية.                            

6- �صياحة املوؤمترات والجتماعات )التقرير ال�صنوي لهيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية، 2013(.

لل�صياحيـة  الوطنيـة  ال�صرتاتيجيــة  يف  ال�صا�صيـــة  الركائز  اأهــم  ال�صكل)1(  ويو�صح   

يف  لل�صياحة  الوطنية  ال�صرتاجتية  يف  الركائز  اوىل  اأن   نالحظ  حيث   ،)2015- الوطنيـة)2011 

الأردن  )2011-2015( هي الت�صويق والرتويج ال�صياحي ؛ وتت�صمن الهداف ق�صرية املدى املدرجة 

املت�صاعد وو�صع حجر ال�صا�س لدعم منو يف  النمو  القطاع على م�صار  اإعادة  الركيزة  �صمن هذه 

امل�صتقبل.  وذلك با�صتغالل قنوات توزيع جديدة مع اعطاء اأولوية ل�صتخدام املن�صات القائمة على 

الت�صويق الإلكرتوين وال�صبكات الجتماعية والنرتنت بهدف توجيه عملية الت�صويق والرتويج لالردن 

بو�صفه مق�صدًا �صياحيًا لكثري من ال�صياح  ) Al-louzi، 2013 ،2014،  احلياري (.

يوفر  متميزا،  �صياحيا  وجها  الأردن  يكون  لأن  لل�صياحة،  الوطنية  ال�صرتاجتية  وت�صعى 

املواطنني،  حياة  يف  اليجابي  التدخل  �صاأنها  من  والتي  العام  مدار  على  للزوار  متنوعة  جتارب 

ال�صائح،  جتربة  تغيري  اإىل  حماولة  واأي�صا  ال�صياحة،  ب�صبب  املعي�صي  م�صتواهم  حت�صني  خالل  من 

يف  اأف�صل  ب�صكل  له  والرتويج  الأردن  �صورة  وتر�صيخ  ال�صياحي،  املنتج  وتطوير  حت�صني  خالل  من 

ال�صنة  اأيام  طيلة  اإنفاقا  الأكرث  ال�صياح  من  اأكرب  عدد  جذب  اأجل  من  والعاملية،  العربية  الأ�صواق 

)Harahsheh،2009(، والعمل على ا�صتحداث بيئة تن�صمية  وت�صغيلية توؤدي اإىل حت�صني اأداء 

قطاع ال�صياحة وتفجري الطاقات الكامنة لدى القطاع اخلا�س بو�صفه املحرك الأ�صا�صي لنمو هذا 

الت�صويقي  تركيز على اجلانب  اأنة ليوجد  ومع ذلك نالحظ     .) املهم)2014، احلياري  القطاع 

او ال�صياحة الت�صويقية )Úbeda، 2012( برغم اهميتها على اقت�صاد الوطن وادخال عمالت 

امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  واقت�صار  املهم  القطاع  هذا  يف  للم�صتثمرين  فر�س   غياب  واي�صًا  �صعبة. 

ال�صياحية املهمة من خالل موؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمار الأردنية)2014، احلياري (.  

 �صكل)1( ركائز ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صياحية الوطنية: امل�صدر

 )ال�صرتاجتية الوطنية لل�صياحة الأردنية ، 2011(
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القطاع ال�صياحي  والثار يف الأردن: حتليل و تقييم عام. 4

�صهد الأردن تطورا م�صتمرا، يف جميع جمالت ال�صياحة ومنها والفنادق، حيث  يتمتع الأردن 

من  وغريها  والثقافية  والعالجية  والدينية  والتاريخية  الطبيعية  ال�صياحية،  املنتجات  خمتلف  يف 

الإ�صرتجتية اجلديدة  ال�صياحة ح�صب  اأنواع  نوعا من  يحتوي  على 12  ال�صياحية، حيث  املنتجات 

 .)Al-louzi، 2013(

وقد �صهد الأردن زيادة منتظمة يف ال�صياحة خالل العقد الأول من القرن الواحد والع�صرين، 

فقد و�صل اأكرث من ثمانية ماليني زائر اإىل الأردن عام 2010 منهم 4.55 مليون �صائح مبيت اأي 

بزيادة ما ن�صبته 20.3% عن زوار املبيت يف عام 2009، واأنفقوا ما يزيد 2.42 مليار دينار اأردين، 

وهو مما �صاهم باأكرث من 12.4% يف الناجت املحلي الجمايل، وقد زادت ن�صبة التوظيف املبا�صر 

 .)Al-louzi ، 2013( ؛ )يف هذا القطاع اإىل41.900 وظيفة يف عام 2010  )بظاظو، 2012

وت�صري البيانات ال�صادرة من البنك املركزي اإىل اأن الدخل ال�صياحي املحقق عام 2012 و�صل 

اإىل2،456 مليون دينار ، كما ت�صري الأرقام اإىل اأن  47.1% من الدخل ال�صياحي كان م�صدره ال�صياح 

العرب، واأن 34،2% كان من الأجانب، بينما الأردنيون املغرتبون كانت ما ن�صبته 18،7% )الن�صرة 

الإح�صائية ال�صياحية، 2013(. بينما تو�صح الأرقام من خالل اإح�صائيات  وزارة ال�صياحة والآثار، 

مازال  املجاورة،  الدول  م�صاكل وعرثات، من خالل  به من  ما متر  رغم  ال�صياحة،  قطاع  اأن  على 

بنمو مت�صاعد، حيث ازداد الدخل ال�صياحي يف الربع الثاين من عام 2012 بن�صبة 18.2%. بينما  

انتهى  م�صدر القلق ل�صتيعاب ونقل الأعداد املتزايدة من ال�صياح القادمني اإىلالأردن عرب  مطار 

امللكة علياء الدويل؛ ففي فرتة لي�ست ببعيدة كانت اخلطوط اجلوية امللكية الناقل الر�سمي للملكة 

لأكرث من 54 وجهة كان مطار امللكة علياء الدويل يت�صع حلوايل خم�صة ماليني م�صافر �صنويا، لكن 

عدد  ي�صبح  �صوف   2014 نهاية  ومع  الرحالت  عدد  يف  ازدياد  اأ�صبح   2013 عام  يف  التو�صعة  مع 

اأعداد  يبني   )1( رقم  م�صافر )RJ،2013(.واجلدول  مليون   12 يتجاوز  بعدد  �صنويا  امل�صافرين 

الزوار القادمني اإىل اأهم املواقع الثرية داخل اململكة يف عامي 2012 و 2013.

وقد اأظهرت نتائج درا�صة حديثة )2014، احلياري (1 اأنـه مـن خالل  التنوع يف املنتج ال�صياحي 

يف الأردن  اأن ال�صياح منهم مـن يـاأتي لل�صياحة الثقافية/ الأثرية اأو الدينية، الطبيعية  وغريها. 

بن�صبة  الأثرية،  الثقافية/  ال�صياحة  يف�صلون  ال�صياح  اأن معظم  الدرا�صة   نتائج هذة  اأظهرت  كما 

بلغت 36.7%،. وهذا يدل على تنوع املواقع الأثرية يف اململكة، ثم جاءت يف املرتبة الثانية ال�صياحة 

ليقومو  الأردن  نهر  اإىل  يتوافدون   ال�صياح  من  العديد  اأن  حيث  18.3%؛   بلغت  بن�صبة  الدينية 

بالـحج امل�صيحي يف  موقع املغط�س. بل ميكن ا�صتنتاج ان الدورالعالمي لزيارة البابا اإىلالأردن 

و�صعت  وبالتايل  ذلك،  يف  وا�صحًا  دورًا  لعب   )2009  ،2000  ،1967  ( �صـابقة  زيارات  ثـــالثة 
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اململكة كمق�صد للعديد من الزوار امل�صحيني،  بل ت�صكل الزيارة الرابعة للبابا يف الرابع والع�صرين 

ثم  اململكة،  يف  الدينية  ال�صياحة  ازدهار  يف  الدور  لهذا   تاأكيدا   ،)  2014( العام  لهذا   اأيار  من 

التي  الرتويجية  الإعالنات  ب�صبب  اأي�صا  التي   ،% البيئية 17.1  ال�صياحة  الثالثة  املرتبة  جاءت يف 

طبيعية  ومنتجعات  حمميات  من  اململكة  حتتويه  وما  الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  بها  تقوم 

متنوعة، ولنن�صى اأكرب منتجع طبيعي واأخف�س نقطة يف العامل البحر امليت، اأما ال�صياحة العالجية 

الت�صويق فكانت بن�صبة خجولة  فقد �صكلت بن�صبة  14.8%، واملغامرات �صكلت بن�صبة 9 %، بينما 

لتتجاوز4.1% )2014،  احلياري(. ومع ذلك يحتاج القطاع ال�صياحي لل�صياحة الثقافية/ الأثرية 

وال�صياحة الدينية اإىل العديد من التح�صينات يف قطاعي البنيتني، التحتية والفوقية )حتديث يف 

�صبكة املو�صالت ال�صياحية (، بالإ�صافة اإىل حت�صني الهدف الرئي�صي جلذب ال�صياح، وهو عن�صر 

 .)Multimedia( ترويج للمنتج ال�صياحي، عن طريق و�صائل الإعالم املتعددة الو�صائط

اأما بالن�صبة املتاحف الأثرية الأردنية ومع قدرتها على دعم املوقع الأثري فال  تزال م�صاهمتها 

يف التنمية ال�صياحية متوا�صعة حيث  تفتقر املتاحف الأثرية اإىل معظم املتطلبات املتحفية احلديثة، 

ول تزال بعيدة جدًا عن املتاحف املتقدمة. وت�صري الإح�صائيات اإىل وجود م�صكلة تظهر من خالل 

عدم الت�صاوي بني اأعداد زوار املواقع الأثرية واأعداد زوار متاحفها، على الرغم من اأن زّوار املتاحف 

يرتبطون ب�صكل كبري بزّوار املوقع الأثري ) 2010 ، الزعبي( . ويعود ذلك اإىل عدة اأ�صباب اأهمها  

عدم وجود برامج ترويجية وت�صويقية موجهة للمتاحف الثرية وعدم توفر املعلومات الكافية من 

ميزانيات  تخ�صي�س  عدم  املتحفي،  البناء  ب�صيانة  الهتمام  قلة  فيها،  والربو�صورات  الكتيبات 

للمعرو�صات  و�صعتها  �صغرية،  املتاحف  مباين  حجم  املتحفية،  الن�صاطات  قلة  املتاحف،  لتطوير 

يف  العاملني  وتدريب  تاأهيل  وعدم  اململكة،  يف  الأثرية  املتاحف  عن  املتوفرة  املعلومات  قلة  قليلة، 

املتاحف الثرية على العمل املتحفي والعمل الت�صويقي، وعدم اإ�صتخدام التقنيات احلديثة يف العر�س 

املتحفي، بالرغم اأن عدد املتاحف الأثرية والرتاثية الأردنية يفوق 25متحفا ) 2010 ، الزعبي(.

جدول 1: عدد الزوار القادمني اإىلاملواقع الثرية يف الأردن يف عامي 2012و2013

املوقع

20122013

املجموعاأرديناأجنبياملجموعاأرديناأجنبي

ForeignJordanianTotalForeignJordanianTotal

354،74188،430443،171367،37581،874449،249البرتاء

115،50051،450166،950110،95356،497167،450جر�س

27،669152،330179،99927،586180،091207،677ام قي�س
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املوقع

20122013

املجموعاأرديناأجنبياملجموعاأرديناأجنبي

ForeignJordanianTotalForeignJordanianTotal

132،869598133،467120،2521،089121،341جبل نيبو

54،202104،465158،66750،941132،609183،550عجلون

149،514674150،188141،981997142،978مادبا اخلارطة

85،51218،638104،15082،47714،78697،263وادي رم

44،1069،30053،40618،1184،90023،018الكرك

57،2096،72663،93554،5837،57162،154املغط�س

6،0615،99712،0585،2035،02010،223البحر امليت

7،1977817،9787،3057698،074ام الر�صا�س

66،39632866،72460،90364461،547مركز زوار مادبا

9،44918،38927،8385،70810،43916،147بيال

21،25018821،43820،60035020،950الق�صور ال�صحراوية

3003166165221،1171،639اأم اجلمال

7،3481،5108،8587،7981،6159،413ال�صوبك

2،89335،22038،11362129،18329،804عفرا

9،48063010،1107،3074697،776مكاور

44،00044،94588،94551،55051،465103،015متحف  احلياة ال�صعبي

87،30036،600123،90080،05040،550120،600متحف الثار الأردين

3،1812،4535،6342،5001،0483،548متحف العقبة

9،0501،95011،00010،2501،90012،150متحف مادبا

289619908232223455متحف ال�صلط

5،0884،8899،9773،3188،01511،333مار اليا�س

2،8913483،2391،9712882،259احلالبات

امل�صدر:وزارة ال�صياحة والثار الأردنية 

http://www.mota.gov.jo/ar/Default.aspx?tabid=120
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و�صائل الإعالم املتعددة الو�صائط )Multimedia( واأهميتها يف الرتويج ال�صياحي  . 5

 لقد اأ�صبح قطاع ال�صياحة من اأهم القطاعات واأكرثها منوا ور�صوخا، بالعتماد على و�صائل 

الإعالم ال�صياحي )احلميدات، 2013(، حيث تت�صاعف اأهميته يف ظل وجود طلب على ال�صياحة 

ميكن حتويله من خالل جهود الإعالم وبا�صتخدام الت�صال الت�صويقي اإىل طلب ن�صط )البكري، 

يف  �صرورية  واجلودة  والكم  التاحة  عنا�صر  واأ�صبحت  وتعددت  املطالب  زادت  حيث    ،)2001

�صاحة املناف�صة الإعالمية التي ت�صود يف  الع�صر الرقمي )Digital age(، ع�صر الت�صال عن 

بعد وع�صر ثقافة ال�صورة الرقمية والت�صال التفاعلي،كما وتعترب و�صائط الإعالم املتعددة  من 

الثقايف/الأثري  بالرتاث  والتحبيب   للتعريف  الرتفيهية   التعليمية/  الطرق  اأف�صل  من  بل  اأهم  

.))Multimedia  Heritage Education( Haddad،2014(

رافد  اأهم  اإىل  و�صولها   بل  وانت�صارها  ال�صياحة  تطوير  يف  ت�صاهم  عوامل  عدة  هنالك 

اقت�صادي داعم يف اقت�صاد اأي دولة  منها؛ �صهولة املوا�صالت واإحالل ال�صالم يف العامل، وتبادل 

اخلربات والثقافات، والتبادل القت�صادي والثقايف والجتماعي )مقابلة، 2007(، و�صع اخلطط 

من  الكبري  العدد  ل�صتقطاب  الناجحة  ال�صياحية  الإعالمية  واخلطط  الرتويجية  والإ�صرتاجتيات 

ال�صياح يف كل عام وباأقل تكلفة ) 2014،احلياري (.

وتعود اأهمية الإعالم ال�صياحي بوا�صطة و�صائط الإعالم املتعددة )Multimedia( اإىلرفع 

اإيرادات ال�صياحة بزيادة عدد زوارالقادمني، ل�صيما ذوي النفاق العلى والعمل على اطالة مدة 

على  ميزة  ال�صياحي  ولالإعالم   .)Krosbacher،2010( املحلية  ال�صياحة  وحتفيز  القامة 

م�صتوى املحلي للدولة يف ترويج تراثها الثقايف املحلي من خالل و�صائل الإعالم املتعددة وبالتايل 

يقوم بزيادة الوعي لدى اأو�ساط املجتمع املحلي )Haddad،2014(، يف اأهمية ال�صياحة واملواقع 

الثرية والرتاثية )2014،  احلياري (. كونه ي�صاهم يف  حتقيق التوعية ال�صياحية، وحتفيز الطلب 

على امل�صمون ال�صياحي، وترويج اخلدمات ال�صياحية ون�صر املعرفة ال�صياحية وحتقيق القناع لدى 

ال�صائح )حجاب، 2002(. 

ال�صياحة  وانت�صار  رواج  رئي�صا يف  �صببا  كانت  الرتكية  امل�صل�صالت  اأن  املثال جند  �صبيل  فعلى   

املتعددة  الإعالم  و�صائل  عنا�صر  ت�صكل  بينما  تركيا.  اإىل  العربية  الدول  من  وخ�صو�صا  الوافدة، 

الإعالمية  املادة  اأن  حيث  ال�صياحي،  اجلذب  يف  والفعالة  الأهم  ال�صياحي  الرتويج  يف  الو�صائط  

تعترب  الأردن  ويف  العام.  الراأي  على  التاأثري  يف  القدرة  لها  الإعالم  و�صائل  خالل  من  ال�صياحية 

التجربة الرتويجية النوعية على م�صتوى العامل ، من خالل الفيلم الذي قام باإعداده جاللة امللك 

 ،)Royal Tour( عبداهلل الثاين بن احل�صني -اأدامه اهلل ورعاه - وما يعرف يف اجلولة امللكية

كمثال جيد يف خطوة من جاللته لو�صع الأردن بال�صكل ال�صحيح على خارطة العامل �صياحيا.

د. نايف حداد
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 وعدا اعتماد  الإعالم ال�صياحي  على القناع  واحلث على زيارة املقا�صد ال�صياحية لال�صخا�س 

يحتاج  فهو   ،)2002 )حجاب،  املقا�صد  تلك  حدود  خارج  ن�صبيا  بعيدة  اماكن  يف  القاطنني 

اإىلال�صتمرارية من اأجل  الثبات وال�صمود اأمام املناف�صني كونه يحتاج اإىل مده زمنية لقطف ثمار 

املجهود الإعالمي، وحت�صني وتطوير �صناعة الإعالم ب�صورة م�صتدامة، وذلك من خالل ال�صتجابة 

احتياجات  تلبي  ومتجددة  متطورة  اعالمية  خدمات  وتقدمي  رغاباته  وا�صباع  ال�صائح  ملتطلبات 

ال�صائح وحتقيق التوازن متطلبات ال�صائح واملقومات العامة للو�صيلة الإعالمية ) بظاظو، 2012(. 

ومع ذلك، ل يزال الإعالم ال�صياحي يف الأردن  لل�صياحة الوافدة يحتاج للمزيد من الدرا�صات 

والبحوث لتن�صيطه وتفعيل دوره كما هو متوقع. ويعود دلك اإىلاأن الأردن  كواجهة �صياحية تناف�س 

ب�صدة مع جهات اأخرى يف ال�صرق الأو�صط، مثل تركيا ولبنان والإمارات العربية املتحدة وغريها من 

تلك الدول )Lanquar, 2011(، كما اأنه يتاأثر بعوامل خارجية، مثل الو�صع ال�صيا�صي والأمني 

يف ال�صرق الأو�صط واإن�صاء �صورة ثابتة قوية لالأردن. حيث نالحظ اأنه يف عام 2012 كان من اأ�صواأ 

الأعوام  التي مر بها  املنتج ال�صياحي الأردين، على ال�صوق الأوروبي )التقرير ال�صنوي لهيئة تن�صيط 

واقت�صاديا  �صيا�صيا  ومطلبا  �صرورة  ال�صياحي  الأمن  يجعل  ما  وهذا   .)2013 الأردنية،  ال�صياحة 

واجتماعيا، يف ع�صر ميوج باملتغريات والتقلبات والأحداث الأمنية. لذا ي�صعى  الأردن بكل طاقاتة 

الأذى يف  اأو  ال�صرر  تلحق  قد  التي  الإرهابية،  والأعمال  املخاطر واجلرائم  كافة  اإىل حمايته من 

تركيبه اأو بنائه اأو مقوماته. 

ويرى كثري من الدار�صني ان على و�صائل الإعالم الأردنية مبختلف اأنواعها تعاين من م�صاكل 

متعددة وقد ورد ذلك يف ال�صرتاجتية الإعالمية الأردنية )2014،  احلياري (،عند حتليل البيئة 

وعدم  املتخ�س�سني  الإعالميني  ندرة  ال�سعف  نقاط  فاإن من  ال�سياحي  الإعالمي  لواقع  الداخلية 

وجود اجتاه نحو الإعالم املتخ�ص�س يف ال�صياحة )وزارة الدولة ل�صوؤون الإعالم والت�صال، 2011(. 

العاملني يف  تدريب  على  العمل  يجب  الأردين  القت�صاد  دعم  الإعالم يف  لأهمية  نظرا  بالتايل  و 

جمال الإعالم ال�صياحي تدريبا احرتافيا ، كونهم يتعاملون مع اأكرث املجالت الإعالمية، تداخال 

اأو حتى تخ�ص�س يف  مع خمتلف مناحي احلياة، بل من املمكن التفكري  بطرح  بع�س امل�صاقات  

اجلامعات احلكومية اأو اخلا�صة يهتم يف و�صائط الإعالم وطرق ا�صتخداماتها يف الرتويج ال�صياحي 

لل�صياحة الداخلية اأو الوافدة  .

الخبار  بنقل  يقوم  اإذ  الإعالم  و�صائل  من  و�صيلة  هو  نف�صه  ال�صائح  فاأن  اأخرى،  جهة  ومن 

ال�صياحي لزمالئه، وبالتايل حتقيق الهدف املرجو  ال�صياحية يف املق�صد  واملعلومات عن الأماكن 

اذ  املكان  اإىلنف�س  اآخرين  �صياح  جذب  يف  مهمة  و�صيلة  الوافد  لل�صائح  يكون  وبهذا  الزيارة،  من 

عمل ب�صكل جيد يف اثناء �صفره، حيث اأظهرت درا�صة حديثة )2014،  احلياري ( ان الطريقة التي 
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يعلم بها ال�صياح عن اململكة الأردنية الها�صمية واملنتجات ال�صياحية املقدمة عن طريق الأ�صدقاء 

والأقارب بن�صبة بلغت )45.1%(. وبالتايل ل بد من التاأكيد على اأن  الن�ساط ال�سياحي ل ياأتي  ال 

عن طريق تخطيط دقيق لربنامج اإعالمي قومي حمكم، تراعى فيه كافة العتبارات الإعالمية، 

اإعالمي  اإقناعية خمتلفة، عــن طريق جهـــــاز  وت�صتخدم فيه كافة الأن�صطة الت�صالية، واأ�صـاليب 

متعـــــددة   اإعـــالمية  بو�صـــائل  ترويجها  وطــرق  �صليم،  علمي  اأ�صا�س  على  ويقوم  ومتنوع،  قـــوي 

)Helleman & Govers؛2004 ؛ Hippala, 2004(

هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية )JTB( والرتويج ال�صياحي. 6

هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية )JTB( هي املوؤ�ص�صة امل�صوؤولة ب�صكل مبا�صر للرتويج ال�صياحي 

خارج اململكة، تاأ�ص�صت يف مار�س عام 1998 باعتبارها �صراكة ما بني القطاعني العام / اخلا�س، 

القطاع العام احلكومة اأي وزارة ال�صياحة اأما القطاع اخلا�س يتكون من عدة جهات منها امللكية 

الأردنية ، و�صركة النقل ال�صياحي)جت(، وعدد من املطاعم والفنادق واجلمعيات اخلا�صة. وهي 

ت�صتخدم اأف�صل الطرق املتبعة عامليا؛ لرتويج ال�صياحة الوافدة، �صواء كانت عربية اأم اأجنبية، من 

ال�صور، والكتب، واملجالت، والفيديوهات، والدعايات التلفزيونية على القنوات الف�صائية...اإلخ.   

)Harahsheh، 2009(؛ )بظاظو، 2012(.

ومن اأهم واجبات الهيئة و�صع خطط وا�صرتاجتيات وبرامج ت�صويقية والهدف الأ�صا�صي منها و�صع 

الأردن كواحدة من اأهم الدول ال�صياحية، وتقوم هذه ال�صرتاتيجيات بعك�س �صورة حقيقة للمنتجات 

وتقوم  ال�صياحة،  اأنواع  من  العالجية...اإلخ  الدينية،  الثقافية،  الرتفيهية،  منها  الأردنية  ال�صياحية 

الهيئة با�صتخدام عدد من و�صائل الإعالم املختلفة لعك�س هذه ال�صورة من خالل الكتيبات، امل�صاركة 

اإىل  ال�صياحية، املجالت، املواقع اللكرتونية، وغريها من الو�صائل  للو�صول  يف عدد من املوؤمترات 

ال�صياح املحتملني لزيارة اململكة، )التقرير ال�صنوي لهيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية، 2013(. 

هيئة تن�صيط ال�صياحة و�صعت ثالثة ا�صرتاجتيات يف اخلطة الرتويجية تت�صمن : تو�صيع �صبكة 

الرتويج ال�صياحي خارج الأ�صواق الأردنية، تطوير وتعزيز �صورة الأردن كوجهة اآمنة، زيادة الرحالت 

القادمة اإىلالأردن، بهذه ال�صرتيتجيات �صتقوم بزيادة عدد ال�صياح القادمني اإىلاململكة، وبالتايل 

رفع اإيرادات ال�صياحة )التقرير ال�صنوي لهيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية، 2013(.

 وتعمل الهيئة بالتعاون مع املكاتب التمثلية لها يف خارج اململكة على ا�صت�صافة وتنظيم رحالت 

خا�صة ملدراء ومندوبني �صركات ال�صياحة يف الأ�صواق اخلارجية بهدف تعريفهم باملنتج ال�صياحي 

ال�صياحة وال�صفر  يوؤدي ازدياد عدد �صركات  ال�صياحية املقدمة، حيث  الأردين وم�صتوى اخلدمات 

التي تقدم املنتج ال�صياحي اإىلامل�صتهلكني مبا�صرة، مما يحقق الهدف ال�صرتاتيجي الأول للهيئة 

واملتمثل يف زيادة قنوات توزيع املنتج ال�صياحي يف اخلارج.
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  ومن اجلدير بالذكر اأنه اأظهرت نتائج درا�صة  حديثة  )2014،  احلياري ( حول حتليل و�صائط 

املواقع  الربو�صورات،  من  لكل  الأردنية  ال�صياحة  تن�صيط  هيئة  من  املنتجة  امل�صتخدمة  الإعالمية 

الإلكرتونية والإعالنات التلفزيونية، اأنها احتلت ن�صبة قليلة ن�صبيًا يف ترويجها للمنتج ال�صياحي يف 

اأن حوايل ما ن�صبته 27% من ال�صياح علموا عن اململكة، من خالل الإعالنات  اململكة، حيث تبني 

التلفزيونية على القنوات الف�صائية املتنوعة )2014،  احلياري (، بينما نرى  اأي�صا اأن الهيئة قامت 

بالرتكيز على الرتاث الثقايف الأردين من خالل عر�س بع�س اللقطات لأهم ال�صناعات احلرفية 

مت  اأنه  كما  ال�صعبية.  الأ�صواق  الأردنية،  وال�صيافة  الكرم  رموز  بع�س  و  العربية  والقهوة  اليدوية، 

الرتكيز على ثالثة مواقع وذكرهم ب�صكل متكرر، وتلك املواقع هي )عمان، جر�س، البرتاء( من 

خالل تلك الو�صائط الإعالمية املذكورة مع تهمي�س لكثري من املواقع الأثرية التي لتقل اأهمية عن 

اأم  املواقع املذكورة، خا�صة الق�صور ال�صحراوية الأموية وتقريبًا �صبه مهم�صة الذكر، وخ�صو�صًا 

ترويجها  على  العمل  يجب  العاملي  الرتاث  قائمة  �صمن  موقعان  وهما  عمره،  وق�صري  الر�صا�س، 

تن�صيط  هيئة  ت�صتخدمها  التي  العالمية  املواد  تطوير  اإىل  حاجة  هنالك  وبالتايل  اأكرب.  ب�صكل 

ال�صياحة يف الرتويج ال�صياحي  لتواكب النمو ال�صياحي يف الدول املتقدمة وبالأخ�س الربو�صورات 

ال�صياحية املقدمة من قبل الهيئة. 

م�صروع بنو اأمية للم�صارات ال�صياحية والثقافية: تعظيم التكامل الإقليمي يف البحر . 7

الأبي�س املتو�صط من خالل ت�صميم امل�صارات ال�صياحية والثقافية ) 2015-2012(

لقد تركت لنا اأول �صاللة اإ�صالمية تراثًا ثقافيًا ومعماريًا مثريًا لالإعجاب يف جميع اأنحاء البحر 

الأبي�س املتو�صط، والذي، لالأ�صف، مت التقليل من �صاأنه وتهمي�صه من منظور �صياحي.  اإن امل�صروع 

الأموي »تعظيم التكامل الإقليمي يف البحر الأبي�س املتو�صط من خالل ت�صميم امل�صارات ال�صياحية 

والثقافية« �صوف ي�صهم يف ت�صحيح هذا اخللل، بل �صيعمل على تعزيز الرتاث الأموي الغني و�صيوفر 

والأكرث  الفرتات  اأهم  اأحد  الأردن  تاريخ  الأموية يف  الفرتة  �صياحيًا جديدا لالأردن. ومتثل  منتجًا 

الفرتة. ويف عام750  تاأ�صي�س هذة  وا�صحًا يف  الأردنية دورا  العربية  القبائل  لعبت  ازدهارا،حيث 

انتقلت الأردن اإىل حكم العبا�صيني بعد الثورة التي  انطلقت من احلميمة يف جنوب الأردن..

7.1 حتليل للرتاث الثقايف/الأثري الأموي واأهمية يف الأردن

الفني  ن�صاطهــم  خالل  من  خا�صة  الأمـوي  الع�صـر  يف  العرب  برهنـه  ما  هو  هنا  املهم  لعل   

فنًا  الأموي   املعماري  الفن  �صكل   فقد  الكبـــرى.  املتح�صـرة  ال�صعوب  من  اأنــهم  عـلى  والعمرانـي 

يف  الإ�صالمية  الدولة  تكوين  طبيعة  فر�صتها  و�صروطها  الوظيفة  و�صرورات  ااملناخ  مع  ان�صجم 

مراحلها الأوىل لتعزيز مفهوم ال�صلطة والقت�صاد يف الدولة الأموية اجلديدة.
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والعمارة   الفن  انطالق  بداية  ي�صكل   )750  –  661( الأموي  الع�صر  اأن  من  الرغم  وعلى 

اجنازاته  من  العديد  و�صلتنا  حيث  واملعمارية،  الفنية  الفرتات  اأغنى  من  يعترب  فهو  الإ�صالمية، 

املختلفة، خا�صة الق�صور يف بادية ال�صام  والتي تبني اأن عمارة تلك الفرتة هي ذات م�صتوى مميز3.  

حيث نالحظ اأنه خالل اأقل من قرن، ا�صتطاعت من خالل هذه املن�صاآت من خالل كميتها وعددها 

وكثافتها ن�صبيا يف مناطق حمددة4، اأن ت�صكل مفهوما فنيا معماريا جديدا من خالل موقعها على 

اأطراف ال�صحراء، يف مناطق منعزلة، بعيدا عن مراكز احلكم واخلالفة، وجودها ال�صريع خالل 

فرتة زمنية ق�صرية ن�صبيا)715-750(، اأي خالل اأقل من ن�صف قرن.

  لذا فاإن اأهمية حتليل للرتاث الثقايف/الأثري الأموي  من درا�صة الق�صور الأموية يف بادية ال�صام  

يف الأردن، وخ�صو�صيتها تعود اإىلاأنها متثل بداية الفن  والعمارة الإ�صالمية املدنية  املبكرة يف بالد 

ال�صام، مركز احلكم. بينما كوجود فيزياوي، اأن�صاأت ح�صب نظام متوافق من الناحية الوظيفية/

باأحجام  موحد  معماري  و�صكل  خمطط  خالل  من  عالية  رمزية  ذات  والإن�صائية  املرفولوجية، 

ومقا�صات خمتلفه، وبالتايل  مراعاة لعالقة املوقع بالبيئة مت تاأكيدها من خالل ال�صكل والوظيفة. 

ففن وعمارة هذه الق�صور لهذا الغر�س متثل بالواقع عمارة الق�صور الأموية يف بادية ال�صام املبنية 

وفق  نظام هند�صي يعك�س الرغبه الن�صانية يف القوة وال�صيطرة والهيمنة على الطبيعة وت�صخريها 

واظهار الجناز الن�صاين على الأر�س،انطالقا من مفهومني معماريني رئي�صيني: اجلدار/ الفناء 

املربع املركزي  )حداد،2009(.

اأن  التعبري املعماري لل�صكل اخلارجي للق�صر يعك�س هيبة و�صلطة الدولة ويرتبط  بينما نالحظ 

بالقانون العام املت�صم بالو�صوح وال�صراحة، يحقق هدف ال�صلطة واحلكم، بحيث ل ميكن اأن  يكون 

هنالك تغلغل اإل من خالل قوانني اجتماعية واأعراف عامة حتكم اأفراد املجتمع، ل ميكن جتاوزها اأو 

الأموية خلق منوذج معماري جديد من خالل  الق�صور  ا�صتطاعت عمارة  وبالتايل  ب�صهوله.  تغيريها 

دمج ملخططات فنية معمارية يف خمطط واحد لكل من املنزل، الق�صر، يف الفرتة البيزنطية امل�صبعة 

بالروح الهلن�صتية يف بالد ال�صام لتوفري خ�صو�صية املوقع. بينما ا�صتخدمت الفناء الداخلي يف املنزل 

والق�صر لتوفري خ�صو�صية الوظيفة بوا�صطة نظام النفتاح الداخلي للف�صاءات من خالل حمور رئي�صي 

يحافظ على التدرج، ينتهي بقاعة العر�س كما يف الق�صور البيزنطية ال�صورية، موؤكدة على اأن مرجعية 

الأمناطية الداخلية للق�صور الأموية تعود اإىل التاأثري الهلن�صتي/ البيزنطي ال�صوري يف بالد ال�صام. 

 ان الحتكاك والت�صال املبا�صر مع احل�صارات املجاورة من جهة، وازدياد املوارد القت�صادية 

من جهة اأخرى، اأدى اإىل ظهور عالمات الرخاء والرتف يف  الفرتة الأموية والتي انعك�صت بو�صوح 

بالأمناط  الأموية   الق�سور  عمارة  تاأثرت  حيث  الأردنية،  البادية  يف  الق�سور  هذه  عمارة  على 

املعمارية  التي �سادت يف املنطقة، وذلك  ل�سيادة تلك الأمناط لفرتة لي�ست ببعيدة عن اإقامة الدولة 
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الأموية. فقد كانت املباين احلقيقية  الأوىل التي �صتمثل العمارة املدنية الإ�صالمية لحقا. ان معظم 

مناذج متثل جممعات ومباين لاللتقاء والراحة والنزهة بعد ا�صت�صالح زراعي للمنطقة املحيطة 

بالق�صر. ومن جهة اأخرى، فقد كانت هذه الق�صور على اأطراف البادية تعمل كمناطق ربط بني 

البدو وبني الريف واحل�صر من خالل تفعيلها كمنطقة ا�صت�صالح زراعي ت�صهل الت�صال بالقبائل 

التى كانت متر عليها  للقوافل  ثقتها ودعمها وجتنب مهاجمتها   اأجل ك�صب  املجاورة من  البدوية 

دوريًا، بحكم وجودها على طريق التجارة واحلج  الذي  ي�صل بالد ال�صام باحلجاز)حداد،2009(.  

للراحة  الآخر  والبع�س  القوافل  ل�صرتاحة  كمحطات  عملت   قد  بع�صها   اأن  يف�صر  ما  وهذا 

والنزهة واللهو، وهذا اأي�صا ما يف�صر  اأن عملية بنائها بكثافة خالل فرتة وجيزة ن�صبيا اإمنا يعود 

ي�صكل  املباين  هذه  موقع   اختيار  كان  بينما   وفعالياتها.  وظائفها  تعدد  وبالتايل  اأهدافها  لتعدد 

الأ�صلوب النا�صج يف اإدخال مفهوم العمارة اجلديدة  يف الدولة الإ�صالمية امللكية، لتبداأ الق�صور 

الإ�صالمية الأوىل بالظهور والنت�صار يف اأماكن مفتوحة وبعيدة عن الأماكن املكتظة ومراكز املدن 

العربي مع املعطيات احل�صارية  التفاعل  انعكا�س  )حداد،2009(5. وبالنهايه  فهي متثل  عالقة 

الأهداف  متعدد  والإدارة  احلكم  مركز  ميثل  ل  كمبنى  اأي  اجلديد.  احلكم  مركز  يف  اجلديدة 

والوظائف لكن ذا �صكل معماري موحد، باأحجام ومقا�صات خمتلفة ذي معامل ت�صميمية وا�صحة 

م�صرتكة اعتمدت يف امناطها على منط املخطط للق�صور واملنازل البيزنطية ذات الروح الهلن�صتية، 

بعد اأن اأ�صافت لها الأبراج من القالع الع�صكرية الرومانية الوفرية يف املنطقه وعاجلتها مورفولوجيا 

اأكرث منها وظيفيا يف بدايتها. 

الأهداف  متعددة  كانت  )لوحه1(  البادية  يف  الأموية  الق�صور  اأن  القول  ن�صتطيع  وبالتايل 

والوظائف والفعاليات فر�صتها طبيعة تكوين الدولة الإ�صالمية يف مراحلها الأوىل لتعزيز مفهوم 

امللكية ل ميثل مركز  الأموية اجلديدة، وذلك كمبنى ميهد ملفهوم  الدولة  والقت�صاد يف  ال�صلطة 

احلكم والإدارة مبا�صرة خالفا للمفهوم التقليدي للق�صر، وكم�صدر رزق للدولة النا�صئة لتعزيز 

موقفها القت�صادي الذي  يوؤمن لها رفاهيتها. 

املعلومات  نظام  تقنية  با�صتخدام   )Alhasanat, et al, 2010(  درا�صة حديثة وت�صري 

اجلغرايف )GIS( اأن  اختيار مواقع هذه الق�صور  قد مت بدقة  على طريق القوافل  وم�صادر املياه. 

بل اأن توزيعها يتبع  منوذجا وا�صحا  لتجمعها يف وادي ال�صرحان، وهنالك خط ات�صال ب�صري بني 

الأزرق ،الق�صطل ، ُق�صري عمرة، اخلرانة، املوقر، اأم الوليد، امل�صتى والق�صطل . حيث متيزت هذه 

املن�صاأت الهامة مبوقع ا�صرتاتيجي يتوافق مع طبيعة املنطقة لأ�صباب وظيفية وذلك ملراقبة وتاأمني 

احلماية  لطرق القوافل التي توؤدي اإىلدم�صق.
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فمثال يعترب ق�صر طوبة الذي بني  بالتزامن مع بناء ق�صر امل�صتى، اآخر حمطة للدوريات املحاذية 

على طريق القوافل القدمي يف جنوب الأردن. وتدل املراجع على اأن بناء ق�صر طوبة جاء بعد بناء طريق 

باإجتاه اجلنوب على  الأزرق  ابتداًء من  الطريق  املحطات على  اأبنية  وتبدو  الرئي�صي،  الأموي  القوافل 

مراحل، واحدة بعد الأخرى على طول وادي ال�صرحان، وتلتقي يف املوقع عدة م�صارات �صحراوية قادمة 

من الأزرق واخلرانة والقطرانة. بينما  مت بناء الق�صر الأموي يف الق�صطل على طريق احلج الرئي�صي 

البداية ومن ثم مع ق�صر  املبا�صر مع ق�صر املوقر يف  اإىل مكة وبني هذا الق�صر على خط الت�صال 

امل�صتى. وهو ي�صبه ق�صر احلالبات حيث اأنه يحتوي على م�صجد ونظام مائي مع حمام وخزانات مياه 

اإدارة املياه حيث  مت حفر �صته من اخلزانات املائية  و�صدود ومباين حملية، ويعترن كمثال للروعة يف 

مو�صولة ب�صبكة من القنوات وامل�صايف املائية تغذى من عني ماء موجودة على قمة اجلبل فوق الق�صر. 

بينما  يعترب ق�صر امل�صتى، اأكرب الق�صور الموية يف الأردن )  144x144م2( معر�صًا للعمارة ال�صالمية 

املبكرة التي جمعت بني ا�صتخدام احلجر اجلريي والطوب واملنحتونات والزخارف الهند�صية.  ويحتوي 

الق�صر على ما يقل عن 30 بئرًا ونظامًا  من الربك و�صبكة من القنوات مرتبطة به.

اأما ق�صر احلرانة  الذي كان ي�صتخدم لالأجتماعات ولقاءات اخلليفة مع القبائل البدوية، هو اأقدم 

اأحد  �صبعة  وادي  ملراقبة  موقعه  اختيار  مت  ولقد  لالأردن،  ال�صرقية  ال�صحراء  يف  الق�صور  من  بني  ما 

املخارج الرئي�صية يف وادي ال�صرحان اإىل وادي غراف. ويقع الق�صر على نقطة ات�صال ب�صري مع ق�صر 

املوقر يف ال�صرق ومع برج املراقبة يف ق�صري عمرة يف اجلهة ال�صمالية ال�صرقية. بينما يعترب ُق�صري عمرة 

الذي مت اأدراجه من قبل اليون�صكو على قائمة الرتاث العاملي منذ عام  1985من اأهم واأندر الأمثلة على 

فن احلمامامات الأموية على الطراز الروماين  بل اأي�صا  على الر�صومات واجلداريات والفن املعماري 

الفن  كان  عندما  مهمة،  فرتة  تعك�س  اأنها  اإىل  اجلدارية  ت  الر�صوما  اأهمية  وتعود  املبكر.   الإ�صالمي 

الإ�صالمي يف مراحل البداية. وتتناول اجلداريات التي تزين الغرف والغنية بالألوان  والتى تغطي حوايل 

350 م 2 من امل�صاحات الداخلية، موا�صيع خمتلفة من مناظر ال�صيد، والأن�صطة الريا�صية، وال�صور 

امليثولوجية، وامل�ساهد الفلكية. كما وحتتوي على مناظر يف البالط، واأن�سطة ترفيهية، واخلليفة ملوك 

ذلك الزمان ،اإ�صافة اإىل مناظر لل�صيد مع كالب ال�صيد، ومناظر ال�صتحمام، والراق�صات. ولالأ�صف 

فاأن بع�س الر�صومات يف الق�صر مغطاة بكتابة على اجلدران )Graffiti( وتتم حاليًا اأعمال الرتميم 

يف احلائط ال�صمايل للجناح الغربي التي اأظهرت معلومات جديدة عن الق�صر ور�صوماته. وقد اأعدت 

منذ فرتة وجيزة  خطة اإدارة للموقع.

وي�صكل جممع  ق�صر احلالبات  الذي يعود تاريخ الق�صر للفرتة النبطية عندما كانت احلالبات 

الأموي  اخلليفة  الموية يف عهد  الفرتة  بنائة  خالل  اأعيد  والذي  التجاري،  الطريق  على  حمطة 

ه�صام بن عبدامللك منوذجًا جيدا للزائر والباحث ملعرفة البعد الثقايف للعمارة الأموية املدنية والتي 
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يفتقد الأردن لوجودها يف مواقع اأموية اأخرى. ويوجد �صبكة من القنوات جلر املياه اإىل اخلزانات 

واإىل الق�صر واإىل امل�صجد واملناطق ال�صكنية ولالأرا�صي الزراعية حول الق�صر الذي  يقع على قمة 

التلة امل�صرفة على املوقع كله. ان روعة هذه النظم املائية تظهر جلية يف حمام ال�صرح الذي بني 

على غرار ق�صري عمرة وزين بالرخام والف�صيف�صاء واجلب�س. و قد مت العثور على اأبنية حماطة 

ب�صور ومن املحتمل اأنها كانت ت�صتخدم لالأغرا�س الزراعية  مثل زراعة اأ�صجار الزيتون.

 اأما موقع احلميمة  التي حتتوي على �صبكة من املواقع الأثرية يف منطقة �صديدة اجلفاف يف 

جنوب الأردن. تعاقبت احل�صارات املختلفة يف احتالل املوقع منذ عام 90 قبل امليالد حيث ا�صتوطن 

فيها الأنباط، والرومان، والبيزنطيني، والأمويني، والعبا�سيني.  وهناك دلئل يف املوقع ت�سري اإىل 

راأ�س  يتم من ثالث عيون يف  املياه  اإذ كان نقل  البرتاء،  تعقيدًا بعد مدينة  املياه  اأكرث نظم  وجود 

ال�صمايل من املوقع. ولعل  النقب بوا�صطة قناة طولها 26,5 كم وحتى خزان مك�صوف يف الطرف 

اأهم ما هو معروف عن احلميمة اأنها كانت مركز الدعوة والثورة العبا�صية على الأمويني ، لياأ�ص�صوا 

خالفتهم يف بغداد حيث يف عام  750 حتول الأردن اإىل حكم العبا�صيني بعد الثورة التي  انطلقت 

من احلميمة.

اأما جممع ق�صر الأموي يف قلعة عمان فهو  يختلف يف خمططه والهند�صة املعمارية عن باقي 

الفرتة  خالل  املنطقة  حلاكم   واإقامة  اإداري  كمركز  الأردن.ا�صتخدم  يف  ال�صحراوية  الق�صور 

األخ. ويتكون الق�صر من  اأي�صًا من  قبل اخلالفات الالحقة مثل الفاطمني واملماليك  الموية بل  

ثالثة اأجزاء رئي�صية: �صاحة مفتوحة لتجمع العامة مع خزان ماء دائري،  اأما اجلزء الثاين فيحتوي 

الأكرث �صهرة يف  الق�صر وهي  الأهم من  على قاعة اجلمهور)Audience hall( وهي اجلزء 

قلعة عمان، مت تخطيطها وزخرفتها كمدخل للق�صر الأموي.  بنى هذا اجلزء من قبل اخلليفة عبد 

امللك بن مروان ل�صتخدامها قاعة لالإ�صتقبال ولالجتماع مع قادة اجلي�س .يف عام 1998 مت و�صع 

قبة خ�صبية وذلك للمحافظة على املبنى واإمكانية اإ�صتخدامه للفعاليات الثقافية. بينما  يقع امل�صجد 

الأموي خارج جممع الق�صر ويوجد جزء يف امل�صجد لي�س لل�صالة واإمنا للدخول للمبنى وي�صتدل من 

الجتاه املخالف عن القبلة.

�صناعة ال�صياحة والرتاث الثقايف/ الأثري يف الأردن: مالحظات حول  دور و�صائل الإعالم املتعددة الو�صائط وامل�صارات ال�صياحية والثقافية الأموية



121 ملف السياحة واآلثار يف األردن

لوحه1: لقطات لبع�س الق�صور الق�صور الأموية املنت�صرة  يف البادية الأردنية

7.2 اأهداف م�صروع بنو اأمية 

يهدف امل�صروع الأموي اإىل تعزيز التعاون بني الإحتاد الأوروبي والبلدان ال�صريكة للمناطق الواقعة 

التعاون عرب احلدود  برنامج  م�صرتك من  بتمويل  وهو  املتو�صط،  الأبي�س  البحر  �صواطئ  على طول 

بتمويل من الإحتاد)ENPI CBC MED( املتعددة الأطراف الأوروبي. امل�صروع قائم على التعاون 

اإيطاليا، الأردن، الربتغال، لبنان، م�صر، وتون�س.  اإ�صبانيا - ال�صريك الرئي�صي:  بني الدول التالية: 

ت�صمـــــل  فهــــي  امل�صتهدفة  الفئات  اأمـــــا    . الأردن  امل�صروع يف  بتنفيذ  الرتاث  تقنيات  وتقوم جمعية 
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�صناع القرار ومنفذي ال�صيا�صات العامة يف القطاع ال�صياحي، ومنظمي الرحالت ال�صياحية الذين 

ياأتون مبا�صرة بعد الهيئات العامة.

هذا امل�صروع �صيعزز ال�صياحة امل�صتدامة اأي�صًا من خالل ت�صميم م�صارات عرب احلدود لل�صبعة  

البع�س،  بع�صها  مع  ال�صياحية  امل�صارات  هذه  تاآزر  وحملية.  وطنية  م�صارات  ي�صم  و�صوف  بلدان. 

والتي هي يف �صالح جميع ال�صركاء يف ال�صبكة، من خالل تكوين حمطات �صياحيه اإ�صافية ، �صوف 

تاريخ  الأخرى لدمج عنا�صر هامة من  املناطق  اإىل غريها من  الطريق  لتو�صيع  قويًا  يوفر حافزًا 

الرتاث الأموي، والتي تقع يف اأماكن خارج الربنامج. وميكن تلخي�س ذلك كما يلي:

ال�صياحة  التغلب على الإختاللت املو�صمية يف جمال  تعظيم القدرات لتكامل الدول يف جمال 

ثالثي:  بعد  ذات  متكاملة  ا�صرتاتيجية  اإعداد  املتو�صط،  من خالل  الأبي�س  البحر  منطقة  �صمن 

ال�صياحي  امل�صار  اإطالق  املو�صمية  الإختاللت  ومعاجلة  ال�صياحي،  املنتج  وتنويع  الثقايف،  الرتاث 

الثقايف الأموي عرب حدود الدول و تعظيم القدرات للم�صتفيدين )Capacity buildings(،بعد  

حتليل البنية التحتية وال�صيا�صات للقطاع ال�صياحي على م�صتوى كل بلد.

تعزيز ال�صياحة امل�صتدامة بناء على ت�صميم امل�صارات ال�صياحية الأموية من قبل �صركاء امل�صروع 

لل�صياحة الأموية عرب احلدود من خالل  تطوير  بالرتكيز على الرتاث الأموي لإعداد حزم �صفر 

القرار  و تنظيم زيارات ل�صانعي  الأموية  امل�صارات  خطط عمل حملية من قبل كل �صريك �صمن 

لبع�س امل�صارات ال�صياحية و زيارات للقطاع اخلا�س اإىل بع�س املواقع الأموية و عقد دورات تدريبية 

للم�صتفيدين: �صانعو القرار والقطاع ال�صياحي اخلا�س.

تبادل اخلربات  ال�صياحي من خالل   للمنتج  التنوع  زيادة  الدويل من خالل  التكامل  حت�صني 

لأف�صل املمار�صات )Good Practices( و تنظيم حلقات احلوار واملوائد امل�صتديرة، وحمالت 

التوعية، واملعر�س الأموي.

7.3 اأهم النتائج املرجو حتقيقها من م�صروع بنو اأمية

• الثقافية 	 ال�صياحة  يف  الرتاثية   / الثقافية  لل�صياحة  املتو�صط  الأبي�س  البحر  �صبكة  اإن�صاء 

الرتاثية  اجليدة  املمار�صات  جمال  يف  اخلربات  وتبادل  »نقل   )Good Practices(  /

والأن�صطة يف القطاعات املختلفة«.

•  اإعداد ا�صرتاتيجيات متكاملة تتناول ثالثة اأبعاد: الرتاث الثقايف، وتنويع املنتج ال�صياحي، 	

والبنيةالتحتية، لإزالة الإختاللت ال�صياحية املو�صمية.

• اإطالق امل�صار ال�صياحي الأموي من خالل خطط عملية داعمة لقطاع ال�صياحة بعد حتليل 	

م�صرتك للرتاث الثقايف.
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• ت�صميم عالمة �صياحية مميزة م�صرتكة يف منطقة البحر الأبي�س املتو�صط  من خالل اإعداد 	

ت�صميم حزم �صفر للم�صارات يف املواقع الأموية.

• تدريب العنا�صر امل�صتفيدة يف قطاع ال�صياحة: �صانعي القرار ومنظمي الرحالت وموؤ�ص�صات 	

القطاع اخلا�س ال�صياحية وغريها.

•  اإعداد دليل لل�صياحة الثقافية / الرتاثية يف البحر الأبي�س املتو�صط وفيلم وثائقي وت�صميم 	

موقع الكرتوين خم�ص�س للم�صروع .

 هذة النتائج فعليًا هي يف �صلب الأهداف املرجو حتقيقها من نف�س ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صياحة/ 

وزارة ال�صياحة( )2011-2015(. وبالتايل ميكن اعتبار م�صروع بنو اأمية للم�صارات ال�صياحية والثقافية 

كنموذج  يجمع بني روؤية هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية  يف الرتويج ال�صياحي واأهداف ال�صرتاتيجية 

الوطنية لل�صياحة )2015-2011(.

8. منهجية  واآلية حتقيق اأهداف م�صروع بنو اأمية  

جغرايف  اإنت�صار  حتقيق  اإىل  تهدف  تن�صيقية،  وخطط  اإجراءات  تبني  يف  امل�صروع  هذا  ي�صاهم 

اأف�صل لل�صياحة املو�صمية ولل�صياح الوافدين، وكذلك تعظيم التكامل الإقليمي، من خالل تنويع املنتج 

ال�صياحي، ومعاجلة اإمكانية الو�صول والإت�صال �صمن حو�س البحر الأبي�س املتو�صط من خالل اإن�صاء 

م�صار �صياحي �صامل ل�صياحة عرب وطنية اإنطالقًا من الرتاث الأموي.  حيث اإن اإتخاذ اإجراءات تن�صيقية 

للقيام  واحد  مكان  بزيارة  يقومون  الذين  لل�صياح  ي�صمح  �صوف  امل�صرتك  الرتاث  اأ�صا�س  على  موحدة 

الهداف  يدعم   بل  يتنا�صب  ما  وهذا   املدرجة.  الأموية  امل�صارات  هذه  �صمن  ملواقع  اأخرى  بزيارات 

املو�صمية من خالل  ال�صياحة  اأثر  الأردنية  لتحقيقها، وهي تقلي�س  الوطنية  ت�صعى ال�صرتاجتية  التي 

زيادة اإعداد ال�صياح خالل اأ�صهر الركود وال�صهر العتيادية، مما يوؤدي اإىلزيادة الربح ب�صكل دائم، 

عالوة على حتفيز ال�صتثمارات ال�صياحية وعك�س �صورتها على القت�صاد الوطني املحلي )ال�صرتاجتية 

الوطنية لل�صياح ،2011(.  

اأما بالن�صبة اإىل اآلية العمل يف الرتويج ال�صياحي للم�صارات الأموية  خارج اململكة من املمكن ت�صنيفها 

-2011( ال�صياحة  وزارة  لل�صياحة/  الوطنية  ال�صرتاتيجية  خطة  اعتمادا  وذلك  رئي�صيني   اإىلق�صمني 

2015(، بح�صب الفئة امل�صتهدفة: ال�صركات والأفراد، وتكون على النحو التايل:

.Business to Business )B2B( 1-على نطاق ال�صركات

2 -على نطاق امل�صتهلكني )Business to Consumer )B2C. كما ويجري العمل على تنفيذ مبادرات 

خمتلفة متكاملة لدعم خط هذه امل�صارات تت�صمن اإ�صراك منظمي الرحالت ال�صياحية واعتماد �صبع خطط 

عمل حملية يف البلدان امل�صاركة ال�صبعة )املبادرات املحلية امل�صتدامة(. وت�صعى هذه امل�صارات ال�صياحية 
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للتعريف بعالقة الإن�صان الثقافية والفنية والعلمية العميقة بني ال�صرق والغرب، والطريق  الذي مت 

عبور الإرث اليوناين/ والروماين والهلن�صتي اإىل اأوروبا عن طريق الأندل�س.

لذا كان من ال�صروري، يف مرحلة حتليل الرتاث الثقايف/الأثري الأموي واإعداد الدليل لل�صياحة 

الثقافية /الأثرية الأموية والتي يليها اإعداد الفيلم وثائقي املخ�ص�س للم�صروع والرتاث الأموي ، 

الأخذ بعني العتبار الأتي:

1- التذكري باملوقع الأثري من خالل و�صفه واإعطاء معلومات خا�صه مما جتذب ال�صياح له.

2- تداخل ال�صياح مع الأ�صخا�س املحليني، الذين ميثلون الرتاث الثقايف للبلد امل�صت�صيف .

املحلي،  )الطعام  عليها:  الأمثلة  من  املحلية  الثقافة  مع  ال�صياح  خالل  من  التجربة  عي�س   -3

املو�صيقى ال�صعبية، احلرف التقليدية(.

4-عي�س التجربة من خالل ال�صياح  من ذوي اخلربة يف الرتحال بالتداخل مع املجتمع املحلي 

)بحيث يقومو بتجربة العي�س كمواطنني حمليني داخل البلد امل�صت�صيف(.

وحيث تعتمد ال�صياحة ب�صكل كبري على ال�صتثمارات املوجودة داخل القطاع اخلا�س وبالتايل 

واملطاعم،  النقل،  و�صركات  الفنادق،  ومنها  ال�صياحية  العملية  اإجناح  يف  كبري  �صكل  يف  �صي�صهم 

وكالت ال�صفر، و جمعيات احلرف اليدوية ، كان من ال�صروري للبدء يف اإعداد ا�صرتاتيجية متكاملة 

الإختاللت  لإزالة  والبنيةالتحتية،  ال�صياحي،  املنتج  وتنويع  الثقايف،  الرتاث  اأبعاد:  ثالثة  تتناول 

امل�صتدامة  ال�صياحة  وتعزيز  لتحقيق  العتبار عدة  معايري هامة  بعني  الأخد  املو�صمية   ال�صياحية 

للم�صارات ال�صياحية الأموية املقرتحة يف الأردن وهي:

تو�صيع �صبكة الرتويج ال�صياحي خارج الأ�صواق الأردنية عن طريق م�صروع بنو اأمية : وهذا . 1

ممكن اأن يتحقق من خالل تنوع قنوات التوزيع  التالية : وكالء ال�صفر ومنظموا الرحالت، 

هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية . وهذا بالتايل يحقق زيادة يف فر�س زيارة الأردن وبالتايل 

ترويجها �صياحيا. 

لو�صع . 2 الأموي  ال�صياحي  للم�صار  الأردين  ال�صياحي  املنتج  لبيع  املوؤهلة   ال�صركات  حتديد 

الربامج الت�صويقية مع مكاتب �صياحة وال�صفر، ت�صتمل على عرو�س اأ�صعار تناف�صية واإطالق 

لتزويد  اأمية  بني  م�صروع  قبل  من  املنتظرة  ال�صياحية  امل�صارات  برامج  لت�صويق  حمالت 

الهيئة بها من قبل مكاتب ال�صياحة وال�صفر الأردنية .

حماولة اإقناع ال�صركات وت�صجيع يف بيع املنتج ال�صياحي اجلديد مل�صروع بني اأمية للم�صارات . 3

ال�صياحية والثقافية  الأردين عن طريق تنظيم تنظيم زيارة  ا�صتطالعية للم�صار ال�صياحي 

الأموي ملمثلي �صركات ال�صياحة وال�صفر، ولبع�س ال�صخ�صيات املوؤثرة يف الراأي العام  يف 

اململكة لطالعهم على اأهمية  منتج امل�صارات ال�صياحية الأموية  الأردنية. 
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تقدمي املنتج ال�صياحي الأردين اجلديد للم�صارات الأموية  لل�صركات ال�صياحية عرب تنظيم . 4

ور�صات عمل للقاء اأع�صاء الهيئة ، املعار�س املتخ�ص�صة، واأخريًا املوقع اللكرتوين اخلا�س  

بامل�صروع من خالل جمعية تقنيات الرتاث، ودعم الن�صطة العالنية  لل�صركات عن طريق 

امل�صروع،  قبل  من  ال�صياحيةاملنجزة  والكتيبات  النرتنت  ومواقع  بالربو�صورات  تزويدها 

وهذا ما ت�صعى ال�صرتاجتية الوطنية الأردنية  لتحقيقه. علمًا باأن جمعية تقنيات الرتاث 

امل�صوؤولة عن تنفيذ امل�صروع يف الأردن  قامت  يف عام  2014 بتنفيذ ور�صتي عمل ل�صانعي 

القرار ومنظمي الرحالت وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ال�صياحية وغريها.

9. خال�صة وا�صتنتاجات

ال�صياحي وحتقيق  والنمو  التطور  ال�صياحة، من حيث  ي�صهد تطورًا م�صتمرًا يف جميع جمالت 

اأنواع  اأ�صرع  هي  الثقافية  ال�صياحة  باأن  الدرا�صات   اأثبتت  حيث   امل�صتدامة،  القت�صادية  التنمية 

ال�صياحة تطّورًا يف العقود املا�صية. فقد  �صهد الأردن زيادة منتظمة يف ال�صياحة خالل العقد الأول 

والتاريخية  الطبيعية  ال�صياحية،  للمنتجات  فريد  بتنوع  يتمتع  كونه  والع�صرين،  الواحد  القرن  من 

والدينية والعالجية والثقافية وغريها من املنتجات ال�صياحية،  حيث يحتوي  على 12 نوعا من اأنواع 

ال�صياحة.

الأو�صط. لذلك يحتاج  ال�صرق  اأخرى يف  الأردن  كواجهة �صياحية تناف�س ب�صدة مع جهات  ان 

القطاع ال�صياحي اإىل العديد من التح�صينات يف قطاعي البنيتني، التحتية والفوقية، بالإ�صافة اإىل  

الإعالم  و�صائل  ال�صياحي، عن طريق  املنتج  وترويج  ال�صياح  اآليات جديدة  جلذب  وخلق  حت�صني 

اأن  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  يف  ي�صهم  بحيث  )Multimedia(؛  الو�صائط  املتعددة 

واحد، وخلق فر�س عمل يف هذا القطاع .   لذا ل بد من دعم وتقدمي ت�صهيالت حقيقيه للقطاع 

كافة  يف  املحلي  املجتمع  واإ�صراك  بل  املهم   القطاع  هذا  لنمو  الأ�صا�صي  املحرك  بو�صفه  اخلا�س 

خطط التطوير.  كما  يجب عدم  اإغفال دور واأهمية اخلربات الأردنية املحلية من ذوي الخت�صا�س 

بل  وحتديد العتماد على ُخرباء من الدول الأوروبية. 

للنهو�س بالتنمية ال�صياحية يف الأردن يجب و�صع خطط  اأكرث ابداعية )Creative(،  لن�صر 

الوعي بقيمة الإرث احل�صاري الأثري على ال�صعيد الر�صمي وال�صعبي، وعمل برامج توعية لأبناء 

املجتمع املحلي باأهمية املواقع  الأثرية يف اململكة، وتفعيل دور القطاع اخلا�س والتن�صيق مع و�صائل 

الإعالم املختلفة من قبل اجلهات املعنية  خا�صة هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية  للتعريف باملواقع 

واملتاحف الأثرية يف اململكة.

د. نايف حداد
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ال�صياحي  للت�صويق  بالن�صبة  املهمة  الرتويجية  الو�صائل  من  املتعددة   الإعالم  و�صائط  اإن  ومع 

والأثري؛ ملا تعك�صه يف تنامي عدد الزائرين للدولة،غري  اإن البحاث والدر�صات التي تناولت و�صائل 

اململكة ل زالت  ال�صياحي يف  الرتويج  واأهميتها يف   )Multimedia( الو�صائط املتعددة  الإعالم 

اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  الإعالم  ب�صناعة  يلحق  الذي  التطور  بحجم  مقارنة  نادرة،  بل  قليلة  

يف جمال ال�صياحة. حيث يالحظ ندرة الإعالميني املتخ�ص�صني وعدم وجود اجتاه نحو الإعالم 

وجر�س  البرتاء  موقعي  يف  فقط  الرتكيز  يتم  انه  اأي�صا  املالحظ  ومن  ال�صياحة.  يف  املتخ�ص�س 

املذكورة،  املواقع  عن  اأهمية  لتقل  التي  الأثرية  املواقع  من  لكثري  تهمي�س  مع  اإىلعمان  بال�صافة 

خا�صة الق�صور ال�صحراوية الأموية  التي مت التقليل من �صاأنها وتهمي�صها ن�صبيا من منظور �صياحي. 

اإن م�صروع بنو اأمية للم�صارات ال�صياحية والثقافية  كنموذج  يجمع بني روؤية هيئة تن�صيط ال�صياحة 

الأردنية   يف الرتويج ال�صياحي وال�صرتاتيجية الوطنية لل�صياحة )2011-2015(، �صوف ي�صهم يف 

ت�صحيح هذا اخللل و�صيعمل على  توفري منتجًا �صياحيًا جديدًا و اإنت�صارًا جغرافيا اأف�صل لل�صياحة 

املو�صمية ولل�صياح الوافدين، بال�صافة على تعزيز الرتاث الأموي الغني يف بلدنا الأردن. 
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)End notes(

1- جدول 25 اجابات ما هو نوع ال�صياحة املهتم به يف الأردن.   �صملت الدرا�صة عينة ع�صوائية بلغت 

)450( �صائح عربي واأجنبي ، حيث مت توزيع ال�صتبانة عليهم، ومت ا�صرتجاع 405 ا�صتبانة، ومت ا�صتبعاد 

8 ا�صتبانات غري مكتملة،  لي�صبح املجموع الكلي لال�صتبانات 397 ا�صتبانة .  اأظهرت النتائج اأن اأغلب 

ال�صياح اإىل الأردن من القارة الأوروبية، حيث بلغت ن�صبتهم )67.3%( من عينة الدرا�صة ، يف حني جاءت 

من قارة اأمريكا ال�صمالية يف املرتبة الثانية، حيث بلغت ن�صبة ال�صياح الوافدين من قارة اأمريكا ال�صمالية 

 ،)%8.3( بن�صبة  اأ�صرتاليا  مثل  اأقاليم  من  الوافدين  ال�صياح  باقي  اأما  الدرا�صة،  عينة  من   )%13.6(

ال�صرق الأو�صط والأق�صى، جاءت ن�صبتهم ) 10.8%( من عينة الدرا�صة. كمـــا اأن ن�صبـــــة ) 41.8 %( 

مكان  الدرا�صة ح�صب  عينة  من  الأعلى  الن�صبة  واأن  �صنة،   )50( اأعمارهم   الدرا�صة جتاوزت  عينة  من 

املقابلة كانت يف مكان اأثري، حيث بلغت ن�صبتهم من عينة الدرا�صة )74.3%(،كما اأن اأغلب املبحوثني 

الدرا�صة )42.5 %(.كما  بلغت عينة  ن�صبة حيث  اأعلى  البكالوريو�س  �صهادة  ن�صبة احلا�صلني على  بلغت 

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اغلب املبحوثني  عدد اأيام زيارتهم  هي اأكرث من 7اأيام، حيث بلغت ن�صبتهم 

)77.8%( من عينة الدرا�صة، وهذا دللة على الرغبة من قبل ال�صائحني؛ لق�صاء اأكرب وقت ممكن يف 

الأردن ، وجاءت ممن عدد زيارتهم ما بني 5 اإىل 6 اأيام يف املرتبة الثانية، حيث بلغت ن�صبتهم من عينة 

ن�صبتهم  بلغت  ، حيث  الأردن  يزور  لأول مرة   العينة هم من  اأكرث من ن�صف  وان  الدرا�صة )%16.6(. 

)51.8%(، وان اأكرث من ن�صف العينة كانت  زيارتهم اإىل الأردن فقط ، حيث بلغت ن�صبتهم )%55.2(، 

وان )79.3%( من عينة الدرا�صة مل  ي�صمع عن هيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية )JTB،  بينما ن�صبة من 

اأجابوا على الغالء يف اأ�صعار اخلدمات ال�صياحية )57.9%( من عينة الدرا�صة. 

امل�صتهدفة يف ع�صرة دول ، حيث تعمل  الرئي�صية  الأ�صواق  للهيئة 11 مكتب متثيل يف اهم  2- يوجد 

هذه املكاتب على ن�صر وزيادة الوعي عن املنتج ال�صياحي الأردين، وزيادة عدد ال�صركات ال�صياحية التي 

تقوم ببيع الأردن كمنتج �صياحي، وتدريب بائعي املنتج ال�صياحي، بال�صافة اإىلتنفيذ احلمالت الإعالمية 

�صنوية حتدد  الهيئة من خالل عقود  مع  املكاتب  وترتبط هذه  ومردودها،  تنفيذها  ومراقبة  والعالنية 

منها  العامة  الدولية،  ال�صياحية  املعار�س  خمتلف  يف  بامل�صاركة  الهيئة  تقوم  منها.  املطلوبة  الهداف 

هذه  وتعطي  ال�صياحية،  ال�صركات  و  امل�صتهلكني  من  لكل  للمملكة  ال�صياحي  الرتويج  بهدف  واخلا�صة 

د. نايف حداد
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يخلق  مما  اخلارجية  الأ�صواق  يف  بنظرائهم  لاللتقاء  الأردين  اخلا�س  القطاع  اأمام  الفر�صة  املعار�س 

فر�صة يف تو�صيع حجم العمال ال�صياحية والتبادل ال�صياحي، المر الذي يوؤدي اإىلزيادة اعداد ال�صياح 

القادمني اإىلاململكة وبالتايل زيادة حجم م�صاهمة القطاع يف الدخل القومي ، وقد قامت الهيئة بامل�صاركة 

يف عام 2012 يف خم�صة ع�صر معر�س دويل )التقرير ال�صنوي لهيئة تن�صيط ال�صياحة ، 2013(.

3- يعترب اإعالن تاأ�صي�س الدولة الأموية يف دم�صق  بداية تغري جذري يف مفهوم الدولة الإ�صالمية  

،مما اأدى اإىل بروز اأهمية اإن�صاء ما مت التفاق على ت�صميتة  “بالق�صور الأموية”  منذ بداية تاأ�صي�س 

الدولة الأموية  ومتركز نفوذها مع نهاية القرن ال�صابع وبداية الثامن.

 x 30 ،4- ميكن تق�صيم الق�صور الأموية  يف باديه ال�صام اإىل ثالثة مقا�صات : الق�صور ال�صغرية

30 م 2 تقريبا )ق�صر اخلرانة(،الق�صور املتو�صطة،x 60 60 م2 تقريبا وهي ال كرث عددا، الق�صور 

الكبرية،  x 150 150  م2  تقريبا)امل�صتى، احلري ال�صرقي / املجمع الكبري( )حداد،2009(.

5- لذا �صيدت معظمها يف مناطق على اأطراف البادية بعيدا عن مراكز الدولة على �صكل  ق�صور 

غري ر�صمية للراحة والنزهة واللتقاء، وكمحطات جتارية لطريق القوافل التي كانت ت�صكل موردا  

اإقت�صاديَا اأ�صا�صيًا للدولة ذات اأبعاد �صيا�صية، وذلك بعك�س الق�صور الر�صمية التي حتتل عادة قلب 

ومركز املدينة، اأي �صمن الن�صيج احل�صري للمدينة اأو العا�صمة  لتمثل املقر الر�صمي للدولة.

6  كل جمعية لديها نظام الداخلي لها ولعمل ربط بني هذه اجلمعيات مت تاأ�صي�س جمعية ال�صياحة 

املتخ�ص�صة عام  2004 . )احلميدات، 2013(.

�صناعة ال�صياحة والرتاث الثقايف/ الأثري يف الأردن: مالحظات حول  دور و�صائل الإعالم املتعددة الو�صائط وامل�صارات ال�صياحية والثقافية الأموية







133

وندعوهم ليح�صروها لتعّلم اأ�صاليب التدري�س احلديثة، وكانوا يعّللون ذلك باأن هذا الوقت يخ�ّس 

اأموال لدفع التزاماتهم يف احلياة، مما ل يوفره الراتب القليل  اإذ يرغبون يف حت�صيل  اأولدهم، 

الذي يتلقونه من عملهم الر�صمي.

علمّيًا،  نف�صه  لتطوير  فراغه  وقت  يف  كافيًا  جهدًا  املعلم  يبذل  اأن  نتوقع  ل  ذلك  على  وعالوة 

اأ�صبح  اأ�صول الرتبية والتعليم احلديثة، كالتعلم عن طريق ال�صتق�صاء ولي�س التلقني، وقد  لتعّلم 

ال�صليمة ملواجهة م�صتجدات احلياة،  الطالب  لبناء �صخ�صية  اأيامنا هذه،  ال�صتق�صاء �صرورة يف 

واأ�صاليب  والدرا�صة يف اجلامعات، ول�صقل �صخ�صيته التي تبنى على احلوار والنقا�س املو�صوعي 

البحث العلمي، وبالتايل يربي املعّلم اأولده واأبناء وطنه الرتبية احلديثة ال�صحيحة.

اإىل  املناهج  تفتقر  اإذ  تقدميها،  وطرق  املناهج  نوعية  التعليم  لتدين  الأخرى  الأ�صباب  ومن 

الأ�صاليب احلديثة يف التعّلم، فاأ�صبحت الكتب هزيلة مقارنة مبا كان متاحًا يف املناهج قبل عقود 

مثاًل، ويف جانب اآخر ات�صمت بع�س املناهج باأنها �صعبة وتنا�صب م�صتوى الطالب اجلامعي ولي�س 

طالب املدر�صة، وي�صعب على طالب املدر�صة اأن يفهمها، لأن موؤلف الكتاب اأ�صتاذ جامعي، ولي�س 

معلم مدر�صة، فنتج عن ذلك �صعف الطالب عن هذه املواد ور�صوبهم فيها، ومل يح�صلوا على العلم 

واملعرفة املطلوبني، وا�صطرت مديرية املناهج اإىل اإعادة اإنتاج املناهج بطرق اأ�صهل، عندما كلفت 

معلمي مدار�س بتاأليف الكتب.

اأنتج اأ�صاتذة اجلامعات كتبا �صعبة عالية امل�صتوى، واأنتج معلمو املدار�س كتبا يف املقابل ل تخدم 

التفكري الناقد، ول مهارات البحث العلمي. ولعل دمج الفئتني يف فرق التاأليف هو املخرج من هذه 

الزدواجية.

اأوقاتهم بعد عودتهم من  اأن الطلبة يف التعليم الأ�صا�صي يق�صون معظم  ومن جانب اآخر اأرى 

الأ�صرة غالبا بتدري�صهم لعدة  اأفراد  للفهم، ويقوم  وال�صعي  والواجبات،  بالأعباء  املدار�س مثقلني 

�صاعات م�صاًء، وكاأنهم ل يح�صلون على تعليم منا�صب خالل وجودهم يف املدر�صة، وهذا ي�صعف 

الريا�صة  جند  املتقدم  العامل  ففي  ال�صفية.  وغري  التعليمية  غري  الن�صاطات  يف  كثريًا  الطالب 

والن�صاطات غري ال�صفية يخ�ص�س لها وقت يتناف�س الطالب خالله يف مباريات وم�صابقات تن�ّصط 

ن�صاطات  باأن ميار�س  الطالب  ي�صمح لهذا  اأن  الأكادميي، وينبغي  اأداءهم  اأج�صامهم، مما يح�صن 

غري تعليمية يف املنزل بالإ�صافة اإىل الثقافة، ولعب ال�صطرجن والألعاب العقلية، اأو م�صاهدة برامج 

تلفزيونية موجّهة اأو امل�صاركة مع اأبناء اجلوار يف م�صابقات ريا�صية ل ميار�صها يف املدر�صة.

التعليم والتعليم العايل، مبا  اإىل ف�صاء تنفيذي، يعر�س ت�صّورًا لتعديل م�صارات  وحتى ن�صل 

يلبي حاجات املجتمع والتنمية، ويرتقي ب�صوّية املخرجات، ميكن اأن ننظر يف اأن يتّم توجيه الطالب 

من خالل ثالثة م�صارات هي:

البحث العلمي

اأ.د.اأنور البطيخي
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اأو اأكرث، وينتظم فيه الناجحون يف �صهادة الدرا�صة أ.  التعليم اجلامعّي: مدته اأربع �صنوات 

كالطب،  كثرية،  جامعية  تخ�ص�صات  ويت�صمن  لذلك،  توؤهلهم  عالية  مبعّدلت  الثانوية 

البحتة،  والعلوم  والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم  والزراعة،  وال�صيدلة،  والهند�صة، 

اأعمالهم،  اإىل  التعليمي  امل�صار  هذا  من  البكالوريو�س  درجة  خريجو  وين�صرف  و�صواها. 

بحيث يكونون قد ح�صلوا على اإجازة العمل، با�صتثناء الراغبني يف املهن التعليمية، فاإنهم 

يحتاجون �صنة من التاأهيل للتعليم من خالل دبلوم اأ�صاليب تدري�س )�صهادة( تدّربهم على 

التعليم وتوؤهلهم له والطلبة الذين ل يقبلوا يف اجلامعات يلتحقوا بكليات املجتمع على ان 

يتم تطوير الربامج احلالية لكليات املجتمع.

ومّدته ب.  كلية جمتمع،  �صهادة  تخريج حملة  اإىل  امل�صار  ويهدف هذا  التقني:  التعليم  م�صار 

الرا�صبني من  اإىل  اإ�صافة  الثانوية،  الدرا�صة  الناجحون يف �صهادة  3 �صنوات، ينتظم فيه 

طلبة املادة )اأ( اأعاله، وهو يخّرج م�صاعدي مهند�صني، وتقنيني ل�صيانة الأجهزة الطبية، 

وال�صيارات، والإلكرتونيات و�صواها، ويتم الرتكيز على اجلانب العملي والنظرّي على حد 

الت�صوية، ويتخرج هوؤلء تقنيني من الدرجة الأوىل، من خالل �صّلم ت�صنيف تقني، وكفايات 

كافية.

 التعليم املهني: ومّدته 3 �صنوات، هي ال�صنوات الثالث الأخرية يف املدر�صة )12،11،10(، ج. 

ويخرج مهنيني، ممن هم دون التقنيني تاأهياًل، ويكون الرتكيز على اجلوانب العملية اأكرث، 

والتمديدات  والدهان،  وامليكانيك،  الكهرباء  التقنيني يف جمالت  اإ�صراف  ويعملون حتت 

ال�صحية، و�صواها.

بحيث  الثانوية،  الدرا�صة  �صهادة  يف  الناجحني  غري  للطلبة  م�صاٌر  الأخرَي  امل�صاَر  هذا  ويوازي 

يح�صل هوؤلء على تعليم مهني مكافئ، بعد اأن خا�صوا جتربة امتحان الدرا�صة الثانوية، واأخفقوا.

ال�صنوات  يف  الثانوية،  الدرا�صة  م�صارات  تكون  اأن  يف  النظر  ميكن  امل�صارات،  هذه  على  وبناًء 

الثالث الأخرية )ولي�س ال�صنتني( تت�صمن امل�صار الأكادميي وامل�صار املهني، وينق�صم الأكادميي اإىل 

علمي واأدبي، وفروع اأخرى.

بل هو حمور  اإنتاجيا عادّيا،   بو�صفه قطاعا  اإليه  النظر  الأردن ل ميكن  التعليم يف  اإّن قطاع 

العملّيات الإنتاجية لالأردن، ولالأردنيني، وهو الرافد الأ�صا�صّي للدخل القومّي يف اململكة. ومن هنا 

القادمة.  والأجيال  الوطن،  م�صتقبل  يف  تهاونا  ي�صّكل  خمرجاته  م�صتوى  ويف  فيه،  تهاون  اأّي  فاإّن 

ولذلك ويف �صوء تطّور اأنظمة التعليم يف كثري من بلدان الإقليم، يغدو لزاما علينا التفكرُي بتطوير 

وىل خطوات هذا التطوير العودة به اإىل م�صتوى اجلّدّية والإنتاجّية واحلرفّية 
ُ
هذا القطاع احليوّي، واأ

التي كان يتحّلى بها قبل عقدين من الزمن مثال، للتاأ�صي�س لالنطالق به نحو اآفاٍق اأرحب، واأمداء 

اأو�صع.

البحث العلمي

التعليم يف الأردن ... من جديد
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مقدمة 

الوظائف  احــدى  والجتماعية  منها  القت�صادية  ال�صاملة  التنمية  يف  اجلامعات  دور  ميثل 

الأ�صا�صية للجامعات احلديثة، ومن خالل هذا الدور يتم تهيئة الظروف املنا�صبة لطلبتها، وللمجتمع 

لال�صتفادة من كافة الإمكانات املادية والب�صرية والعلمية باجلامعة، وتنمية وعي الأفراد يف جميع 

املجالت وتنمية مهاراتهم احلياتية ،وذلك من خالل ت�صجيع طلبتها على تبني امل�صاريع ال�صغرية 

املدعومة ماديًا من اجلامعة ومب�صاركة اأع�صاء من هيئة التدري�س و اجلامعة. وملا كانت م�صوؤوليات 

احلدة  من  تبلغ  ل  بخا�صة  والقت�صادية  بعامة  اجلوانب  جميع  من  املجتمع  تنمية  عن  اجلامعات 

اأي مكان يف العامل اأكرث مما هي عليه يف الدول العربية  فقد قامت جامعة ال�صرق  والإحلــاح يف 

تبني  على  طلبتها  ت�صجيع  خالل  من  املجتمع  تنمية  يف  بدورها  خا�صة  ب�صفة  الأردن  يف  الأو�صط 

امل�صاريع الريادية ال�صغرية .

  لذا، حتتل امل�صاريع الريادية ال�صغرية اأهمية بالغة يف اقت�صاديات املجتمعات كافة، بغ�س النظر 

عن درجة تطورها واختالف اأنظمتها ومفاهيمها القت�صادية، وتباين مراحل حتولتها الجتماعية. 

وتلعب امل�صاريع الريادية ال�صغرية دورًا مهمًا يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية  يف معظم 

دول العامل، وذلك لدورها الفعال يف ت�صغيل العمالة، حيث توفرهذه امل�صاريع فر�س عمل وا�صعة جدا 

نظرًا ل�صغر راأ�س املال امل�صتثمر للعامل ومن ثم امل�صاهمة بفعالية يف حل م�صكلة البطالة وتعظيم 

الناجت، وكذلك اإ�سهامها يف ولدة م�ساريع جديدة تدعم النمو القت�سادي. وعادة ما تناط م�سوؤولية 

اإقامة امل�صاريع الكبرية باحلكومات نظرًا حلجم الحتياجات املالية والب�صرية الكبرية اإ�صافة اإىل 

امل�صتلزمات واملتطلبات الأخرى، والتي ي�صعب على امل�صتثمر الفرد تاأمينها، تاركة للقطاع اخلا�س 

مهمة اإن�صائها )الزيادات ، 2012(.

وانطالقًا من الدور املهم الذي ميكن لهذه امل�صاريع اأن تلعبه يف امل�صاهمة يف حتقيق الأهداف 

القت�صادية والجتماعية لتلك الدول، فقد قامت العديد من الدول املتقدمة  بدعم وت�صجيع هذا 

القت�صادي  امل�صتويني  على  وكبرية  مهمة  نوعية  طفرة  حتقيق  يف  �صاعد  مما  امل�صاريع  من  النوع 

والجتماعي يف هذه الدول. وت�صكل امل�صاريع الريادية ال�صغرية ن�صبة كبرية من امل�صاريع ال�صناعية 

كبرية من  اإعدادا  امت�صا�س  ت�صهم يف  فهي  وبالتايل  متنوعة،  واخلدمية ويف جمالت  والزراعية 

الفنية  املهارات  اكت�صاب  دورا مهما يف  توؤدي  كما  البطالة،  م�صكلة  والتخفيف من  العاملة  الأيدي 

واخلدمات  ال�صلع  من  ال�صكان  احتياجات  تلبية  يف  الأكــرب  الــدور  �صاحبة  كذلك  وهي  والتقنية، 

)النجار والعلي،2010؛ عليو،2010(.

لذا، للم�صاريع ال�صغرية اأهمية ا�صتثمارية وتنموية كبرية ناجتة عن انت�صارها الوا�صع جغرافيًا، 

الأمر الذي يهيوؤها لإحداث تنمية اإقليمية �صاملة وفعالة ت�صهم يف رفع معدلت النمو القت�صادي 

والجتماعي، وت�صاعد على حتقيق ترابط راأ�صي واأفقي بني القطاعات القت�صادية املختلفة. وهي 

البحث العلمي

دور اجلامعات يف تبني طلبتها  للم�صاريع الريادية ال�صغرية
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للتقنية  ا�صتخداما  والأكــرث  املحلية،  والكفاءات  اخلامات  على  اعتمادا  والأكــرث  عددا  الأكــرث  ُتعد 

ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  حظيت  الأهمية  وهذه  الــدور  لهذا  وبالنظر  كذلك،  حمليا  املتوافرة 

العربية  البالد  �صعيد  وعلى  النامية،  الدول  وبع�س  ال�صناعية  الدول  معظم  يف  ملمو�س  باهتمام 

فقد اأدت امل�صاريع الريادية ال�صغرية ) خا�صة يف القطاع ال�صناعي( دورا ل ي�صتهان به يف حتقيق 

بع�س م�صتهدفات التنمية القت�صادية والجتماعية، اإل اأنها مازالت تعاين من العديد من امل�صاكل 

واملعوقات )املبرييك، وال�صمري، 2006؛ عليو،2010(.

اإن ما و�صلت اإليه الدول املتقدمة من منو وازدهار اقت�صادي مل يكن ليتحقق من دون الإ�صهام 

املاليني  خلق  على  تعمل  فاعلة  تنموية  اأداة  زالت  وما  كانت  ال�صغرية، حيث  للم�صروعات  الفاعل 

وعلى  جديدة  اإنتاجية  طاقة  خلق  وعلى  املوجودة  الإنتاجية  الطاقة  زيادة  وعلى  العمل  فر�س  من 

رفع اإنتاجية العمل ورفع امل�صتوى املعي�صي لأ�صحابها والعاملني فيها، كما تعمل على زيادة القدرة 

الت�صديرية لالقت�صاد ككل، الأمر الذي ينعك�س على معدلت النمو يف الناجت املحلي الإجمايل وعلى 

ميزان املدفوعات وعلى التوازن التنموي واجلغرايف، مما ينعك�س على اأبرز املوؤ�صرات القت�صادية 

لهذه الدول )املحروق و مقابلة، 2006( .

من هنا تاأتي اأهمية امل�صاريع الريادية ال�صغرية والدور الذي ميكن اأن تقوم به على اعتبار اأنها 

متتاز بالنت�صار فهي ت�صكل 90% تقريبا من املن�صاآت يف العامل وتوظف من 50% - 60% من القوى 

العاملة يف العامل )املحروق ومقابلة 2006( وبالتايل تعمل على زيادة فر�س العمل والعمل على حل 

م�صكلة البطالة وزيادة ال�صادرات والعمل على عالج عجز ميزان املدفوعات. كما ت�صاهم امل�صاريع 

القومي  الناجت  اإجمايل  65%من  ،ومتثل  العاملي  املحلي  الناجت  %من  بحوايل46  ال�صغرية  الريادية 

للم�صروعات  الوظائف هي  فاإن 81%من  اليابان  اأما يف  الأمريكية،  بالوليات  مقابل%45  اأوروبا  يف 

ال�صغرية. )Latha & Murthy، 2009(، لهذه الأ�صباب فاإن ق�صية امل�صاريع الريادية ال�صغرية 

تتمتع باأهمية كربى لدى �صناع القرار القت�صادي يف الدول املتقدمة والنامية ومنها اململكة الأردنية 

الها�صمية على حد �صواء ب�صبب دورها املحوري يف التنمية القت�صادية والجتماعية امل�صتدامة.

ويف هذا املجال اأجرى الن�صور )2008(، بعنوان” قيا�س كفاءة التمويل احلكومي املوجه نحو 

للم�صروعات  الإنتاج  دالة  تقدير  اإىل  الأردن” والتي هدفت  ال�صغرية يف  الريادية  امل�صاريع  تنمية 

ال�صغرية املمولة من املوؤ�ص�صات احلكومية يف الأردن من خالل تطبيق النماذج القت�صادية القيا�صية 

لختبار فر�صيات الدرا�صة )دالة الإنتاج كوب دوغال�س ومعيار فارل للكفاءة( وتو�صلت الدرا�صة 

املوؤ�ص�صات  الريادية ال�صغرية املمولة من قبل هذه  اأن بع�س امل�صاريع  اأهمها كان  نتائج،  اإىل عدة 

تت�صم بكثافة عن�صر العمل وهناك م�صروعات اأخرى تت�صم بكثافة راأ�س املال، واأو�صى الباحث يف 

درا�صته ب�صرورة العمل على اإن�صاء هيئة عليا لتنمية امل�صاريع الريادية ال�صغرية يف الأردن والعمل 

على دمج موؤ�ص�صات التمويل احلكومية يف موؤ�ص�صة واحدة. 

البحث العلمي

اأ.د. ماهر �صليم
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اأما درا�صة �صالح )2009( فقدهدفت هذه الدرا�صة اإىل تو�صيح دور امل�صاريع الريادية ال�صغرية 

يف  تقف  التي  العقبات  اأهم  على  والتعرف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  واأهميتها 

واملنا�صبة  الناجعة  التنمية، اقرتاح احللول  اأداء دورها يف عملية  امل�صاريعومتنعها من  طريق هذه 

لنطالق امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وامل�صاركة يف حتقيق الأمن القت�صادي الجتماعي. وتو�صلت 

الدرا�صة اإىل النتائج التالية:

عدم وجود ت�صنيف ثابت ميكن اأن تعرف على اأ�صا�صه امل�صاريع الريادية ال�صغرية من املتو�صطة 

يف ليبيا. واأن م�صكلة اأ�صحابامل�صاريع- من وجهة نظرهم- لي�صت يف نق�س اخلربة واملهارات الفنية 

والإدارية، واإمنا يف نق�س الأموال ال�صخ�صية وعدم قدرتها على الإيفاء مبتطلبات العمل. اأما عن 

�صعوبة التمويل امل�صريف فاإنه ي�صكل اأحد اأهم ال�صعوبات التي تواجه هذهامل�صاريع. ويرى عدد كبري 

من اأ�صحاب امل�صاريع الريادية ال�صغرية باأنهم يجدون �صعوبة يف التقدم للح�صول على دعم مايل 

من امل�صارف . 

Islam، بدرا�صة بعنوان “ معوقات بداية ومنو امل�صاريع الريادية  بينما اأجرى اإ�صالم 2009 

وحتليل  ال�صغرية  الريادية  بامل�صاريع  البدء  اأ�صباب  يف  البحث  فيها  مت  بنغالد�س”  يف  ال�صغرية 

اأن اخلوف من  الدرا�صة  نتائج  بعد ذلك، وكانت من  بدايته وما  امل�صروع يف  تواجه  التي  املعوقات 

البطالة والتقاليد العائلية واخلربة ال�صابقة يف نف�س املجال والنق�س يف التعليم العايل كانت من 

التي تواجه امل�صروع يف بدايته وما  للمعوقات  بالن�صبة  اأما  امل�صاريع،  الرئي�صية لبدء هذه  الأ�صباب 

التدريب  والنق�س يف  العامل،  املال  وراأ�س  الثابت  املال  راأ�س  – نق�س  اأهمها  بعد ذلك فكان من 

اأو�صى  نهاية درا�صته  املاهرة. ويف  العاملة  الأيدي  والنق�س يف  الكافية  وال�صمانات غري  واملهارة، 

توفري  و�صرورة  املتاحة،  القت�صادية  بالفر�س  الأفــراد  بتوعية  احلكومة  قيام  ب�صرورة  الباحث 

املادية،  احلوافز  خالل  من  امل�صاريع  هذه  يف  العاملني  ت�صجيع  متدنية،  بفائدة  املوؤ�ص�صي  التمويل 

وقيام احلكومة ب�صمان قرو�س امل�صاريع الريادية ال�صغرية.

الدول  يف  عنهما  املتقدمة  الدول  يف  يختلفان  و�صببه  ال�صغرية  بامل�صاريع  الهتمام  منطلق  اإن 

الكربى  امل�صلريع  تغذية  دور يف  من  لها  ملا  امل�صاريع  اأهمية هذه  اأدركت  املتقدمة  فالدول  النامية، 

باملنتجات الو�صيطية، اأما الدول النامية فكان اهتمامها بهذا النوع من امل�صاريع منطلقا من اإجراءات 

الإ�صالح القت�صادي، وتقلي�س دور الدولة يف ال�صتثمار، فقامت هده الدول بعدة مبادرات لإن�صاء 

.)Latha& Murthy، 2009(  امل�صاريع الريادية ال�صغرية عن طريق متويلها

 م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها :

ملا كانت اجلامعة موؤ�ص�صة اجتماعية اأن�صاأها املجتمع خلدمة بع�س اإغرا�صه ، توؤثر يف املجتمع 

من خالل ما تقوم به من وظائف، وتتاأثر مبا يحيط بها من تغريات تفر�صها اأو�صاع املجتمع وحركته 

من  يواجهه  ومما   ، فيه  توجد  الــذي  املجتمع  هذا  من  مبعزل  تعي�س  اأن  املمكن  من  يعد  مل  لذا   ،
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حتديات وم�صكالت وما يحلم به من طموحات واآمال ، فالتطورات العلمية والتقنية وما ترتب عليها 

من ثورة يف عامل الت�صالت وما اأرتبط بهذا كله من تغريات يف اأحوال املجتمع، قد األقى بتبعات 

اإ�صافية علي اجلامعة للم�صاركة الفعالة يف دعم م�صرية التنمية ومل يكن هناك بد من اأن ت�صتجيب 

اجلامعات لها بطريقة مرنة وفعالة علي الوجه ، الذي يحقق ر�صالتها يف املجتمع وينه�س بدورها 

الطبيعي واملوقع يف قيادة هذا املجتمع )النويهي،2014(.

لذلك ميثل دور اجلامعة يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية اإحدى الوظائف الأ�صا�صية 

للجامعات احلديثة ومن خالل هذا الدور يتم تهيئة الظروف املنا�صبة لالأفراد، واملوؤ�ص�صات العاملة 

باملجتمع لال�صتفادة من كافة الإمكانات املادية والب�صرية والعلمية وال�صحية والريا�صية باجلامعة، 

املذهل  التقدم  مالحقة  ميكنهم  حتى  مهاراتهم  وتنمية  املجالت  جميع  يف  الإفــراد  وعي  وتنمية 

وال�صريع يف التقنيات والبتكارات احلديثة و خال�صة القول تتمثل م�صكلة الدرا�صة يف حماولة فهم 

التنمية القت�صادية والجتماعية من خالل ت�صجيع طلبتها على  وحتليل دور اجلامعات يف عملية 

تبني امل�صاريع )الريادية( ال�صغرية ودعمهم ماديًا ومعنويًا ورعايتها لهم امل�صاريع ، ومن ثم فاإن 

“ ما دور اجلامعات يف تبني طلبتها  ال�صوؤال البحثي الرئي�س الذي تدور حوله الدرا�صة يتمثل يف 

للم�صاريع الريادية ال�صغرية ؟” .

اأ�صئلة الدرا�صة

• اأجابت الدرا�صة عن الأ�صئلة التية :	

• ال�صوؤال الأول : ماذا نعني بامل�صاريع الريادية ال�صغرية ؟	

• ال�صوؤال الثاين : ما خ�صائ�س امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأهميتها ومعيقاتها ؟	

• ال�صوؤال الثالث : ما دور اجلامعات يف تبني طلبتها للم�صاريع الريادية ال�صغرية ؟	

اأهمية البحث:

اأ�صبحت امل�صاريع ال�صغرية حمل تركيز واهتمام معظم احلكومات نظرا للدور الكبري الذي  

تلعبه يف زيادة الإنتاج وتوفري فر�س العمل اإ�صافة اإىل م�صاهمتها الكبرية والفاعلة يف زيادة معدلت 

وتاأتي  دول،  من  للكثري  الإجمايل  القومي  الناجت  ودعم  القومي  الدخل  وزيــادة  القت�صادي  النمو 

اأهمية البحث يف التعرف على معنى امل�صاريع الريادية ال�صغرية اأهم املعوقات التي تواجه امل�صاريع 

ال�صغرية، وخ�صائ�صها واأهميتها ومعيقاتها ، ودور اجلامعات يف تبني طلبتها للم�صاريع الريادية 

ال�صغرية . لذا تكمن اأهمية هذا البحث يف الأتي :

اإنه قد ميثل اإ�صافة نظرية اإىل ما هو مكتوب من اأدبيات �صابقة عن مو�صوع امل�صاريع الريادية 

ال�صغرية ودورها يف حتقيق التنمية القت�صادية والإجتماعية.
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اإن هذا البحث يلقي ال�صوء على واحدة من اأهم املو�صوعات التي ت�صغل بال القت�صاديني وعلماء 

الإدارة واملتمثلة يف درا�صة دور اجلامعات يف تبني طلبتها للم�صاريع الريادية ال�صغرية واأثرها يف 

التنمية القت�صادية والإجتماعية.

تزداد اأهمية هذا البحث يف الوقت الراهن خالل توفري فر�س عمل خلريجي اجلامعات بعامة 

وجامعة ال�صرق الأو�صط بخا�صة، مما يقلل من ن�صبة البطالة منخريجي اجلامعات.

منهجية البحث

يعتمد البحث على اأ�صلوب التحليل ال�صتقرائي، حيث مت القيام بدرا�صة بحثية مكتبية يف مراجع 

اإىل  بالإ�صافة  �صويًا،  ارتباطهما  ومدى  القت�صادية  والتنمية  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  اأدبيات 

الدرا�صات التي تناولت الآثار القت�صادية للم�صروعات ال�صغرية يف القت�صاد الوطني. ولتحقيق 

هذا الغر�س مت العتماد على املراجع والدرا�صات ال�صابقة كم�صادر ثانوية للمعلومات.

الإجابة عن ال�صوؤال الأول : ماذا نعني بامل�صاريع الريادية ال�صغرية ؟

اإن مفهوم امل�صاريع الريادية ال�صغرية يثري جدل كبريا بني املهتمني باأمر امل�صاريع وهذا ب�ص�صب 

اأن امل�صطلح يحمل يف طياته عددا من امل�صلريع التي ميكن اأن تندرج حتتها والتي قد تختلف يف 

خ�صائ�صها، فالذي قد يعد �صغريا يف الوليات املتحدة الأمريكية قد ل يعد كذلك يف دولة نامية، 

واأي�صا الذي يعد �صناعة �صغرية يف جمال �صناعة ال�صلب مثال ل يعد كذلك يف �صناعة املالب�س 

وال�صمري،  )املبرييك،  الن�صبية  العتبارات  من  عدد  كبري  حد  اإىل  يحكمه  فالأمر  واملن�صوجات 

2006(. لذا،هناك عدة وجهات نظر واآراء خمتلفة فيما يتعلق بتعريف امل�صاريع الريادية ال�صغرية ، 

فهناك عدة معايري لتعريفها مثل؛ معيار العمالة اأو راأ�س املال اأو القيمة امل�صافة اأو وفق اخل�صائ�س 

الوظيفية ) نوع الإدارة اأو التخ�ص�س اأو اأ�صاليب الإنتاج اأو اجتاهات ال�صوق(، فكما ورد يف درا�صة 

لـ Gray and Gamser   ُيف�صل ا�صتخدام معيار عدد العاملني لتحديد حجم املن�صاة بدًل من 

العتماد على حجم الأ�صول والقيمة امل�صافة. كما اأن بع�س الدرا�صات اأ�صافت معيار التكنولوجيا 

امل�صتخدمة ومعيار حجم املبيعات بالإ�صافة اإىل املعيار القانوين كاأ�صا�س لت�صنيف امل�صاريع الريادية 

ال�صغرية )البلتاجي، 2005(.

وتعرف منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية امل�صاريع الريادية ال�صغرية باأنها التي يديرها 

�صخ�س واحد يتكفل بكامل امل�صوؤولية ويرتاوح عدد العاملني فيها بني 10-50 عامل، وي�صف البنك 

الدويل امل�صلريع التي يعمل فيها بني 10 و 50 عامال بامل�صاريع الريادية ال�صغرية، وتتباين املعايري 

اإمكاناتها  وفق  لأخرى  دولة  من  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  لتحديد  عليها  ال�صتناد  ميكن  التي 

امل�صاريع  الأوروبــيــة  الهيئة  عرفت  بلغتها.  التي  النمو  ومراحل  القت�صادية  وظروفها  وقدراتها 

 Kelliher. &   Rein(الريادية ال�صغرية - التي توظف لي�س اأكرث من 10 عاملني ب�صكل دائم
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2009(  اأما التي توظف بني 10-99 عامل باملن�صاآت ال�صغرية اأما التي توظف بني 100-499 عامل 
 Alattar، Kouly باملن�صاآت املتو�صطة اأما التي توظف اأكرث من 500 عامل فهي املن�صاآت الكبرية

.))& Innes، 2009
لختالف  وفقًا  لأخرى  دولة  من  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  ومفهوم  تعريف  يختلف  وبعامة 

ونوعية  الإنــتــاج،  وعوامل  مكونات  طبيعة  مثل  والجتماعية  القت�صادية  وظروفها  اإمكانياتها 

توفر  ومدى  ال�صكانية،  والكثافة  احلديثة،  ال�صناعة  قبل  القائمة  التقليدية  احلرفية  ال�صناعات 

القوى العاملة ودرجة تاأهيلها، وامل�صتوى العام لالأجور والدخل، وغريها من اجلوانب القت�صادية 

والجتماعية التي حتدد مالمح وطبيعة ال�صناعات القائمة فيها. كما ويختلف التعريف وفقًا للهدف 

اأخرى. كما و يختلف  اأو لأية اأغرا�س  اأم لالأغرا�س التمويلية  منه، هل هو لالأغرا�س الإح�صائية 

تعريف امل�صاريع الريادية ال�صغرية بني الدول ال�صناعية والنامية مما يجعل من ال�صعوبة اإجراء 

املقارنة بينهما، فامل�صلريع التي ُتعد متو�صطة يف الدول النامية تعد �صغرية يف الدول ال�صناعية، كما 

اأن امل�صلريع الكبرية يف الدول النامية تعد متو�صطة يف الدول ال�صناعية )العقيل، 2013 ( .

للم�صروعات  وموحد  حمدد  تعريف  اإىل  التو�صل  ميكن  ل  اأنــه  املوؤكد  حكم  يف  بات  وبذلك،  

ال�صغرية. هذا بالإ�صافة اإىل اأن كلمة “�صغرية” و”متو�صطة” هي كلمات لها مفاهيم ن�صبية تختلف 

من دولة اإىل اأخرى ومن قطاع لآخر حتى يف داخل الدولة. فقد اأ�صارت احدى الدرا�صات ال�صادرة 

عن معهد ولية جورجيا باأن هناك اأكرث من )55( تعريفًا للم�صروعات الريادية ال�صغرية يف )75(  

دولة. ويتم تعريف املن�صاآت ال�صغرية اعتمادًا على جمموعة من املعايري منها عدد العمال، حجم 

راأ�س املال، اأوخليط من املعيارين معًا، وهناك تعريفات اأخرى تقوم على ا�صتخدام حجم املبيعات 

با�صتخدام  ال�صغرية  الريادية  امل�صلريع  يعرف  املثال  �صبيل  على  الدويل  فالبنك  اأخرى.  اأومعايري 

اأقل من 50  اإذا كانت توظف  املن�صاأة �صغرية  وُتعد  ُيعد معيارًا مبدئيًا،  والذي  العمال  معيار عدد 

عاماًل. وهناك العديد من دول العامل التي ت�صتخدم هذا املعيار لتعريف املن�صاآت ال�صغرية.  ففي 

الوليات املتحدة الأمريكية، ايطاليا وفرن�صا ُتعد املن�صاأة �صغرية اإذا كانت توظف حتى 500 عامل، 

الدمنارك هي  اأنها يف  وا�صرتاليا حتى 99 عاماًل، يف حني  لغاية 200 عامل، يف كندا  ال�صويد  يف 

املن�صات التي توظف لغاية 50 عاماًل )املحروق و مقابله، 2006( .

فيها  العمالة  لعدد  وفقًا  ال�صغرية  املن�صاآت  الدول تتفق على ت�صنيف  العديد من 

ومن ذلك على �صبيل املثال)جربيل, 2002(:

العمال فيها عن خم�صني  ال�صغرية يف حالة عدم جتاوز عدد  املن�صاآت  يتم ت�صنيف  الهند  يف 

عاماًل يف حالة ا�صتخدام الطاقة ، ومائة عامل يف حالة عدم ا�صتخدام الطاقة.

ويف اليابان وكوريا حدد عدد العاملني بثالثني عاماًل.

ويف ال�صودان حدد عدد العاملني بـ 25 عاماًل فاأقل.
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ويف ال�صعودية حدد عدد العاملني يف املن�صاآت ال�صغرية باأقل من 25 عاماًل، واأقل من 125 يف 

املن�صاآت املتو�صطة.

يف الأردن حدد عدد العاملني بني 5-25 عامال )اأبو الفحم، 2009(. اعتادت دائرة الإح�صاءات 

العامة ت�صمية املن�صاآت ال�صناعية التي ت�صغل )4( عمال فاأقل باملن�صاآت ال�صغرية، وعدا ذلك تكون 

من�صاآت كبرية.  واعتربت العديد من الدرا�صات التي تناولت هذا املو�صوع يف الأردن املن�صاآت التي 

احلد  هذا  بع�صها  رفعت  بينما  )جـــرادات،2004(،  �صغري  من�صاآت  عاماًل   )20( من  اأقل  ت�صغل 

اإىل ع�صرة عمال )غرفة �صناعة  اإىل )25( عاماًل والبع�س الآخر خف�صه لي�صل  الفا�صل لي�صل 

عمان،2002(. 

 ومن اجلدير بالذكر اأن امل�صاريع الريادية ال�صغرية تنق�صم اإىل اأربعة اأق�صام هي) ميا،2005( :

تكون  ما  وغالبًا  املنزل  داخل  متار�س  التي  ال�صناعات  :وت�صم  املنزلية  ال�صناعية  امل�صلريع 

و�صائل الإنتاج فيها بدائية وب�صيطة وتعتمد على اأيٍد عاملة ماهرة وتتبع الأ�صاليب التقليدية املتوارثة 

واحلياكة  اليدوي  ال�صجاد  �صناعة  مثل  �صواء،  حّد  على  واملدن  الأريــاف  تنت�صر يف  وهي  العمل  يف 

والتطريز... اإلخ.

امل�صلريع ال�صناعية احلرفية: هي املن�صاآت التي ل يزيد عدد العاملني فيها على ت�صعة عمال يف 

بع�س الدول مثاًل .ومن هذا التعريف يالحظ اخلروج عما تعارفت عليه معظم الدول يف تعريفها 

للم�صاريع الريادية ال�صغرية حيث اعتمد التعريف على معيار الدخل ال�صايف )الربح( عو�صًا عن 

معيار راأ�س املال امل�صتثمر يف هذه امل�صاريع.

امل�صلريع ال�صناعية ال�صغرية الريفية  :وت�صرف عليها وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل والهدف 

منها يكمن يف ت�صجيع ا�صتمرار �صناعة الب�صط وال�صجاد اليدوي وتطويرها يف القرى التي تتواجد 

فيها، بالإ�صافة اإىل �صناعات ريفية اأخرى ميار�صها الريفيون لتلبية احتياجاتهم ال�صتهالكية مثل 

تربية النحل والأبقار و�صناعة الألبان والأجبان...اإلخ .

امل�صلريع ال�صناعية ال�صغرية احلديثة :وهي امل�صلريع ال�صناعية التي يعمل بها عدد حمدد من 

العمال ل يزيد عددهم على ع�صرة وتتم يف من�صاآت �صغرية تعتمد على الآلت واملعدات احلديثة، 

والكبرية  املتو�صطة  ال�صناعية  امل�صلريع  بتزويد  ال�صتهالكية  لل�صلع  اإنتاجها  اإىل جانب  تقوم  وهي 

ببع�س امل�صتلزمات واملواد الأولية امل�صنعة والو�صيطة التي تدخل يف �صناعات جتميعية اأكرب منها 

الريادية  امل�صاريع  يف  والف�صل  النجاح  عوامل  وغريها.  الغيار  وقطع  والن�صيج  الرتيكو  ك�صناعة 

ال�صغرية، )املن�صوروجواد،2000( .

لذا، ميكن تعريف اإدارة امل�صروع الريادية ال�صغري باأنها ال�صتخدام الأمثل ملوارد امل�صروع الب�صرية 

واملادية املتاحة للو�صول اإىل الهدف املن�صود يف اأ�صرع وقت وباأقل تكلفة ممكنة، كما اأنها التنفيذ الأمثل 

ملهام امل�صروع با�صتخدام الآخرين وتفوي�س ال�صلطات مع مراعاة ح�صن التخطيط ودقة املتابعة.
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امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأهميتها  الثاين : ماخ�صائ�س  ال�صوؤال  الإجابة عن 

ومعيقاتها ؟

ازدادت اأهمية امل�صاريع الريادية ال�صغرية يف اأواخر ال�صبعينيات والتي اأ�صبحت ت�صكل ما ن�صبته 

94.8% من جممل الأعمال، فقد بلغت على �صبيل املثال ن�صبتها 90% من املن�صاآت القت�صادية يف 

الهند، ون�صبة 90% يف  العربية، ون�صبة 97% يف  ال�صعودي، ون�صبة 96% يف جمهورية م�صر  ال�صوق 

اليابان )Greenbank، 2000( ويف  اأوروبــا، ون�صبة 71% يف  – 90% يف  اأمريكا، وما بني 85 

الأردن ت�صكل ما ن�صبته 98% من اجمايل املن�صاآت. كما اأنها ُتعد حيوية للنمو القت�صادي يف كل من 

اأمريكا الالتينية واأوروبا ال�صرقية واأفريقيا. وتلعب امل�صاريع ال�صغرية يف الدول النامية ب�صكل خا�س 

دورا هاما يف احلد من م�صكلة البطالة خا�صة يف املناطق الريفية، على اعتبار اأن ال�صركات الكربى 

وال�صركات ال�صناعية والتي تعتمد على املناطق احل�صرية قد ف�صلت يف لعب دور مميز يف معاجلة 

.)Alam، 2006( م�صكلة البطالة

ولقد اأدركت النمور الأ�صيوية اأهمية هده امل�صاريع واتخذت منها ركيزة لتحقيق اأهدفها التنموية، 

—60% من  الريادية ال�صغرية توفر ما بني 50  امل�صاريع  اأن  اإىل  حيث ت�صري بع�س الإح�صائيات 

�صريبية  واإعفاءات  حوافز  متنح  الدولة  اأن  نالحظ  اجلنوبية  كوريا  ففي  العمل،  فر�س  اإجمايل 

لن�صر امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأن�صاأت هيئة لتطويرها خا�صة يف قطاع التكنولوجيات احلديثة 

واخلدمات وال�صياحة الت�صامنية. اأما كندا فقد اأدركت هي الأخرى اأن هذا النوع من امل�صاريعيمثل 

اأكرب قطاع خللق فر�س العمل يف الدولة - حوايل 80% من اإجمايل فر�س العمل )قدومي،2012(.

وُتعد امل�ساريع الريادية ال�سغرية اأ�سل الن�ساط القت�سادي الذي بداأ مب�سروعات �سغرية قبل اأن 

تبداأ امل�صلريع الكبرية، وهي طوق النجاة للخروج من الأزمات القت�صادية، وهي امل�صدر الرئي�صي 

لتغذية  رئي�صًا  رافــدًا  وتعد   ،)2006 )دوابــه،  واخلدمات  ال�صلع  من  املواطنني  احتياجات  لتقدمي 

ال�صناعات الكبرية مب�صتلزمات الإنتاج، والتي ت�صكل يف بع�س ال�صناعات اأكرث من 75% من املكون 

الرئي�صي للمنتج )البلتاجي، 2005(. ويف درا�صة لروبر�صتون )Robertson، 2003(  اأكد على 

اأهمية هذا النوع من امل�صاريع من خالل التحول من �صركات تابعة لل�صركات املحلية والدولية اإىل 

�صركات م�صتقلة ومناف�صة، من خالل الرتكيز على تدريب الكوادر لديها واحل�صول على التكنولوجيا 

احلديثة ومن خالل دعم احلكومات لها. 

خالل  من  ال�صناعية  التنمية  عملية  يف  كبرية  امكانيات  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  متتلك 

م�صاهمتها يف معاجلة الق�صور يف تكوين هيكل النتاج ال�صناعي خا�صة يف الدول النامية، وهذا 

على اعتبار اأن امل�صاريع الريادية ال�صغرية تعتمد على م�صتلزمات انتاج حملية بدل من الأجنبية 

)املبرييك، وال�صمري، 2006(. ب�صكل عام تعود اأهمية امل�صاريع ال�صغرية لعدة اأ�صباب – التعددية 

للم�صاريع ال�صغرية قيا�صا بالكبرية، ن�صبة م�صاهمتها يف الناجت القومي، التنوع يف جمال ن�صاطاتها، 
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وُتعد امل�صدر الرئي�صي لالبداعات والأفكار اجلديدة، حيث اأن البدايات للم�صاريع الكبرية قد كانت 

بدايات �صغرية)عفانة، واأبو عيد،2004(.

     وبعامة، تكمن اأهمية امل�صاريع الريادية ال�صغرية يف قدرتها على ال�صهام الفعال يف عملية 

القت�صادي  النمو  دعم  منها:  والجتماعية  القت�صادية  الهــداف  من  جمموعة  وحتقيق  التنمية 

املحلي  للناجت  امل�صافة  القيمة  وم�صاعفة  العمل  فر�س  وتوفري  القت�صادية،  العجلة  وتن�صيط 

لالقت�صاد الوطني، وتعزيز �صيا�صات مكافحة البطالة واحلد من الفقر، وتكوين عالقات ت�صابك 

وجذب  والخرتاعات  والبــداع  البتكار  روح  ت�صجيع  جانب  اإىل  الوطني  القت�صاد  قطاعات  بني 

ال�صثتمارات الجنبية، وا�صتغالل املوارد املحلية املتاحة، وتو�صيع ال�صواق وتطوير وتنمية الطاقات 

الب�صرية والتقنية، ف�صال عن القدرة على خلق التجمعات النتاجية التناف�صية التي تعمل على تعميق 

التكوين الراأ�سمايل من خالل خطوط النتاج و�سبكات الرتباط التبادلية التي تعمق القيمة امل�سافة 

املتولدة عن هذه ال�صناعات.ومل تخل ا�صرتاتيجيات التنمية القت�صادية املتبعة يف العديد من دول 

العامل من �صرورة الهتمام بتنمية ودعم وتطوير امل�صاريع الريادية ال�صغرية ، ويرجع هذا الهتمام 

اإىل ما ياأتي)�صامية ، 2006 ؛ ال�صرايرة ، 2013( :

التقني من حيث قدرتها على تطوير  التطور  اآليات  اأهم  اأحد  الريادية ال�صغرية  امل�صاريع  تعد 

وحتديث عمليات الإنتاج ب�صكل اأ�صرع وبتكلفة اقل مقارنة بامل�صلريع ال�صخمة ، حيث توفر الكثري من 

امل�صاريع الريادية ال�صغرية فر�صا للتكامل القت�صادي مبختلف �صوره الأمر الذي يوؤدي اإىل الرفع 

من الكفاءة وتخ�صي�س املوارد القت�صادية .

للم�صاريع الريادية ال�صغرية دورا فاعال يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية املتوازنة 

و  الــكــربى.  ال�صناعات  غالبية  حولها  متحورت  التي  الــنــواة  ُتعد  امل�صاريع  فهذه   ، وامل�صتدامة 

تتميزب�صهولة التاأ�صي�س و�صغر حجم ال�صتثمار املطلوب مما يجعلها وعاءا جيدا جلذب مدخرات 

�صغار امل�صتثمرين . كما انهات�صاهم يف توزيع الدخل وحتقيق تنمية مكانية متوازنة وذلك من خالل 

اإنت�صارها اجلغرايف ، وبف�صل مرونة اأ�ص�س توطينها ، ولعدم حاجاتها ملتطلبات بنية حتتية معقدة.و 

واإذا   . تكلفة  باأقل  والفنية  الأقت�صادية  املتغريات  مع  التجاوب  و�صهولة  وتوطني  نقل  على  ت�صاعد 

املناف�صة على  اقدرعلى  ال�صغرية  امل�صاريع  فاإن  واإحت�صانها ودعمها  لقيامها  التخطيط  اأح�صن  ما 

امل�صتوى املحلي والأقليمي ورمبا العاملي ، وهذا من �صاأنه زيادة ال�صادرات .كما اأن امل�صاريع الريادية 

ال�صغريةمتثل القاعدة الأ�صا�صية والنواة احلقيقية لن�صوؤ قطاع خا�س قوي وقادر على خو�س غمار 

واأن  كما  الكبرية.  امل�صاريع  قيام  نحو  والتدرج   ، الإقت�صادية  احلياة  وتطوير  الأ�صتثماروالإنتاج 

امل�صاريع الريادية ال�صغريةت�صاعد امل�صاريع الكبرية يف بع�س الأن�صطة الت�صويقية والتوزيع وال�صيانة 

و�صناعة قطع الغيار الأمر الذي ميكن امل�صاريع الكبرية من الرتكيز على الأن�صطة الرئي�صية وذلك 

يوؤدي اإىل تخفي�س تكلفة الت�صويق .وميكن اأن تكون م�صدرًا للتجديد والبتكار وت�صهم يف خلق كوادر 
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اإدارية وفنية ميكنها النتقال للعمل يف امل�صاريع الكبرية .

ونظرًا اإىل الطبيعة املرنة لهذه امل�صاريع الأكرث ا�صتعدادًا للتواوؤم والتوافق مع الواقع والذي يتطلب 

ال�صغرية  امل�صاريع  فر�صة  باتت  فقد  والطلب،  العر�س  وحركة  ال�صوق  ملتغريات  ال�صتجابة  �صرعة 

يف البقاء والنمو اأكرب بكثري من فر�س ال�صركات الكبرية واملوؤ�ص�صات ذات الهياكل ال�صخمة قليلة 

املرونة اأمام متغريات ال�صوق . كما وانها كانت وراء ما حققته الدول الأكرث تنمية يف العامل من تقدم 

اقت�صادي واجتماعي، بل وتقني ، ومازالت تلعب دورا اأ�صا�صيا يف النمو القت�صادي يف تلك الدول 

)ال�صرايرة ، 2013( .

       لذا اأولت اليابان اأهمية بارزة للم�صاريع ال�صغرية ، خا�صة يف القطاع ال�صناعي، وكانت 

فعال عامال حا�صما فيما حققته اليابان من تفوق �صناعي، ومتثل ال�صناعات ال�صغرية يف اليابان 

ما ن�صبته 99% من اإجمايل القطاع ال�صناعي، وتوظف ما يقرب من 73% من اإجمايل القوى العاملة 

ال�صناعية ، وت�صهم باأكرث من 52% يف الناجت ال�صناعي الياباين)البندي، 2012 (.

بن�صب  ال�صغرية  امل�صاريع  ت�صهم   ، اأوروبــا  غرب  دول  وبع�س  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 

ترتاوح ما بني 80% اإىل 90% من اإجمايل عدد امل�صاريع وت�صهم يف القطاع الت�صديري بن�صب ت�صل 

يف بع�س الدول اإىل 40% )اإي�صي�صكو،2005(. 

 ، �صناعية  وحــدة  ماليني   3 من  اأكــرث  ي�صم  ال�صغرية  ال�صناعات  قطاع  اأن  جند  الهند  ويف 

ت�صارك بن�صبة 35% من اإجمايل حجم الإنتاج ال�صناعي الهندي ، ويبلغ معدل النمو ال�صنوي لهذا 

القطاع حوايل 11.3% ، وتوفر هذه ال�صناعات وظائف واأعمال حلوايل 17 مليون موظف وعامل 

ينتجون ما يعادل 107 مليار من الدولرات وبن�صبة ت�صل اإىل 10% من الناجت القومي يف القت�صاد 

الهندي)البندي، 2012 (.

ويعزى هذا الدور الهام الذي تقوم به امل�صاريع  الريادية ال�صغرية اإىل جمموعة من العوامل 

منتجة،  ب�صورة  املال  راأ�س  ا�صتخدام  على  قدرتها  منها؛  امل�صاريع،  هذه  متيز  التي  واخل�صائ�س 

وذلك اأن ن�صبة القيمة امل�صافة بها اإىل الأ�صول الثابتة ُتعد اأعلى من مثيالتها يف امل�صلريع الكبرية 

و�صغر  ال�صديد  تخ�ص�صها  خالل  من  والب�صرية  املالية  مواردها  تعظيم  يف  العالية  واإمكانياتها   .

على  قدرتها  وارتفاع   . الإنتاج  تكاليف  تخفي�س  اإىل  التخ�ص�س  يف  اإمعانها  يوؤدي  حيث  حجمها، 

ففي  م�صروعاتهم،  يف  الذاتية  البتكارات  على  اأ�صحابها  قدرة  لرتفاع  وذلك  والبتكار،  التطوير 

املهاري  امل�صتوى  وارتفاع  امل�صاريع.  هذه  اأ�صحاب  اإىل  البتكارات  من    %52 يعزى   مثاًل   اليابان 

للعمالة امل�صتغلة فيها نظرًا للتخ�ص�س الدقيق )جمل�س التخطيط الوطني ،2008( .

تت�صف امل�صاريع الريادية ال�صغرية بالعديد من اخل�صائ�س واملزايا التي متيزها عن امل�صاريع 

لطبيعة  مالءمة  اأكرث  تكون  بل  الــدول  لبع�س  القت�صادية  للحالة  مالءمة  اأكرث  وجتعلها  الكبرية 

الن�ساط القت�سادي ذات العالقات الت�سابكية يف قطاعات معينة داخل الدولة نف�سها، ميكن اإجمال 
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هذه اخل�صائ�س بالآتي )معتوق ، 2006(:

اأعمالهم  ُتعد هذه امل�صاريع مراكز تدريب ذاتية لأ�صحابها والعاملني فيها بالنظر ملمار�صتهم 

يحقق  مما  واملالية،  والت�صويقية  التقنية  امل�صوؤوليات  وحتملهم  الإنتاج  عمليات  و�صط  با�صتمرار 

اكت�صابهم املزيد من املعلومات واملعرفة واخلربات، الأمر الذي يوؤهلهم لقيادة عمليات ا�صتثمارية 

يف امل�صتقبل تفوق حجم موؤ�ص�صتهم احلالية.

بالنظر لعتماد امل�صاريع ال�صغرية على جمالت عمل متخ�ص�صة وحمددة فاإن اإنتاجها يت�صم 

يف الغالب بالدقة واجلودة لأن اجلودة والدقة هما قرينة التخ�ص�س وتركيز العمل، ذلك لأن العمل 

يف امل�صاريع الريادية ال�صغرية يعتمد على املهارة احلرفية وت�صميم الإنتاج وفقا لأذواق امل�صتهلكني 

وتبدلتها يف املدى الق�صري. وهذا يوؤدي اإىل زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال واملبيعات. 

واأي�صا ي�صاعد الت�صال ال�صخ�صي بالزبائن والعمالء على دقة و�صرعة التعرف على الحتياجات 

وتبدلتها. 

ترتكز اإدارة معظم امل�صاريع ال�صغرية يف �صخ�س مالكها اأو مالكيها لذلك فهي تت�صم باملرونة 

ب�صاطة  اإىل  يوؤدي  مما  لها  ممكن  جناح  اأف�صل  لتحقيق  اأ�صحابها  قبل  من  ال�صخ�صي  والهتمام 

التنظيم امل�صتخدم و�صهولة التزود بال�صت�صارات واخلربات اجلديدة . و انخفا�س التكاليف الإدارية 

اإىل  تلقائيا  توؤدي  فهي  للعاملني،  املدفوعة  الأجور  انخفا�س  وكذلك  الثابتة،  والتكلفة  والت�صويقية 

من  واخلدمات  ال�صلع  من  كبرية  بكميات  ال�صوق  اإغراق  وبالتايل   ، ن�صبيا  اأقل  باأ�صعار  البيع  ميزة 

خالل �صهولة الت�صال بالعمالء .

تتميز هذه امل�صاريع بانخفا�س قيمة راأ�س املال املطلوب لتاأ�صي�صها وت�صغيلها وبالتايل حمدودية 

تلك  مثل  وت�صغيل  تاأ�صي�س  �صهولة  على  ي�صاعد  مما  عليها،  املنطوية  واملخاطر  الالزمة  القرو�س 

ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات، ومن ثم اأداة فاعلة جلذب مدخرات الأفراد وتوظيفها يف املجال الإنتاجي. 

كما تتميز ب�صهولة اإجراءات تكوينها وتتمتع بانخفا�س م�صروفات التاأ�صي�س وامل�صروفات الإدارية 

نظرا لب�صاطة و�صهولة هيكلها الإداري والتنظيمي، وجمعها يف اأغلب الأحيان بني الإدارة والت�صغيل .

توفري  على  ت�صاعد  فاإنها  معقدة،  غري  وت�صغيل  اإنتاج  اأ�صاليب  امل�صاريع  هذه  ا�صتخدام  ب�صبب 

فر�س العمل لأكرب عدد من العاملني، كما تتيح التقارب والحتكاك املبا�صر بني اأ�صحابها والعاملني 

لديهم، والطالع على اأو�صاع العاملني وتقريب العالقات ال�صخ�صية والإن�صانية بينهم مما ينعك�س 

هذه  وتتيح  الواحدة.  العاملة  والأ�صرة  الفريق  روح  ن�صوء  ب�صبب  وذلك  اإنتاجيتهم،  على  اإيجابا 

امل�صاريع فر�صا كبرية للعمالة مب�صتويات متدرجة من املهارات بتكلفة راأ�صمالية منخف�صة، وبذلك 

تكفل امت�صا�س قوى العمل مبختلف مهاراتها ومب�صتويات اإنتاجية خمتلفة .

اجلغرايف  النت�صار  خالل  من  جغرافيا  ال�صناعي  التوطن  لنت�صار  و�صيلة  امل�صاريع  هذه  ُتعد 

للم�صاريع ال�صناعية التي ت�صود فيها روح املناف�صة، فهي اأداة لإحداث التطور الجتماعي والقت�صادي 
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ذلك لأن احلرفيني و�صغار ال�صناع يرتكزون يف املناطق احل�صرية، ونظرا ل�صغر حجم امل�صاريع 

ال�صغرية فاإنه ي�صهل توطينها بالقرب من املناطق التي توجد فيها مدخالت ال�صناعات ال�صغرية... 

وهذه تعمل غالبا كمن�ساآت اأو نقاط جذب ل�سناعات اأخرى جديدة، وهكذا تعمل امل�ساريع ال�سغرية 

يف تو�صيع رقعة التنمية ال�صناعية وانت�صارها وما يتبع ذلك من تطور �صناعي وح�صاري .

الأعمال مما ميكنها من  واأرقام  واملبيعات  الب�صاعة  بارتفاع معدل دوران  امل�صاريع  تتميز هذه 

ال�صتثمار  بالتايل من خماطر  ويقلل  فيها  امل�صتثمر  املال  لراأ�س  ال�صرتداد  التغلب على طول فرتة 

الفردي فيها، ومع ذلك فاإن فر�س التو�صع والتجديد يف تلك امل�صاريع تكون �صعيفة وذلك لأن انخفا�س 

حجم الربح املتحقق فيها يوؤدي اإىل �صعف قدرتها على جتنيب جزء من الأرباح ي�صتخدم لإ�صافة 

ا�صتثمارات جديدة للم�صروع، اأو يخ�ص�س لإعادة بناء اأو جتديد امل�صروع، ويعد ذلك عيبا جوهريا يف 

اآلية النمو للم�صاريع ال�صغرية، وخ�صو�صا انها تعتمد على التمويل اخلا�س والذاتي ملالكيها وتفتقد 

القدرة على القرتا�س بدرجة ملمو�صة كما انها ل تعتمد على التمويل العام اأو احلكومي . 

اقت�صاد  ومنها  القوية  القت�صاديات  بع�س  على  اأجريت  التي  الدرا�صات  من  العديد  اأظهرت 

معظم الدول الأوروبية، اأن اقت�صاد هذه الدول يعتمد اأ�صا�صَا على امل�صروعات الريادية ال�صغرية  

، حيث جند مثاًل اأن اأكرث من 70 يف املائة من جميع ال�صركات يف اململكة املتحدة، يعمل فيها اأقل 

من مائة �صخ�س وُتعد �صركات �صغرية ومتو�صطة. من هذا املنطلق ومن اأجل املحافظة على النمو 

القت�صادي يف هذه الدول كان ل بد من العمل على احلفاظ على ديناميكية وحيوية هذا القطاع 

الأ�صواق من خالل  الهائل وحترير  التكنولوجي  التقدم  اأن  ، ول �صك  الوطني  املهم من القت�صاد 

والأعمال،  املوؤ�ص�صات  اأجيال جديدة من  اإيجاد  اإىل  اأديا  قد  العوملة  وفكر  العاملية  التجارة  منظمة 

ي�صمح باحل�صول على  الذي  العاملي اجلديد  الو�صع  ال�صتفادة من مميزات هذا  لها  والتي ميكن 

املعرفة وروؤو�س الأموال والأ�صواق يف اآن واحد)بداوي،2012( .

الو�صع  هذا  مع  والتوافق  للتواوؤم  ا�صتعدادًا  لهذه امل�صاريع الأكرث  املرنة  الطبيعة  اإىل  ونظرًا 

باتت  فقد  والطلب  العر�س  وحركة  ال�صوق  ملتغريات  ال�صتجابة  �صرعة  يتطلب  والــذي  اجلديد 

فر�صة امل�صروعات ال�صغرية يف البقاء والنمو اأكرب بكثري من فر�س ال�صركات الكبرية واملوؤ�ص�صات 

تقوم  الذي  املهم  الــدور  هذا  ويعزى  ال�صوق.  متغريات  اأمــام  املرونة  قليلة  ال�صخمة  الهياكل  ذات 

به امل�صروعات الريادية ال�صغرية اإىل جمموعة من العوامل واخل�صائ�س التي متيز هذه امل�صاريع، 

منها ) البندي  ، 2012 ؛ بداوي،2012 (:

 قدرتها على ا�صتخدام راأ�س املال ب�صورة منتجة، وذلك اأن ن�صبة القيمة امل�صافة بها اإىل الأ�صول 

الثابتة ُتعد اأعلى من مثيالتها يف امل�صروعات الكبرية.

و�صغر  ال�صديد  تخ�ص�صها  خالل  من  والب�صرية  املالية  مواردها  تعظيم  يف  العالية  اإمكانياتها 

حجمها، حيث يوؤدي اإمعانها يف التخ�ص�س اإىل تخفي�س تكاليف الإنتاج.
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 ارتفاع قدرتها على التطوير والبتكار، وذلك لرتفاع قدرة اأ�صحابها على البتكارات الذاتية يف 

م�صروعاتهم، ويف اليابان يعزى 52 يف املائة من البتكارات اإىل اأ�صحاب هذه امل�صاريع.

 ارتفاع امل�صتوى املهاري للعمالة امل�صتغلة فيها نظرًا للتخ�ص�س الدقيق.

املعوقات التي تواجه امل�صاريع الريادية ال�صغرية:

الــدول  يف  الدرجة  هــذه  اىل  متدنيًا  الــريــادي  العمل  جتعل  التي  الأ�صباب  من  جملة  وهناك 

العربية، منها)ميا،2005؛ ال�صمريات،2009( ؛ العوائق البريوقراطية للدخول اىل الأ�صواق والكلف 

املرتفعة، فهناك اإجراءات لطاملا تنادت احلكومات اىل �صرورة الغائها، تبداأ من اإجراءات الت�صجيل 

والرتاخي�س التي ت�صل اىل عدد ل ميكن تخيله يتجاوز الع�صرين توقيعًا واإذنًا لي�س وا�صحًا كيف 

تراكمت على مدى عقود من البريوقراطية املت�صخمة، يرافقها بالطبع كلفة واإمكانات عالية للف�صاد 

والر�صوة، ول يقل عنها اهمية امكان اخلروج من ال�صوق لل�صركات التي تتعرث ماليًا، فمعظم الدول 

العربية ل يوجد فيها قوانني لالإفال�س ت�صهل اإجراءات اخلروج من ال�صوق. وال�صبب الثاين لتدين 

ن�سب العمل الريادي هو ثقافة �سائدة يف او�ساط املجتمع والتي تنظر اىل العمل امل�ستقل كمحطة 

املوؤ�ص�صات  من  اي�صًا  ياأتي  التفكري  من  النمط  وهذا  عامة.  وظيفة  على  احل�صول  حلني  انتظار 

التعليمية، التي نادرًا ما تركز على هذا البعد، يرافق ذلك ثقافة ل ت�صجع على عن�صر املخاطرة، 

وحمل الف�صل يف م�صاريع جديدة اكرث مما حتتمل، وي�صبح ال�صخ�س فا�صاًل بدل اأن يكون مغامرًا 

اخرى،  مرة  وهي  العمل،  �صوق  املراأة يف  م�صاركة  ن�صبة  بتدين  فيتعلق  الثالث  ال�صبب  اأما  متعرثًا. 

من ادنى الن�صب على م�صتوى العامل، ول يلوح يف الفق ما ي�صري اىل ان هذا الو�صع �صيتغري قريبا. 

واملبادرات اأيًا كانت، يجب اأن ت�صتهدف م�صاريع للن�صاء �صمن اأولويات تتميز باملرونة يف �صوق العمل 

للتعامل مع هذا النوع من الن�صطة التي ميكن بالفعل ان تخفف من العبء على كاهل احلكومة.

يف حني يتعلق ال�صبب الرابع بارتفاع كلفة القرتا�س و�صعوبته للم�صاريع اجلديدة، ل �صيما بعيدًا 

من مراكز املدن، وهناك الكثري من املبادرات، لكنها غالبًا ما تدار من قبل البريوقراطية، التي 

ت�صع �صروطًا �صعبة على املبادرين، لي�س اأقلها �صمان النجاح قبل البدء بامل�صاريع، وهو ما يخالف 

يف  الرعاية  غياب  ذلك  يرافق  وجديدة.  خالقة  افكار  على  تعتمد  التي  اجلديدة  امل�صاريع  طبيعة 

املراحل الأولية لهذا النوع من املبادرات. واخريًا، فاإن تركيبة ال�صوق الحتكارية يف معظم الدول 

العربية ل ت�صجع على هذا النوع من الأعمال، اإذ ي�صيطر عدد حمدود من ال�صركات على ال�صوق ول 

يف�صح املجال كثريًا للموؤ�ص�صات ال�صغرية واجلديدة.

اإن جناح ن�صر العمل الريادي يعتمد على كيفية التعاطي مع ال�صباب اأعاله، فهناك دور مهم 

للحكومات يتعلق باإيجاد الإطار املوؤ�ص�صي الذي ينظم هذا النوع من العمل ويركز على املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية ويقدم اأدوات متويلية مي�صرة تاأخذ بعني العتبار اإمكانية الف�صل، فن�صب النجاح يف مثل 

من  مطلوب  دور  هناك  كذلك  املئة،  يف   50 يتجاوز  ل  املتقدمة  الــدول  م�صتوى  على  الأعمال  هذه 

املوؤ�ص�صات التعليمية لن�صر هذا النوع من العمل وت�صجيعه. 
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امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأثرها يف الق�صاء على البطالة

اإىل  الهادفة  ال�صناعية  ال�صيا�صات  اهتمام  حمور  اليوم  ال�صغرية  الريادية  ت�صكل امل�صاريع 

تخفي�س معدلت البطالة يف الدول النامية والدول املتقدمة �صناعيا ب�صرف النظر عن فل�صفاتها 

يف  اأهميتها  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  وتكت�صب  الوطني  اقت�صادها  اإدارة  واأ�صلوب  القت�صادية 

الدول العربية من جمموعة اعتبارات تتعّلق بخ�صائ�س هياكلها القت�صادية والجتماعية، ون�صب 

توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع املكاين لل�سكان والن�ساط. وميكن اإيجاز اأهم الظواهر الإيجابية التي 

الزيادات،2012؛  ،2012؛  2009؛ال�صراح  الفحم،  الآتي)اأبو  ال�صغرية  الريادية  بامل�صاريع  تقرتن 

موؤ�ص�صة الفكر العربي، 2013( :

باأ�صعار  توفر �صلعًا وخدمات لفئات املجتمع ذات الدخل املحدود والتي ت�صعى للح�صول عليها 

رخي�صة ن�صبيًا تتفق مع قدراتها ال�صرائية )واإن كان الأمر يتطلب التنازل بع�س ال�صيء عن اعتبارات 

اجلودة(. كما اأنها حتافظ على الأعمال الرتاثية )حرفية / يدوية(.  وت�صاهم م�صاهمة كبرية يف 

خلق فر�س العمل وبالتايل تخفيف م�صكلة البطالة التي تعاين منها البلدان النامية ب�صكل خا�س، 

وبالتايل ت�صاهم يف تخفيف م�صكلة الفقر.

ت�صاهم يف خلق الروابط بينها وبني القطاعات القت�صادية الأخرى مثل الزراعة وقطاع النقل 

وغريها. كما اأن امل�صاريع الريادية ال�صغرية ميكن اأن تقوم باإنتاج القطع والأجزاء التي حتتاجها 

الريادية  وامل�صلريع  الكبرية  الريادية  امل�صلريع  بني  فيما  الرتابط  حتقق  وبذلك  الكبرية،  امل�صلريع 

وال�صيانة و�صناعة  والتوزيع  الت�صويقية  الأن�صطة  بع�س  وت�صاعد امل�صروعات الكبرية يف  ال�صغرية. 

قطع الغيار الأمر الذي ميكن امل�صروعات الكبرية من الرتكيز على الأن�صطة الرئي�صية وذلك يوؤدي 

اإىل تخفي�س تكلفة الت�صويق.

ت�صاهم بن�صر ال�صناعات جغرافيًا وتنويع الإنتاج، وبالتايل ت�صاهم يف حتقيق املرونة وال�صتقرار 

يف الن�ساط القت�سادي. و تلعب دورًا اإيجابيًا يف اإعادة توزيع الدخول �سواًء من حيث الوظيفة )اأي 

ن�صبة الأجور اإىل الأرباح( اأو من حيث اجلانب الإقليمي. ففي العديد من التجارب التنموية منت 

املراكز احل�صرية على ح�صاب املناطق الريفية، مما اأدى اإىل تدهور منط توزيع الدخول، لهذا فاإن 

تو�صع وانت�صار ال�صناعات ال�صغرية ي�صاعد على تخفيف عدم التوازن يف توزيع الدخول اإ�صافة اإىل 

تقليل متركز امل�صاريعوزحف الريف اإىل املدن.

للعمل  النتقال  ميكنها  وفنية  ــة  اإداري كــوادر  خلق  يف  وت�صهم  والبتكار  للتجديد  م�صدرًا  تعد 

يف امل�صروعات الكبرية. وهي وعاء للتكوين الراأ�صمايل من حيث امت�صا�صها للمدخرات الفائ�صة 

ال�صغرية.  وت�صاهم يف رفع  ا�صتثمارية لأ�صحاب املدخرات  اإنها توفر فر�صًا  والعاطلة ف�صاًل عن 

معدلت النمو القت�صادي وخ�صو�صًا من خالل عالقات الروابط والت�صابك مع نف�صها ومع الأن�صطة 

القت�صادية الأخرى.

البحث العلمي

اأ.د. ماهر �صليم



150

وهنا ل بد من ال�صارة اإىل احلا�صنات التكنولوجية وذلك لأهميتها للم�صاريع الريادية ال�صغرية 

، فقد عرفها عبد الرحيـم و لـدرع )2014( باأنها وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي ، والتي تقام 

بالتعاون مع اجلامعات ومراكز الأبحاث ، وتهدف اإىل ال�صتفادة من الأبحاث العلمية والبتكارات 

لهذه  الأ�صا�صية  البنية  على  العتماد  خالل  من  ناجحة  م�صروعات  اإىل  وحتويلها  التكنولوجية، 

اجلامعات ، من خمتربات وور�س واأجهزة بحوث، بالإ�صافة اإىل اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني 

والعاملني، واخلرباء يف جمالتهم ، وهي تهدف اأ�صا�صًا اإىل ت�صويق العلم والتكنولوجيا من خالل 

التعاقدات والتفاقات التي تتم بني جمتمع املال والأعمال وتطبيقات البحث العلمي، فهي اإذن ترتكز 

التكنولوجي الذي يرتكز على  للتنمية القت�صادية. فالتقدم  على ال�صراكة والتعاون كاإ�صرتاتيجية 

القدرة على الإبداع والتجديد يولد كنتيجة للتن�صيق بني مبادرات القطاعات البحثية اأو التي تعمل 

على تطوير التكنولوجيات والإبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع اخلا�س من جهة اأخرى وذلك 

من خالل وداخل الإطار املحلي، والقومي للنمو القت�صادي . لذلك فاإن احلا�صنات التكنولوجية 

اإقامة تنمية تكنولوجية حقيقية، وتن�صيط البحث العلمي من  ت�صتطيع دعم جمهودات املجتمع يف 

وجمتمع  جهة،  من  والأكادمييني  والباحثني  الإبداعية  الأفكار  اأ�صحاب  بني  التعاون  رعاية  خالل 

ال�صتثمار واجلهات التمويلية من جهة اأخرى. 

وقد خل�س عبد الرحيـم و لـدرع )2014(اأهمية احلا�صنات التكنولوجية يف اأنها تقوم بت�صويق 

ونقل التكنولوجيا فهي ترتبط مبوؤ�ص�صات البحث والتعليم مثل اجلامعات وبع�س قواعد التكنولوجيا. 

وهي تركز على دعم ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وحتويلها اإىل م�صروعات �صغرية، 

وهي اأداة فعالة من اأدوات التنمية والتطوير التكنولوجي. وذات توجه عام يت�صل بدعم ال�صناعة 

ت�صعى  الذي  الهدف  اأن  يعني  مما  املحلية،  لل�صناعة  والتقنية  العلمية  الكفاءة  ورفع  علمي  ب�صكل 

التناف�صية  قدراتها  ودعــم  الرتاجع  من  املحلية  ال�صناعة  حت�صني  هو  الأول  املقام  يف  لتحقيقه 

بني  توا�صل  وتخلق  وتطويرها.  ال�صناعة  هــذه  خلدمة  والتكنولوجية  العلمية  الــقــدرات  وح�صد 

اجلامعات ومراكز التدريب ومراكز البحث العلمي وخمتلف الأن�صطة القت�صادية ت�صاعد يف ت�صويق 

اأمثل  ا�صتخدام  والباحثني  العليا  الدرا�صات  لطالب  وتخلق   ، للم�صتثمرين  وت�صويقها  الخرتاعات 

لكفاءتهم  وقدراتهم وت�صجيع مبادراتهم. وهي اأداة ملواجهة امل�صاكل الجتماعية كالبطالة والفقر 

والتفكك الجتماعي وغريها من امل�صاكل وال�صلوكيات الجتماعية املنحرفة. 

التكنولوجية  التحتية  والتي  القدرات  تطوير  على  التكنولوجية  الأعمال  حلا�صنات  ميكن   -

املحلية ذات الأهمية الكبرية يف التنمية القت�صادية من خالل امل�صاهمة قي ت�صهيل احل�صول على 

يف  امل�صورة  تقدمي  اأنها  اإىل  اإ�صافة  ت�صويقية،  فر�س  اإىل  الناجحة  الأبحاث  وحتويل  التكنولوجيا، 

واأدوات  وتقنيني  باحثني  خالل  من  الفني  الدعم  وتقدمي  والت�صويق  والتدريب  والتخطيط  الإدارة 

تقنية م�صاعدة؛ كما ت�صهل هذه احلا�صنات يف احل�صول على التمويل الالزم.
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هذه  باأن  القول  اإىل  وامل�صروعات  الأعمال  حا�صنات  اأهمية  مقاربة  تقود  عام  وب�صكل  وهكذا 

احلا�صنات تلعب دورًا بالغ الأهمية يف العديد من امل�صارات التنموية القت�صادية والجتماعية  وهي 

متثل النواة لرتجمة الإجناز العلمي والإبداع الب�صري اإىل م�صروعات عمل جادة ومنتجة وهي اأي�صًا 

متثل اآلية لها اعتبارها يف خلق املزيد من فر�س العمل. 

  الإجابة عن ال�صوؤال الثالث : ما دور اجلامعات يف تبني طلبتها للم�صاريع الريادية 

ال�صغرية ؟

حيث  العامل،  بلدان  معظم  فى  القت�سادي  والنمو  للن�ساط  الأ�سا�سي  املحرك  اجلامعات  تعد 

والقدرة  ال�صريع  التغيري  والقدرة على  املرونة  ب�صمات وخ�صو�صيات مميزة مثل  تتمتع اجلامعات 

على البتكار والتطوير وتعد العن�صر الرئي�س فى ا�صتيعاب العمالة حيث جتعلها املوظف الأول فى 

القت�صاد واملحرك الفعلى لال�صتثمار والنمو القت�صادي، ناهيك عما تتميز به من قدرات كامنة 

تدفع بالقت�صاد واملناف�صة اإىل الأمام ، كما اأن دعم امل�صاريع الريادية ال�صغرية احلجم �صيكون له 

مردود اإيجابى على بنية ومنو القت�صاد الوطنى ككل ون�صوء موؤ�ص�صات واعدة كفيلة بخلق فر�س عمل 

لل�صباب، وتعزيز عملية التنمية امل�صتدامة يعتمد على دعم املبادرين واملبدعني من ال�صباب والباحثني 

عن عمل بالتعاون مع جميع اجلهات من اأجل خلق مناخ داعم وممّكن للموؤ�ص�صات ال�صغرية احلجم 

من خالل: ال�صعى اإىل و�صع روؤية وا�صحة للموؤ�ص�صات ال�صغرية ، ومن خالل برامج توزيع الرثوة 

مالئم  مناخ  خلق  بهدف  والأنظمة  الت�صريعات  فى  النظر  واإعــادة  املختلفة،  الإقرا�س  و�صيا�صات 

وم�صجع لعمل تلك املوؤ�ص�صات يكفل ا�صتيعاب اكرب عدد ممكن من الباحثني عن العمل. اإن امل�صاريع 

الريادية ال�صغرية ت�صاهم يف عمليات التنمية مبفهومها ال�صامل من حيث اعتبارها من اأهم املحاور 

ال�صرتاتيجية التي تعتمد عليها اقت�صاديات دول العامل . وتعد من اأهم الآليات الفعالة يف تنويع 

القت�صادي  الهيكل  بدورها  تكون  التي  اخلدمات  وكذلك  وال�صناعات،  املنتجات  قاعدة  وتو�صيع 

ملعظم دول العامل املتقدم، حيث متثل اإحدى حلقات التوازن يف الهياكل القت�صادية مبا تتميز به 

وا�صتثمار  ا�صتخدام  وت�صاهم يف   ، والعاملية  الأ�صواق املحلية  ا�صتجابة ملتغريات  من مرونة و�صرعة 

املدخرات وروؤو�س الأموال املحلية وتلبي بذلك الطلب على تن�صيط ال�صتثمار الإنتاجي والت�صنيعي، 

حيث تت�صم عادة ب�صغر حجم ال�صتثمارات مما يتيح لأكرب عدد ممكن من امل�صتثمرين الإقدام 

على اإقامتها، بالإ�صافة اإىل انخفا�س حجم اخل�صائر املالية وتوجيه ال�صتثمارات ب�صكل مبا�صر اإىل 

عمليات الإنتاج فقط )جمل�س التخطيط الوطني ،2008(:

اإن ت�صجيع اإقامة وادارة امل�صاريع الريادية ال�صغرية يف اجلامعات ومتلكها يتطلب من اجلامعة 

وهذا  ال�صغرية،  الريادية  بامل�صاريع  للنهو�س  الأ�صا�صية  احلافزة  ال�صيا�صات  من  جمموعة  توافر 

�صوف يق�صى على غالبية امل�صاكل واملعوقات التي تعانى منها امل�صاريع الريادية ال�صغرية اجلامعية. 

ول بد من ت�صجيع وحتفيز طلبة اجلامعة املبدعني على التطوير والتحديث للم�صروعات ال�صغرية 
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اإن�صاء من�صب جديد باجلامعات ميكن ت�صميته بنائب رئي�س اجلامعة  اإل من خالل  ول يتم ذلك 

للم�صاريع الريادية ال�صغرية. وتخ�صي�س ميزانية متخ�ص�صة لتمويل امل�صاريع الريادية ال�صغرية 

. واإن�صاء مراكز تدريبية اإدارية وفنية يف اجلامعة وتزويدها بالتكنولوجيا املنا�صبة . واإن�صاء العديد 

من ح�صانات الأعمال يف خمتلف الأن�صطة والتخ�ص�صات. وتطوير نظام التعليم اجلامعي – حيث 

التي يتطلبها �صوق  باملوا�صفات  يتمتع  بتكوين خريج  للتعليم ل ي�صمح  املوؤ�ص�صي احلايل  الإطار  اأن 

العمل احلايل اأو حتى يعمل حل�صاب نف�صه يف �صكل اإن�صاء م�صروع �صغري لهذا نقرتح اإن�صاء مراكز 

امل�صاريع الريادية ال�صغرية وتزويدها بالإمكانيات واملقومات التي ت�صاعدها على حتقيق الأهداف 

اأع�صاء  وتدريب  ال�صغرية.  الريادية  امل�صاريع  ت�صويق منتجات  املتخ�ص�صة يف  ال�صركات  وتوافر   .

هيئة التدري�س على كيفية ا�صتخدام العلوم التي يدر�صونها يف توليد الأفكار للم�صروعات ال�صغرية.

الريادية ال�صغرية  لت�صجيع تنمية واقامة امل�صاريع  اإن حماولة �صياغة منهجية عملية جامعية 

وتثري حتديات عديدة  والتعقيد  ال�صعوبة  بالغة  م�صالة  القت�صادية  القوة  امل�صاهمة يف حتقيق  يف 

على امل�صتويني الفكري والعملي. وبالرغم من ذلك فانه بتوافر بع�س العوامل الإيجابية والنماذج 

الناجحة التي ت�صجعنا على قبول التحدي ن�صتطيع ان نعرتف باأننا لن نبدا من فراغ ، وامنا ن�صتند 

على ر�صيد العديد من ال�صنوات جلهود العديد من الأفراد واملفكرين واجلهود التي تبلورت على 

�صكل مناذج عملية مت تنفيذها وما زالت توا�صل عملها بنجاح. وميكن اأن تكون هذه النماذج نواة 

�صاحلة مل�صروعات قومية تهدف اإىل التنمية وت�صجيع اإقامة امل�صاريع الريادية ال�صغرية وذلك بعد 

اأن يكون للجامعات دورًا مهمًا وملمو�صًا يف  الأ�صا�صية لها. لذا ل بد  ال�صيا�صات  العمل على توافر 

ق�صية ت�صجيع طلبتها على تبني امل�صاريع الريادية ال�صغرية . وذلك من خالل )مرجتى2010( : 

كليات  جميع  يف  التعليمية  املقررات  هيكلة  اإدخــال   : العلمية  املقررات  هيكلة  اإعــادة    : اأوًل 

اجلامعة وتخ�ص�صاتها وبهذا يتكون اأكرب عدد من امل�صتثمرين ال�صغار يف املجتمع.

 ثانيًا :  اإن�صاء مراكز للم�صروعات ال�صغرية : اإن�صاء ما ميكن ت�صميته مبركز امل�صاريع الريادية 

ال�صغرية واملتو�صطة على م�صتوى اجلامعات يخدم جميع طلبتها من خمتلف الكليات ، ويقوم املركز 

مب�صاعدة كل من يرغب يف اإن�صاء م�صروع ريادي �صغري. وتزود هذه املراكز باملخت�صني واخلرباء 

الفنيني من اأع�صاء هيئة التدري�س وغريهم . على اأن تتحرر هذه املراكز من البريوقراطية، وتعطى 

حرية كاملة ملديريها يف اتخاذ القرارات مع م�صاءلتهم عن الإجنازات وحتقيق الأهداف. اإن وجود 

العلم  وا�صتخدام  مل�صتقبلهم  التخطيط  امل�صتمر يف  التفكري  الطلبة على  ي�صجع  �صوف  املراكز  هذه 

الطلبة  . وذلك من خالل تنمية فكر وعلم وقدرات  التعليمية  يتلقونها مبوؤ�ص�صاتهم  التي  واملعرفة 

اأثناء درا�صتهم بكلياتهم ومعاهدهم املختلفة ، واإعدادهم ملتطلبات �صوق العمل ، وتدريبهم على :

املهارات  الدرا�صات،  القدرات،  ال�صوق،  ودرا�صة  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  اإقامة  كيفية 

وال�صلوكيات التي يجب اكت�صابها قبل البدء يف تنفيذ م�صروعهم ال�صغري، وبهذا تكون م�صروعاتهم 
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جازة للتنفيذ فور تخرجهم مبا�صرة.

متطلبات  ح�صب  للعمل  وتوؤهلهم  عمل  فر�صة  لهم  تخلق  التي  وال�صلوكيات  والقدرات  املهارات 

جمتمع الأعمال املحلى والإقليمي والعاملي .

اإن وجود مثل هذه املراكز يف اجلامعات  ميكنه اأن يحقق العديد من الإيجابيات وي�صاعد الطلبة 

وتو�صيع قاعدة  ال�صغرية  الريادية  امل�صاريع  باإقامة  �صواء  اأف�صل  مل�صتقبل  والتخطيط  التفكري  على 

امللكية اأو بالتحلي باكت�صاب العديد من املهارات التي يتطلبها �صوق العمل احلايل . واإذا جنحت هذه 

املراكز يف تدريب وحتفيز غالبية الطلبة على الإقدام على العمل احلر اخلا�س فانه �صوف توؤدى 

بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اإيل تطوير التعليم .

لهذا فان املقومات الأ�صا�صية املطلوبة لها على �صبيل املثال ولي�س احل�صر تتمثل يف 

الآتي  )مرجتى, 2010(:

• العتمادات املالية : مما ل�صك فيه اأن مثل هذه املراكز حتتاج اإىل اعتمادات مالية لإدارتها 	

وكذلك حتتاج اإىل عدد من اخلرباء واملوظفني لديهم خربة يف جمالت ال�صوق وامل�صلريع 

املطلوبة.

• التي 	 احلديثة  واملعدات  بالأجهزة  املراكز  هذه  تزويد  اإن  التكنولوجيا:  واملعدات  الأجهزة 

اأي عمل حيث تتمكن  الأ�صا�س يف جناح  التي هي  املعلومات  توؤهلها ل�صتخدام تكنولوجيا 

الإدارة من تبادل املعرفة بني اجلهات املختلفة املحلية ، والإقليمية ، والدولية وبهذا ت�صتطيع 

مثل هذه املراكز نقل اخلربة واملعرفة املنا�صبة لظروف جمتمعنا.

• القرو�س: تخ�صي�س اعتمادات مالية ملثل هذه املراكز متنح كقرو�س للطلبة الذين �صوف 	

يقيمون امل�سروعات �سغرية على اأن يراعى يف اإعطاء القر�س اأن يكون ب�سروط مي�سرة وان 

ي�صمح للطلبة يف هذه املرحلة باإن�صاء امل�صلريع اخلدمية- ولي�صت فقط امل�صلريع .

• اإن�صاء احل�صانات : اإن تخ�ص�س اجلامعة لهذه املراكز قطع ار�س يقام عليها مباين ت�صلح 	

هيئة  اأع�صاء  من  جمموعة  ذلك  يف  وي�صاعدهم  فيهاالطلبة  يعمل  ح�صانات  تكون  لكي 

التدري�س و اخلرباء يف �صتى املجالت املتعلقة بامل�صاريع الريادية ال�صغرية .

الريادية  امل�صاريع  واإدارة  تنمية  يف  املعا�صرة  التحديات  مواجهة  فاإن  ما�صبق  على  وتاأ�صي�صًا 

تعزيز  من  امل�صاريع  تتمكن هذه  باجلامعات حتى  ولنبداأ  �صبق عر�صه  ما  تنفيذ  يتطلب  ال�صغرية 

ومواجهة   ، والت�صدير   ، الإلكرتونية  والتجارة  الت�صويق  ا�صتخدام  وت�صتطيع  التناف�صية  قدرتها 

مركز  باإن�صاء  الها�صمية  الأردنية  اململكة  يف  الأو�صط  ال�صق  جامعة  قامت  لذا   . التنمية  متطلبات 

لالأعمال الريادية لطلبتها وذلك مل�صاعدتهم فنيُا وعلميًا وماديًا لتبني امل�صاريع الريادية ال�صغرية. 

وي�صعى مركز الأعمال الريادية يف جامعة ال�صرق الأو�صط اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
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• تعزيز الأ�صلوب التطبيقي يف التعليم اجلامعي ودعم التحول نحو الربامج العلمية املنتجة.	

• ت�صجيع الإبداع والبتكار يف جمال الأعمال املتوافقة مع متطلبات التنمية امل�صتدامة.	

• امل�صاهمة يف اإعداد جيل متميز من رجال اأعمال امل�صتقبل.	

• اإعداد الكفايات املهنية املتخ�ص�صة يف جمالت اقت�صاديات املعرفة.	

• تعزيز مبداأ ال�صراكة مع القطاع اخلا�س لالإ�صهام يف حتويل املعرفة اإىل م�صاريع تتوافق 	

و�صوق العمل.

• ت�صجيع الطلبة على ممار�صة العمل احلر وتبني الفكر الريادي الإبداعي.	

• اإعداد الدرا�صات والأبحاث التي ت�صاهم يف دعم اإ�صرتاتيجية اجلامعة نحو الريادة العاملية.	

• جمال 	 يف  املتميزة  واجلامعات  والإقليمية  العاملية  العلمية  اجلهات  مع  الدائم  التوا�صل 

الأعمال الريادية.

• الت�صال والتوا�صل مع قطاعات الأعمال لتوفري البيئة املنتجة لطلبة اجلامعة.	

• ترويج ثقافة الريادة والإبداع لدى طلبة اجلامعة.	

يعمل املركز على حتقيق اأهدافه من خالل اعتماد اأٍي من الو�صائل الآتية:

اأوًل : على م�صتوى الطلبة املبدعني:

• املتخ�ص�صة 	 التدريبية  والــربامــج  العمل  وور�ــس  الإثرائية  والــنــدوات  املحا�صرات  عقد   

تنميتها  و�صبل  املجالت،  خمتلف  ويف  وال�صغرية  املتو�صطة  الريادية  امل�صاريع  جمال  يف 

وتوجيهها وا�صتثمارها.

• رفع 	 اأجل  من  لديهم،  وال�سعف  القوة  ونقاط  الرياديني  الأفــراد  خ�سائ�س  اإىل  التعرف 

كفاءة العملية التعليمية والتدريبية لدى هذه ال�صريحة.

• ا�صتحداث اآلية حتفيز معنوي ومادي لإطالق الطاقات املبدعة الكامنة لدى املتميزين من الطلبة.	

• تنظيم م�صابقات متخ�ص�صة يف خمتلف جمالت الأفكار الريادية على م�صتوى اجلامعة، 	

متهيدًا لتكرمي امل�صاركات والأفكار املتميزة واملبدعة، �صعيًا لتبنيها ون�صر اأعمالها ودعمها، 

والرتويج لها على م�صتوى اجلامعة.

• اخلا�صة 	 امللكية  حقوق  لت�صجيل  املخت�صة  الر�صمية  اجلهات  مع  الت�صال  قنوات  فتح 

باملبدعني يف جمال امل�صاريع الريادية من طلبة اجلامعة.

• و�صبل 	 امل�صاريع  تلك  تطور  مدى  على  الوقوف  اأجل  من  للطلبة  الريادية  امل�صاريع  متابعة 

تطويرها، وتذليل ال�صعوبات التي تواجهها. 

• اأي اأن�صطة اأخرى من �صاأنها حتقيق اأهداف املركز على م�صتوى الأفراد.	

البحث العلمي
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ثانيًا : على م�صتوى امل�صروعات الإبداعية ال�صغرية واملتو�صطة:

• الرتكيز على تاأهيل فئة ال�صباب املبدعني، وذلك من اأجل انتقالهم من فئة الباحثني عن 	

الوظيفة اإىل فئة مالكي امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

• على 	 اأ�صحابها  وتدريب  املبدعني،  من  املقدمة  ال�صتثمارية  الأفكار  جدوى  مدى  درا�صة 

كيفية اإعدادها.

• ا�صتقبال امل�صروعات املجدية )اجلديدة( يف حا�صنة الأعمال لفرتة موؤقتة.	

• اأجل 	 من  وذلك  وخارجه،  الأردن  داخل  الإبداعية  الأعمال  مراكز  مع  والتوا�صل  التعاون 

الإطالع على التجارب املتميزة يف هذا املجال، متهيدًا لال�صتفادة منها يف تقدمي اخلدمات 

للمبدعني املنتفعني من املركز.

• الخــرتاع 	 بــراءات  حقوق  لت�صجيل  املخت�صة  الر�صمية  اجلهات  مع  الت�صال  قنوات  فتح 

اخلا�صة بهذه امل�صروعات.

• التدريب على الأ�ص�س ال�صليمة لإدارة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، وذلك بالتعاون مع 	

اجلهات املخت�صة يف اجلامعة.

• م�صاعدة املبدعني واملتميزين يف اإيجاد م�صادر التمويل لأفكارهم وم�صروعاتهم الإنتاجية.	

• امل�صاعدة يف اختيار الفن الإنتاجي املنا�صب لهذه امل�صروعات.	

• التدريب على مهارات الت�صال والتفاو�س من اأجل التعامل مع كافة املوردين على اختالف 	

اجلهات  مع  بالتعاون  وذلــك  الب�صرية،  ــوارد  امل اأو  اخلــام  املــواد  مــوردي  �صواء  اأنواعهم، 

املخت�صة يف اجلامعة.

• باملعار�س 	 امل�صاركة  عرب  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات  منتجات  ت�صويق  يف  امل�صاعدة 

وتعريفهم بها.

• متابعة تطور هذه امل�صروعات ماليًا وتقنيًا، وتقدمي ال�صت�صارات لت�صويبه، وذلك بناًء على 	

حاجة هذه امل�صروعات.

براأي  ال�صتئنا�س  بعد  اأع�صاء  ت�صعة  من  يتكون  للمركز  رئي�س اجلامعة جمل�صًا  ي�صكل  اأن  على 

جمل�س العمداء، موزعني على النحو التايل:

املجتمع  من  وع�صوين  للتجديد،  قابلة  �صنتني  ملدة  يعينون  اجلامعة،  داخل  من  اأع�صاء  �صبعة 

املحلي، يعني كُل منهما ملدة �صنة واحدة قابلة للتجديد.

يتم اختيار مدير املركز من بني الأع�صاء املعينني يف البند )اأ( من هذه املادة.

يتوىل جمل�س املركز املهمات الآتية:

البحث العلمي

اأ.د. ماهر �صليم



156

اأ. و�صع ال�صيا�صات العامة واخلطة الإ�صرتاتيجية للمركز ورفع التو�صيات ب�صاأنه اإىل الرئي�س.

ب. مناق�صة م�صروع موازنة املركز واتخاذ الإجراءات الالزمة لعتمادها ح�صب الأ�صول.

ج. اعتماد خطة املركز ال�صنوية املت�صمنة ن�صاطه العلمي والبحثي والتدريبي.

د. اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز، وتعديله ح�صب احلاجة وتطور عمل املركز.

هـ. النظر يف احتياجات املركز من املدربني واملوظفني، ورفع التن�صيبات الالزمة ب�صاأنها.

املوؤمترات   وعقد  الزيارات  وتبادل  الوفود  ا�صت�صافة  برامج  ب�صاأن  املدير  تن�صيب  اعتماد  و. 

والربامج التدريبية واإقامة املعار�س وتبادل املن�صورات، وفقًا للنظام القانوين يف اجلامعة.

تعديالت  واأيــة  باملركز  اخلا�صة  العمل  واإجـــراءات  واأ�ص�س  التعليمات  م�صروعات  اقــرتاح  ز. 

تقت�صيها ال�صرورة.

ح. مراقبة ح�صن تنفيذ خطط وبرامج املركز.

ط. اأي اأمور اأخرى ذات �سلة باأهداف املركز يعر�سها رئي�س املجل�س.

الريادية ل يتجاوز  وامل�صاريع  الإبداع  باأعمال  ا�صت�صارية خمت�صة  للمركز هيئة  اأن يكون   على 

عددها ت�صعة اأع�صاء، يتم تعيينهم بقرار من الرئي�س بناًء على تن�صيب من املجل�س.

التو�صيات 

وبالنظر اإىل الدور الذي تلعبه اجلامعات يف عملية التنمية القت�صادية والإجتماعية والتقليل 

التنمية  عملية  يف  اجلامعة  دور  لتفعيل  املقرتحات  بع�س  الباحث  يقدم  لذا   ، البطالة  ن�صبة  من 

القت�صادية والجتماعية، وعلى راأ�صها:

زيادة الوعي باأهمية امل�صاريع الريادية ال�صغرية بني اأع�صاء هيئة التدري�س والطالب والتاأكيد 

على الدور املعنوي اأكرث من العائد املادي.

التن�صيق بني اجلامعات املختلفة وعقد املوؤمترات ملعاجلة ق�صايا البطالة يف املجتمع وبخا�صة 

من خريجي اجلامعات، مع الرتكيز على امل�صاريع الريادية ال�صغرية.

العمل علي حت�صني جودة املخرج التعليمي )اخلريجني( لتحقيق عملية التنمية وا�صتمرارها.

اإن�صاء ما ميكن ت�صميته مبركز امل�صاريع الريادية ال�صغرية على م�صتوى اجلامعات يخدم جميع 

طلبتها من خمتلف الكليات ، ويقوم املركز مب�صاعدة كل من يرغب يف اإن�صاء م�صروع ريادي �صغري . 

وتزود هذه املراكز باملخت�صني واخلرباء الفنيني من اأع�صاء هيئة التدري�س وغريهم .

يقيمون  �صوف  الذين  للطلبة  كقرو�س  متنح  الريادية  للمراكز  مالية  اعتمادات  تخ�صي�س 

امل�صروعات �صغرية .

�صرورة توفري غطاء تنظيمى قانونى حا�صن لهذه امل�صاريع الريادية ال�صغرية للتعامل ال�صريع 

مع امل�صاكل التى تواجهها وتوفري احلماية الالزمة من خالل اجراءات نظامية وقانونية خا�صة.
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نظمت  اجلمعية الأردنية للبحث العلمي،املوؤمتر 

عامل  يف  الأردين  )القت�صاد  الأول  القت�صادي 

اقت�صاديني  وخــرباء  م�صوؤولني  مب�صاركة  متغري(، 

واملديونية،  املــوازنــة  لعجز  حلول  وو�ــصــع  ملناق�صة 

برعاية رئي�س الوزراء الدكتور  عبداهلل الن�صور.

رئي�س  مندوب  والتجارة  ال�صناعة  وزيــر  واأكــد 

وتوازن  ا�صتقرار  اإىل حالة  و�صل  الأردن  اأن  الوزراء 

ــة يف  ــاملــوازن ـــذي حلــق ب اقــتــ�ــصــادي بــعــد الــعــجــز ال

يتحمله خا�صة  الذي  الكبري  والعبء  �صابقة  �صنوات 

األف لجئ  اأكرث من مليون وثالثمائة  ا�صتقباله  بعد 

املركزي  البنك  يف  الحتياطي  كــان  حيث  �ــصــوري، 

عام  نهاية  يف  دولر  مليارات   6 عــن  يقل  الردين 

2012، م�صريا اىل اأن احلكومة واجهت ذلك باتخاذ 

واأدت اىل  �صل�صلة اجراءات كان ل بد من اتخاذها 

البنك  احتياطي  و�صال  عن  اثمرت  ايجابية،  نتائج 

املركزي اإىل �صعف ما كان عليه نهاية عام 2012.

واأ�صار اإىل اأنه متت ال�صيطرة على عجز املوازنة 

مع  بالتعاون  اقت�صادي  برنامج  تنفيذ  مع  بالتوازي 

�صندوق النقد الدويل مبا يحقق م�صلحة القت�صاد 

تخفي�س  على  العمل  مت  انــه  اإىل  لفــتــا  الردين، 

ا�صتمرار  واملحافظة على  الواردات  وزيادة  النفقات 

النمو القت�صادي.

الطاقة على احلكومة هي 165  ا�صعار  اإن  وقال 

الأردنــيــني  املواطنني  من  باملائة   83 لـ  تباع  فل�صا، 

باأقل من 60 فل�صا ما اأدى اىل عجز كبري يف املوازنة 

و�صل اإىل حوايل 4 مليارات دينار يف ح�صابات �صركة 

الكهرباء الوطنية، ما تطلب ال�صري بربنامج ا�صالح 

اقت�صادي واتخاذ قرارات �صعبة ادت اإىل ال�صيطرة 

على العجز يف املوازنة.

وك�صف عن اأن النتائج ظهرت خالل عام 2013 

توقعات  مع  باملائة،   3 مقداره  كان هناك منو  حيث 

باأن ي�صل النمو خالل ثالث �صنوات القادمة اىل 5 

مقبولة،  ولكنها  كافية  لي�صت  الن�صبة  وهذه  باملائة، 

املجال  هــذا  يف  الردنــيــة  التجربة  ان  اإىل  م�صريا 

ا�صبحت مثال يحتذى ويوؤخذ منها درو�س م�صتفادة 

ان  رغم  امل�صاكل،  من  النوع  هذا  معاجلة  كيفية  يف 

القت�صادي  النمو  حتفيز  تتطلب  القادمة  املرحلة 

وتخفي�س عجز املوازنة.

املوؤمتر القت�ضادي الأردين يف عامل متغري
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يناق�س  ال�صتثمار  قانون  م�صروع  ان  اىل  واأ�صار 

قريبا،  النور  يــرى  و�صوف  النواب  جمل�س  مع  الآن 

بني  الفجوة  وجت�صري  العقول  ا�صتغالل  اىل  داعيا 

ــا واجلــامــعــات مــن جــهــة، وبــني القطاع  الأكــادميــي

اخلا�س والقطاع العام من جهة اأخرى.

العلمي  للبحث  الأردنــيــة  اجلمعية  رئي�س  وقــال 

الردين  القت�صاد  اإن  البطيخي،  ـــور  اأن الــدكــتــور 

عانى  العاملية  الأقت�صادات  من  غــريه  �صاأن  �صاأنه 

املالية  الزمـــة  تــداعــيــات  بفعل  انكما�صية  ظــروفــا 

عن  ناهيك  العربي،  والربيع  العاملية،  والقت�صادية 

التطورات القليمية الخرى ما عزز حالة الغمو�س 

حيث انعك�س ذلك ب�صكل او باآخر على عجز املوازنة 

الأزمــة  هــذه  اجتاز  الردن  ان  اىل  م�صريا  العامة، 

بف�صل اهلل وال�صيا�صة احلكيمة.

تدابري  و�صعت  الأردنــيــة  احلكومة  ان  واأ�صاف 

ال�صابقة  النمو  م�صتويات  اىل  للعودة  واجــــراءات 

وحتقيق منو بواقع ثالثة باملائة كما ك�صفت البيانات 

التح�صن  اإىل  الأردين  البنك املركزي  ال�صادرة عن 

الذي طراأ على البنود اليجابية مليزان املدفوعات ل 

للمملكة،  الواردة  الأموال  بتدفق  املتعلقة  تلك  �صيما 

احل�صابات  اأر�ــصــدة  من  عــدد  يف  وفـــورات  وحتقيق 

واملوازين الخرى املكونة للميزان ذاته حيث تراجع 

كن�صبة  املدفوعات  مبيزان  اجلــاري  احل�صاب  عجز 

من الناجت املحلي الإجمايل بواقع خم�س نقاط مئوية 

وهذا مبثابة موؤ�صر ايجابي يف الجتاه ال�صحيح.

اربعة حماور  ينق�صم اىل  املوؤمتر  اأن  وا�صار اىل 

رئي�صة هي املوازنة العامة واملديونية الأردنية واأ�صواق 

والنمو  املعريف  والقت�صاد  الأردنــيــة  واملــال  النقد 

القت�صادي وترويج قطاعات العمال الردنية.

بــــدوره عــر�ــس رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس القــتــ�ــصــادي 

بعنوان  ــة  ورق ال�صرع  منذر  الدكتور  والجتماعي 

ترتك  ان  من  اعمق  القت�صادية  امل�صكالت  )حــل 

خاللها  اكـــد  مبــفــردهــم(،  حللها  لالقت�صاديني 

يعاين  التي  امل�صاكل  باأ�صباب  اجلــاد  البحث  اأهمية 

احللول  واقــرتاح  علميا  وت�صخي�صها  القت�صاد  منا 

العملية لها.

�صركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  عر�س  جهته،  من 

املجايل  عامر  املهند�س  الردنية  الفو�صفات  مناجم 

لــــدور الــ�ــصــركــة يف القــتــ�ــصــاد الــوطــنــي حــا�ــصــرا 

التي  ال�صتثمارات  اأن حجم  اىل  م�صريا  وم�صتقبال، 

حققتها ال�صركة وال�صركات احلليفة والتابعة، والتي 

من �صاأنها خلق املزيد من الفر�س لكافة الن�صاطات 

القت�صادية يف اململكة.

للموؤمتر  التح�صريية  اللجنة  رئي�س  واأ�ــصــار 

الدكتور احمد زكريا �صيام اىل اأن من ابرز الأوراق 

واملوا�صيع التي يناق�صها املوؤمتر يف حماوره املختلفة 

واملوازنة  واثارها(،  م�صادرها  الردنية  )املديونية 

الداخلي  الــديــن  واأثـــر  الردنــيــة  واملديونية  العامة 

ودميومة  القت�صادي  النمو  على  اخلارجي  والدين 

الدين العام يف الردن.
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البحث العلمي يف التغري املناخي

اجلامعة  يف  اجلغرافيا  اأ�صتاذ  الأردين  اخلبري  قال 

اأكرث  هي  ال�صنة  هذه  اإّن  �صحادة  نعمان  الدكتور  الأردنية 

�صنة جفاف يف تاريخ الأردن، متوقعا اأّن يكون �صيف هذا 

العام حارا جدا ب�صكل غري م�صبوق.

للبحث  الأردنــيــة  اجلمعية  نظمتها  نــدوة  خالل  وبني 

اأّن ما  العلمي بعنوان )البحث العلمي يف التغري املناخي( 

ت�صهده  الذي  املناخي  التغري  يح�صل من جفاف ناجت عن 

املنطقة والعامل، حيث اأّن الأردن من الدول املتاثرة ب�صكل 

امليت  البحر  م�صتوى  اأّن  وك�صف  التغري.  بهذا  رئي�صي 

انخف�س خالل �صهر واحد حوايل 33 �صنتيمرتا، م�صتبعدا 

بنف�س الوقت اأي حت�صن يف الو�صع خالل ال�صنوات املقبلة، 

وذلك ب�صبب تغري املناخ الذي اأثر على اململكة.

مناطق  كثري من  املناخي يف  التغري  اإّن  �صحادة  وقال 

منطقة  يف  نحن  لالأ�صف  ولكن  اإيجابي  تاأثري  له  العامل 

العامل  يف  منطقة  اأكــرث  املتو�صط  الأبي�س  البحر  حو�س 

ينعك�س عليها تاأثري التغري املناخي ب�صكل �صلبي.

يبدي  املنطقة  يف  الأمــطــار  معدل  اأّن  �صحادة  واأكــد 

اآخذ  الأمــطــار  هــذه  معدل  واأن  للتناق�س،  عاما  اجتاها 

بالتناق�س �صنة بعد �صنة .

ل  الو�صع  هــذا  وملواجهة  اأنــه  اإىل   املحا�صر  واأ�ــصــار 

التوعية  وزيــادة  املناخي  التغري  حالة  مع  التكيف  من  بد 

املــثــال  �صبيل  وعــلــى  ـــه  اأن اإىل   مــ�ــصــريا  ــجــال،  امل هـــذا  يف 

قبل  تت�صرب  للبيوت  تاأتي  التي  املياة  كمية  ن�صف  فــاإن 

يف  ــاآكــل  وت املــيــاه  �صبكات  يف  م�صاكل  وهــنــاك  و�صولها، 

اعتداءات  من  له  تتعر�س  ما  على  عالوة  ال�صبكات،  هذه 

�صحادة  واأ�ــصــاف  والآخـــر.  احلــني  بني  وغريها  و�صرقات 

جدا،  قليل  الن  حتى  املناخ  التغري  اثار  من  مل�صناه  ما  اأن 

ولكن ما يحمله لنا امل�صتقبل اأكرث بكثري مما حتقق فعال، 

ت�صارع كبري. الحتبا�س احلراري يف  واأن معدلت   خا�صة 

والآداب  الــرتبــويــة  الــعــلــوم  كلية  عميد  بــني  جهته  ومــن 

ـــــروا( الــدكــتــور اإبــراهــيــم الــعــرود اأنـــه يف حال  يف )الأون

ــاخــي، فـــاإن  ــري مــن ــغ ـــفـــاع عــلــى احلــــــرارة وت حــــدوث ارت

ــرق الــبــحــر الأبــيــ�ــس املــتــو�ــصــط متــيــل اإىل   ــص مــنــطــقــة �

�صمال  ــة  اجلــوي املنخف�صات  تــكــون  والــ�ــصــبــب  اجلــفــاف 

الــ�ــصــمــال. اإىل   ــا  ــه املــتــو�ــصــط وحتــرك الــبــحــر   مــنــطــقــة 

وقال اإّن العجز املائي يف الأردن �صوف ي�صتمر هذه ال�صنة 

اأ�صعار  اأّن  ال�صكاين وقلة املطر كما  التزايد  ويزداد نتيجة 

املواد الغذائية �صوف ترتفع. واأ�صار العرود اإىل  اأّن النظام 

ت�صقط  التي  املياه  كمية  لأن  ه�س  نظام  الأردن  يف  املائي 

عليها كمية قليلة وبالتايل فاإن اأي تغري يف املناخ يوؤثر على 

الأردن ب�صكل كبري.

املعلومات  ن�صر  اإىل   اجلوية  الأر�ــصــاد  دائــرة  ودعــا 

بها  واملواطنني  واملخت�صة  الباحثة  وتزويد جميع اجلهات 

بالإ�صافة اإىل  زيادة التوعية .

جهات  لدى  املاأخوذة  الفكرة  اأّن  اإىل   العرود  واأ�صار 

التي  الأمــطــار  مياه  من  باملائة   90 اأن  الأردن  يف  عديدة 

ت�صقط على الأر�س تتبخر، هي فكرة خاطئة م�صريا اإىل  اأّن 

40 اإىل  50 باملائة من املياه التي ت�صقط هي مياه خ�صراء، 

والــزراعــة،  النباتات  وتنمو  الــرتبــة  منها  ت�صتفيد  حيث 

وبالتايل هي مياه لي�صت مفقودة، اإمنا مياه مفيدة، واملياه 

الفاقدة اأو املتبخرة يف الأردن هي ما بني 20 اإىل  30 باملائة 

اأخرى  اأمــور  يف  الأمطار  باقي  من  ي�صتفاد  حني  يف  فقط 

 تختلف من منطقة جغرافية اإىل  منطقة جغرافية ثانية.

اللجنة  رئي�س  اأدارهـــا  التي  الــنــدوة  يف  امل�صاركون  ودعــا 

الدكتور  العلمي  للبحث  الأردنــيــة  اجلمعية  يف  الثقافية 

اجلــفــاف،  حــالــة  اإعـــالن  اإىل   احلكومة  النجار  م�صلح 

اإجــراء  ويتطلب  وا�صح  املائي  الو�صع  اأّن  اإىل   م�صريين 

حكوميا.
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ركزت حما�صرة متخ�ص�صة نظمتها اجلمعية الأردنية 

املجال  يف  العلمي  البحث  واقـــع  بــعــنــوان  العلمي  للبحث 

الريا�صي، وتطلعات لآفاق جديدة، قّدمها نائب �صمو رئي�س 

يف  الريا�صية  الرتبية  اأ�صتاذ  الأردنــيــة،  الأوملبية  اللجنة 

اجلامعة الأردنية الأ�صتاذ الدكتور �صاري حمدان، وح�صرها 

خرباء وباحثون واأ�صاتذة جامعات على اأهمية اإيالء البحث 

نظرا  الهتمام  مــن  املــزيــد  الريا�صي  املــجــال  يف  العلمي 

لأهمية هذا القطاع.

التي قّدمه فيها رئي�س  واأ�صار املحا�صر يف حما�صرته 

العلمي  البحث  اأّن  اإىل   البطيخي  اأنــور  الدكتور  اجلمعية 

العلمي يف جمالت  الريا�صي �صاأنه �صاأن البحث  يف املجال 

توفري  اأهمية  اإىل   ولفت  الدعم  �صعف  من  يعاين  عديدة 

الكايف  الوقت  واإعطائهم  الأ�صاتذة  وتفريغ  املنا�صبة  البيئة 

لإجراء بحوث تطبيقية يف هذا املجال.

ودعا املحا�صر اإىل  اأّن تكون هناك   بحوث متميزة يف 

املجال الريا�صي وتن�صر يف جمالت عاملية واإىل اأهمية اإعادة 

النظر يف تعليمات الرتقية، بحيث يتم اإعطاء البحث املتميز 

واملن�صور مبجالت عاملية 5 نقاط ، وكذلك اإعطاء 5 نقاط 

لرباءة الخرتاع.

البحوث  اإىل   الــتــوجــه  ــرورة  �ــص على  حــمــدان  واأكـــد 

املــدار�ــس  يف  ــيــة  الأردن الريا�صة  تخدم  التي  التطبيقية، 

وكليات املجتمع واجلامعات وو�صوًل اإىل املنتخبات الوطنية 

ف�صيولوجي  كمخترب  الــالزمــة  املــخــتــربات  توفري  وكــذلــك 

النف�س خمترب علم احلركة  وعلم  التعلم احلركي  وخمترب 

الباحثني  حتفيز  يتم  اأّن  اإىل   حمدان  ودعــا  وامليكانيكا. 

املميزين من خالل تاأ�صي�س جائزة من قبل �صندوق البحث 

اأنه مل يرد ا�صم الرتبية الريا�صية على  العلمي م�صريا اإىل 

قائمة املو�صوعات التي خ�ص�صت لها جوائز.

واقرتح حمدان عددا من املجالت لإجراء بحوث حولها 

اأهمها  من  والتي  العليا  الدرا�صات  طلبة  قبل  من  خا�صة 

وم�صاريع(  )برامج  املدر�صية  الريا�صة  لتطوير  درا�صات 

التحليل  ودرا�ــصــات  اجلامعية  الريا�صة  لتفعيل  ودرا�ــصــات 

الفردية  الألعاب  يف  الوطنية  املنتخبات  لالعبي  احلركي 

الريا�صات  اإحــدى  لتطوير  ا�صرتاتيجيات  لبناء  ودرا�صات 

الأوملبية ولدورة اأوملبية قادمة ودرا�صات لبناء معايري للياقة 

البدنية والريا�صة للجميع.

الأوملبية  اللجنة  جائزة  تاأ�صي�س  اإىل   حمدان  ودعــا 

للبحث العلمي يف املجال الريا�صي الأوملبي.

الإعداد  درا�صات يف جمال  اإجــراء  �صرورة  على  واأكد 

النف�صي لالعبي املنتخبات الوطنية و درا�صات يف الت�صويق 

احلركة  تــاريــخ  لتوثيق  ودرا�ـــصـــات  والإعــــالم  الــريــا�ــصــي 

الأولومبية والحتادات الريا�صية يف الأردن واإجراء بحوث 

م�صرتكة بني طلبة الدكتوراه واأع�صاء هيئة التدري�س وتفريغ 

بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س ممن يحملون درجة الأ�صتاذية 

ملدة ف�صل واحد لإجراء بحوث تطبيقية وبحوث للحد من 

التع�صب  ظاهرة  من  وللحد  املن�صطات،  تعاطي  ظاهرة 

الريا�صي و�صغب املالعب.

كدت  التي  املداخالت  من  العديد  املحا�صرة  وتبعت 

واأهمية  الأردن  والريا�صي يف  ال�صبابي  القطاع  اأهمية  على 

اإيالئه الهتمام الالزم .

واقع البحث العلمي يف املجال الريا�ضي 

وتطلعات لآفاق جديدة



165 البحث العلمي

نظمت اجلمعية الأردنية للبحث العلمي ندوة متخ�ص�صة 

بعنوان “الأ�صباب الرئي�صة لأمرا�س الكلى والطرق اجلديدة 

يف العالج” مب�صاركة عدد من الأخ�صائيني والباحثني.

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأدارهــا  التي  الندوة  وهدفت 

الإ�صابة  اأعرا�س  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل   البطيخي  اأنــور 

دون  واحليلولة  معه  للتعامل  الطرق  واأجنع  الكلى  باأمرا�س 

قبل  من  مرجوة  غري  نتائج  اإىل   والو�صول  الو�صع  تفاقم 

و�صغط  الكلى  وزراعـــة  اأمــرا�ــس  م�صت�صار  ودعــا  املري�س. 

عن  الكلى  باأمرا�س  للعناية  العاملية  الرابطة  رئي�س  الدم- 

عي�صى  الدكتور  اأفريقيا  و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق  منطقة 

كواليت، ال�صيدات امل�صابات باأمرا�س الكلى لعدم الإجناب، 

لفتا اإىل  اأنه قد يكون الق�صور الكلوي �صببا يف الإجها�صات 

املتكررة اأو الولدة املبكرة اأو نق�س وزن اجلنني.

�صرب  مــن  ــار  الإكــث املــواطــنــني  جميع  كواليت  ون�صح 

ال�صوائل بحيث تكون كمية البول اأكرث من لرت ون�صف يوميا 

جنينية  ت�صوهات  اأي  واك�صاف  احلمل  مراجعة  يف  والدقة 

اخللقية  الت�صوهات  بعد  اكت�صاف  ميكن  اأنه  مبينا  مبكرة، 

لدى اجلنني قبل الولدة عن طريق الفح�س باملوجات فوق 

ال�صوتية، واإذا ثبت وجود اأي ت�صوهات خلقية ميكن التدخل 

فيها جراحيا بعد الولدة مبا�صرة ملنع الف�صل الكلوي خا�صة 

اإذا كان هناك ان�صداد يف امل�صالك البولية، واأن اإهمال مثل 

هذه الت�صوهات ولو لفرتة ق�صرية قد يوؤدي اإىل  ف�صل مزمن.

واأ�صار كواليت اإىل  اأّن مر�س ال�صكري قد ي�صبب الف�صل 

اأكرث  اأكرث ويح�صل ذلك  اأو  الكلوي بعد مرور ع�صرين �صنة 

وارتفاع  العالج  واإهمال  الوراثية  العوامل  بع�س  وجود  عند 

باملحافظة  اأنه ميكن تاليف ذلك  اإىل   م�صريا  الدم،  �صعط 

على  املحافظة  مع  دقيق  ب�صكل  بالدم  ال�صكر  م�صتوى  على 

مبكرة  احلالة  اكت�صفت  واإذا  طبيعي،  مب�صتوى  الدم  �صغط 

ذلــك. متنع  التي  العقاقري  بع�س  املري�س  اإعــطــاء   ميكن 

لبع�س  اخلاطئ  التناول  مثل  املمار�صات  بع�س  من  وحــذر 

امل�صتخدمة  والأعــ�ــصــاب  لـــالآلم  املخف�صة  خا�صة  ـــة  الأدوي

لتخفيف الوزن.

وحتدث الدكتور كواليت عن زراعة الكلى، م�صريا اإىل 

متويف  �صخ�س  من  توؤخذ  اأو  قريب  اإما عن طريق  تتم  اأنها 

الأمرا�س  من  خاليا  املتربع  يكون  اأّن  من  بد  ول  دماغيا، 

خا�صة ال�صكر وال�صغط ول يقل عمره عن 18 �صنة، ول يزيد 

على 65 �صنة، ول يكون حامال لأي فريو�س اأو بكترييا، ولبد 

والأمرا�س  القلب  اأمرا�س  من  خاليا  املتلقي  يكون  اأن  من 

املزمنة وغري حامل للفريو�صات.

وقال “يرتاوح متو�صط عمر الكلية املزروعة من 12اإىل 

بكثري،  اأق�صر  اأو  بكثري  ذلك  من  اأطول  تكون  وقد  �صنة   15

طبيعية  حياة  يعي�س  اأّن  للكلية  املتلقي  املري�س  وي�صتطيع 

وميار�س ن�صاطاته ب�صكل عادي مثلما ميكنه الإجناب �صواء 

اأكان ذكرا اأم اأنثى”.

اأكــدت  التي  املــداخــالت  من  العديد  الندوة  وت�صمنت 

ودعم  الكلى  اأمرا�س  جمال  يف  العلمي  البحث  دعم  اأهمية 

للقيام  البيئة املنا�صبة لهم  الباحثني يف هذا املجال وتوفري 

ببحوثهم .

الأ�ضباب الرئي�ضة لأمرا�س الكلى والطرق اجلديدة يف العالج
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نــظــمــت اجلـــمـــعـــيـــة الأردنــــــيــــــة لــلــبــحــث 

بعنوان  متخ�ص�صة  نـــدوة  عــمــان  يف  العلمي 

م�صيء  معلم  بــالــتــغــذيــة:  الإدراك  )عــالقــة 

ــاركــة عــــدد من  ــص ــمــي( مبــ� ــل ــع ــحــث ال ــب يف ال

واملتخ�ص�صني. والباحثني  واخلــرباء   العلماء 

الفقيه خالل  اأحــمــد  الــدكــتــور  الــبــاحــث  ــني  وب

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأدارهـــا  التي  الندوة 

تبداأ  لالأم  ال�صليمة  التغذية  اأّن  البطيخي  اأنــور 

الر�صاعة  فرتة  وخالل  اأثنائه  ويف  احلمل  قبل 

اأّن  اإىل   م�صريا   ، �صنتني(  )اأول  الطبيعية 

اإىل   يقود  قد  احلامل  الأم  تغذية  يف  الإفــراط 

غدة  يف  ال�صهية  تنظيم  مركز  يف  دائــم  تغيري 

يوؤدي  قد  مما  الأو�صط  الدماغ  يف  املهاد  حتت 

اإىل  البدانة.

اأنه يجب الهتمام بالأم  اإىل  الفقيه  واأ�صار 

وهم  اأ�صحاء  الأطفال  ليغدو  الأطباء  قبل  من 

لالأم  بالن�صبة  احلديد  اأهمية  على  كبار.وركز 

احلامل، م�صريا اإىل  اأّن فقر الدم الناجم عن 

الإدراك،  على  �صلبيًا  تاأثريًا  يوؤثر  احلديد  عوز 

فهو  بخا�صة،  العمر  مــن  �صنتني  اأول  خــالل 

ي�صعف من منو الدماغ وتطوره وبالتايل ي�صعف 

احلركي،  والتطور  العقلي  الأداء  وظائف  من 

 والأداء املدر�صي، والنمو العاطفي الجتماعي .

مكونات  من  رئي�س  كمكون  اليود  اأهمية  وبــني 

وتطور  لتكوين  �ــصــروري  فهو  الدرقية  الــغــدة 

ال�صديد لالأم  اليود  يوؤدي عوز  الأع�صاب حيث 

متخلفة  اأطفال ذوي عقول  ولدة  اإىل   احلامل 

بريطانية  بدرا�صة  م�صت�صهدا   ، �صديد  ب�صكل 

حديثة بهذا ال�صاأن .

 ARA و DHA ولفت اإىل  اأّن احلم�صني

الــدمــاغ. تكوين  يف  رئي�صتني  لبنتني   ي�صكالن 

زيادة  اأهمية  اإىل   الندوة  يف  امل�صاركون  ودعــا 

الإطـــار  بــهــذا  جتـــرى  الــتــي  العلمية  الــبــحــوث 

والتوعية لدى الأمهات.

عالقة الإدراك بالتغذية: معلم م�ضيء يف البحث العلمي
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قال الأمني العام امل�صاعد للمجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 

مير  الأردن  بــاأّن  اجلميع  يعرتف  اأّن  يجب  الكرمي:  فــواز  الدكتور 

على  يحتم  الو�صع  وهذا  الطاقة،  و�صع  حيث  من  خطرية  مبرحلة 

ل  حيث  واجلديدة،  املتجددة  الطاقة  حلول  لإجناح  العمل  اجلميع 

حل يف الأفق اإل هذه احللول.

واأ�صاف يف ندوة متخ�ص�صة نظمتها اجلمعية الأردنية للبحث 

على  -احلقائق  الأردن  يف  املتجددة  الطاقة  )واقــع  بعنوان  العلمي 

اأّن  البطيخي: يجب  اأنور  الدكتور  رئي�س اجلمعية  واأدارها  الأر�س( 

الت�صريعات  اإ�صدار  عن  احلكومة  قليال:  الأطــراف  جميع  تتنازل 

والتعليمات التي ي�صعب تطبيقها اأو مراقبتها وتتطلب جهدا اإ�صافيا 

وتقدم حوافز لل�صركات. وال�صركات عن العائد الآين )ولي�س الربح( 

الطاقة  با�صتغالل  الأردن  جتربة  بنجاح  معني  اجلميع  اأّن  موؤكدا 

املتجددة.

تقطعها  التي  ال�صابقة  بالتعهدات  اللتزام  اإىل  �صرورة  ودعا 

الــرتاجــع  ـــدم  وع املــتــجــددة  الــطــاقــة  يف  للم�صتثمرين  احلــكــومــة 

والو�صوح  ال�صفافية  بعدم  ونتهم  امل�صداقية  نفقد  ل  حتى  عنها 

امل�صوؤولية  مفهوم  �صمن  ح�صاباتها  ال�صركات  حت�صب  اأّن  و�صرورة 

الوطنية. امل�صلحة  على  الآين  الــربــح  تــقــدمي  وعـــدم   املجتمعية 

الكهرباء،  ل�صركات  حوافز  نظام  و�صع  اأهمية  على  الكرمي  واأكــد 

وللم�صتثمرين، واأن يتم التعامل مع ال�صركات ك�صركاء يف حل مع�صلة 

الطاقة يف الأردن وتفعيل �صندوق الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

ليقوم بدوره يف �صد الفجوة التمويلية مل�صاريع الطاقة املتجددة.

اأوفر  املتجددة  الطاقة  م�صادر  من  الكهرباء  توليد  اإّن  وقال 

اقت�صاديا من الو�صائل التقليدية احلديثة وبالتايل ل بد من اإدخال 

حوافز للطاقة املتجددة يف الأردن.

وا�صار املحا�صر اإىل  اأّن هذه احلوافز تتمثل بفر�س �صعر �صراء 

ت�صجيعي من م�صادر الطاقة املتجددة )كما يف التعليمات اجلديدة 

لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء( واعتبار تكلفة الأثر البيئي �صلبا على 

م�صادر  على  بيئية  غرامة  احت�صاب  خالل  من  التقليدية  الو�صائل 

الطاقة التقليدية ملكافاأة الطاقة املتجددة على �صداقتها للبيئة.

وخا�صة  الأردن  يف  الطاقة  لقطاع  املالية  امل�صكلة  اأّن  وبــني 

م�صر  من  الطبيعي  الغاز  اإمــدادات  تعطل  بعد  تفاقمت،  الكهرباء 

مما رفع من اخل�صارة الرتاكمية ل�صركة الكهرباء الوطنية )مملوكة 

بالكامل للحكومة( اإىل  نحو 4 بليون دينار م�صريا اإىل  اأّن خ�صارة 

الكهرباء الوطنية هي الدافع الرئي�صي وراء رفع تعرفة الكهرباء قبل 

اأ�صهر والتعهد ل�صندوق النقد الدويل برفعها على مراحل.

يف  ن�صبيا  طويلة  ملدة  الكهرباء  تعرفة  تثبيت  اأّن  اإىل   واأ�صار 

احلكومات  وعرب  النفطية(  امل�صتقات  اأ�صعار  مع  )مقارنة  ال�صابق 

ال�صابقة زاد من تفاقم امل�صكلة.

واأكد الكرمي على اأّن مو�صوع الطاقة يف الأردن من املو�صوعات 

وطرائق  باأ�صاليب  م�صاكله  تعالج  اأّن  يجب  بحيث  والهامة  احليوية 

اإبداعية ومب�صاركة اجلميع )القطاعني العام واخلا�س واملواطنني(.

وعر�س الكرمي امل�صاكل التي تعرت�س قطاع الطاقة يف الأردن 

والتي من اأبزرها حمدودية م�صادر النفط والغاز لغاية الآن ووجود 

التكنولوجيا  ن�سوج  عدم  ولكن  الزيتي  ال�سخر  من  هائل  احتياط 

امل�صتغلة للخام اأو حت�صن اقت�صادياتها ما يحد من فر�س ا�صتغاللها 

وقــدرات  لرتتيبات  واحلاجة  النووية  الطاقة  خطورة  اإىل   ا�صافة 

حظا. اأقــل  البديل  هــذا  يجعل  ممــا  حاليا  مــتــوافــرة  غــري   ب�صرية 

الطاقة  على  والعتماد  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  رفــع  اإىل   ودعــا 

من  املخاطر  باأقل  الزيتي  ال�صخر  بديل  تبني  ميكن  كما  املتجددة 

البيئية. والنواحي  القت�صاديات  وحت�صن  التكنولوجيا  ن�صوج   حيث 

واعترب اأّن �صدور قانون الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012 

يعترب بحد ذاته خطوة مهمة على الطريق ال�صحيح ولي�س احلل. بل 

احلل يكمن فيما يتبع من خطوات فعلية على اأر�س الواقع.

واأ�صاتذة  والباحثني  املثقفني  دور  اأهمية  على  الكرمي  واأكــد  

اجلامعات يف حل م�صكلة الطاقة من خالل توعية الأهل والأقارب 

فيما يتعلق برت�صيد ال�صتهالك والتحول نحو رفع كفاءة الطاقة يف 

كفاءة  وبدائل  مفاهيم  واإدخــال  وجمتمعاتهم  ومكاتبهم  منازلهم 

وترويج  املختلفة  عملهم  جمالت  �صمن  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة وت�صجيعها ب�صتى الو�صائل والطرق 

والكتابات يف املجالت  امل�صاهمة باملحا�صرات والندوات  من خالل 

التحليل  اآليات  اإن�صاج  يف  وامل�صاهمة  املحلية  وال�صحف  العلمية 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  مل�صاريع  والقت�صادي  الهند�صي 

والعمل على اأّن يكون اجلميع القدوة يف رفع الكفاءة وتبني الطاقة 

املتجددة يف جميع املجالت.

على  اأجمعت  التي  املــداخــالت  من  العديد  الندوة  وت�صمنت 

يف  الطاقة  م�صكلة  ملواجهة  اجلهات  جميع  جهود  تكاتف  �صرورة 

الأردن التي اأ�صبحت م�صكلة تقلق اجلميع.

واقع الطاقة املتجددة يف الأردن
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العلمي  للبحث  ــيــة  الردن اجلمعية  يف  بـــدات  

بالتعاون مع الحتاد الوروبي تنفيذ املرحلة الثانية 

من امل�صروع التعليم القائم على  ال�صتق�صاء الذي 

ينفذ على م�صتوى العامل مب�صاركة الردن

مدر�صة  امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  وت�صمل 

عمر  ومدر�صة  عمان  يف  الثانوية  اجلامعة  ا�صكان 

ومدر�صة  الكرك  يف  للذكور  الثانوية  اخلطاب  بن 

ميمونة بنت احلارث ال�صا�صية املختلطة يف الرمثا 

مادبا  يف  للتميز  الــثــاين  عــبــداهلل  امللك  ومدر�صة 

ومدر�صة ابو ذر الغفاري يف الزرقاء.

اختيار  اخــريا  اعلن  الوروبـــي  الحتـــاد  وكــان 

تنفذه  �صخم  تعليمي  م�صروع  اىل  و�صمه  الردن 

القائم  العلوم  لتعليم  متقدمة  اوروبــيــة  جامعات 

الردن  من  العلمي  للبحث  الردنية  اجلمعية  على 

و�صمهـا لهـذا امل�صروع اىل جانب 11 جامعة اوروبية 

على  اجلمعية  به  تقوم  الــذي  املتميز  للدور  نظرا 

على  الوحيدة  الدولة  الردن  ليكون  ال�صتق�صاء 

م�صتوى العامل من خارج القارة الوروبية التي يتم 

�صمهـا اىل هـذا امل�صروع، 

يف  واخلـــارج  الردن  اختيارم�صتوى  مت  حيث 

ترويج ودعم وتبني البحث العلمي والباحثني

مرحلته  مــن  ا�صتفاد  ــذي  ال امل�صروع  وي�صهـم 

الوىل خم�س مدار�س اردنية يف حت�صني طرق تعليم 

مدار�س  يف  ال�صتق�صائي  املنهـج  واعتماد  العلوم 

اململكة مما ينعك�س ايجابا على تعليم مادة العلوم 

وعلى املهـارات التعليمية التي يتزود بهـا الطالب، 

م�صريا اىل النتائج اجليدة التي حققهـا الطلبة يف 

على  فيهـا  طبق  والتي  امل�صروع  من  الوىل  املرحلة 

خم�س مدار�س. 

�صنة  كل  يعمل  �صنوات  ثالث  امل�صروع  وي�صتمر 

ع�صرة  يدربهـم  وطالبة،  طالب   300 تدريب  على 

�صمن  وتاهـيلهـم  اعدادهـم  يتم  ومعلمات  معلمني 

طرق  على  الطلبة  ــوؤلء  هـــ تعليم  ليتم  املــ�ــصــروع 

ال�صتق�صاء من خالل مواد مربوطة باملهـارات ول 

التزامات  اية  والتعليم  الرتبية  وزارة  على  يرتتب 

مالية بهـذا اخلو�س. 

البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من م�ضروع التعليم 

القائم على ال�ضتق�ضاء  


