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واالقتصادي  االجتامعي  املستوى  عىل  وهاماً  بارزاً  عنرصاً  الجغرافية  األسامء  تعترب 

اآلونة  يف  االهتامم  وزاد  للمكان،  واملستقبل  بالحارض  املايض  تربط  والتاريخي، وهي 

التنموية  باملسرية  يتعلق  ما  بكل  املكان  تربط  والتي  الجيومكانية  بالعلوم  األخرية 

والدفاعية ألي بلد كان.

العدد الخامس من مجلة األسامء الجغرافية ضمن نشاطات الشعبة  ويأيت إصدار 

العربية يف نرش املعرفة وتبادل الخربات بني الخرباء العرب يف مجال األسامء الجغرافية 

تتويجاً لتفعيل دور االسامء الجغرافية يف الوطن العريب ليأخذ دوره الحقيقي يف التنمية 

من  عدد  بعد  العدد  هذا  اصدار  ويأيت  كام  والعريب،  املحيل  املستوى  عىل  املستدامة 

الفعاليات الهامة  يف مجال األسامء الجغرافية  يف الفرتة األخرية عىل املستوى العريب أو 

الدويل، وما متخض عن تلك الفعاليات من نتائج إيجابية تخدم املصلحة العربية والعمل 

العريب املشرتك يف هذا املجال؛  ومن أبرزها االتفاق العريب عىل النظام العريب املوحد لنقل 

الحروف العربية إىل الحروف الرومانية ) الرومنة ( يف اجتامع الرياض 2017، وإقراره 

ك��ل��م��ة ال��ع��دد
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الجغرافية  العاملية لخرباء األسامء  الحادي عرش للمجموعة  واعتامده رسميا يف املؤمتر 

والذي ُعقد يف نيويورك عام 2017، إضافة إىل فعاليات الشعبة العربية ضمن خطتها 

الكتب  العديد من  العربية، وإصدار  للشعبة  االلكرتوين  املوقع  إنشاء  املستقبلية مثل 

والنرشات يف مجال األسامء الجغرافية، وعقد الدورات واالجتامعات واملحارضات.

ويتضمن هذا العدد العديد من املقاالت واألبحاث الهامة يف مجال األسامء الجغرافية، 

وترحب رئاسة الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية  باملقاالت والبحوث وتقارير 

الدول واللجان واملجموعات لنرشها يف األعداد املقبلة.

والله املوفق،،،
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أبرز انجازات المملكة االردنية الهاشمية
 في مجال االسماء الجغرافية

 في الذكري الخمسين إلنشاء المجموعة 
العالمية لخبراء األسماء الجغرافية

العربية  الدول  من  الهاشمية  األردنية  اململكة  تعتبر 

األسماء  موضوع  في  العربي  العالم  في  السّباقة 

األردني  امللكي  الجغرافي  املركز  وأصدر  الجغرافية، 

 ) الجغرافية   الوطنية لألسماء  اللجنة  )رئيس ومقر 

ومخططات  خرائط  )من  املطبوعات  من  العديد 

وأطالس وكتب، معاجم ..الخ( بشكلها الورقي وبشكلها 

الجغرافية  املسميات  على  حافظ  وبشكل  الرقمي 

من  العديد  قّدم  كما  فلسطين،  وفي  األردن  في 

لصاحب  ونّسب  القرار،  لصاحب  الجديدة  األسماء 

القرار  العديد من التغييرات على أسماء التجمعات 

اللجنة  اعتمدتها  التي  األسس  مراعيا  السكانية 

الوطنية  واللجنة  الجغرافية،  األسماء  في  الوطنية 

لتدراس  شهريا  تجتمع  الجغرافية  لألسماء  األردنية 

نظامها  ولها  الجغرافية  باألسماء  املتعلقة  األمور 

األردني  امللكي  الجغرافي  املركز  أنتج  كما  الداخلي، 

املواقع  فهرس  الجغرافية  لألسماء  الوطنية  واللجنة 

األردن  أن  كما  رقمي،  وآخر  ورقي  شكل  على  األردنية 

رومنة  عملية  في  املوحد  العربي  النظام  يستخدم 

التشريعات  من  عدد  ويوجد  الجغرافية،  األسماء 

لت 
ّ
وتشك األردن،   في  والترقيم   للتسمية  الناظمة 

في  الجغرافية  باألسماء  للنظر  الوطنية  اللجنة  

العام 1984بقرار مجلس الوزراء،  وفي العام 2000  

وبجلسة مجلس الوزراء  تم إعادة تشكيل اللجنة .

االسماء  مجال  في  للمملكة  اإلنجازات  ابرز  أما 

الجغرافية  :

 	 UNGEGN واجتماعات  مؤتمرات  في  املشاركة 

منذ العام 1984 .

الدكتور املهندس عوين حممد اخلصاونة
رئيس الشعبة العربية خلرباء األمساء اجلغرافية، مدير عام املركز اجلغرايف امللكي 

األردين، مدير عام املركز االقليمي 
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في 	  العربية  واالجتماعات  املؤتمرات  في  املشاركة 

مجال األسماء الجغرافية .

والسابع  	   )  2012  ( السادس  املؤتمرين  تنظيم 

)2014 ( للشعبة العربية .

تنظيم املؤتمرين األول ) 2013 ( والثاني ) 2016( 	 

للمساحة واألسماء الجغرافية .

األسماء 	  مجال  في  العربية  اللجان  في  املشاركة 

الجغرافية .

يزيد 	  التي  العربية  املدن  معجم  لجنة  تزويد 

باملعلومات  نسمة  ألف  املائة  عن  سكانها  عدد 

املطلوبة.

ترأس الشعبة العربية منذ العام 2012.	 

عقد اجتماعات شهرية للجنة الوطنية لألسماء 	 

القرارات  من  العديد  وإصدار  الجغرافية 

والتوصيات املتعلقة باألسماء الجغرافية .

املقر 	  في  العربية  الشعبة  مكاتب  وتجهيز  إنشاء 

العام  منذ  عّمان  األردنية  العاصمة  في  الدائم 

العربية  للشعبة  دائم  مقر  تجهيز  تم   :2013

علوم  لتدريس  اإلقليمي  املركز  ُمجمع  ضمن 

وتكنولوجيا الفضاء للدول العربية والتابع لألمم 

املتحدة والذي مقره العاصمة األردنية - عّمان، 

وقاعات  مكاتب  الدائم  الشعبة  مقر  ويضم 

ومرافقها

إنشاء موقع الشعبة العربية على شبكة االنترنت 	 

) www.adegn.net (  باللغة العربية واالنجليزية.

إصدار مجلة األسماء الجغرافية الدورية )صدر 	 

منها 4 اعداد لغاية تاريخه ( .

الخرائط واملخططات :	 

تم إنجاز العديد من الخرائط ذات املقاييس املختلفة 

الهاشمية  األردنية  اململكة  من  مختلفة  وملناطق 

املوقع االلكتروني للشعبة
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صورة تذكارية من اإلجتماع الدولي بانكوك 2016

املطبوعات واملنشورات

مبنى املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء الذي يضم  

املقر الجديد للشعبة العربية لخبراء االسماء الجغرافية
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الخرائط واملخططات

قاعدة  الخرائط  هذه  وتحوي  مختلفة،  وألغراض 

منها  البعض  أن  كما  الجغرافية،  لألسماء  بيانات 

يحمل األسماء باللغة العربية وما يقابلها في الحروف 

الخرائط  هذه  وتعتبر   ،) الكتابة  ثنائية   ( الرومانية 

في  الجغرافية  لألسماء  بيانات  وقاعدة  مهما  مرجعا 

اململكة.

واإلنجليزية 	  العربية  باللغة  األطالس  إنتاج   

)الرومنة(.  

 إنتاج املعاجم األردنية  وفهرس املواقع األردنية 	 

فلسطين  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  وفهرس 

وأطلس القضية الفلسطينية . 

صورة تذكارية من املؤتمر السابع 

إنتاج املخططات اإلرشادية ملدينة عّمان الكبرى.	 

البدء بمشروع عنونة األردن . 	 

في 	  التدريبية  الدورات  من  العديد  األردن  عقد 

الحكومي  للقطاع  الجغرافية  األسماء  مجال 

والخاص وكذلك للعديد من أبناء الدول العربية.

واملطويات  	  املنشورات  بإعداد  األردن  قام 

النشر  لغايات  الجغرافية  باألسماء  املتعلقة 

والتوعية في مجال األسماء الجغرافية .  

  إصدار كتيب عن نتائج وتوصيات االجتماعات 	 

لغاية  الجغرافية  لألسماء  العربية  واملؤتمرات 

. 2017
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لهذة  تقديمه  في  محافظة  علي  د.  قال 

الرسالة: »األردن متحف كبير وواسع، مليء 

من  إليه  وفدت  التي  البشرية  املوجات  بآثار 

أرضه،  على  واستقرت  العرب«  جزيرة  شبه 

وبنيت املدن والقرى، وشيدت املعابر والقالع 

بعضها  كثيرة،  حضارية  معالم  من  وغيرها 

وبعضها  األرضية،  والهزات  الزالزل  دفنته 

التعرية  عوامل  يقاوم   ،
ً
سليما يزال  ال  اآلخر 

والكوارث الطبيعية. )1(.

لها  تقديمه  في  حمدان  د.محمد  وقال 

تأتي  املؤلف  هذا  أهمية  ولعل   «  :  
ً
أيضا

اإلسالمية  القالع  موضوع  معالجة  نتيجة 

من وجهة نظر تاريخية، ربطت بين معطيات 

والسياسية  »الحضارية  املختلفة  التاريخ 

والصراع  الغزو  ومعطيات  والعسكرية« 

مما  املنطقة،  هذه  له  تعرضت  الذي 

الدراسات  بين  خاصة  استراتيجية  يكسبه 

املماثلة«)2(.

: » وإذا كان للتاريخ نتائج وآثار 
ً
وقال أيضا

ودروس ، فإنه ال بد من اإلشارة إلى أن للقالع 

الحروب  نتائج  في   
ً
أساسيا  

ً
دورا اإلسالمية 

عبر  املنطقة  لها  تعرضت  التي  والغزوات 

بجالء  هذا  ويبرز  املختلفة،  التاريخ  مراحل 

التاريخي  االستدالل  ذلك  خالل  من  واضح 

املفهوم  عن  حديثه  في  املؤلف  يسوقه  الذي 

واألنواع واألدوات واألسلحة والتصميم لهذه 

القالع«)3(.

القالع اإلسالمية
 في األردن

 هذا عنوان رسالة للسيد سعد محمد حسين 
في  اآلداب  كلية  في  اآلثار  قسم  أجازها  املومني، 

الجامعة األردنية سنة 1405 هـ / 1985م.

األردن، 	  في  اإلسالمية  القالع  مقدمة   )1(
عمان،  النشر،  ص1،دار  املومني،  سعد 

ط1،1408هـ/1988 
املرجع نفسه، ص3.	   )2(
املرجع نفسه، ص3.	   )3(
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ً
 مهما

ً
وفي الحقيقة أن هذا املؤلف يعد مرجعا

 
ً
 ومكانا

ً
زمانا األردن  في  القالع  التعرف على هذه  في 

واستراتيجيا   
ً
عسكريا  

ً
وتنظيما  

ً
وترتيبا  

ً
وتاريخا

.
ً
ومعماريا

بناء  في  وأهميته  األردن  دور  املؤلف  وبين 

الحضارة بشكل بدائي، تطور فيما بعد إلى أسس 

األردن   : يقول  إذ  األجيال،  عليها  بنت  حضارية 

الشام،  وبالد  مصر،  لبلدان  التاريخ  عقد  واسطة 

مفتاح  أنه  كما  العربية،  والجزيرة  والرافدين، 

الطريق لهذه البلدان، منذ أقدم العصور فقبل أن 

يعرف اإلنسان حساب الزمن بسنين وأشهر، كان 

موقع  في  األردن  من  الشرقية  الجنوبية  الزاوية  في 

طريق  وشق  الحجر،  من  معوله  صنع  من  )كلوة( 

في الحياة، ورسم القدوة كمستخلف في األرض..... 

وفي جنوب األردن صهر إنسانه املعادن، واستخرج 

البرونز، ثم صنع محراثه وعربته من الحديد. )4(

موضوعات الكتاب:
خاصة  عدة  موضوعات  عن  املؤلف  تحدث 

بالقالع، منها: 

أهمية القالع:

 
ً
حضاريا  

ً
معلما تمثل  القالع  أن  املؤلف  ذكر 

 من مرتكزات الحضارة 
ً
من املعالم التي تعد مرتكزا

اإلنسانية، إذ يقول : » وينظر إلى الحصون والقالع 

اإلنسان  مخلفات  أبرز  من  أنها  على  واألسوار 

معالم  على  وداللة   
ً
وضوحا وأكثرها  وأقدمها 

ألوضاعه   
ً
انعكاسا يمثل  ما  فيها  إن  إذ  تاريخه، 

والدينية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية 

السلم  في  وتطورها  والعسكرية،  والسياسية 

ومنعة،  قوة  رمز  أنها  على  إليها  وينظر  والحرب. 

ونتاج فكر، وخالصة تجربة ومقتضيات ظروف 

وحاجة، وتعبير صراع وإمكانات، وعنوان سيادة 

آخر«. لطرف  وانكسار  لطرف  وانتصار  وتفوق، 

)5(

إليها  فينظر  التاريخية  الناحية  من  أما 

ازدادت  العهد،  عليها  تقادم  كلما  أنه  »على 

أهميتها في داللتها، وخاصة من الزاوية التاريخية 

للوقوف  ماسة  الحاجة  وأصبحت  واألثرية، 

والظروف  أدته،  الذي  والدور  خصائصها،  على 

للوقوف  بتشييدها  أحاطت  التي  واألوضاع 

والدروس  العبر  واستخالص  خصائصها،  على 

املستفادة من تاريخها ونظام بنائها، واملساهمة في 

الحفاظ عليها، والعناية بها حتى ال تتهددها أخطار 

الهدم والدمار فيضيع معها صرح من أكثر صروح 

 بما ينطوي عليه من 
ً
الحضارة اإلنسانية شموخا

أو  املعرفة  أمن  يضطرب  ال  وحتى  ثمينة،  أسرار 

يكتنفه خطأ أو غموض أو يعتريه ضياع«)6(

الدراسات السابقة: 
ثالثة  في  الدراسات  هذه  الباحث  أجمل 

أقسام:

األول: الدراسات العربية

من  تمكن  التي  الدراسات  يح�صى  أن  حاول 

االطالع عليها، وقال فيها : » إن ما تم في هذا املجال 

، لم يتجاوز معظمه نطاق 
ً
 ومحدودا

ً
ما يزال ناشئا

وفي  والحصون،  القالع  ببعض  املبدئي  التعريف 

)4( املرجع نفسه،ص7	 
)5( املرجع نفسه،ص9	 
)6(املرجع نفسه ص10 	 
)7( املرجع نفسه، ص12 	 

القالع اإلسالمية في األردن
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بقاع محدودة من الوطن العربي، 

وإذ كان في تلك الدراسة من إشارة 

أو  العنوان  تعدو  إلى قالعنا، فال 

تاريخية«وهذا  في مناسبة  أن ترد 

الدراسة  القول يصدق على فترة 

أي عام 1985. )7(

الدراسات  هذه  من  وذكر 

من  الرحمن  عبد  زكي  ألفه  ما 

الحوليات  أصدرته  وما  كتب، 

وما  السورية،  العربية  األثرية 

للتربية  العربية  املنظمة  أصدرته 

والثقافة والعلوم. وهي في مجملها 

وال  الباحث،  غليل  تشفي  ال 

للقالع  دقيقة  معلومات  تقدم 

اإلسالمية في األردن.

الثاني : الدراسات األجنبية 

معظم  إن   « بقوله:  وقدمها 

عدد  أجراها  الدراسات  تلك 

مهما  الذين  املستشرقين  من 

فإن  العربية،  باللغة  إملامهم  بلغ 

إسالمية  نظرة  وفق  مؤصلة 

العلمية  الروح  عن  صحيحة 

فظهرت  الثابتة......  والحقائق 

تاريخنا  عن  غريبة  أنها  لو  كما 

العربي« )9(

رحالة،  منهم  آخر  عدد  وكان 

وصفية،  دراساتهم  فكانت 

على  منها  بعض  في  واقتصرت 

في  تعمق  دونما  عابرة  مشاهدات 

البحث والتدقيق.

  الثالث: الدراسات املحلية.

ما  »إن  فيها:  الباحث  وقال 

يكن  لم   
ً
محليا قالعنا  عن  كتب 

 
ً
عربيا عنها  كتب  مما   

ً
حظا أوفر 

، ولعلنا ال نكون قد جانبنا 
ً
وعامليا

الحقيقة إذا قلنا إن ما كتب عنها 

ملا  حرفية  ترجمة  إال  هو  ما  هنا 

محاولة  دونما  هناك  عنها  كتب 

كتب،  بما  والتمحيص  للتدقيق 

ولو في املسافات التي تفصل بين 

هذه القالع والعاصمة«)10(.

 من الدراسات 
ً
وأح�صى عددا

املحلية، مثل دراسة هاردنج عام 

منصب  يشغل  وكان   ،1959

ودراسة  األردن،  في  اآلثار  مدير 

حنان الكردي، ومقاالت غوانمة، 

العامة،  اآلثار  دائرة  ومجلدات 

ويرى  ونقدها،  عليها،  وعلق 

إلى  منها  الترجمة  إلى  أقرب  أنها 

البحث العلمي الدقيق، وأح�صى 

)8( املرجع نفسه، ص14	 
)9( املرجع نفسه، ص14	 
)10 ( املرجع نفسه، ص18	 

دراساتهم تبقى قاصرة عن الفهم 

العربية  املنطقة  لتاريخ  الدقيق 

نقوش  من  تضمنته  وما  وآثارها، 

دراساتهم  فإن  وبالتالي  ووثائق، 

دراسات  قيام  عن  تغني  ال 

املنشآت  و  باآلثار  خاصة  عربية 

هذا  في  أقيمت  التي  العمرانية 

الوطن » )8(

هؤالء  من  عدد  دوافع  أما 

دوافع  فكانت   «  ، املستشرقين 

بعضهم  حاول  ولذلك  دينية، 

تضليل  مؤلفاتهم  خالل  من 

العربية  الحضارة  عن  الحقائق 

بنظريات  فجاءوا  واإلسالمية، 

شك  وال  البعد  كل  بعيدة  وآراء 

أن املستشرقين تناولوا مثل هذه 

وفق  للناس  وقدموها  الدراسات 

مقاييسهم الخاصة، فوجب على 

ورد  بيانها  الحقيقة  يعرف  من 

إذا  سيما  وال  نصابه،  إلى  الحق 

كان هذا البيان بناء على دراسات 
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القالع اإلسالمية في األردن

العلمية  األخطاء  من   
ً
عددا فيها 

واألثرية.

أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 

مجال  ال  كثيرة  دراسات  هناك 

لذكرها اآلن.

منهج المؤلف في 
بحثه

من  تأتي  بحث  أي  قيمة  إن 

الذي  الرصين  العلمي  املنهج 

والدقة  لنفسه،  الباحث  يضعه 

في كل  التي يحرص عليها  العلمية 

معلومات  من  إليه  يتوصل  ما 

الباحث  ألزم  وقد  واستنتاجات، 

نفسه بمنهج علمي دقيق تمثل في 

األمور التالية: 

الوصفي،  التاريخي  املنهج   .1

لواقع  ميدانية  دراسة  واعتماد 

كل قلعة من القالع اإلسالمية في 

عليه  تشتمل  ما  وتوثيق  األردن، 

وبوابات،  وأسوار  خنادق،  من 

فخارية،  وأنابيب  وآبار،  وغرف  وقاعات  وطالقات،  وأبراج  ومداخل 

وصهاريج وبرك ماء، وما حملته من نقوش ورسوم، وما اشتملت عليه 

من مداميك حجرية، وتدقيق ذلك بالصور واملخططات الهندسية.

العربية  املصادر  من  وتنقيحها  غربلتها  بعد  املعلومات  استخالص   .2

واملحلية واألجنبية، ومن املصادر العربية القديمة التي عنيت بتاريخ هذه 

القالع، ومقارنة ذلك بزيارات ميدانية إلى هذه القالع والتدليل على الدور 

التاريخي لكل قلعة، ومعرفة ما أدخله الحكام والسالطين على تلك القالع 

من ترميمات وإضافات تساعد في معرفة هويتها.
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ً
تساؤال نطرح  أن  هنا  املمكن  من 

لتفكيك تلك العالقة وتوضيحها 

بين  عالقة  هي  هل  فهمها.  بغية 

تلك  بين  أّنها  أم  وذاكرته؟  الفرد 

بصيغة  املكان؟  وبين  الذاكرة 

مع  العالقة  هل  ة: 
ّ
جاف أخرى 

التاريخ أم الجغرافيا؟

أن  بّد  ال  األجوبة  أّن  أعتقد 

آخر،  إلى  شخٍص  من  تختلف 

دون  ستستند  ألّنها  طبيعي  وهذا 

أدنى شّك إلى التجربة الشخصّية 

حّددها 
ُ
ت وبالتالي  الخاّصة، 

من  فرد  كّل  ينظر  التي  الصيغة 

خاللها إلى املوضوع.

 
ً
ارتباطا هناك  أّن  أرى   

ً
شخصّيا

اإلنسانية،  الذاكرة  بين   
ً
وثيقا

الفردية والجماعية على السواء، 

عليه  بناًء  األمكنة.  ذاكرة  وبين 

)ذاكرة  مصطلح  استخدام  فإّن 

املجاز  باب  من  ليس  املكان( 

نا في تعبيرنا اللغوي 
ّ
البحت. وبما أن

 ما نستخدم أو نقرأ عبارات 
ً
كثيرا

من قبيل »البيت الذي شهد مولد 

شهدت  التي  »الساحة  أو  فالن« 

 فهذا دليل على 
ً
حادثة كذا« مثال

تناولنا  وإذا  االستنتاج.  صّحة 

سنجد  للمسألة  اللغوي  الجانب 

ِهَد( يقوم به فاعل 
َ

أّن: الفعل )ش

من  للشاهد  بّد  وال  )شاِهد(،  هو 

 
ً
طبعا شهادته،  لتسجيل  ذاكرة 

جانب  في  افتراضية  ذاكرة  هي 

التأكيد  هنا  نريده  ما  لكّن  منها، 

املكان(  )ذاكرة  فكرة  أّن  على 

حضور المكان 
وذاكرته الصامتة 

أفكار مختلفة حول مفهوم  إلى  العبارة  قد تحيل هذه 

ولعّل  معه.  والتفاعل  إليه  النظر  وكيفّية  )املكان( 

»احترام  عن  العبارة  تتضّمنها  التي  الرئيسية  الفكرة 

ضرورة  وبالتالي  الصامت«،  و«حضورها  األمكنة« 

التعامل معها بجّدية، تتيح ـ من وجهة نظري ـ الحديث 

عن وجود »ذاكرة للمكان«، وارتباط ذكرياتنا وذاكراتنا 

يكون  يكاد  بشكل  األمكنة،  مع  عميقة  بعالقة   
ً
أيضا

، سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه.
ً
 وعضويا

ً
متالزما

النا ابو طربوش/ أمانة عّمان
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يكون  أن  يعدو  ال  رومان�صي«  »تفكير  مجّرد  ليست 

وأّن   
ً
خصوصا والروائيين،  الكّتاب  ألخيلة   

ً
نتاجا

إلى  تشير  األدب  في  النقدية  الدراسات  من  الكثير 

هذا  في   »
ً
»بطال يكون  أن  حّتى  أو  )املكان(  محورية 

العمل األدبي أو ذاك )رواية، قصة، شعر(.

وليس أدّل على أهمّية )الشهادة( التي يقّدمها املكان 

على أحداث معينة، من واقعٍة ذكرتها تقارير صحفّية 

االحتالل  سلطات  قيام  عن  وقتها  في  تحّدثت  عّدة، 

)محمد  الطفل  كان  الذي  الجدار  بإزالة  اإلسرائيلي 

موته  سبقت  التي  اللحظات  في  إليه  يستند  الدّرة( 

نعلم  كما  ه ظهر 
ّ
كل وذلك  االحتالل،  برصاص جنود 

تناقلتها وسائل اإلعالم عبر  التي  في الصور والتقارير 

 لحكومة 
ً
 كبيرا

ً
إرباكا العالم، األمر الذي سّبب حينها 

اإلنسانية  مات 
ّ
املنظ أمام  اإلسرائيلي  االحتالل 

املعاهدات  بكّل  الوقح  استهتارها  وفضح  الّدولية، 

املدنيين  حماية  على  تنّص  التي  الدولّية  واملواثيق 

منهم  كان  فما  املسلحة،  النزاعات  خالل  وتحييدهم 

في  املكان،  معالم  وتغيير  )الشاهد(  الجدار  إزالة   
ّ
إال

محاولة بائسة ملحو آثار الجريمة العنصرّية البشعة 

ه 
ّ
أن سوى  له  ذنب  ال  بريء  طفٍل  بحّق  كبت 

ُ
ارت التي 

فلسطيني. في هذا السياق فإّن ما تقوم به سلطات 

املنهجي  »التهويد«  أعمال  من  اإلسرائيلي  االحتالل 

األحياء  وأسماء  معالم  وتغيير  القدس،  ملدينة 

القديمة فيها، واملحاوالت املستمّرة القتالع من بقي 

فيها من الفلسطينيين، يندرج ضمن عملية تشويه 

)ذاكرة املكان( الفلسطيني، ومحو كّل ما يشير إلى 

كبت ومازالت منذ أكثر من نصف 
ُ
الجريمة التي ارت

قرن.

بالعودة إلى الجانب اللغوي، رّبما من املفيد التذكير 

الفاعل  اسم  الشتقاق  العاّمة  النحوية  بالقاعدة 

الحرف  بإبدال  ذلك  يتم  حيث  العربية،  اللغة  في 

بحرف  للمجهول  املبني  املضارع  الفعل  من  األول 

امليم وتكون حركة امليم الفتحة. مثال: الفعل عِمَل 

ُيعَمل،  للمجهول:  املبني  املضارع  صيغة  في  يصبح 

نطّبق القاعدة املذكورة ليكون اسم املكان َمعمل، 

ل/مشغل، وهكذا َملجأ، 
َ
ومثلها ُيكتب/َمكتب، ُيشغ

َمرسم، َمشفى وغيرها. من جهة أخرى فإّن العبارة 

األشهر في مطلع )الكتاب املقّدس(: »في البدء كاَن 

أّن  وهي  خاّصة،  لغوية  حالة  تتضمن  الكلمة« 

 
ً
 ماضيا

ً
الفعل )كان( في هذا االستخدام ليس فعال

حضور المكان وذاكرته الصامتة 
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بل  إعرابه،  حاالت  كبقّية   
ً
ناقصا

هو في هذا املوضع فعل تام يفيد 

للقاعدة:  التكوين والتكّون. نعود 

الفعل كان، صيغة املضارع املبني 

للمجهول ُيكان، نستبدل الحرف 

الفتحة  حركتها  بميم  األول 

لتصبح الكلمة َمكان.

الحيز  هو  »املكان«  معنى   
ً
إذا

االفترا�صي(  املعنوي  )أو  املادي 

واألحداث  الوقائع  تتكّون  الذي 

ويستحيل  ضمنه،  واألفعال 

بدونه،  وجودها  تصّور  بالتالي 

إثباتها  أو  رها 
ّ

تذك وسيصعب 

التي  األمكنة  زوال  مع   
ً
أحيانا

هذه  والحال  فاملكان  احتضنتها، 

 وحسب، 
ً
 وذاكرة

ً
 ماّديا

ً
ليس حّيزا

بل هو عنصر أسا�صي من عناصر 

ينبغي  وال  وتفاصيله  الحدث 

إغفاله.

نجد  تقدم،  مّما  نريده  ملا   
ً
وخالفا

 
ً
وتخريبا هنا   

ً
إهماال باستمرار 

هذه  في  املكان  لذاكرة  هناك 

املدينة العربية أو تلك. من ذلك، 

ما  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على 

 في واحد من أحياء 
ً
را

ّ
حصل مؤخ

في   
ً
وتحديدا القديمة  دمشق 

اقين/ سوق مدحت 
ّ
منطقة )الدق

جرى  ما  اعتبار  ويمكن  باشا(، 

طالت  السورّية،  للذاكرة  إساءة 

الشخصيات  أهم  من  رمز  منزل 

الوطنية في تاريخ سوريا الحديث 

العظمة(،  )يوسف  القائد  هو 

كبير  جزء  على  التعّدي  تّم  حيث 

بمطعم  إلحاقه  وتّم  املنزل،  من 

السوري  املوقع  وكان  مجاور. 

اإلخباري على شبكة اإلنترنت )دي 

املوضوع  هذا  تناول  قد  برس( 

 /12/29 بتاريخ  شر 
ُ
ن تقرير  في 

البيت  أّن  فيه  جاء   2009

»يشهد تعّدي على جزئه الشمالي 

بشكل  »أوبالين«  مطعم  لحساب 

السابق،  في  كان  عما  أوسع 

مشروع  صاحب  استغل  حيث 

 
ً
 مربعا

ً
املطعم ما يقارب الـ50 مترا

بين  املشترك  الجدار  جهة  من 

املساحة  هذه  لتنضم  العقارين 

للمطعم في توسعته على حساب 

خالصة  العظمة«!  عائلة  بيت 

بحضوره  )املكان(  أن  القول 

 
ً
هاّما  

ً
بعدا ل 

ّ
يشك  ،

ً
معا وذاكرته 

وذاكرة  هوّية  أبعاد  من   
ً
وأساسّيا

السواء.  املجتمعات واألفراد على 

األمر  يختلط  أن   
ً
إطالقا نريد  ال 

من  الكالم  فُيفهم  البعض  على 

املا�صي  وتقديس  »التقليد  باب 

نا نشّدد على رفض 
ّ
والتراث« بل إن

احترام  في  هي  املسألة  لكّن  ذلك. 

ضمن  من  وذاكرتها  األمكنة 

واملواقف  لألشخاص  احترامنا 

التساهل  ورفض  بها،  املرتبطة 

الذي  التخريب  حيال  الحاصل 

يطالها

األمكنة  لتلك  احترامنا  أقّل  »ما 

نا 
ّ
أن التي نظّن ونحن فيها  العزيزة 

الوقت  في  ناسين  بأنفسنا،  نخلو 

 
ً
ذاته حضورها الصامت، احتراما

لنا«. 

حضور المكان وذاكرته الصامتة 
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مـقامات 
الصحابة رضوان 

الله عـنهم

موقع كهف  أهل الكهف - الرقيم
جنوب  كم   )8( بعد  على  الكهف  أهل  كهف  يقع 

العاصمة / عمان في أرا�صي أبو علندا، كما يوجد في 

الكهف  فوق  األول  يقع     قديمان  مسجدان  املوقع 

مباشرة ويمكن رؤية محرابه فوق مدخل الكهف أما 

الثاني فيقع في الساحة أمام الكهف.

ثالث  عنها  تتفرع  مركزية  قاعة  على  املدخل  يفتح 

محاريب مسقوفة بعقود برميلية توجد سبعة مدافن 

حجرية في الكوتين الشرقية والغربية مزينة بزخرفات 

هندسية ونباتية ,وتوجد فجوة مستطيلة تتصل من 

باملحراب   ) العلوي  املسجد  أرضية   ( الجبل  سطح 

 لحماية 
ً
الثالث عمقها حوالي )4(م وهي مغلقة حاليا

الداخلية  الكهف  جدران  وتغطي  والكهف  الزوار 

الكتابات  من  الكثير  عليها  الجيري  املالط  من  طبقة 

اليونانية والعربية باإلضافة إلى بعض الرسومات.

الكهف،  أمام  الساحة  في  فيقع  الثاني  املسجد  أما 

األموية،  الفترة  إلى  املسجدين  بناء  تاريخ  يعود  وقد 

وداخل  املسجدين  في  الكتابات  من  العديد  وجد  إذ 

الكريم،  القرآن  في  الكهف، وقد ورد قصة أصحابة 

فتية الذوا  وكانوا  البيزنطي،  العهد  إلى  تاريخه  ويعود 

إليمانهم  آنذاك  الروماني  الحاكم  بطش  من  بالفرار 

ملجآ  الكهف  هذا  من  فاتخذوا  وحده،  تعالى  باهلل 

سنة  مائة  ثالثة   300 هللا  أنامهم  حيث   
َ
أمنا  ً ومالذا 

بهم  حل  عما  ليسألوا  ذلك  بعد  واستيقظوا   
ً
تقريبا

وكم م�صى عليهم وهم داخل الكهف0

وزارة األوقاف
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بن  الرحمن  عبد  الجليل  الصحابي  مقام 
عوف – الجبيهة/ عّمان

أبو  الحارث،  عبد  بن  عوف  بن  الرحمن  عبد  وهو   

أكابرهم  من  جليل  صحابي  القر�صي  الزهري  محمد 

الستة  وأحد  بالجنة،  املبشرين  العشرة  احد  وهو 

عنه  هللا  ر�صي  عمر  جعل  الذين  الشورى  أصحاب 

هو  وقيل  اإلسالم   إلى  السباقين  أحد  فيهم  الخالفة 

-اسمه  العقالء  الشجعان  األجاود  الثامن، وكان من 

وسماه  عمرو(  عبد  أو)  الكعبة(  )عبد  الجاهلية  في 

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عبد الرحمن.

 
ً
بدرا وشهد  وأسلم،   0 سنين  بعشر  الفيل  بعد  ولد 

جرحه    )21( أحد  يوم  وجرح  كلها  واملشاهد   
ً
وأحدا

.
ً
واعتق في يوم واحد )30( عبدا

له  فاجتمعت  والشراء  والبيع  التجارة  يحترف  كان 

 بقافلة فيها سبع مئة راحلة، 
ً
ثروة كبيرة، وتصدق يوما

تحمل الحنطة والدقيق والطعام، وملا حضرته الوفاة 

أو�صى بألف فرس وخمسين ألف دينار في سبيل هللا 

وتوفي ر�صي هللا عنه في املدينة املنورة.

مقام الصحابي الجليل بالل بن رباح رضي 
الله عنه

بالل/  قرية  في  الجليل  الصحابي  هذا  مقام  يقع   

وادي السير/عّمان، وقد تم بناء غرفة من الخرسانة 

بن  بالل  الصحابي  مقام  فوق  قبة  تعلوها  والحجر 

رياح ر�صي هللا عنه 0

 ولكنه ولد في الحجاز،  وه من  أوائل 
ً
وكان بالل حبشيا

وقد   ،
ً
عبدا يزال  ما  كان  بينما  اإلسالم  اعتنق  من 

 على يد سيده  أمية بن خلف، وأبى إال 
ً
تعذب كثيرا

أن يعبد هللا وحده ال شريك  له 0

بكر  أبو  الجليل،  الصحابي  رقبته  واعتق  اشتراه 

هللا  رسول  طلب  على   
ً
بناءا عنه  هللا  ر�صي  الصديق 

صلى هللا عليه وسلم وأصبح مؤذن الرسول صلى هللا 

عليه وسلم لصوته الجهوري العذب الجميل، وبعد 

فتح مكة تسلق الكعبة وأذن بالناس للصالة 0

قال رسول هللا عليه الصالة والسالم  ) أربعة يدخلون 

الجنة، ليكونوا األوائل من قومهم نف�صي عن العرب، 

وصهيب  الحبشيين،  عن  بالل  الفرس،  عن  سلمان 

ثالثة  إلى  تشتاق  الجنة   (  : أيضا  وقال   ) الروم  عن 

علي وعمر وبالل ( وبعد وفاة الرسول صلى هللا عليه 

ولكنه  للصالة  بالناس  يؤذن  أن  بالل  امتنع  وسلم، 

استثنى ذلك يوم فتح القدس توفي سنه )20( هجري 

وكان في الستينات من عمره.

ابي  الجليل  الصحابي  ومقام  مسجد 
عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه

العاصمة  من  )65(كم  مسافة  على  املجمع  يقع   

عن  وهوعبارة  الوسطى   األغوار  منطقة  في  عّمان 

 
ً
مسجدا جنباتها  في  تضم  حضارية  إسالمية  قرية 

األمة  أمين  ومقام  إسالميا،  ثقافيا   
ً
ومركزا  

ً
جامعا

وأرضاه  عنه  هللا  ر�صي  الجراح  بن  عامر  عبيدة  أبي 

متعددة  وصالة  إسالميا   
ً
ومتحفا إسالمية  ومكتبة  
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وسكن  اإلمام  وسكن  الزوار  كبار  وصالة  اإلغراض 

ومواقف  التجاري  والسوق  االدراة  ومباني  املؤذن 

للسيارات باإلضافة إلى الساحات والحدائق واملرافق 

األخرى وصمم املشروع بنمط معماري إسالمي متميز 

استوحى من رموز وعناصر العمارة اإلسالمية بشكل 

متناغم 0

تتوالها  التي  املشاريع  أهم  من  املجمع  هذا  ويعتبر 

الصحابة  ومقامات  مساجد  العمار  امللكية  اللجنة 

عبيدة  أبي  األمة  هذه  بأمين  لتعلقه   والشهداء 

على  يقع  ولكونه  عنه  هللا  ر�صي  الجراح  بن  عامر 

في  اإلجالء   الصحابة  مقامات  من  مجموعة  بداية 

التصميم  فكرة  انطلقت  لذلك     , األغوار  منطقة 

فيه من منطلق فلسفي قوامه تجسيد إحياء ذاكرة  

بين  التوازن  عمراني  إطار  في  يضمن  وحيز  املكان 

اإلطار)الروحي واملعرفي والتنموي واالجتماعي(.

 
ً
وثريا  ،  

ً
محفزا  

ً
وسطا العمراني  النمط  كان  لذلك 

 
ً
استمرارا الناتج  ليصبح  والتفاعالت  األنشطة  لهذه 

مع   
ً
متفاعال  

ً
اجتماعيا  

ً
ومدخال املعرفة  لشمولية 

املجتمع املحلي وعالقته بالضريح وتنشيط استيعاب 

القيم املعرفية والروحية التي يفيض بها املكان 0                                   

  وأبو عبيدة عامر بن الجراح ر�صي هللا عنه هو أمين 

هذه األمة ، وهو احد العشرة  املبشرين بالجنة ر�صي 

هللا عنهم ، وكان من أحب الناس إلى رسول صلى هللا 

عليه وسلم ،  وسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وأمين هذه  أمين  امة  لكل   ( قال  األمة( حيث  أمين   (

نجران  وفد  جاء  وملا   0) الجراح  بن  عبيدة  أبو  األمة 

من اليمن الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلبوا 

 أمينا يعلمهم فقال لهم ) 
ً
منه  ان يرسل معهم رجال

 أمينا حق أمين ( فتمنى كل واحد 
ً
البعثن معكم رجال

النبي عليه السالم  من الصحابة ان يكون هو ولكن 

كبيرة  خبرة  على  عبيدة  أبو  ,وكان  عبيدة  أبا  اختار 

الرسول  جعله  لذا  القتال  وحيل   ، الحرب  بفنون 

 على كثير من السرايا ( 
ً
صلى هللا عليه وسلم ) قائدا

وكان ابو عبيدة ر�صي هللا عنه ،يعيش حياة القناعة 

والزهد ، وفي سنة )18( هـ ارسله امير املؤمنين عمر 

 للجيش في حملة إلى 
ً
بن الخطاب ر�صي هللا عنه قائدا

األردن ، ونزل الجيش في عمواس بفلسطين ، فانتشر 

بذلك  وعلم  الجيش  وجود  اثناء  الطاعون  بها مرض 

عمر ر�صي هللا عنه فكتب إلى أبو عبيدة يقول له )انه 

قد عرضت لي حاجة وال غنى بي عنك فيها فعجل الي(.

 ابو عبيدة ر�صي هللا عنه الكتاب عرف 
ً
     فلما قرا

ان امير املؤمنين يريد انقاذه من الطاعون ، فتذكر 

شهادة  الطاعون   ( وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  قول 

لكل مسلم ( فكتب إلى عمر يقول له : اني قد عرفت 

حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من اجناد 

عمر  قرأ  فلما  عنهم،  بنف�صي  ارغب  ال  املسلمين 

: قال ال وكأن  ابو عبيدة  له مات  بكى فقيل  الكتاب 

مرة  اليه  املؤمنين  أمير  فكتب   ) مات  وكانه  أي   ( قد 

ثانية يأمره بأن يخرج من عمواس الى منطقة الجابية 

حتى ال يهلك الجيش كله فذهب ابو عبيدة بالجيش 

فأو�صى  بالطاعون  ومرض  املؤمنين  أمير  أمره  حيث 

هللا  ر�صي  توفي  ثم  جبل  بن  معاذ  الى  الجيش  بأمارة 

عنه وعمره )58( سنة.
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مسجد ومقام الصحابي الجليل ضرار بن 
األزور رضي الله عنه:

  يقع املسجد في بلدة ضرارباألغوار الوسطى ، بالقرب 

عن  ويبعد  منها  كم   )6( بعد  وعلى  عال  دير  بلدة  من 

مصلى  املسجد  يضم  كم(،    53( عّمان  العاصمة 

رواق  به  يحيط   ، متميز  ومعماري  إسالمي  بطراز 

الجليل  الصحابي  مقام  زواياه  احد  على  يقع  صغير 

ضرار بن االزور ، كما تم إنشاء برج  بارتفاع مناسب 

حيث يتمكن الزائر من الصعود إليه من خالل درج 

خارجي ليستطيع رؤية مجمع مسجد ومقام الصحابي 

الجليل أبي عبيدة بن الجراح ر�صي هللا عنه0

هذا إضافة إلى املرافق واملتطلبات الالزمة لهذا البناء 

والنساء،  للرجال  واملتوضأ  خارجية  ساحات  من 

وصالة متعددة اإلغراض واملمرات واألرصفة وخزان 

املاء واألسوار حيث بلغ مجموع مساحته )485( م2 

ومساحة أرضه )9600( م2 

هللا  رضوان  الصحابة  أوائل  من  االزور  بن  وضرار 

عليه  هللا  صلى  للرسول  ناقة  أهدى  انه  يقال  عليهم 

أرسله  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول   وأن  وسلم 

ليوقف هجوم بني أسد0

األشداء  املحاربين  من  كان  عنه  يذكر  ما  وأفضل 

األقوياء ومن محبي القتال وكقائد فذ خالل فتوحات 

خالد بن الوليد ر�صي هللا عنه حيث كان ذكر اسمه 

بمرض  توفي    ، األعداء  قلوب  في  الرعب  ليدب  كاف 

الطاعون الكبير )عمواس( سنة )18( هـ0

عليه  شعيب  النبي  ومقام  مسجد 
السالم .

 يقع املسجد في محافظة البلقاء على الطريق املؤدي 

املطلة  شعيب  وادي  منطقة  في  الوسطى  األغوار  إلى 

العاصمة  من  كم   )40( بعد  وعلى  األردن  وادي  على 

وآخر  للرجال  مصلى  على  املسجد  ويشتمل  عّمان 

ومكتبة  األغراض  متعددة  وقاعة  واملقام  للنساء 

واإليوان  للمؤذن  وأخر  لإلمام  وسكن  وكفتيريا  

واألعمال الخارجية وأعمال البنية التحتية باإلضافة 

والنساء  للرجال  واملتوضأ  الصحية  الدورات  إلى 

وبلغت مجموع مساحة املسجد  )2000( م2 0

يشخن  بن  ميكيل  بن  شعيب  هو   : شعيب  والنبي 

الخليل  إبراهيم  أوالد  احد  مدين  بن  يشخر  وقيل: 

لفصاحته  األنبياء  بخطيب  ولقب  السالم  عليه 

بنت لوط  أمه  وقيل جدته  ,و  وبالغته وعلو عبارته 

رسالة  وقبل  لوط  بعد  بعثته  كانت  السالم  عليه 

وهم  مدين  اهل  الى  هللا  أرسله  السالم  عليهم  مو�صى 

أصحاب األيكة )الغوطة التي يكثر فيها الشجر( 0

ورد ذكره احد عشر مرة في القرأن الكريم في سورة 

تعالى  هللا  قال  والعنكبوت  والشعراء  وهود  األعراف 

 َ هَّ
الل اْعُبُدوا  ْوِم 

َ
ق َيا  اَل 

َ
ق

َ
ف َعْيًبا 

ُ
ش اُهْم 

َ
خ

َ
أ َمْدَيَن  ٰى 

َ
)َوِإل

 - ُمْفِسِديَن  ْرِض 
َ ْ
األ ِفي  ْوا 

َ
ْعث

َ
ت  

َ
َوال ِخَر 

ْ
اآل َيْوَم 

ْ
ال َواْرُجوا 

العنكبوت، آية 36(. 

  
ً
وقد تم خالل تشييد هذا املشروع تطوير املوقع كامال

الرئي�صي  بالشارع  الفرعي  الشارع  خالل  من  وربطه 

املؤدي إلى األغوار.
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السالم  عليه  الخضر  الله  نبي   مقام 
الموقع األول

البلقاء  محافظة   – ماحص  منطقة  في  املقام  يقع 

ويبعد حوالي )25( كم من العاصمة عّمان ، والعبد 

بسورة  الكريم  القرآن  في  ذكر  الخضر  الصالح  

عليه  مو�صى  سيدنا  صادفها  شخصية  وهو  الكهف 

السالم عند التقاء البحرين وذكر في تفسير ابن كثير 

هما بحر فارس مما يلي املشرق وبحر الروم مما يلي 

بحرا  هما  البحرين  التقاء  موقع  أن  ذكر  و  املغرب  

وقيل  )األحمر(  وبحرالقلزم  العقبة(  )ايلة-   األردن 

طنجة بحر الزقاق  )مضيق جبل طارق ( كما أشير 

الى حادثة فقدان الحوت امللوح ، وسمح له بمرافقته  

إلى أن قال له الخضر )هذا فراق بيني وبينك ( وحصل 

الخضر  بتصرفات  مو�صى  سيدنا  شك  ان  بعد  هذا 

في  وذكرت  معهما  حصلت  التي  الثالثة  املواقف  في 

والغالم/  السفينة/   ( الكريم  بالقرآن  الكهف  سورة 

والجدار( 0 

في مكة كل  يتواجدان  كانا  أن الخضر وإلياس  يقال 

عام خالل فترة الحج ، وهذا تفسير لتعدد املقامات 

أعمال  إجراء  تم  وقد  األردن  في  للخضر  املباركة 

الصيانة والترميم  الالزمة  له.

العبسى  مسروق  بن  ميسرة  مقام 
رضي الله عنه

البلقاء/  - محافظة  الصبيحي  في منطقة  املقام  يقع   

بني  من   : العب�صي  مسروق  بن  ميسرة  الصحابي  هو 

هدم بن عوذ بن عوذ بن قطيعة بن عبس العب�صي 0

وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  أن   : ميسرة  قال 

فلم   ، اإلسالم  إلى  يدعونا  علينا  فوقف  بمنى  جاءنا 

يستجيب له منا أحدا ، فقال ميسرة بن مسروق ما 

أحسن كالمك وأنوره ، ولكن قومي يخالفوني ، وإنما 

عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  حج  فلما   ، بقومه  الرجل 

وسلم ، حجة الوداع  لقيه ميسرة بن مسروق فعرفه 

 على اتباعك منذ 
ً
وقال: يا رسول هللا ما زلت حريصا

ترى  ما  إال  هللا  ويأبي   ، كان  ما  كان  حتى   ، بنا  انخت 

 : من تأخر إسالمي ، فأسلم فحسن إسالمه ، وقال 

الحمد هللا الذي أنقذني من النار ، وكان له عند أبي 

بكر الصديق مكان.

مسجد ومقام الصحابي الجليل معاذ بن 
جبل رضي الله عنه  

 يقع املسجد في بلدة الشونة الشمالية ، ويبعد عن 

العاصمة عّمان حوالي )95(كم وتم مراعاة املحافظة 

 
ً
طابعا يحمل  كونه   ، وترميمه  القديم  البناء  على 

بإضافة  املوقع  تطوير  وتم    ،
ً
متميزا  

ً
ومعماريا  

ُ
تراثيا

 ، إسالمي  معماري  وبنمط  جديد  مربع  ملسجد  مبنى 

ويشتمل على مصلى للرجال وآخر للنساء0 ويفصل 

بينه وبين البناء القديم ساحة سماوية ، وتف�صي اليه 
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األخرى  املرافق  إلى  إضافة  الشمالية،  الناحية  من 

متعددة  قاعة  مكاتب،  الكريم،  للقرآن  دار  مثل 

اإلغراض ، كافتيريا ، مكتبة أعمال خارجية باإلضافة 

الدورات الصحية واملتوضآت بمساحة إجمالية  إلى 

مسقوفة )550( م2 0

بن  عمرو  بن  جبل  بن  معاذ  الرحمن  ابوعبد  وهو 

أوس األنصاري الخزرجي، صحابي جليل، أعلم األمة 

عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  لقول   ، والحرام  بالحالل 

وسلم، ) أعلم أمتي بالحالل والحرام معاذ بن جبل ( 

وقال عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) يأتي معاذ 

بن جبل ر�صي هللا عنهما يوم القيامة أمام العلماء(.

وهو أحد الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد النبي 

والسالم  الصالة  عليه  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى 

عبد   – عبد  أم  ابن  من  أربعة:  من  القرآن  )خذوا 

هللا بن مسعود – ومعاذ بن جبل – وأبي بن كعب، 

وسالم مولى أبي حذيفة ر�صي هللا عنه(.

كان شديد الحب هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، 

اسلم وهو ابن ثمانية عشرة سنة وتوفي ر�صي هللا عنه 

بطاعون )عمواس( سنة )18(هـ وعمره )38( سنة.

ابي  بن  عامر  الجليل  الصحابي  مسجد 
وقاص  رضي الله عنه:

الشمالية،  األغوار  من  وقاص  بلدة  في  املسجد  يقع 

ويبعد عن العاصمة عّمان حوالي )91( كم وعلى بعد 

حسنة  بن  شرحبيل  الصحابي  مقام  من  كم   )15(

يتناسب  بما  املشروع  تشكيل  وتم  عنه  هللا  ر�صي 

املداخل  تأمين  تم  تطوير منطقة وقاص0 حيث  مع 

يفضيان  اللذين  واملقام  املسجد  مبنى  من  الالزمة 

حولها  تلتف  أروقة  بها  تحيط  سماوية،  ساحة  إلى 

للقرآن   
ً
ودارا كاملكتبة   ، املشروع  عناصر  مختلف 

اإلغراض  متعددة  وقاعة  اإلمام  وسكن  الكريم 

وأعمال  الخارجية  األعمال  إلى  باإلضافة   ، وكافتيريا 

البنية التحتية واملرافق ويشمل املسجد على مصلى 

للرجال وآخر للنساء .

ويسمى عامر بن ابي وقاص ، عامر بن مالك الزهري،  

وكانت   ، وقاص  أبي  بن  سعد  املشهور  القائد  أخ 

تبقى  ، أقسمت أن  أمية  أمه حمنه بنت سفيان بن 

تحت أشعة الشمس الحارقة ، إلى أن يرتد عامر عن 

اإلسالم ، ولكنه أبى أن يفعل ذلك وأعلن إسالمه ، 

وحسب بعض املصادر كان عامر بن ابي وقاص ر�صي 

الحادي  ترتيبه  وكان  اسلموا  من  أوائل  من  عنه  هللا 

خالل  الحبشة  إلى  هاجر  وقد   ، الرجال  من  عشر 

ر�صي  طالب  أبي  بن  جعفر  مع  وعاد  الثانية  الهجرة 

هللا عنه توفي خالل الطاعون الكبير )عمواس(  سنة 

)18( هـ. .
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ابي  بن  جعقر  الصحابي  ومقام  مسجد 
طالب رضي الله عنه )المرحلة األولى ( 

العاصمة  جنوب  كم   )140( بعد  على  املجمع  يقع   

عّمان / في محافظة الكرك / قرية املزار الجنوبي حيث 

وقعت معركة مؤتة ، وهي أولى املعارك اإلسالمية التي 

وقعت خارج الجزيرة العربية على أرض األردن ، حيث 

وجعفر  الحارثة  بن  زيد  الثالثة  مؤتة  قادة  استشهد 

عنهم  هللا  ر�صي  رواحه  بن  هللا  وعبد  طالب  أبي  بن 

 إثر واحد في معركة مؤتة ، ودفنوا في 
ً
جميعا ، واحدا

بلدة  انشئت  حيث  املعركة  أرض  من  قريبة  منطقة 

املزار بعد ذلك .

بأضرحة  ممثلة  واملزار  مؤتة(   ( املنطقة  هذه  وتعتبر 

 تؤمه جموع الزائرين ، وما 
ً
الصحابة والشهداء ، مزارا

باملتطلبات  ورفدها  تطويرها  على   
ً
جاريا العمل  زال 

اإلسالمية ، مثل أماكن الصالة واإلقامة واالستراحة 

وهذا األمر يؤدي إلى زيادة وازدهار السياحة الدينية 

في املنطقة وتطوير املجتمع املحلي .

المرحلة األولى
  مسجد ومقام الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 

األساس  حجر  بوضع  تشرف  حيث  عنه  هللا  ر�صي 

طالل  بن  الحسين  امللك   – هللا  بأذن  له  املغفور   –

املوافق  1417هـ  محرم   –  15 بتاريخ  ثراه  هللا  طيب 

1996/6/1م ، ويشتمل املجمع على العناصر التالية:

الجامع ، ومقامي سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا 

زيد بن الحارثة ر�صي هللا عنهم  ومبنى السبيل والنزل 

املؤذن  وسكن  اإلمام  وسكن  التجاري  والسوق 

واإلعمال الخارجية حيث بلغت مساحة هذه املرحلة 

الجاللة  صاحب  حضرة  تشرف  وقد  م2   )7800(

الهاشمية امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين – حفظه 

هللا بافتتاح املجمع بتاريخ 1999/11/14م 0

مجمع مقامات الصحابة رضي الله عنهم 
)المرحلة الثانية (:

والقاعة  املتحف  مبنى  على  املرحلة،  هذه  تشتمل 

امللكية، والقاعة املتعددة اإلغراض، واملركز الثقافي 

اإلسالمي ، ومكاتب اإلدارة واملخازن التجارية واملرافق 

العامة ، ويبلغ مجموع مساحتها )5000م2(.

مسجد ومقام زيد بن الحارثة رضي الله 
عنه 

 هو زيد بن حارثة بن شرا حيل بن كعب بن عبد العزى 

 حين سبي ووقع بيد حكيم بن حزام ابن 
ً
، وكان طفال

 ، الرقيق  مع  عكاظ  سوق  من  اشتراه  حين  خويلد 

فأهداه إلى عمته السيدة خديجة ر�صي هللا عنها فرآه 

الرسول صلى هللا عليه وسلم  عندها فاستوهبه منها 

فوهبتة له ، فأعتقه وتبناه ،وصار يعرف في مكة كلها 

) زيد بن محمد( وذلك كله قبل الوحي ، وما أن حمل 

الرسول صلى هللا عليه وسلم تبعة الرسالة حتى كان 

الرسول  أحبه  أولهم0  قيل:  بل   ، املسلمين  ثاني  زيد 

اسماه  حتى   ،  
ً
عظيما  

ً
حبا وسلم  عليه  هللا  صلى 

الصحابة ) زيد الحب(، وقالت السيدة عائشة ر�صي 

هللا عنها ما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد 

 
ً
بن حارثة في جيش قط إال أمره عليهم  ولو بقي حيا

 ، 
ً
 ، قصيرا

ً
بعد الرسول الستخلفه( لقد كان زيد رجال

اسمر ، أفطس األنف، وروحه حر  فتألق في رحاب 

هذا الدين العظيم .

فأمر   
ً
بعثا وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  بعث  وملا 
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عليهم أسامة بن زيد ، فطعن بعض الناس في إمارته 

 ، في إمارته  ) أن تطعنوا  فقال صلى هللا عليه وسلم 

فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وأيم هللا 

 لألمارة  وان كان ملن أحب الناس إلي ، 
ً
إن كان خليقا

وان هذا ملن أحب الناس إلي بعده( 

العام  في  مؤتة  معركة  في  عنه  هللا  ر�صي  استشهد 

لجيش  األول  األمير  زيد  كان  حيث   ، الهجري  الثامن 

وقد  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  بأمر  املسلمين 

اختار لها ثالثة من رهبان الليل  وفرسان النهار,فقال 

فإن  الحارثة،  بن  زيد  )عليكم  الجيش  ودع  عندما 

أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد 

هللا بن رواحه( حمل راية رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم واقتحم رماح الروم ونبالهم وسيوفهم ،ففتح 

باب دار السالم وجنات الخلد بجوار ربه رضوان هللا 

عليه.

مسجد ومقام الصحابي الجليل عبد الله 
بن رواحه رضي الله عنه:

طالب  أبي  بن  جعفر  سيدنا  مقام  بجوار  املقام  يقع 

محافظة  في  الجنوبي  املزار  بلدة  في  عنه  هللا  ر�صي 

املكشوفة  الساحات  على  املقام  يشتمل  الكرك 

األولى  باملرحلة  ربطه  سيتم   0 الخارجية  واإلعمال 

 
ً
  واحدا

ً
بمجموعة من الحدائق واالروقة ليكون جزءا

في  الصحابة  ومقامات  ملساجد  الكبير  املجمع  من 

املزار الجنوبي 

 في 
ً
وقد كان عبد هللا بن رواحه ر�صي هللا عنه شاعرا

للرسول   
ً
شاعرا فأصبح   ، عشيرته  عن  يدافع  قومه 

جانب  إلى  األذى  عنه  يذب   ، وسلم  عليه  هللا  صلى 

هللا  ر�صي  زهير  بن  وكعب  ثابت  بن  حسان  صاحبيه 

بها  آمن  التي  للرسالة   
ً
وفيا  

ً
جنديا كان  كذلك  عنهم 

.فقد شارك في جميع الغزوات والسرايا مع الرسول 

ابن  يحيى  وهب  ابن  ذكر  وقد  وسلم  عليه  هللا  صلى 

سعيد:) كان عبد هللا بن رواحه أول خارج للغزو وأخر 

قافل ( وكان القائد الثالث في معركة مؤتة الخالدة ، 

حيث استشهد ر�صي هللا عنه .

معركة  قبل  املواقف  أعظم  التاريخ  له  سجل  وقد 

مؤتة ، عندما وصل الجيش مدينة معان ، وعلم أن 

الروم وأعوانهم من الغساسنة يقدرون بمائتي ألف 

يكلون   ، الجيش  صفوف  في  الحيرة  ورأى   ، مقاتل 

املسير فتردد الجيش ولكن عبد هللا بن رواحه ر�صي 

التي  إن  وهللا  قوم  يا   ( بقوله  األمر  حسم  عنه  هللا 

نقاتل  وما  الشهادة0  تطلبون   جئتم  للتي  تكرهون 

العدو بعدد وال عدة ، ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي 

أكرمنا هللا به وما لبث أن استجاب الجيش ملا قاله 

عبد هللا بن رواحه  وبعد استشهاد صاحبيه , تسلم 

استشهد  حتى  يقاتل  وظل  العدو  فهاجم  القيادة 

ر�صي هللا عنه.
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مسجد ومقام الصحابي الجليل شرحبيل 
بن حسنة رضي الله عنه  

 يقع املسجد على بعد )75( كم من العاصمة عّمان، 

في منطقة االغوار الشمالية بعد )33 كم( من مجمع 

ابي عبيدة عامر بن الجراح ر�صي هللا عنه، وأبو عبد 

مكة  في  وهو  االسالم  دخل  حسنة  بن  شرحيبل  هللا 

قبل الهجرة، ورحل الى الحبشة مع أهله وبعدها عاد 

عنه  هللا  ر�صي  الصديق  بكر  ابو  ارسله  املدينة،  الى 

إبان فتح الشام وواله ثالثة أرباع بالد الشام 0

وقد عرف بتقواه وذكائه وشجاعته وإدارته الحكيمة 

اليرموك  معركة  في  عالية  بهمة  شارك  وقد  الناجحة 

وفتح بيت املقدس وكان خير الوالة  ويحكم بالعدل 

بين الرعية 0

في  التناغم  الجديد،  املسجد  تصميم  في  روعي  وقد 

النسب بين الفراغات والعناصر املعمارية وارتفاعها، 

االسالمي،  املعماري  النمط  في  والعراقة  واالصالة 

مصلى  من  يتألف  والذي  املسجد  توسط  بحيث 

للرجال وآخر للنساء ومجموع األبنية املؤدية إلى بناء 

املقام 0

تم تشكيل الفراغ الداخلي للمسجد، من قبة كبيرة 

محمولة على أربع أقواس، تحملها الدعامات وبنسب 

العمارة  وعناصر  رموز  من  مستوحاة  وعناصر 

اإلسالمية، وتف�صي الى املسجد أروقة تحيط بساحة 

إلى  األروقة  هذه  وتؤدي  امليضأة،  تتوسطها  سماوية 

املبنى  الذي يضم مرقد الصحابي الجليل  شرحبيل 

بن حسنة ر�صي هللا عنه  تعلوه قبة صممت بنفس 

نمط قبة املسجد الرئيسية 0

الدورات  مبنى  الى  باإلضافة  لألمام   
ً
سكنا ويضم 

الصحية واملتوضآت، واألروقة والساحات الخارجية 

وتبلغ مساحته اإلجمالية )390م2( 0

وتوفي الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة بطاعون 

 في اليوم نفسه 
ً
)عمواس( عن عمر يناهز )67( عاما

الذي أصيب فيه صاحبه الجليل أبي عبيدة عامر بن 

الجراح سنة )18( هجري 0
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الوسطى/  األغوار  في  عال  دير  لواء  يقع 
محافظة البلقاء. ويعتبر املنطقة املتوسطة 
ما بين األغوار الشمالية والجنوبية و يضم 

بلديتان )بلدية دير عال وبلدية معدي( .

إلى  نسبة  عال   دير  اسم  اللواء  اخذ  وقد 
يعتبر  التاريخ  في  ، وتل دير عال  تل دير عال 
األردن،  وادي  في  املهمة  األثرية  املواقع  من 
وقد كشفت الحفريات األثرية عن أن التل 
عبارة عن معبد كان قد استعمل في النصف 
ودلت  امليالد،  قبل  الثاني  األلف  من  الثاني 
والتي   - املعبد  في  الجدران   على  الكتابات 
تعود ألصل آرامي- أن املوقع عبارة عن موقع 
ديني ، ونتيجة الندماج املركز الديني )معبد 
االسم  يكون   ) )عال  املرتفع  باملكان  دير(   –
أيضا  الحفريات  ودلت   ، عال  دير  املعاصر 
على أن املوقع عبارة عن مكان ديني كان يحج 
عشر  الخامس  القرن  في  الكنعانيون  إليه 

قبل امليالد .

عام  عال  دير  قضاء  مديرية  استحدثت 
1968 وتم ترفيعها إلى لواء عام 1985 ودير 
:)الطوال  التالية  والقرى  املدن  ويضم  عال 
العارضة,  مثلث,  ضرار,  الجنوبي,معدي, 
الدباب,  خزما,  الشمالي,  الطوال  داميا, 
الرويحا, ابو الزيغان, ظهرة الرمل, البالونه, 

ابو عبيدة(

االسم الجغرافي
للواء دير عال

بلدية دير عال الجديدة 
ومناطقها السبعة
هيام امللحم/ بلدية دير عال
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لواء ديرعال

خارطة اللواء

الموقع الجغرافي
يحد لواء دير عال  من الشمال لواء األغوار الشمالية/

اربد ومحافظة عجلون ، ومن الشرق لواء  محافظة 

قصبة السلط  ومحافظة جرش ، ومن الجنوب لواء 

الشونة الجنوبية ، ومن الغرب نهر األردن .

الميزات النسبية للواء ديرعال
ويرفد  غورية  منطقة  كونه  بالزراعة  اللواء  يشتهر 

الخضروات  أنواع  بشتى  والخارجي  املحلي  السوق 

والفواكه مما ينعكس على الدخل القومي من خالل 

الصادرات للدول املجاورة .

نبذة عامة عن  لواء ديرعال /بلدية 
ديرعال الجديدة

لواء دير عال لواء يقع في محافظة البلقاء في األردن. 

يتبع اللواء ملحافظة البلقاء التي تضم 5 ألوية. يقدر 

عدد سكانه بـ 73477 نسمة حسب إحصاء 2015

بلدية ديرعال الجديدة تضم 7 مناطق ضمن حدودها 

اإلدارية وهي : 

منطقة ديرعال . 1

منطقة أبو عبيدة والبالونة. 2

منطقة الطوال الشمالي. 3

منطقة الطوال الجنوبي. 4

منطقة ضرار. 5

منطقة الرويحا. 6

منطقة خزما. 7
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 منطقة ديرعال:

 : مقطعين  من  مكون  آرامي  أصل  من  ديرعال  كلمة 

املكان  وهو  )عال(؛  والثاني  معبد  وهو  )دير(؛  األول 

وأصبح  الكلمتان  دمجت  وقد  التل،  لوجود  املرتفع 

وهي  املرتفع(  )املكان  أي  )ديرعال(  املعاصر:  االسم 

تشمل ديرعال والدباب والصوالحة.

وتعد منطقة ديرعال قلب اللواء حيث انها تعد مركز 

على  وينتشر  التجارية  الحركة  تجمع  ومكان  اللواء 

التجارية  املحال  من  العديد  الرئي�صي  الشارع  جانبي 

ويقع فيها مجمع سفريات النقل العام ومبنى السوق 

مصادر  اهم  من  املنطقة  هذه  تعد  كما  الشعبي 

انشاء  املنوي  من  وانه  كما  للبلدية  املالي  التحصيل 

قلب  في  تجاري  ومجمع  البلدية  لدار  جديد  مبنى 

ولرفد  املقدمة  الخدمات  مستوى  لتحسين  املنطقة 

البلدية بمزيد من الدخل املادي للوصول الى تحسين 

مستوى الخدمات املقدمة للمواطنين.

الدباب: سميت بهذا االسم لكثرة األودية والتالل، 	 

االنجرافات  وكثرة  لعلوها  )دبة(؛  وسميت 

في  )الدباب(  وهو  )دبة(  جمع  وهي  واألخاديد 

العصر الحديث.

لعشيرة 	  نسبة  االسم  بهذا  :سميت  الصوالحة 

الصوالحة التي تقطنها.

 منطقة أبو عبيدة البالونة

   سميت بهذا االسم نسبة إلى الصحابي الجليل )أبو 

ويوجد  األمة،  هذه  أمين  الجراح(  ابن  عامر  عبيده 

له مقام حظي بالرعاية امللكية السامية واإلعمارات 

الهاشمية املتتالية وتضم املناطق التالية: )البالونة، 

ابو عبيدة، أم عياش(.

*البالونـة : نسبة إلى عشائر بلي ) البالونة(التي تسكنها.

)أبو عبيده  الجليل  الصحابي  إلى  : نسبة  *أبوعبيدة 

عامر ابن الجراح( أمين هذه األمة.

*ام عياش : : نسبة إلى سيدة كانت تسكن الحي.

منطقة خزما
وسميت بهذا االسم لوجود مغارة حفرت يدويا، كان 

األهالي يخزنون القمح والحبوب واألعالف فيها، وكان 

اسمها  إلى  حديثا  وحرف  اسم)الخزنة(  عليها  يطلق 

الحالي )خزما(.

منطقة الرويحا :
كان  ألنة  )املهداوي(؛  األمير  إلى  يعود  قديم  اسم 

نهاية عام 2008 م  وفي  الشتاء  في فصل  فيها  يعيش 

لالرتقاء  مستقلة  كمنطقة  وفصلها  استحداثها  تم 

 التساع املساحة 
ً
بالخدمات املقدمة من البلدية نظرا

منطقة ديرعال

منطقة أبو عبيدة البالونة
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منطقة خزما
الطوال الجنوبي

منطقة الرويحا  

والرقعة السكانية.

منطقة ضرار :
سميت بهذا االسم نسبة إلى الصحابي الجليل )ضرار 

بن األزور( وتشمل املناطق التالية: )وادي الطاحونة، 

حي الضميدات، حي املجاغفة، املنشية(.

العصر 	  في  الطاحونة  بناء  تم   : الطاحونة  وادي 

وكانت  سكر،  طاحونة  كانت  حيث  العثماني؛ 

 ،)1800( عام  حتى  الزرقاء  سيل  بمياه  تعمل 

عام  في  قمح  طاحونة  إلى  تحويلها  تم  ثم  ومن 

.)1970(

حي الضميدات :سمي نسبة للعشيرة التي تسكنه.	 

حي املجاغفة :سمي نسبة للعشيرة التي تسكنه.	 

الدولة 	  وقامت  حكومية  ارض  :كانت  املنشية 

إلى املواطنين وسميت  بتوزيعها وحدات سكنية 

بهذا االسم ألنها أنشئت حديثا. 

الطوال الجنوبي:-
وتم  األردن،  وادي  سلطة  قبل  من  االسم  هذا  أتى 

فصل منطقة )الطوال( إلى الطوال الجنوبي والطوال 

بها  خاصة  إدارية  وحدة  منها  كل  لتأخذ  الشمالي؛ 

)الطاحونة،  الجنوبي:  الطوال  منطقة  وتشمل 

عطوف،  املاية،  الفرحات،  النعيم،  االسماعيل، 

العيد، تل املنطح، الحمد، الديات، العجة، املالحة( 

محاذية  حدودية  منطقة  الجنوبي  الطوال  ومنطقة 

.
ً
لنهر األردن شرقا

الناحية 	  من  املناطق  وتأخذ  الجنوبي:  الطوال 

الجنوبية وهي ممثلة باملناطق التالية : 

الطاحونة :نسبة إلى طاحونة القمح.	 

االسماعيل :نسبة إلى عشيرة االسماعيل.	 

النعيم :نسبة إلى عشيرة النعيم. 	 

الفرحات :نسبة إلى عشيرة الفرحات.	 

املاية :بسبب قنوات املياه املحيطة بها سابقا وتم 	 

 .
َ
إغالقها حديثا

الديات :نسبة إلى عشيرة الديات.	 

العيد:نسبة إلى عشيرة العيد.	 

املنطقة 	  تتوسط  كبيرة  تلة  :كونه  املنطح  تل 

 
ً
وقمتها عالية تنطح السحاب، واطلق عليها حديثا

ومكارم  بزيارات  حظي  حين  امللك عبدهللا(؛  )تل 
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األسراملجموعإناثذكورالتجمع

58814516103971950ديرعال

أبو عبيدة 
والبالونة

4479295174301468

الطوال 
الشمالي

227517063981750

الطوال 
الجنوبي

68595802126612445

65104996115062111ضرار

183616943530716الرويحة

7897561545321خزمة

جدول يبين التجمع السكاني بلدية ديرعال 

الجديدة

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا 

الثاني بن الحسين املعظم.

الحمد :نسبة الى عشيرة الحمد.	 

حماد؛ 	  ارض  غالبيتها  في  منطقة  :هي  حماد  ام 

أي ال تزرع بل تترك لتنمو فيها األعشاب لرعاية 

األغنام واملوا�صي.

الرياح 	  تهب  عندما  كتار  منطقة  :وهي  العجة 

املحلية  باللغة  سميت  كثيف  غبار  فيها  يصدر 

عجة )غبار(.

كانت 	  حيث  املنطقة؛  مللوحة  نسبة  املالحة: 

 .
ً
 مللح الطعام قديما

ً
مصدرا

الطوال الشمالي

الطوال الشمالي:-
اتى هذا االسم من قبل سلطة وادي األردن؛ وتشمل 

املشاهرة،  الربيع،  تل  املالحة،  من  الثاني  )القسم 

العالوي، النجاروة، املرازقة، املحسن، الهزاع(

ديرعال  بلدية  الى  الشمالي  الطوال  منطقة  تتبع  و   

الجديدة وتقع غرب ديرعال املركز وتبعد عن ديرعال 

4 كم وموازية لنهر االردن غربا حيث حدودها الغربية 

. عدد سكانها حوالي ستة االف نسمة موزعين على 

تسعة عشر حيا، ويعمل الغالبية العظمى في الزراعة 

اخرى.  ومهن  الحكومية  بالوظائف  متدنية  ونسبة 

خدمات الكهرباء ومياه الشرب متوفرة باملنطقة كما 

وجمعية  اولي  صحي  ومركز  مدارس  اربع  فيها  يوجد 

 7.5 االدارية  مساحتها  ،تبلغ  مساجد  وسبعة  خيرية 

كم2 ومساحة التنظيم 757559.25 م2. 

وهو القسم الثاني من أطوال الذي تم الحديث عنة 

سابقا ويشتمل املناطق التالية : 

املالحة :وهي القسم الثاني من املالحة الواقعة في 	 

الطوال الشمالي

تل الربيع :نسبة إلى عشيرة الربيع 	 

املشاهرة :نسبة إلى عشيرة املشاهرة 	 

العالوي :نسبة إلى عشيرة العالوي	 

النجاروة :: نسبة إلى عشيرة النجاروة 	 

املرازقة :نسبة إلى عشيرة املرازقة 	 

املحسن :نسبة إلى عشيرة املحسن 	 

الهزاع : نسبة إلى عشيرة الهزاع 	 
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أقدس  داخلها  تضم  والتي  القديمة  البلدة  تعتبر   

في  املناطق  أهم  من  الثالث،  للديانات  املقدسات 

العالم حساسية ، ونتيجة لهذه األهمية تم اإلعالن 

في  ووضعت   .
ً
عامليا محمية  أثرية  كمنطقة  عنها 

وقد  حمايته.  يجب  الذي  الحضاري  التراث  قائمة 

تحمل  كونها  املنطقة،  لهذه  الكبرى  األهمية  جاءت 

بصمات التاريخ األثري، والفكري، والحضاري، فهنا 

العثمانية  حتى  واإلسالمية،  البيزنطية،  اآلثار  نرى 

 . واألموية  والفاطمية  واململوكية،  بالصليبية،   
ً
مرورا

 لهذه األهمية وضعت املدينة في دائرة الهدف 
ً
ونظرا

واملنازل  البيوت  على  االستيالء  فكان  احتاللها،  بعد 

وضع  سياسة  ضمن  واملغاربة  الشرف  حارة  وهدم 

للمشهد  تغيير  أحداث  في  باملكان،  يهودية  بصمات 

املكاني. فكان عامل الهدم الذي طال اآلثار اإلسالمية 

عملية  في  األولى  املرحلة  املغاربة  باب  منطقة  في 

 
ً
االستيطان داخل البلدة القديمة والتي بدأت مباشرا

على  االستيالء  عمليات  وتتالت   1967/6/10 في 

البيوت واملنازل باستخدام القوانين املختلفة لتنفيذ 

الكنيسة األرثوذكسية 
امالكها وتأثيرها 

خليل التفكجي 

من  الفلسطينيين  باقتالع  خطوة  الخطوة  سياسة 

أو  هنا  بيت  سقوط  فكان  عليها.  واالستيالء  بيوتهم 

بدأت  ثم   . األعالم  ورفع   
ً
كبيرا  

ً
احتفاال يتبعه  هناك 

سياسة شارون باالمتداد نحو الحي اإلسالمي، وتبعه 

االستيالء على بيوت الحي املسيحي والذي كان بدايته 

عام 1991 باالستيالء على فندق مار يوحنا، والذي 

تبعه االستيالء على بيوت أخرى في نفس الحي )طريق 

الحبشة( )طريق التراسنطه( ضمن مخطط مرسوم 

 
ً
للجمعيات االستيطانية بإقامة ممرات آمنه وتنفيذا

ملشروع كبير وهو إحداث تغيير جغرافي وديموغرافي 

ملشروع   
ً
وتنفيذا القديمة  بالبلدة  اليهودي  للصالح 

من  بالتخلص  يق�صي  والذي   2020 عام  القدس 

بنيامين  قال  وكما  وترحيلهم  الفلسطينيين  السكان 

إلى  العربية  األقلية  وجود  يوشك  نتنياهو)عندما 

التحول من مشكلة ديموغرافية الى خطر ديموغرافي، 

رحمة( وبال  بسرعة  ستتحرك  اليهودية  الدولة  فإن 

.)1(

)1( عرب  48  -   2016/5/18.
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 بعد حرب 
ً
بدأ االستيطان بالبلدة القديمة ، مباشرة

اإلسرائيلية  الجرافات  بدأت  عندما   ،1967 عام 

 من اإلحياء 
ً
بهدم حارة املغاربة ومصادرة 116 دونما

قانون  مستغلة  القديمة،  البلدة  داخل  العربية 

 1943 عام  الصادر  العامة  للمصلحة  املصادرة 

رقم  القرار  وبموجب   1968/4/14 في  أعلن  حيث 

رقم  الرسمية  بالجريدة  والصادر  ب/أ322/108  ت 

على   
ً
قائما وكان  املعلنة  املساحة  مصادرة   1443

 
ً
هذه املساحة املصادرة 595 بناية تضم 1048 دكانا

عربية   
ً
وسوقا مدارس  و4  جوامع  وخمسة   

ً
ومتجرا

باب  شارع  من  جزء  هو  تجاري  وشارع   .)2( تاريخية 

من  عدد  الشارع  هذا  طول  على  ويقع  السلسلة  

العمارات التاريخية يعود بناءها إلى العصر اململوكي. 

في  عربي  آالف   6 نحو  املنطقة  هذه  في  يعيش  وكان 

 بعد الحرب 
ً
ثالثة أحياء هي حي املغاربة الذي دمر كليا

الشرف.  وحي  السريان،  حي  من   
ً
وجزءا  

ً
مباشرة

وتشكل هذه املساحة حوالي 20% من مساحة البلدة 

بدأت  الثمانينات  بداية  وفي  القدس.  من  القديمة 

األحياء  داخل  عنيفة  بهجمة  االحتالل  سلطات 

اجل  من  القوانين  من  مجموعة  مستغلة  العربية 

 لهدف 
ً
السيطرة على األبنية واألحياء والبيوت تحقيقا

كبير هو تهويد البلدة القديمة. وبدأ التركيز على شراء 

بها   بعد عمليات مسح كبيرة قامت 
ً
االمالك وخاصة

الخاصة.  االمالك  أو  الوقفية  ملكيات  أتجاه  الدولة 

ونتيجة للمسح الذي قامت به دائرة الخرائط ونظم 

الكنائس  بأن  لنا  تبين  فقد  الجغرافية  املعلومات 

على   امللكيات  هذه  وتشتمل   %22,8 تملك  املسيحية 

االمالك  دون  للكنائس  جميعها  تعود  قطعه    920

حسب  االمالك  هذه  وتتوزع  للمسيحيين  الخاصة 

التصنيف الى 524 قطعه )بناية( وهي تشكل %56,2 

)2( قرار املصادرة عام 1968.
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تعود ملكيتها للكنيسة االرثوذكسية، يليها دير االرمن 

16,9%  ودير الالتين 12,9%. وتتوزع امالك الكنيسة 

وتتركز  القديمة  البلدة  أنحاء  في جميع  االرثوذكسية 

وباب  العمود،  باب  الجديد،  وباب  الخليل،  باب  في 

الساهرة، وباب االسباط. مما لفت إنتباه السلطات 

إستغالل  الى  أدى  ومما  االمر،  لهذا  االسرائيلية 

صفقات  لعقد  البطريركية  في  الضعيفة  النفوس 

او الخفي، ومنها الصفقة االخيرة  سواء الظاهر منها 

يعني  مما  )املعظمية(  الساهرة  وباب  الخليل  باب  في 

البلدة  في  التهويدية  املشاريع  من  مجموعة  تنفيذ 

القديمة التي تعتبر درة العالم. كما أن السيطرة على 

منطقة باب حطة )باب الساهرة( يعني السيطرة على 

  
ً
أجزاء من الحي االسالمي وهو ما تم مالحظته مؤخرا

في شهر 2017/7 )إنتفاضة االق�صى( عندما حاولت 

باب  مفاتيح  على  السيطرة  االسرائيلية  السلطات 

 بالسيطرة على مبنى 
ً
حطه وإغالقه وهذا ارتبط أيضا

في منطقة الشيخ ريحان )مكون من طابقين( يعود الى 

هتسيلم( مسمى)بيت  تحت  االرثوذكسية  الكنيسة 

)بيت هشالوم(.

الكنيسة  فإن  الغربية  القدس  في  يتعلق  فيما  أما   

االقدم  الكنيسة  بإعتبارها  األمالك  من   %33 تملك 

القدس  وضعية  حسم  يعني  أمالكها  وبيع  البالد،  في 

أدق  من  مرحلة  في  االسرائيلي  للصالح  الغربية 

الفلسطيني  الشعب  يخوضها  التي  الوطنية  املراحل 

للدولة  عاصمة  القدس  أن  بإعتبار  االحتالل  مع 

الفلسطينية، وما تسرب من أخبار من بيع االمالك 

ب قلق كبير للجانب  املعروف منها والغير معروف سبهَّ

الفلسطيني وخاصة وأن هذه االمالك تقع في أفضل 

غرب  )الطالبية(  حساسية  وأكثرها  وأغالها  املناطق 

البلدة القديمة واملالصقة لالسوار. 

إننا نُنظر الى هذا املوضوع بالكثير من الخوف والقلق 

على مصيرنا كشعب واحد، يقبع تحت ظل االحتالل  

االسرائيلي الغاشم والذي يحاول بكل الطرق ترحيلنا 

مكوناته  بجميع  الجميع  وطن  وطننا،  عن  وتهجيرنا 

وطوائفه. 
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 المعاجم الجغرافية
Geographical Gazetteers:

قاموس  هو  القاموس:  أو   )gazetteer( وتعريف 

مرتبة  األماكن  بأسماء  قائمة  تضم  موسوعة  أو 

 ) ألفبائي ( شاملة األقسام السياسية 
ً
 هجائيا

ً
ترتيبا

املعلومات  الطبيعية..الخ، مع إعطاء بعض  واملعالم 

) الدليل  م، وخير مثال عليها القواميس 
َ
عن كل َمعل

أسماء  أو  ما  منطقة  في  الشوارع  أسماء   ) فهرس  أو 

األماكن ..الخ .

ترتيب المعاجم الجغرافية :
الترتيب  إلى  ها 

ّ
جل في  الجغرافية  املعاجم  تخضع 

األبجدي  الترتيب  أو  الهجائي  الترتيب  أو  األلفبائي 

ويكون  الجغرافي،  م 
َ
املعل أو  الطبيعي  م 

َ
عل

َ
امل السم 

) وفي  م 
َ
للمعل الرئي�صي  بالحرف األول لالسم  الترتيب 

املعاجم العربية بعد إهمال أل التعريف ( أو باالسم 

المعاجم الجغرافية
ابراهيم عبدالله عبيد

التي ال يمكن  البشرية  العلوم  عتبر الجغرافيا بصورة عامة، وعلم األسماء بصورة خاصة ِمن أهم 
ُ
ت

للشخص إغفالها أو التغا�صي عنها، بدَء من اسمه الشخ�صي وانتهاًء باألسماء الكونية أو أسماء  األمور 

امللموسة واملادية واملحسوسة، أو األسماء املعنوية غير امللموسة بمختلف أصنافها وأنواعها .

ولكي يتم توثيق ذلك بالصورة املناسبة ويتم توحيد هذه األسماء لتسهيل االستخدام وتسهيل تقديم 

املعلومة املناسبة واملوثوقة للمختصين واملهتمين، تم وضع املعاجم الجغرافية املختلفة، فمنها املعاجم 

الجغرافية العامة ومنها املعاجم املختصة بقسم أو جزء من قسم من أقسام علم الجغرافيا .

االسم  كان  إذا  الثالث  أو  الثاني  باالسم  ثم  األول 

، وإذا ُوجَد اختالفات في االسم يتم إيراد جميع 
ً
مركبا

الحروف،  ترتيب  حسب  مكانها  في  بوضعها  األسماء 

مع إمكانية وضع االسم األصلي أو الرديف أو البديل 

األقواس  عالمات  بوضع  مباشرة  االسم  بعد  ..الخ 

رمز  وضع  أو  املالحظات  خانة  في  ذلك  يوضع  أن  أو 

غيرها  أو  الهوامش  في  إليه  واإلشارة  االسم  بجانب 

من الطرق املناسبة . كما يجب األخذ بعين االعتبار 

ترتيب  ضمن  .ويدخل  م 
َ
للمعل األسماء  جميع  وضع 

فإذا  العام  ثم االسم  الخاص  ترتيب االسم  املعجم، 

أردنا أن نكتب ) جبل عّمان ( فإننا نكتب عّمان، جبل 

. وفي حال تكرار االسم وفي نفس الحروف والترتيب 

الترتيب  فيتم   )  
ً
مثال الحركات  وباختالف   ( لألحرف 

التابعة  اإلدارية  للوحدة  الهجائي  الترتيب  حسب 

فاألكبر،  فاألكبر  األصغر  اإلدارية  بالوحدة  فنبدأ 

االسم   نفس   يحمل  م 
َ
َمعل من  أكثر  هناك  كان  وإذا 
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 . األهم  الترتيب وفق  فيتم  اإلدارية  الوحدة  نفس  في 

كما ال يجب أن يغيب عن البال إضافة االسم باللغة 

األجنبية الذي يشتِهر فيه املعلم  إذا وَرد .

أو  للكلمة  الرديف  وضع  ضرورة  إلى  اإلشارة  وتجدر 

أخرى،  لغات  في  أو  اللغة  نفس  في  املعاني  أو  النظير 

معانيها  أو  واستعماالتها  الكلمة  اشتقاق  وبيان 

املختلفة،  وتطبيقاتها  لفظها  أو  تاريخا  أو  املتعددة 

كاإلحداثيات  األمر  لزم  إن  أخرى  معلومات  إيراد  مع 

املعلم  ونوع  البحر  سطح  عن  واالرتفاع   ) بأنواعها   (

وموقعه ..الخ .

كما يمكن أن يضم املعجم خرائط أو صور أو أشكال 

أو رسوم أو جداول توضيحية .

وبصورة عامة يمكن أن نضع بعض البنود التي يجب 

أن يحتويها املعجم منها :

كاالسم 	  املعجم  عن  األساسية  املعلومات 

النشر،  ومكان  النشر  وسنة  والناشر  واملؤلف 

واملقدمة العامة واملقدمة اإليضاحية إلرشادات 

االستخدام .

املتن : وهو الذي يضم املعلومات األساسية ملادة 	 

املعجم .

املراجع واملالحق والفهارس املرفقة واالختصارات 	 

واملصطلحات والخاتمة وغيرها .

صلب  حيث  املتن،  على  هنا  التركيز  يتم  وسوف 

املوضوع وأساس املعجم وجوهره .

إعدادها  من  الهدف  باختالف  املعاجم  تختلف   

ستهَدفة، وكذلك حجم املعلومات 
ُ
والجهة أو الفئة امل

ونوعها والجهة التي أصدرتها،وعلى هذا األساس فإّن 

في  منها  أو جزء  تتواجد جميعها  البنود الالحقة ربما 

 
ّ
املعجم الواحد، وليس بالضرورة تواجد جميعها، إال

بّد من وجودها على  أّن هناك معلومات أساسية ال 

اختالف أنواع املعاجم، ومن أهم هذه البنود :

م :. 1
َ
عل

َ
اسم امل

وبدونه  املعجم  في  األسا�صي  البند  هو  املعلم  واسم 

ذكر، ويكون االسم باللغة 
ُ
يصبح املعجم بال فائدة ت

             33



األصلية للمعجم أو بأي لغة من اللغات التي يريدها 

ُيعطي  أن  يجب  األحوال  جميع  وفي  املعجم،  واضع 

والحقيقي   الفعلي  لالسم  األساسية  الصورة  االسم 

واحدة  بلغة  األسماء  توضع  أن  ويمكن  املقصود، 

األخرى  األسماء  أن توضع  لغات، كما يجب  أو عدة 

ترتيبها  ضمن  هذه  وتوضع  م 
َ
املعل السم  الرديفة 

. 
ً
الهجائي أو كما ذكرنا سابقا

م :
َ
عل

َ
1. نوع امل

ويقصد به تحديد نوعية املعلم املذكور سواء كان من 

الناحية الطبيعية أو  غيرها مثل واد، جبل، هضبة، 

نهر، مدينة، قرية، خربة، بحر، بحيرة، سّد، شارع، 

 يمكن أو 
ً
طريق، سكة حديد، قلعة ..الخ، وهذه أيضا

توضع بلغة املعجم أو بعدة لغات شريطة أن تكون 

لغة املعجم أحدها، كما أنها يمكن أن توضع بشكل 

أي  أو  بشكل رسوم  أو   ) ..الخ  )M: جبل  مختصرات 

ذلك  إيضاح  شريطة  املناسبة  األشكال  من  شكل 

. 
ً
مسبقا

اإلحداثيات :. 2

وتختلف أنواع اإلحداثيات باختالف الدول واألنظمة 

املستخدمة في تلك الدول، وحتى تعّم الفائدة املرجوة 

وضع  فيجب  العالمي  املستوى  وعلى  املعجم  من 

إحداثيات  أنها  حيث  للموقع  الجغرافية  اإلحداثيات 

عاملية يعرفها الجميع ويعرف استخدامها ومدلوالتها 

التي  التقسيمات  تختلف  وهنا  عناء،  أو  جهد  بدون 

املطلوبة  الدقة  حسب  وذلك  املعجم  ُمعّد  يضعها 

على  اإلحداثيات  تشتمل  أن  يجب  األقل  على  ولكن 

تستعمل  أكثر  الدقة  ولزيادة  والدقيقة  الدرجة 

الثانية،  كما يمكن إضافة إحداثيات محلية  أو عدة 

إحداثيات ) بدقة متفاوتة (. 

أّما عملية تحديد اإلحداثيات  فتختلف حسب طبيعة 

نمطه، ففي  أو  وامتداده  املعجم وحجمه ومساحته 

املناطق ذات املساحة الكبيرة كالبحار أو القارات أو 

الدول أو الجزر ..الخ فيتم تحديد اإلحداثيات بعالمة 

حدد موقع دولة فنقول تقع 
ُ
ن إلى(، كأن  ) بين أو من 

66درجة   – ثانية  و30  55دقيقة  و  )20درجة  بين 
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و20 دقيقة و 42ثانية شمال خط االستواء ( ويمكن 

أن نضع الدقيقة أو الثانية أو نحذفها حسب الدقة 

املختلفة  املواصالت  وطرق  األنهار  املطلوبة،أّما 

اإلحداثيات  وضع  في  االجتهاد  فيختلف  شابهها،  وما 

الخاصة بها فالبعض يلجأ إلى وضع اإلحداثيات عند 

أو عند   ،) للنهر  النهاية) كاملصب  أو عند  لها  البداية 

أول حرف من االسم املوجود على الخريطة  أو غير 

 
ً
مسبقا ذلك  إيضاح  يجب  األحوال  جميع  وفي  ذلك 

والتقّيد بالنمط املستخدم لجميع املعالم املرصودة 

ستهَدفة . 
ُ
وامل

أّما بقية املعاِلم غير الخطية فيمكن وضع اإلحداثيات 

من  بّد  فال   
ً
سابقا كما ذكرنا  ولكن  م، 

َ
املعل ملنتصف 

توضيح ذلك والتقيد التام به في كل املعجم .

م :. 3
َ
موقع املعل

أسا�صي  ملركز  بالنسبة  م 
َ
املعل موقع  وضع  ضرورة 

الهدف  حسب  آلخر  معجم  من  ذلك  ويختلف  له، 

بالنسبة  املعلم  موقع  ُيذكر  فقد  منه،  والغرض 

للقارات ) كأن نقول صويلح : قارة آسيا (،  أو بالنسبة 

للدولة  ) كأن نقول صويلح : األردن (، أو على مستوى 

العاصمة  محافظة   : صويلح  نقول  كأن   ( املحافظة 

أمانة  نقول صويلح:  كأن   ( اللواء  أو على مستوى   ،)

اإلدارية  التفصيالت  لبقية  ..وهكذا   ) الكبرى  عّمان 

والتقسيمات العاملية . وفي حال وجود معاِلم خطية 

تتعدى امتدادها الوحدة اإلدارية أو التقسيم اإلداري 

األنهار،  مثل   ( واحدة  وحدة  من  أكثر  في  وتستمر 

ففي  املشتركة،  البحيرات  املواصالت،  طرق  األودية، 

هذه الحالة ال توضع التبعية اإلدارية، وما قيل عن 

بين  املشترك  عن  ُيقال  املحلية  اإلدارية  التقسيمات 

تركيا  أرا�صي  في  الذي يجري  الفرات  نهر  الدول مثل 

وسوريا والعراق، فال يجب أن نتبعه إلى أي منها إذا 

أو على مستوى  نتحدث على مستوى قارة آسيا  كنا 

فهو  األردن  في  الزرقاء  نهر  في  الحال  .وكذلك  العالم 

فال  اململكة  محافظات  من  محافظات  عدة  يقطع 

يجوز أن نتبعه ملحافظة دون غيرها.

كما يدخل في هذا املجال تحديد االتجاهات الخاصة 

 ) ..الخ  اإلداري  كاملركز   ( ما  لنقطة  بالنسبة  م 
َ
باملعل

وهنا تدخل الجهات املختلفة ) شمال، جنوب، شرق، 

التقسيمات األصغر لالتجاه كأن  ( كما تدخل  غرب 

..الخ (،  نقول شمال غرب أو شمال الشمال الغربي 

وفي هذه الحالة ال بّد من تحديد املركز املنسوب إليه 

. 
ً
وتوضيحه مسبقا

م 
َ
وكذلك يمكن أن يكون تعيين االتجاه بالنسبة للعال

أو القارة أو الدولة أو املقاطعة أو اإلقليم ) كأن نقول 

شمال أوربا، أو نقول شمال االردن، أو نقول شمال 

مقاطعة ويلز ..الخ (  .

االرتفاع :. 4

 
ً
ونقصد به االرتفاع عن مستوى سطح البحر ) سلبا

م 
َ
للمعل ارتفاع  نقطة  أعلى  نذكر  فهنا   ،)  

ً
إيجابا أو 

م السلبي . وقد تكون 
َ
اإليجابي أو أخفض نقطة للمعل

القياسات  من  القدم..الخ  أو  باملتر  القياس  وحدة 

شريطة توضيح ذلك .

معلومات أخرى :

املعلومات 	  من  نوع  أي  )أو  السكان  أعداد 

السكانية ( للمراكز العمرانية ) لسنة واحدة أو 

أكثر ( .

املعاِلم 	  أو  للمسطحات  املساحة  أو  السعة 

البلدة أو  ..الخ (، مساحة  )كالسدود، البحيرات 

املدينة ..الخ  أو أي معلومات مساحية أو كمية 

أو عددية .

م في الخرائط واملخططات التوضيحية 	 
َ
موقع املعل

املرفقة أو املرجعية ) A-Z مع األرقام ( .
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معلومات عن املناخ والطقس .	 

معلومات عن التوقيت املحلي .	 

كأن 	  املجاورة،  باملعاِلم  م 
َ
املعل معلومات  ربط 

بأقرب  م 
َ
املعل اسم  ارتباط  الجدول  في  ُيعطى 

تجمعات سكانية أو باملعاِلم املجاورة والتي تقع 

بالقرب منه . 

القواميس   أو  املعاجم  إّن  نقول،  عامة  وبصورة 

الجغرافية ) gazetteer  ( تختلف في حجم معلوماتها 

ستهدفة، 
ُ
امل وللجهة  غطيها 

ُ
ت التي  للمنطقة   

ً
تبعا

في  العالمي  املستوى  على  يكون  الذي  فاملعجم 

ما  قارة  ُيعالج  الذي  املعجم  عن  يختلف  معلوماته 

وهذا يختلف عن الذي يعالج دولة وهذا يختلف عن 

الذي ُيعالج محافظة أو والية وهكذا .كما أن املعجم 

فاملعجم  ُيعالجه،  الذي  املوضوع  باختالف  يختلف 

العالم  في  الطبغرافية  املعالم  أسماء  ُيعالج  الذي 

يختلف عن املعجم الذي ُيعالج املدن التي يزيد عدد 

سكانها عن مليون نسمة على املستوى العالمي ..الخ .

المالحق
املعاجم  جسم   من  وهام  أسا�صي  جزء  هي  املالحق 

الجغرافية فهي تعمل على تكميل ما ورد في املتن ِمن 

معلومات، وِمن أهم ما يمكن أن تتضمنه املالحق :

املوضوع 	  كان  إذا  اإلدارية،  التقسيمات  ملحق 

يعالج على مستوى الدولة أو جزء منها .

خرائط 	  ضمنها  ومن  امللحقة  الخرائط  ملحق 

تحديد املوقع .

ملحق باالختصارات الواردة .	 

ملحق باملصطلحات الواردة  .	 

لغة 	  يحوي  كان  إذا   ( الرومنة  بأسلوب  مالحق   

متعدد  املعجم  وكان  الرومانية  غير  لغات  أو 

اللغات(.

ملحق بأسلوب الترتيب.	 

ملحق باألسماء حسب املوقع على الخريطة ) إذا 	 

 من بنود املتن ( .
ً
لم يكن بندا

أي ملحق آخر توضيحي أو تفسيري أو صور أو 	 

جداول أو رسوم ..الخ .

المراجع
معجم الوسيط .	 

معجم لسان العرب .	 

معجم املحيط .	 

معجم محيط املحيط  .	 

 معجم الغني .	 

فلسطين: 	  في  الجغرافية  املواقع  أسماء  معجم 

جمعية  إصدار  حمود،  ابو  نقوال  قسطنطين 

الدراسات العربية – القدس – 1984، الطبعة 

األولى .

	 Jordan ; official standard names –

	 approved by the United States Board 

on Geographic Names . prepared in the 

geographic names division , u.s. army 

topographic command. Washington ,d.c. 

;june 1971

	 www.world.gazetteer.com
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اأم الر�صا�ص 
الجغرافية  األسماء  بعض  أن  سابق  مقال  في  ذكرنا 

بعض  من   
ً
وأحيانا وبيئتها،  منطقتها  طبيعة  من  جاء 

 
ً
اعتمادا االسم  يتبدل  وقد  فيها،  املشهورة  املعالم 

على ذلك، فأم الرصاص كانت تعرف باسم )ميفعة( 

بفتح أوله، وبالفاء املفتوحة بعدها عين مهملة ) أي 

 : منظور  ابن  وقال  ميفع،  مؤنث  وهي  منقوطة(  غير 

هو   : وقيل  والجبل  األرض  من  املشرف  مع  واليافع 

قطعة منهما فيها غلظ قال القطامي: 

ى 
ّ
وأصبح سيل ذلك قد ترق

إلى من مكان منزله يفاعا

وقيل : هو التل املشرف، وقيل ما ارتفع من األرض.... 

من  أشرف  ما  واليافع  املشرف....  املكان   : وامليفع 

الرمل.....وجبال يافعات: مشرفات. وكل �صيء مرتفع 

من  واليافعات  يافع....  مرتفع  كل   : وقيل  يفاع،  فهو 

التسمية  )1(. وجاءت هذه  منها  ما عال  وغلب  األمر 

األسماء الجغرافية األردنية
مفاهيم ودالالت

د. عبد احلميد علي الفالح املناصري
على   

ً
حاليا تقع  إنها  إذ  البلدة،  هذه  ملوقع  مطابقة 

بعد  الصحراوية،  والطريق  ذيبان  بين  الطريق  يسار 

 
ً
خمسة كيلو مترات شرق ذيبان .... وقد بنيت قديما

القادم  العدو  تحركات  ملراقبة  الصحراء  حدود  على 

 )2(. وهذا يعني أنها كانت مشرفة 
ً
من الصحراء شرقا

مرتفعة.

الوليد  إن   " الرصاص:  أم  إلى  اسمها  تحول  في  وقيل 

مسجد  بنى  حين  رصاص  إلى  احتاج  امللك  عبد  بن 

رصاص  فيها  منارة  باألردن  إن  له:  فقيل  دمشق، 

فبعث إليها )3("

سمعان  للناسك   
ً
برجا كانت  املنارة  هذه  إن   : وقيل 

 ،
ً
مترا عشر  خمسة  حوالي  ارتفاعه  ويبلغ  العمودي، 

 للعزلة.
ً
 طلبا

ً
استخدمه الرهبان قديما

  

الرصاص  أم   " أن  حتاملة  محمد  الدكتور  ويذكر 

والرومان  األنباط  إلى  آثارها  تعود  قديمة،  مدينة 

األنباط،  أيام  مزدهرة  كانت  وأنها  والبيزنطيين... 

واكتشفت فيها نقوش وكتابات نبطية يرجع تاريخها 

وأديرة  كنائس  فيها  اكتشفت  كما  39م،  عام  إلى 

يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع والخامس امليالديين. 

والقرى  املدن  من   
ً
عددا سابقة  مقالة  في  ذكرنا 

تسمياتها،  وحسب  أسمائها  دالالت  وبينا  األردنية، 

 
ً
وبعض املعاني املهمة لها ونذكر في هذه املقالة عددا

آخر منها وهي: 

ابن منظور، لسان العرب، 414/8-415. ط، صادر، بيروت )د.ت(. 1
موسوعة الديار اإلسالمية، محمد حتاملة، 179،1431/1 ه/2010م، مطبعة الجامعة األردنية، عمان.. 2
موسوعة الديار اإلسالمية 180/1.. 3
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وقد بلغ عددها أربع عشرة كنيسة.... وجميعها ذات 

رسوم  وعليها  وملّونة  متقنة  فسيفسائية  أرضيات 

قامت  فقد  التاريخية  لقيمتها   
ً
ونظرا مختلفة.... 

ضمن  بإدراجها  والعلوم  للثقافة  العربية  املنظمة 

مواقع التراث العالمي ملنظمة األمم املتحدة.)4(

اأم ال�صرب

املكان  فيه  اشتهر  مما   
ً
أحيانا يأتي  االسم  أن  ذكرنا 

، ومن ذلك أم السرب، 
ً
 أو اقتصادا

ً
 أو تجمعا

ً
مناخا

املواقع  من   
ً
عددا تضم  املفرق  قرى  من  قرية  وهي 

والرومانية  النبطية  العصور  إلى  تعود  التي  األثرية 

األمويين  عهد  سيما  ال  واإلسالمية،  والبيزنطية 

واأليوبيين واملماليك والعثمانيين.

 كثيرة، منها 
ً
وقيل في سبب تسميتها بهذا االسم أقواال

ما قاله الدكتور محمد حتاملة: " فقد تكون سميت 

أو   ،
ً
فيها قديما الخيل والقوافل  لكثرة سروب  بذلك 

بسبب  الصيف  في  يتراءى  سراب  من  فيها  ما  لكثرة 

طبيعتها الصحراوية" )5(

كلمة  أن  السامي  املشترك  كتاب  في  رحال  ويذكر 

الجاف  املكان  تعني  السامية  اللغات  في  السرب 

والحار، وفي العبرية شرف بالفتح : حر شديد سراب، 

بالفتح فالكسر: حر، ولها  وباآلرامية شرف ) سرب( 

كنيسة القديس بولس )أم الرصاص(

صور جوية منطقة أم السرب و آثارها سنة 2006

بالعربية معان كثيرة، منها: السراب، وهو ما يشاهد 

في النهار من اشتداد الحر وكأنه ماء، كما ورد في قوله 

تعالى: ) الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 

الظمآن ماء(.

للمملكة  الغربية  الشمالية  البادية  في  موقعها  ومن 

تأكيد  يمكن  القديم،  وتاريخها  الهاشمية،  األردنية 

تسميتها  سبب  في  الحتاملة  الدكتور  إليه  ذهب  ما 

يكثر  أنه  على  يدل  البادية  في  فموقعها  السرب،  بأم 

كانت  فقد  تاريخها  ومن  النهار،  في  السراب  فيها 

أن  بعد  لها  املجاورة  واملناطق  املنطقة  ازدهرت 

وألحقها  األنباط  مملكة  تراجان  االمبراطور  احتل 

بإمبراطورية . فقد بنيت فيها البيوت املميزة، وأقيمت 

والكنائس،  املنحوتة،  واألعمدة  املائية،  البرك  فيها 

وأشيد فيها ثالث كنائس في عصر البيزنطيين، أهمها 

كنيسة سيرجيوس وباخوس سنة 489م. واستوطنها 

األمويون، وأضافوا إليها الكثير في املجال املعماري.

 : ويتألفون من  العي�صى،  ومعظم سكانها من عشائر 

السويلم والعلي والحويطة والحريز )6(.

اأم القطني

موسوعة الديار اإلسالمية 180/1.. 4

موسوعة الديار األردنية ، 188/1.. 5

 املرجع نفسه، 189/1.. 6
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 إلى الخدمة التي يؤديها 
ً
وقد يطلق اسم املكان استنادا

أو  فيه،  وقعت  لحادثة  أو  الساكنين  أو  للمسافرين 

استقر  مشهور  السم  نسبة  أو  فيه،  جرت  ملناسبة 

فيه، ومن ذلك أم القطين ، فإذا لفظت بفتح القاف 

املسكون  أو  املأهول  املكان  تعني  كانت  الطاء  وكسر 

أو دار اإلقامة، وهي بمعنى قاطن، وجمعه قاطنون 

بالعربية، فيقولون : قطين الدار: أهلها أي قاطنوها. 

أو  القليل  أو  الصغير   : تعني  واآلرامية  العبرية  وفي 

الضئيل أو النحيف، واألتباع والحشم.

عدة  روايات  رويت  املكان  هذا  تسمية  سبب  وفي 

منها، كما يقول بعض أهالي القرية : أن التجار كانوا 

يرتادون القرية ، وسقط منهم حمل من التين، وجاء 

بعده بزمن تجار آخرون فوجدوه قد جف، أي صار 

من  قالوا  ؟  جئتم  أين  من  سئلوا:  وعندما   ،
ً
قطينا

الكلمة بمرور الزمن باملكان  أم القطين ، والتصقت 

فصار يسمى أم القطين")7(.

، ويتناقل 
ّ
وقيل: إن كلمة القطين هي مثنى لكلمة قط

أهلها حكاية أنه كان في هذه القرية عندما كانت برية 

قطان بريان فسمي هذا املكان نسبة إليهما.

إنها  إذ   ، ، منها الضبيعية  وألم القطين أسماء أخرى 

كانت منطقة غابات تسكنها الضباع ، ومنها )جفنة( 

القرية  وسميت   ، الغساسنة  أمراء  ألحد  امرأة  وهي 

ذلك  على  ويوافقه   – العدوان  ويقول  لها.  نسبة 

الحتاملة – " والراجح في أم القطين أنها سميت بذلك 

نسبة للتين املجفف، مع أن التين ال ينمو فيها، غير 

لراحة  ومحطة  التجارية،  للقوافل   
ً
مركزا كانت  أنها 

ال  ولكي  التين،  ينقل  بعضهم  كان  وربما  القوافل، 

يفسد كانوا يجففونه ويخزنونه، فسميت أم القطين 

بذلك )8(.

تقع  قديمة  قرية  فهي  التسمية  سبب  كان  ومهما 

عنها  وتبعد  املفرق،  مدينة  من  الشرقي  الشمال  إلى 

، وتبعد عن طريق املفرق 
ً
خمسة وخمسين كيلو مترا

، وتمر بها طريق مرصوفة 
ً
بغداد اثني عشر كيلو مترا

ويرى  الشام،  وبصرى  األزرق  بين  تصل  بالحجارة 

 من طريق 
ً
أحد الباحثين أن هذه الطريق تمثل جزءا

نبطية قديمة كانت تستخدم للعربات والجمال التي 

تنقل امللح من األزرق، وتعرف بطريق امللح )9(.

" ويبدو من  البخيت:  الدكتور محمد عدنان  ويقول 

الشواهد الباقية أن أم القطين كانت وفيرة املياه منذ 

أقدم األزمنة، يدل على ذلك وجود بركتين رومانيتين، 

من   
ً
كبيرا  

ً
عددا فيها  أن  كما  فيها،  اآلبار  من  وعدد 

املساكن القديمة واألبراج، وقد نهبت حجارتها بعض 

القرى السورية القريبة خالل الفترة 1925 – 1930. 

القديمة  حجارتها  استخدموا  سكانها  بعض  أن  كما 

لبناء مساكن حديثة" )10(.

  ب�صريا

بألف  تلفظ  الطفيلة. وهي  بلدان محافظة  بلدة من 

في آخرها )بصيرا( أو بتاء مربوطة )بصيرة( ومن معاني 

 ،)11( منه  استطال  ما  أو  الترس  النقطتين:  هاتين 

ولعل اسمها أخذ من طبيعتها الجغرافية، إذ إنها تقع 

 من الشرق إلى الغرب، وتحيط 
ً
على جبل يمتد عاليا

به حواف من جميع الجهات عالية وعميقة عدا جهة 

يربطها  العنق  ضيق  بمدخل  ترتبط  التي  الشرق، 
العدوان، بوح القرى، 9 وموسوعة الديار األردنية، 198/1. 7
املرجعان السابقان: األول ص9، والثاني 199/1.. 8
البخيت، دراسات في تاريخ بالد الشام )األردن ص258، العدوان،بوح القرى،ص10، موسوعة الديار األردنية 1/ 199.. 9

العدوان، بوح القرى، ص11-10.. 10
ابن منظور، لسان العرب، 67/4، دار صادر، بيروت )د.ت(.. 11
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ببقية جبال الطفيلة )12(. 

بالجبال، فهي  الحصين  بذلك ملوقعها  وربما سميت 

في  وزاد  حولها،  من  بالجبال  محمي  طبيعي  موقع 

.)13( 
ً
 واحدا

ً
 ومخرجا

ً
منعتها وتحصينها أن لها مدخال

البرونزي  العصر  إلى  يعود  قديم  تاريخ  لها  بلدة  وهي 

 1000  –  1550( األول  الحديدي  والعصر  املتأخر 

بعد  ودانت  أدوم،  مملكة  عاصمة  وكانت  ق.م(، 

خضعت  حيث  الرومان  ثم  لألنباط  األدوميين 

للغساسنة، وكانت فعلة أحد رجاالتها وهو شرحبيل 

بن عمرو الغساني الذي قتل الحارث بن عمير األزدي 

رسول رسول هللا إلى ملك الروم املحرك األول ملعركة 

مؤتة )14(

بلعما
تقع بين املفرق وجرش، وهي التي جرى تغيير وتبديل 

معجم  في  الحموي  ياقوت  ذكرها  اسمها،  حروف  في 

 " دمشق  أرض  من  البلقاء  قرى  من  إنها   " البلدان: 

)15(

اسمها  أن  وياقوت  البغدادي  الدين  صفي  وذكر 

)بالعة()16(. وقال رحال في كتابة ) املشترك السامي( 

هي بلدة )بلعام( ومعناه في السامية: حاكم الشعب، 

بن  بلعام  إلى  نسبة  بذلك  البلدة  هذه  سميت  وقد 

بعور أو باعوراء أحد ملوك األدوميين )17(.

وذكر النويري أنه نبي مستجاب الدعوة ولكنه خسر 

إلحاح  بعد  مو�صى،  قوم  على  بدعائه  واآلخرة  الدنيا 

من ملك البلقاء، ونزل فيه قوله تعالى )واتل نبأ الذي 

فكان  الشيطان  فأتبعه  منها  فانسلخ  آياتنا  آتيناه 

العويدي، عشائر األردن،427.. 12
العدوان، بوح القرى، ص88، وموسوعة الديار األردنية 309/1.. 13
كفافي، تاريخ األردن وآثاره، 94،319 ، موسوعة الديار األردنية 310/1.. 14
ياقوت الحموي، معجم البلدان، 329/1. 15
صفي الدين البغدادي، املراصد،157/1. 16
رحال، املشترك السامي، ص23. 17
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لرفعناه  شئنا  ولو  الغاوين،  من 

واتبع  األرض  إلى  أخلد  ولكنه  بها 

إن  الكلب  كمثل  فمثله  هواه 

يلهث  تتركه  أو  يلهث  تحمل عليه 

كذبوا  الذين  القوم  مثل  ذلك 

بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 

 القوم الذين 
ً
يتفكرون، ساء مثال

كانوا  وأنفسهم  بآياتنا  كذبوا 

يظلمون( )18(

ويقول الدكتور الحتاملة: " وبلعام 

الذي سميت بلعما باسمه أوردت 

التفسير،  وكتب  املصادر  قصته 

املضمون،  على  منظمها  واتفق 

وإن اختلفت في التفاصيل ، كما 

أكثر  على  بلعام  اسم  فيها  ورد 

من صورة، ووردت شخصيته في 

أكثر من وصف، وسمي باملنسلخ 

ورد  كما  هللا  آيات  من  النسالخه 

أعاله  املذكورة  الكريمة  اآلية  في 

.)19(

برما 
جرش،  محافظة  قرى  من  قرية 

تابعة  العثماني  العهد  في  وكانت 

في  وقيل  عجلون،  متحف  إلى 

)بيرمت(  لكلمة  أنه تحوير  اسمها 

آخرها  في  باأللفاظ  وهي  اآلرامية 

سورة األعراف 175-177، نهاية األدب، 267/12. 18
حتاملة ، محمد ، موسوعة الديار األردنية 329/1  . 19
حتاملة ، محمد ، موسوعة الديار األردنية 329/1  . 20
ابن منظور، لسان العرب، مادة )برم(. 21
العدوان، بوح القرى،71 . 22
املرجع نفسه،71. 23
املرجع نفسه، 72، وموسوعة الديار اإلسالمية، الجزء األول  . 24

وقد يضاف إليها التاء فتلفظ برمة ويذهب أهلها إلى أن اسمها مشتق من 

 )20(، وقد درجت على ألسنة العامة أن برم 
ّ

الفعل )َبَرَم( ومعناه: التف

 حوله، وذكر أهلها أنها سميت بذلك ألن الناس 
ّ

حول املكان معناها التف

في  وهم  الدواب،  ظهور  على  أو   
ً
مشيا حولها  يلتفون  أي  )يبرمون(  كانوا 

طريقهم إلى العاصمة عمان أو البلقاء عبر طريق الرّمان القديمة )21(.

ويرى بعضهم أن اسمها هذا جاء من ارتباطها بالبر واملاء، فقد كانت كثرة 

للتخفيف،  الهمزة  وحذفت  )برماء(  فهي  املئة،  عددها  يتجاوز  الينابيع 

بدل  بالضمة  الباء  حركت  تم  )برما(  قصار  العربية،  عليه  جرت  كما 

الفتحة )22(.

واشتهرت هذه القرية بالزيتون، وخاصة الزيتون الروماني، ولكثرته كان 

 منه، ثم يتركون الباقي على شجرة، فيأتي أهل القرى 
ً
أهلها يجمعون قسما

املجاورة فيقطعونه، فضرب بذلك املثل .

واستخراجه،  بالحديد   
ً
عضويا  

ً
ارتباطا يرتبط   "  

ً
موقعا فيها  أن  ويذكر 

منذ  القرية،  أرا�صي  طرف  على  تقع  التي  وردة  مغارة  وهذه  وصناعته، 

لتصنيع  واملماليك  األيوبيون  استغله  وقد  والبيزنطي،  الروماني  العصر 

السالح وغيره" )23(.
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عّمـان
قد يخضع االسم الجغرافي ومعناه إلى اعتبارات عدة، 

منها ما يدل على تضاريسه، ومنها ما يدل على موقعه 

الجغرافي، ومنها ما يدل على تاريخه، ومنها ما يدل على 

صفات ساكنيه، ومنها ما يدل على ما أحيك حوله من 

أساطير وخرافات، ومنها ما يدل على مكانته الدينية، 

والسياسية، واالقتصادية، إلى غير ذلك.

ما أحيك على تسميته من أساطير وخرافات  ومثال 

وإسرائيليات مدينة عّمان، فقد ورد في معجم األدباء 

لياقوت قوله: "وذكر عن بعض اليهود أنه قرأ في بعض 

، عليه السالم، ملا خرج بأهله من 
ً
كتب هللا: أن لوطا

 من قومه التفتت امرأته فصارت صبار 
ً
سدوم هاربا

ينج غيره، وأخوه وابنتاه،  ر، ولم 
َ
غ ُ

ز إلى  ملح ، وصار 

بأن  فتشاورتا  عامله،  أهلك  قد  هللا  أن  بنتاه  وتوهم 

 
ً
نبيذا فأسقتاهما  وعمهما،  أبيهما  من   

ً
نسال تقيما 

، فحبلتا، ولم يعلم 
ً
وضاجعت كل واحدة منهما واحدا

 فسمته 
ً
الرجالن ب�صيء من ذلك، وولدت الواحدة ابنا

فسمته   
ً
ولدا األخرى  وولدت  عم،  من  أنه  عّمان،أي 

مؤاب، أي أنه من أب، فلما كبرا وصارا رجلين بنى كل 

وهما  باسمه،  وسماها  بالشام،  مدينة  منهما  واحد 

متقاربتان في برية الشام، وهذا كما تراه، ونقلته كما 

وجدته، وهللا أعلم بحقه من باطله".

واملدقق في هذا النص يلحظ أن رائحة اإلسرائيليات 

إلى  رجعنا  وإذا  وثناياه،  كلماته  بين  تفوح  واألساطير 

معجمه  في  منظور  ابن  أن  نجد  عّمان  كلمة  أصل 

لسان العرب، يقول فيها:

في  املقيمون  والُعُمُن:  أقام،  وَعِمَن:  َيْعِمُن  "َعَمَن 

في  الذي  وأما  وَعُموٌن...  َعاِمٌن  رجل  يقال  مكان، 

الحديث  وفي  والتشديد،  بالفتح  ان،  َعمهَّ فهو  الشام 

هي  عّمان،  إلى  مقامي  من  ِعَرُضه  الحوض:  حديث 

بفتح العين وتشديد امليم، مدينة قديمة بالشام من 

 ، يُعمُّ عمهَّ  من  فعالن  يكون  أن  يجوز  البلقاء...  أرض 

ال ينصرف معرفة، وينصرف نكرة، ويجوز أن يكون 

به  عنى  إذا  الحالتين  في  فينصرف  َعَمَن  من   
ً
فّعاال

البلد".

تلحقه عالمات اإلعراب من رفع   ومقصود ينصرف 

أما  الكالم،  في  موقعه  حسب  وتنوين  وجر  ونصب 

مقصود ال ينصرف، فال يلحقه تنوين رفع أو نصب 

أو جر، ويجر بالفتحة بدل الكسرة.

دل  ما  أن  نجد  املعنيين  هذين  بين  املوازنة  وعند 

والصواب،  الحقيقة  إلى  أقرب  اللغوي  املعنى  عليه 

فاملتتبع لتاريخ مدينة عّمان يجد أنها مدينة قديمة، 

صيغة  ذلك  على  تدل  كما  القدم،  منذ  سكانها  كثر 

فّعال التي تفيد معنى املبالغة والكثرة، وتعاقبت عليها 

تعاقب  إذ  الطويل،  تاريخها  في  كثيرة  وشعوب  أمم 

والبابليون  واألشوريون  والعمونيون  العمالقة  عليها 

والفرس والرومان واملسلمون. 

)موسوعة  كتابه  في  حتاملة  محمد  الدكتور  يقول 

كان  فقد  طارئ  اسم  وعّمان  األردنية(:  الديار 

عليها  أطلقه  الذي  االسم  وهو  عمون(  اسمها)ربة 

)دار  موقعها،ومعناه  استوطنوا  عندما  العمونيون، 

كلمة  سقطت  الزمن  وبمرور  )العاصمة(،  أو  امللك( 

هذا  يتداولون  الناس  وظل  عمون،  وبقيت  )ربة( 

             42

العدد الخامس-2019
األسماء الجغرافية



االسم حتى عام 284 ق.م، إذ غزا 

األردن،  فيالدلفوس  بطليموس 

ببناء  وأمر  عمون،  على  واستولى 

أنقاضها،  على  جديدة  مدينة 

)مدينة  أي  )فيالدلفيا(  سماها 

عليها  واستولى  األخوي(،  الحب 

على  وحافظت  السلوقيون، 

عهدهم،  في  اسمها)فيالدلفيا( 

 63 عام  الرومان  واحتلها 

متى  بالتحديد  يعرف  وال  ق.م، 

استعادت اسمها القديم )عمون( 

ومن املرجح أن ذلك كان في عهد 

جديد  بلفظ  ولكن  الرومان، 

)فيالدلفيا(  االسم  أما  )عمان( 

أبرشية  على  اقتصر  فقد 

املؤرخون  ويذكر  البتراء.  ضمن 

عمان  طبيعة  أن  والجغرافيون 

هذه  استهوت  التي  هي  ومناخها 

تتوافر  فيها، حيث  األمم لإلقامة 

املالئمة  والطبيعة  والدفء  املياه 

منذ أقدم عصور التاريخ، بل إن 

اإلنسان ما قبل التاريخ أقام بها. 

 
ً
سياسيا عّمان  لتاريخ  املتتبع  إن 

اللغوي  املعنى  أن  يؤكد   
ً
وعمرانيا

الصواب،  هو  التسمية  لهذه 

ملك،  ودار  مقام  دار  أنها  وهو 

األمم  من  لكثير  وعاصمة 

وحكمتها،  عمرتها  التي  والشعوب 

لها  الرواية اإلسرائيلية ليس  وأن 

سند يعضدها أو يؤيدها. 

الفحي�ص 
ضبط  في  الروايات  اختلفت 

بضم  أنها  ذكر  ما  فمنها  اسمها، 

ما  ومنها  الحاء،  وفتح  الفاء، 

وكسر  الفاء  بفتح  أنها  أفادت 

مرده  ذلك  في  والخالف  الحاء. 

وموقعها  ودالاللتها،  معناها  إلى 

فكلمة  ومكانتها،  وتضاريسها 

املنيع  الحصن  تعني:  الفحيص 

أو عش النسر، ومن املعروف أن 

وضع  على   
ً
دائما يحرص  النسر 

العالية  الجبال  قمم  على  عشه 

ولذا  إليها،  الوصول  يصعب  التي 

لصعوبة  الفحيص  عليه  يطلق 

الوصول إليه.

مع  تنسجم  التسمية  هذه  ولعل 

فقد   ،
ً
قديما البلدة  هذه  موقع 

ذكر أنه يحيط بها سلسلة جبال 

وسلسلة  والشرق،  الشمال  من 

والجنوب  الجنوب  من  أخرى 

مدخل  بينهما  ويفصل  الغربي، 

ضيق من جهة الجنوب الشرقي، 

من  وعورة  أشد  البلدة  ومدخل 

أشبه  فهو  الشرقي،  املدخل 

منحدر  قلعة  بسطح  يكون  ما 

)وادي  يسمى  سحيق  واد  نحو 

اتساعه  يضيق  الذي  األكفش( 

ليصل في نهايته إلى بضعة أمتار، 

وينتهي إلى وادي األزرق.

ومنهم من قال: إن اسمها مشتق 

بمعنى  )فحص(  الفعل  من 

العرب:  لسان  في  جاء  إذ  بحث، 

الطلب خالل كل  الفحص: شدة 

: بحث، 
ً
�صيء، فحص عنه فحصا

وافتحص،  تفحص  وكذلك 

مدينة الفحي�ص يف الأردن
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وتقول: فحصت عن فالن وفحصت عن أمره ألعلم 

كنه حاله.

وذكر أن الرومان عندما استولوا على منطقة األردن 

من  القادمة  البضائع  لفحص   
ً
جمركيا  

ً
مركزا أقاموا 

فلسطين ومصر إلى عمان عن طريق وادي شعيب في 

املوقع فسمي الفحيص. 

صورة  على  اسمه  فجاء   ،
ً
صغيرا كان  املوقع  ولعل 

التصغير في العربية، وهي بضم الفاء وفتح الحاء وياء 

.
ً
حيصا

ُ
التصغير فسمي ف

 بأنه يقع 
ً
ويحدد يوسف عبيد موقع الفحيص فلكيا

، ودائرة 
ً
على خط الطول 35 درجة و46 دقيقة شرقا

.
ً
العرض 32 درجة شماال

التي  اآلثار  "وتدل  حتاملة:  محمد  الدكتور  ويقول 

ظهرت نتيجة الحفريات التي قام بها بعض املواطنين 

لبناء مساكن لهم على أن الفحيص القديمة تعود في 

نشأتها إلى العصر البيزنطي املميز بالفسيفساء وكثرة 

الكنائس".

عجلون
 من الوقوع 

ً
درج الجغرافيون على ضبط االسم خوفا

في الخطأ في لفظه وإزالة اللبس في األسماء املتشابهة 

ضبط  في  والقلقشندي  الفداء  أبو  فقال  الحروف، 

وضم  الجيم  وسكون  املهملة  العين  "بفتح  عجلون: 

الالم وواو ونون في اآلخر".

بذلك  سميت  أنه  منها:  كثيرة  أقوال  معناه  في  وقيل 

عليه  أقيمت  دير  في  قام  الذي  الراهب  إلى  نسبة 

مدينة عجلون، وكان اسمه )عجلون(.

إنه  وقيل:  مؤاب.  ملوك  أحد  كان  عجلون  إن  وقيل: 

من اللغة السامية وهو يعني العجل الصغير أو مكان 

.
ً
العجل أو االستدارة، وقد يكون العجل إلها كنعانيا

والدكتور محمد  الدكتور يوسف غوانمة،    ويرجح 

من  مشتق  قديم  آرامي  سامي  "لفظ  أنه  حتاملة، 

أو  املستدير  املكان  ويعني  )عجل(،  الثالثي  الجذر 

اسمه  مؤاب  ملوك  أحد  كان  وقد  التدحرج،  مكان 

عجلون".

التي  عجلون  جبال  "وكانت  حتاملة:  الدكتور  ويقول 

معناها:  كلمة  وهي  )جلعاد(،  تسمى  املدينة  تحتضن 

طبيعة  مع  تتفق  التسمية  وهذه  خشن.  أو  صلب 

مدينة عجلون
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مدينة القويرة يف العقبة
املكسوة  العالية  الجبال  حيث  الجبلية،  املنطقة 

باألشجار الحرجية دائمة الخضرة..."

وقال أبو الفداء: إن عجلون تسمى الباعونية.

القويرة
وهي من األماكن التي سميت باسمها وفق تضاريسها 

الطبيعية، فقد ذكر الزبيدي، صاحب تاج العروس، 

الصغير،  الجبل  وهي  القارة،  للفظ  تصغير  أنها 

 عن غيره من الجبال، أو هي الصخرة 
ً
يكون منقطعا

املنفرد  األسود  الصغير  الجبيل  وقيل:  العظيمة، 

عظيم  ملموم،  مستدق  جبيل  وقيل:  األكمة،  شبه 

العروس  تاج  في  )قور(  مادة  في  ونجد  مستدير، 

األرض  وهي  الحّرة،  بمعنى  القارة  أن  العرب،  ولسان 

ذات الحجارة السود أو الصخرة السوداء أو األكمة 

السوداء.

معاني  "ومن  حتاملة:  والدكتور  العدوان  ويقول 

تصغير القارة أي القويرة، أخذت هذه البلدة اسمها، 

إذ نسبت إلى جبل ينطبق عليه املعنى، ويسمى جبل 

منفردة،  هضبة  وهي  القويرة،  هضبة  أو  القويرة، 

وحيدة وصغيرة، إذا ما قورنت بالجبال الكبيرة.

ولعل اسم القويرة جاء من الفعل قار بمعنى خرق، 

وقار ال�صيء: خرقه، والتقوير أو املقّور: املقطوع من 

اللغات  في  القويرة  وتعني   ،
ً
مستديرا  

ً
خرقا وسطه 

السامية البئر املوسعة.

وإذا دققنا في معاني هذه الكلمة نجد أن اسمها أخذ 

مقطوعة  دائرة  تمثل  فهي  الجغرافية،  طبيعتها  من 

بئر  فيها  كان  وقد  بها،  تحيط  التي  الجبال  وسط 

حفرها األنباط. 

وكان لهذه البلدة أهمية تاريخية فكانت: "منذ أقدم 

والحج،  التجارة  وقوافل  للجيوش   
ً
معبرا األزمنة 

وازدهرت في عهد األنباط الذين بنوا قلعة إلى الشرق 

إحدى  وكانت  التجارية،  قوافلهم  لحراسة  منها 

محطات الطريق الرومانية املعروفة بطريق تراجان، 

لقوافل  محطة  اإلسالمية  العهود  في  وأصبحت 

في  فيها  تستريح  الشام.  بالد  من  القادمة  الحجاج 

رحلتي الذهاب واإلياب، ومحطة من محطات الثورة 

العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي 

ضد األتراك عام 1916م.
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أكثر اسم شائع لدينا هو محمد. حاول مثال أن تبحث 

عن صفحة الفيسبوك لشخص اسمه األول محمد، 

األشكال  عشرات  تجرب  وأنت  طويال  وقتا  ستم�صي 

املختلفة

 Muhammad, Muhammed, Muhamad,

 Mehemet بل  حتى .…,Muhamed, Mohammad

في تركيا.

على  أقاربي  أسماء  الحظت  شخصيا.  مثاال  وألقدم 

اسم  كتابة  أشكال  بعض  هذه  وكانت  الفيسبوك، 

العشيرة:

 Madanat, Medanat, Madanatt, Mudanat,

Mdanat, Imdanat… هذا عدا عن وضع بعضهم أل 

التعريف، وحذفها لدى البعض اآلخر.

قال صديقي محتجا على أنظمة الرومنة: ما شأننا بها؟ نكتب أسماءنا 

بحروفنا العربية. الرومنة تهم الغرب فليتدبروا أمرهم بها... يبدو كالم 

صديقي منطقيا، أليس كذلك؟.

هل حنتاج حقا لنظام رومنة؟

 الواقع يختلف قليال

لألسف هذا هو 
ما يحصل حاليا

أصبح العالم قرية صغيرة مع انتشار االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي؛ 

وفرضت اللغة االنجليزية، نفسها لغة عاملية بامتياز، وال مناص أمامنا من 

العلمية  املجاالت  مختلف  وفي  اإلعالم،  وسائل  مختلف  عبر  بها  التعامل 

مدننا  وأسماء  أسمائنا  كتابة  أحيانا  يتطلب  وهذا  والتجارية..  واألدبية 

منا  لكل  الغارب  على  الحبل  نترك  فهل  )الالتينية(.  اإلنجليزية  بالحروف 

ليكتب هذه األسماء على مزاجه؟

لتعميمه  موحد،  رومنة  نظام  العتماد  أخطر  مبرر 

وفهم العموم له:

بها من محتويات وسائل  تعلم أن نسبة ال بأس  هل 

أو  غالبا،  انجليزي  أصل  عن  نترجمها  لدينا  اإلعالم 

أسماء  ترد  املقال  أو  الخبر  ضمن  غيره.  أو  فرن�صي 

أشخاص أو مواقع جغرافية عربية، وإذا كان املترجم 

يرتكب  فإنه  املستخدم،  الرومنة  نظام  يعرف  ال 

هفوات محزنة ومضحكة معا.

األخطر من ذلك ما حصل لدينا حين عّربنا الخرائط 

الطبغرافية من مقياس 50 000:1 ) أو أصغر( .

الخرائط  وكالة  إنتاج  من  السلسلة  هذه  أن  نعلم 

وأوائل  الخمسينيات  أواخر  في  األمريكية  العسكرية 

بعض  جهل  بسبب  االنجليزية.  وباللغة  الستينيات، 

بنظام  السبعينيات،  في  الخرائط  هذه  ترجم  من 

حسام جميل املدانات
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الرومنة املستخدم، ارتكبت أخطاء ال تغتفر، حتى في 

أسماء بعض اللوحات.

العربي/وزارة  وألقدم مثاال خطيرا حقا، هو األطلس 

العربية، اإلصدار  والتعليم/ جمهورية مصر  التربية 

املركز  مكتبة  في  منه  نسخة  )توجد   1988 السابع 

األطلس  هذا  في  األردن  خريطة  في  امللكي(.  الجغرافي 

نجد 45 اسما باللون األسود )أسماء مدن أو جبال(، 

14 منها خطأ و 20 اسما باللون األزرق، نصفها خطأ.

إضافة إلى أن بعض األسماء الواردة غير مهمة حاليا 

قد  الخريطة  أن  يبدو  جديدة.  ألسماء  تغيرت  أو 

ترجمت عن خريطة إنجليزية قديمة، أنتجت قبل 70 

سنة أو أكثر، وحصلت األخطاء بسبب الجهل بنظام 

النقحرة )الرومنة( املستخدم في الخريطة األصلية.

أمثلة على هذه األخطاء:

)املزار(،  املعذر  )ذيبان(،  دهيبان  )الحصن(،  حسن 

الحرا  )الرشادية(،  الرشيدية  )الرمان(،  الرومان 

)الحرة(،  بورقو )برقع(،  تلول األشاقيف )األشاقف(، 

)الذروة(،  الزروة  وادي  )العاذريات(،  أثريات    جبل 

الخرائط  معلومات  حتى  )الحرد(.  الحرض  جبل 

عمان  يربط  الذي  الصحراوي  الطريق  قديمة،  فهي 

بالعقبة غير مرسوم رغم أنه موجود قبل تاريخ الطبع 

بثالثين سنة أو أكثر. )تخيل وجود هذه األخطاء، بل 

املآ�صي، في اإلصدار السابع من األطلس! ألم يالحظ 

أحد طوال هذه السنوات هذه األخطاء ويبلغ عنها؟(

ال تقتصر الرومنة على كتابة االسم العربي بالحروف 

العملية  أيضا  تشمل  بل  )الرومانية(،  الالتينية 

بالحروف  األجنبية  األسماء  كتابة  أي  العكسية، 

مثل  يطبق  لم  إذا  محدد.  نظام  وحسب  العربية، 

مزالق  في  يقع  نفسه  الشخص  فإن  النظام،  هذا 

أشكال  بعدة  نفسه  األصلي  االسم  فيعرب  مؤسفة، 

وال يلتزم بشكل واحد.  خذ مثال "دليل املستوطنات 

إعداد  املحتلة،  العربية  األرا�صي  في  اإلسرائيلية 

للنشر  الجليل  دار  إصدار  صبيح.  أبو  عمران  د. 

في  الواردة  األسماء  تقارن  حين   .1993 والدراسات، 

خريطتين ضمن الكتاب، وتلك الواردة في متن الكتاب 

للمواقع نفسها، يتبين لك مدى الفو�صى الحاصلة في 

كتابة األسماء غير العربية بالحروف العربية. وعدم 

االلتزام بنظام معين أو بشكل موحد، حتى من قبل 

املؤلف نفسه وفي الكتاب نفسه. 

الخريطة 2الخريطة 1
في متن الكتاب

)+رقم الصفحة(
محوال )103(ميحوالماحولة

شدموت )5(شدموت ميحوالشداموت
ايريت )32(ايريتعيريت
كديم )غنيم( )88(جانيمكاديم
جينات )64(جيناتجنات
جينيت )58(جينيتجانيت
حينانيتحنانيت
ياد شاكيد )122(شاكيدشاكد

من أمثلة الفو�ضى في الخرائط
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نظام الرومنة املوحد:
العربية  الدول  جميع  التزام  أوال  يجب 

خالل  من  موحد،  بنظام  ومؤسساتها 

وأيضا  الجغرافية  لألسماء  العربي  االتحاد 

هذا  تحقق  املتحدة.  األمم  مظلة  تحت 

أو  يعمم  لم  النظام  لكن  نظريا،  االتفاق 

يطبق  ولم  املعنيين،  جميع  عليه  يدرب 

تطبيقا شامال.

الجغرافي  املركز  في  املوحد  النظام  طبق 

أو  الخرائط  في  تأسيسه، سواء  منذ  امللكي 

الفهارس أو األطالس أو الكتب التي أصدرها 

املركز؛ كما طبقته دائرة األرا�صي واملساحة 

لكن  واألحواض؛  القرى  أسماء  رومنة  في 

مهمة  في مؤسسة  مطلقا  يطبق  لم  النظام 

هي أمانة عمان الكبرى، في تسمية الشوارع. 

األمانة  في  والترقيم  التسمية  أن مدير  رغم 

)حاليا رئيس قسم التسمية والترقيم( عضو 

في اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية منذ 

تأسيس اللجنة قبل أكثر من 15 سنة.

 خالل الفترة 2013/6 – 2014/5 اشتغلت 

في  والترقيم  التسمية  مشروع  في  خبيرا 

شركة "بيانات" في أبو ظبي. اعتمدوا حينئذ 

نظام رومنة أطلقوا عليه اسم "نظام دائرة 

الشؤون البلدية" )تخيل أن يكون لكل دائرة 

نظامها!(. حين حاولت إقناعهم بتبني نظام 

بيروت املعدل، وهو النظام العربي املوحد، 

كان ردهم: إذا كنتم لم تطبقوه على شوارع 

عمان، فكيف تريدوننا أن نطبقه لدينا؟
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 علم الأ�صماء اجلغرافية:
على  ويقوم  األماكن،  ألسماء  تصنيفية  دراسة  هو 

اشتقاقية،  وأيضا  وجغرافية  تاريخية  معلومات 

وُيعنى هذا العلم بالتطور اللغوي من حيث االشتقاق 

ألسماء األماكن، أي البحث في أصل الكلمة وتاريخها، 

والسبب الذي ُسمّيت ألجله سواء من حيث الجوانب 

دراسة  معظم  أن  ويقال:  والجغرافية،  التاريخية 

األسماء الجغرافية تركزت على الدراسة االشتقاقية 

دراسة  تهمل  ما  وعادة  العمرانية،  املراكز  ألسماء 

أسماء املعالم، والدوافع وراء تسمياتها.

معين  ملكان  هامة  تاريخية  معلومات  عن  ويكشف 

عبر حقبة زمنية انقضت ومضت في حضارة بادت، 

األسماء  تتبع أصول  خالل  من  وذلك  اندثرت،  ولغة 

الجغرافية، ومصادرها اللغوية.

الجغرافية  األسماء  علم  دراسة  أهمية  تكمن  كما 

 ٌيعّرف اإلسم في معاجم اللغة بأنه لفظ يطلق على �ضيء ما  لتعيينه وتمييزه عن غيره.

ويفترض أن يكون لكل �ضيء اسم أو رمز أو رقم على األقل ُيعرف به، ومن ذلك أن لألماكن أسماء تعرف بها، 

ويتم التعامل معها بعلم  أسماء األماكن أو علم األسماء الجغرافية .

 ،
ً
ولألسماء الجغرافية جذورها التاريخية، وما تشير إليه ، فهي دليل هوية وانتماء ال بد من معرفته جيدا

والتأكيد عليه وتعزيزه عبر السنين، وتعريف األجيال الصاعدة والواعدة به. 

تعتبر  حيث  واألطالس  الخرائط  صناعة  في  البالغة 

 أساسيا فيها و كما أنها ترد في معظم 
ً
األسماء عنصرا

الوثائق الشخصية للفرد كبطاقة إثبات الشخصية 

الشهادات  وكذلك  الزواج،  وعقد  السفر  وجواز 

البلدة  تبين  حيث  وغيرها،  والجامعية  املدرسية 

وتتداول  ذلك.  نحو  وما  الوالدة  ومكان  األصلية 

مرئية  وإذاعة  ومجالت  صحف  من  اإلعالم  وسائل 

حيث  ومواقعها،  األحداث  أماكن  أسماء  ومسموعة 

التاريخ  تبعث بمراسليها ومصوريها، ويدرس الطالب 

والجغرافيا بما فيها من أسماء جغرافية متنوعة. 

اأق�صام علم الأ�صماء اجلغرافية:
)املناطق  العمرانية  املراكز  أسماء  األولى:  الفئة 

واملناطق  والقرى  املدن  بها  ويقصد   ) املأهولة 

بداية  إلى  الرئيسية  مسمياتها  وترجع  والشوارع، 

نشأتها وحتى وضعها الحالي

األمساء اجلغرافية
م. صفاء البريويت/ وزارة الرتبية والتعليم
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أسماء  بها  ويقصد  املعالم   أسماء  الثانية:  الفئة 

والتي  األرض،  سطح  ظاهرات  أي  الطبيعية  املعالم 

تنقسم بدورها إلى:

معالم تضاريسية كالجبال والتالل والسهول.. 1

معالم مائية كالبحار واملستنقعات والبحيرات.. 2

مناطق نمو النبات الطبيعي كالغابات واملروج.. 3

مزيجا  أو  محددة  أو  عامة  إما  األسماء  هذه  وتكون 

صنف  إلى  العام  االسم  يرجع  إذ  معا.  النوعين  من 

من األسماء كجبل أو نهر أو بلدة، أما االسم املحدد 

كأن  الظاهرة  أو  املعلم  اسم  معنى  يوضح  أو  فيّعين 

يقال: نهر األردن.

م�صلمات علم الأ�صماء اجلغرافية:
لكل اسم مكان معنى، بما في ذلك أسماء األماكن . 1

املشتقة أو املأخوذة عن أسماء أفراد أو عائالت 

أو عنصر سكاني.

من . 2 بعضا  وتوضح  الوضع  األماكن  أسماء  تبين 

على  والبراهين  األدلة  بعض  توثق  كما  صفاته، 

لكية.
ُ
االستيطان والعمران واملـــ

تطور . 3 فإن  ما  مكان  اسم  نشوء  أو  ظهور  عند 

موازيا  سيسير  االسم  لهذا  اللفظي  النظام 

ومصاحبا لتطور لغة االسم نفسها.

مجال  في  خاصة  صغيرة  قرية  إلى  العالم  تحول  مع 

املالية،  والعمليات  والتنقالت  بينهم  فيما  التواصل 

يستخدمونها  التي  والحروف  لغاتهم  الختالف  ونظرا 

هناك  يكون  أن  الضروري  من  أصبح  الكتابة،  في 

للمسؤولين  يمكن  دوليا  عليه  متعارف  موحد  حرف 

في  كالعاملين  الدول  بين  التنقل  وحركة  األمن  عن 

الجوازات وخطوط الطيران من قراءة االسم وادخاله 

في الحاسوب ومقارنته مع السجالت التي لديهم. لذا 

جميع  في  واملعتمد  الشائع  هو  الروماني  الحرف  كان 

دول العالم. كما أن العمليات املالية أصبحت تتطلب 

لتسهيل  الروماني  بالحرف  االسم  كتابة  كذلك 

ونظرا ألن  املالية.  والحواالت  والشراء  البيع  عمليات 

الحروف املستخدمة في كتابة اللغة العربية مختلفة 

عن الحرف الروماني، ظهر تباين كبير في كتابة االسم 

الروماني،  بالحرف  طريقة  من  بأكثر  الواحد  العربي 

إلى درجة أن االسم العربي الواحد له عشرات الطرق 

في كتابته.

أحيانا هذا التباين يسبب إشكالية للمواطن العربي 

عنه  تستبعد  فال  حقوقه  على  الحفاظ  حيث  من 

وثائق هي في الواقع تخصه. فقد يكون له وثائق مثل 

بطاقة إئتمانية وتذاكر سفر وجواز سفر وشهادات 

ليست  ولكنها  طبية  وبطاقة  عقار  تملك  وصكوك 

متفقة في كتابة االسم بطريقة موحدة مما قد يحرم 

عروس الجبال مدينة العال في اململكة العربية السعودية

نهر االردن في اململكة األردنية الهاشمية
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تهجئة  اختالف  بسبب  له  حق  من 

االسم في إحدى هذه الوثائق.

االسم  كتابة  في  االختالف  أن  كما 

العربي  في أن يكون املواطن  يتسبب 

موضع ريبة وشك في صدق الوثائق 

املوظف  ويكون  يحملها،  التي 

أي  حيث  من  حيرة  في  املختص 

من  كان  لهذا  يصدق.  الوثائق 

ثبات  هناك  يكون  أن  الضروري 

بالحرف  العربية  األسماء  كتابة  في 

بالعربية  اإلسم  أن  فكما  الروماني. 

ال  فإنه  هكذا  يكتب  دائما  "صفاء" 

الطريقة  بنفس  أيضا  يكتب  أن  بد 

والتهجئة بالحرف الروماني في جميع 

الوثائق التي يحملها املواطن العربي،  

وإال ظهرت مشاكل أمنية وحقوقية 

متعددة لحامل هذه الوثائق.

اعتماد  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

في املؤتمر  قرار خبراء األمم املتحدة 

العالمي الحادي عشر املعني بتوحيد 

للمجلس  التابع  الجغرافية  األسماء 

األمم  واالجتماعي/  االقتصادي 

الى  العربية  لنقل الحروف  املتحدة، 

الحروف الرومانية )الرومنة( للعام 

.20017

املراجع:
مقال: أسماء األماكن الجغرافية ودالالتها التاريخية واالجتماعية – للدكتور صالح جرار/ صحيفة الرأي	 

كتاب :  أسس األسماء الجغرافية - بقلم : إبراهيم مو�صى الزقرطى.	 

مقال : األسماء الجغرافية علم هوية االنسان واملكان-  هاني عبدالرحيم العزيزي/ صحيفة الغد .	 

أهمية رومنة األسماء العربية وإنعاكاساتها األمنية - د. منصور بن محمد الغامدي.	 

النظام العربي املوحد للرومنة والذي اقرته األمم املتحدة
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مسميات املناطق واالحياء 
داخ�����������ل م�����دي�����ن�����ة ال���ع���ق���ب���ة

املنطقة التجارية الوىل 
يتم  تجارية  منطقة  أول  كونها  االسم  بهذا  سميت 

إنشاؤها بعد هدم السوق القديم والبلدة القديمة في 

التسلسل  اعتماد  تم  وقد  املا�صي  القرن  سبعينيات 

املستحدثة  والسكنية  التجارية  للمناطق  الرقمي 

استعماله  لكثرة  اإلبقاء على االسم  تم  لذلك  آنذاك 

وتعود الناس عليه.

املنطقة التجارية الثانية
يتم  تجارية  منطقة  ثاني  كونها  االسم  بهذا  سميت 

سبعينيات  في  األولى  التجارية  املنطقة  بعد  إنشاؤها 

القرن املا�صي.

املنطقة التجارية الثالثة 
يتم  تجارية  منطقة  ثالث  كونها  االسم  بهذا  عرفت 

إنشاؤها بعد املنطقة التجارية الثانية.

منطقة احلفاير 
باب  من  الحفاير  اسم  املنطقة  هذه  على  أطلق 

الحفاظ على األسماء التراثية والتاريخية، فقد عرفت 

الحفاير  لوجود  الحفاير  باسم  قديما  املنطقة  هذه 

والحفيرة  حفيرة،  جمع  هو  والحفاير  الشاطئ،  على 

هي االسم التراثي واملحلي لبستان النخيل أو البيارة .

تقسم مدينة العقبة الى املناطق واألحياء التالية :

م. رهام الفراهيد
سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
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املنطقة الرابعة 
وبعد  القديمة  البلدة  من  جزءا  املنطقة  هذه  كانت 

وحتى  هيا  دوار  من  يمتد  الذي  الحدوة  شارع  إنشاء 

القديم  األفران  شارع  مقابل  السابقة  القلعة  إشارة 

تم تقسيم املنطقة إلى عدة مناطق سكنية واعتمد في 

املنطقة  على  أطلق  حيث  الرقمي  التسلسل  تسميتها 

السكنية  باملنطقة  الحدوة  شارع  داخل  املحصورة 

الرابعة .

املنطقة الفندقية 
لوجود  الساقية  منطقة  تسمى  املنطقة  هذه  كانت 

في  ياسين  اسماعيل  الحاج  حفيرة  في  مياه  ساقية 

وسطها وبعد إنشاء عدد من الفنادق فيها مثل فندق 

الكوالربيتش وفندق العقبة وغيرهما سميت منطقة 

الفنادق كما أطلق على شاطئها اسم شاطئ السمكة 

تجمع  اآلن  وهي  هناك  السمكة  مطعم  لوجود 

باملنطقة  تسميتها  تم  لذلك  الفنادق  من  عدد  أكبر 

الفندقية

حي الوحدات 
الوحدات  بناء  بعد  الوحدات  بحي  الحي  هذا  سمي 

السكنية الشرقية والغربية في السبعينات من القرن 

املا�صي إلسكان سكان البلدة القديمة التي تم هدمها 

إلنشاء شارع الكورنيش .

منطقة الأجيال
باملرافق  الشغالها  بالخدمات  املنطقة  هذه  سميت   

والجمعيات  واملدارس  املستشفيات  مثل  الخدمية 

بقايا  لوجود  األخضر  الحي  اسم  عليها  أطلق  ثم 

القرن  في األربعينات من  أنشأ  الذي  الحزام األخضر 

املا�صي من األشجار الحرجية لتكون مصدات للرياح 

والسيول لتحمي العقبة وتم اعتماد مسماها بمنطقة 

األجيال لوجود عدد من املؤسسات الشبابية فيها مثل 

والجمعيات  الشبابية  واملراكز  الرياضية  األندية 

التي تعنى ببناء الجيل الجديد .

حي ال�صعبية
سميت الوحدات الشعبية بهذا االسم ألنها صممت 

كإسكان شعبي لسكان البلدة القديمة التي هدمت 

منازلهم في املرحلة الثانية .

حي املحدود
إلسكان  خصص  املشروع  لكون  االسم  بهذا  سمي 

ذوي الدخل املحدود من املواطنين.

حي الرمال
خصص هذا املشروع لسكان الخزان بعد هدمه، 

والرمال  الرملية  تربته  لطبيعة  الرمال  بحي  وسمي 

التي تحملها الرياح فيه .

حي العا�صرة
سكنية  منطقة  عاشر  كونها  االسم  بهذا  سميت 

لكثرة  االسم  على  اإلبقاء  تم  لذلك  إنشاؤها  يتم 

استعماله وتعود الناس عليه .

منطقة الق�صور
سميت بهذا االسم لوجود قصور العائلة املالكة.

منطقة حي النخيل
أشجار  أهم  أحد  النخيل  كون  االسم  بهذا  سمي 

العقبة التراثية ورمز من رموز املدينة.

منطقة �صرايا
بالدائرية نتيجة وجود شارع  سميت هذه املنطقة 

املنطقة  تنظيم هذه  إعادة  بها وبعد  دائري يحيط 

وإزالة الشارع الدائري وإقامة مشروع سرايا عليها 
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تم تسميتها باسم منطقة سرايا نسبة لهذا املشروع 

املقام عليها .

منطقة واحة اآيلة
آيلة هم اسم عربي كنعاني استعملوه االدوميين منذ 

القدم وهو اسم العقبة قديما.

حي اخلام�صة 
تم  سكني  مشروع  خامس  ألنها  الخامسة  سميت 

أعيد  ثم  مرتفقعة  ربوة  كونها  الربوة  بحي  سميت 

تسميتها بحي الخامسة لتعود الناس على هذا االسم 

وعدم استعمالهم االسم الجديد.

حي الد�صتور 
أطلق  تنظيمه  وبعد  األحمر،  التل  من  جزءا  كان 

عليه حي الدستور لتخصيصه للمؤسسات الرسمية 

واملباني الحكومية وتم اإلبقاء على هذا االسم .

قلعة العقبة أحد معاقل الثورة العربية الكبرى والتي 

بناها املماليك في القرن الثالث عشر

حي التل الأحمر 
عرفت هذه املنطقة قديما باسم التل األحمر كونها 

تلة تميل تربتها إلى اللون األحمر ثم أعيدت تسميتها 

القديمة وهي حي التل األحمر للحفاظ على املوروث 

القديم.

حي اجلمعية
وهو مشروع خصص لجمعية إسكان املوظفين .

حي ال�صابعة
هذا  على  الناس  لتعود  السابعة  بحي  تسميتها  أعيد 

االسم وعدم استعمالهم االسم الجديد.

حي العاملية
وسميت  إنشاؤها  يتم  سكنية  منطقة  ثاني  وهي 

إسكان العاملية ألن الشركة التي نفذت املرحلة األولى 

من املشروع هي الشركة العاملية. .
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حي الثالثة
ثالث منطقة سكنية  الثالثة وهي  أعيد تسميتها بحي 

وعدم  االسم  هذا  على  الناس  لتعود  انشاؤها  تم 

استعمالهم االسم الجديد .

حي ال�صاد�صة
الناس على هذا  لتعود  السادسة  أعيد تسميتها بحي 

االسم وعدم استعمالهم االسم الجديد.

 ال�صكنية الثامنة 
هذا  على  الناس  لتعود  الثامنة  بحي  تسميتها  أعيد 

االسم وعدم استعمالهم االسم الجديد.

منطقة متنزه املدينة
منطقة مخططة لوجود متنزه.  

حي التا�صعة
نصيلة(  أم  )وادي  هو  الحي  لهذا  القديم  واالسم 

املمدود  الجزء  على  ويطلق  نصل  تصغير  والنصيلة 

منطقة  تاسع  وهي  رمح  نصل  شكل  على  الجبل  من 

سكنية يتم إنشاؤها .

املنطقة ال�صتثمارية
للمشاريع  لتخصيصها  االسم  بهذا  سميت 

االستثمارية.

منطقة العمال اجلديدة
املشاريع  و  لألعمال  لتخصيصها  بذلك  سميت 

الجديدة فيها.

املنطقة احلرفية
هذا  على  وأبقي  واملهن  الحرف  ألصحاب  خصصت 

االسم لتعود الناس عليه.

حي الكرامه
سميت باسم الحي الذي خصص لسكان حي العمري 

جنوب الشاللة بعد هدم الحي.

تصوير جوي ملدينة العقبة
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حي تل الغزلن
)تل  هو  القديم  املنطقة  واسم  أثرية  منطقة  وهي 

وكانت  املرتفعة  التلة  هي  والعجيرة  الغزالن(  عجيرة 

تعج بالغزالن قديما وقد وجد رسومات للغزالن على 

جدران طينية عمرها آالف السنين لذلك تم اإلبقاء 

على اسم تل الغزالن.

حي  املركزية
تكون  أن  يتوقع  والذي  االسم  هذا  على  االبقاء  تم 

الجديدة  السكنية  للتجمعات  مركزا  املنطقة 

مستقبال.

حي ملقان
عرفت هذه املنطقة قديما باسم ملقان وتم االحتفاظ 

بهذا االسم القديم لتعود الناس عليه.

حي  ال�صامية
اصطلح قديما على تسمية املناطق الشمالية باتجاه 

اليمن  باتجاه  الجنوبية  واملناطق  بالشامية  الشام 

باليمانية لذلك اطلق هذا االسم وتم االبقاء عليه .

منطقة املعامل وامل�صتودعات
املعامل  إلقامة  املنطقة  هذه  لتخصيص 

واملستودعات.

املنطقة ال�صناعية املوؤهلة
خصصت للمشاريع الصناعية.

منطقة املطار
لوجود املطار فيها.

منطقة احلزام الأخ�صر 
لوجود منطقة شجرية على شكل حزام داخل املنطقة

منطقة اجلامعة
لوجود مبنى الجامعة األردنية فيها.

حي الرابية
موجودة على تلة )رابية( تشرف على العقبة.

منطقة حظائرالغنام
لتخصيصها لحظائر األغنام.

منطقة ال�ص�صهل ال�صمايل 
املنطقة عبارة عن سهل واسع في شمال املدينة .

منطقة وادي ال�صمر 
فيها  تكثر  اليتم  وادي  امتداد  عن  عبارة  املنطقة 

االشجار الصحراوية مثل ) شجر السمر (.
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مناذج من األمساء اجلغرافية للمدن وأحوازها 
بالساقية احلمراء ووادي الذهب

د. اخلراش�ي بايب/ اململكة املغربية

من  شتى  علوم  البشري  التراث  لواء  تحت  تندرج 

أخرى  بصيغة  يعرف  ما  أو  األماكن  أسماء  بينها 

من  حال  بأي  نفصل  أن  يمكن  ال  إذ  بالطوبونيميا. 

التي  الثقافية  واألطر  املسميات  هذه  بين  األحوال 

األحيان  من  الكثير  في  نجد  حيث  عنها،  تمخضت 

بحسب  بتسميات  سميت  األماكن  من  العديد  أن 

التي  التاريخية  الحقب  و  االجتماعية  األحداث 

وإرثا  تراثية  جوانب  داللتها  في  تحمل  وأنها  عايشتها 

حضاريا.

األماكن  أسماء  علم  أو  املواقعية  أو  الطوبونيميا 

  Topos واملشتقة من الكلمة اليونانية Toponymie 

والتي تعني » االسم »، هي العلم الذي يدرس أسماء 

  1.Toponymes األماكن واملعروفة بالطوبونيمات

      رغم أن الكتب التي تناولت أسماء األماكن قديمة 

عند  سواء  كلها،  بإحصائها  لنا  طائل  ال  الزمان  قدم 

العلماء  اهتم  فلطاملا  الغرب،  عند  كذلك  أو  العرب 

صفة  تكتسب  لم  أنها  إال  باملواقعية،  القديم  منذ 

يهتم  فرن�صي  مشروع  مع   1870 عام  في  إال  العلم 

فدرست  مقاطعة،  لكل  خرائطية  قواميس  بوضع 

وتطوراتها  التفاصيل  من  كبير  بمقدار  مقاطعة  كل 

 1 - ادريس محمد أمين، إشكالية ترجمة األسماء املواقعية من 

مقال   ،) الترجمة  في  والتغريب  )التدجين  استراتيجي  منظور 
منشور في املجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها العدد 04 سنة 

2000، ص132.

التاريخية عبر القرون، إال أن هذا املشروع لم ينجح 

إال بالنسبة لثالثين مقاطعة2.

» أوغست  الفرن�صي  العلم هو  بهذا  اهتم    وأول من 

للطوبونيميا  األول  املؤسس  يعتبر  الذي   « لونيون 

»أسماء  كتاب     أصدر  والذي  واملنسقة  املنظمة 

أماكن فرنسا« في سنة 1920. بعد ذلك قام باحثون 

»شارل  و  دوزا«  »ألبرت  ومنهم  أعماله  بتطوير 

روستنغ« و »أرنست نقغ«.

ذاكرة  من  جزءا  تمثل  األماكن  أسماء  أن   كما    

في  ما  بذكرى  ترتبط  قد  التسمية  أن  إذ  الشعوب، 

املا�صي وتساعد على إحياء تاريخ م�صى.

   أما عن الغرض من الدراسة املواقعية فهو التعرف 

يكون  التسمية  فبدون  املكان،  تسمية  أصل  على 

اإلنسان مضطرا في كل مرة إلى وصف  املكان بميزاته 

والطابع الغالب عليه. وتكون هذه التسمية مرتبطة 

أو  النبات  نوع  مع  أو  املكان،  جغرافية  مع  أساسا 

مع  أو  املكان،  بذلك  تواجده  يكثر  الذي  الحيوان 

قبائل وعائالت  بأراضيهم من  الشعوب  تربط  أسماء 

أو حتى أسماء ألولياء صالحين انتقلوا إلى ذلك املكان، 

أو  التاريخية،  الناحية  من  املكان  السم  دراسة  فهي 

الجغرافية أو االنثربولوجية أو الدينية العرقية.
2  -André Pégorier , Les noms De lieux en France, 
commision de toponymie 2006; Institut Geographic 
national ;p07 .
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الشمال  على  الحضارات  وتناوبت  نزلت  لقد  و     

يمنحون  السكان  فكان   ، وتأثرت  فأثرت  اإلفريقي 

أسماء ألماكنهم حسب اعتقاداتهم العرفية والدينية، 

وإذا ما نظرنا في مضمون اعتقادات الشعوب قديما، 

فإننا نلحظ أن الظواهر الكونية كالشمس، والقمر، 

وعيون  اإلخصاب،  وقوة  واألرض،  واملاء،  والهواء، 

قدس وتقام لها الطقوس 
ُ
ومجاري املاء العذبة كانت ت

فيها،  وتحل  لها  تتخير  رموز  طريق  عن  أو  املباشرة 

تكفل  التي  وهي  باإلنسان،  تحيط  قوى  ألنها  وذلك 

وجوده وتضمن له الحياة3. 

املحور الثالث: الطوبونيميا العربية )الحسانية(.

	 من اسمها  تستمد  الحْمراء:منطقة  الساِقية 

الشرق  من  ويتجه  زمور  منطقة  من  ينبع  وادي 

نحو الغرب الشمالي ليصب في املحيط األطل�صي 

على بعد حوالي 20 كم من مدينة العيون حاليا ، 

وتتميز األتربة هناك باللون األحمر مما يؤدي إلى 

جعل مياه الوادي تتخذ نفس اللون. وهو وادي 

جاف في معظم السنة نظرا لقلة األمطار، ولكن 

هذا ال يمنع من وجود آبار كثيرة ومراع خصبة، 

ويعود االستيطان البشري لهذا املوقع منذ زمن 

النقوش  ذلك  على  تدل  كما   ، التاريخ  قبل  ما 

والرسوم الصخرية واملدافن الجنائزية، وغيرها 

طول  على  املنتشرة  األركيولوجية  املعالم  من 

البكري  كتاب  ويعد  ونواحيه،  الوادي  ضفتي 

وادي  إلى  أشارت  التي  التاريخية  املصادر  أول 

الطريق  عن  حديثه  باب  في  الحمراء،  الساقية 

السودان   بالد  إلى  الصحراء  في  درعة  وادي  من 

إلى  مراحل  خمسة  درعة  وادي  من   “ يقول  إذ 

في  فتارجا  الصحراء”،4  أول  وهو  تارجا،  وادي 

 ، افريقيا  شمال  وحضارة  تاريخ  دراز،  الحليم  عبد  أحمد   -  3
مرجع سابق، ص29.

4  أبي عبيد هللا البكري، املغرب في ذكر بالد افريقية واملغرب، 
طبعة مكتبة املثنى، بغداد سنة 1857،ص 163.

بعض  الساقية5.وهناك  تعني  األمازيغية  اللغة 

الكتابات التي أوردت تسمية أخرى للموقع منها 

إلى  يعود  نص  في  ورد  كما  الخضراء”  “الساقية 

ماء  الشيخ  البن  املا�صي  القرن  من  الثالثينيات 
العينين الطالب اخيار.6

	 من الجنوبي  الجزء  يمثل  َهب:  
َّ

الذ وادي 

الحمراء،  الساقية  جنوب  أي  الصحراء، 

عاصمته حاليا هي مدينة الداخلة التي تأسست 

الصحراء  في  اسبانية  استعمارية  نقطة  كأول 

1884، وسمي بهذا االسم نظرا الن هناك  سنة 

روايات قديمة تفيد بوفرة الِتْبر         ) الذهب( 

عند  ورد  ما  حسب  17م  القرن  إلى  ترجع  فيه 

محمد ابن عزوز حكيم، ولهذا سمي املوقع وادي 

الذهب.7 وفي رواية أخرى يقال بأن خليج وادي 

تتوفر  التي  األسماك  بعض  على  يتوفر  الذهب 

يعطي  ليال مما  القمر  تعكس ضوء  على قشور 

بريقا يشبه بريق الذهب.8 وبالنسبة للمستعمر 

 » Rio تسمية   املوقع  على  أطلق  فقد  االسباني 

العربية- الوظيفي،  األمازيغي  مبارك،املعجم  األر�ضي   5
األمازيغية،مرجع سابق،ص27.

6- Talib Al-hiar ,Voyage dans le rio de oro et dans l’anti 
Atlas marocain effectué par l’ainé des fils de Ma alynin /
cheikh Taleb alakhiar , Revenue Militaire de l’Afrique Oc-
cidental Français ;15 octobre ;1934 ,p74.    

الواو«. »حرف   ، املغرب  معلمة   ، حكيم  عزوز  ابن  محمد    7
ص1637-ص1638.

العيون  قناة  على  متلفز  العلوي،لقاء  خطاري  سيدي    8
الجهوية،في إطار برنامج أمنير ،)نتوفر على نسخة من البرنامج(.
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الصحراء  على  يطلقون  وأحيانا   ،de Oro «

بشكل عام هذه التسمية.

سمكية  بثروة  املجال  هذا  اليوم  يتميز  و 

ضخمة  جوفية  مياه  خزانات  عن   
ً
فضال هائلة 

باإلضافة إلى الثروة الحيوانية التي تستفيد من 

مراعي واسعة في هذا اإلقليم الهام.

	 بها حضرية  نواة  أول  أسست  العيون:  مدينة 

سنة 19349، حيث كان يقتصر  السكن آنذاك 

على بعض األحياء السكنية الخاصة باملستعمر 

الضفاف  طول  وعلى  املدينة،  وسط  االسباني 

كان  وقد  الحمراء،  الساقية  لوادي  الجنوبية 

أصل  وعن  ديورو10،  العقيد  املدينة  بناء  وراء 

تسمية املدينة بهذا االسم هو أن العيون) جمع 

العيون  من  مجموعة  إلى  نسبة   وذلك  عين( 

املائية بوادي الساقية الحمراء التي كانت مكان 

تجمع الكثير من الرحل، ومن هنا جاءت تسمية 
املدينة نسبة إليها .11

	 مدينة الداخلة: توجد على بعد 529 كم جنوب

مدينة العيون ،سميت بهذا االسم نظرا ملوقعها 

في  يمتد  بري  رأس  علي  توجد  الجغرافي  ألنها 

40 كم. باتجاه شمال  املحيط األطل�صي ملسافة 

املدينة  هذه  تسمت  فقد  وهكذا   ، جنوب 

يمتد  بري  موقع  أنه  على  للداللة  االسم  بهذا 

مدينة  أقدم  الداخلة  وتعتبر  املحيط.12  داخل 

بالصحراء املغربية حيث أسست سنة 1884م، 

املدينة تحمل اسما آخر خالل  وقد كانت هذه 

9   محمد فاضل ماء العينين،لقاء متلفز على قناة العيون 
الجهوية،في إطار برنامج أمنير ،)نتوفر على نسخة من البرنامج(.

10-Gobierno General De Sahara, Elecciones De Chuj, Rela-
cion  De Condidatos Proclamados Con  Especificacion  De 
Los Votos Abtenidos Por Cada Uno De Ellos, Aaiun,  Junio,  
1973 .

الحمراء  الساقية  بمنطقتي  ،الترحال واالستقرار  11  محمد دحمان 
ووادي الذهب ،مطبعة كوثر الرباط،2006،ص183.

الذهب- وادي  والبيئة،جهة  واملاء  الوطني  التراب  إعداد  وزارة    12
لكويرة2010،مرجع سابق،ص13.

.» Villa Cisneros «

	 مدينة بوجدور: توجد على بعد 184 كم جنوب

مدينة العيون، وهناك اختالف كبير حول أصل 

بأنه  تقول  الروايات  أغلب  لكن  املدينة  تسمية 

حاليا  املدينة  بموقع  يوجد  كان  بئر  من  اشتق 

غير بعيد من الشاطئ، وكانت به جذور شجرة 

كبيرة تعيق عملية رفع املياه »أجبيد« ومن ثمة 

»َبْجُدوْر« وليس  البئر  الساكنة تسمي  أصبحت 

مرور  ومع  لكنه  »ُبوجدور«،  اليوم  يعرف  كما 

بعذوبته  يعرف  كان  الذي  البئر  اختفى  الزمن 

اسم  وأصبح  وجذورها  الشجرة  معه  واختفت 

بوجدور يطلق على املكان كله.13 إال أن »مارمول 

كربخال »  يقول بأن هذا االسم أطلقه  »جيل 

يانييس« » Gil Eanes «  خادم األمير دون هنري  

وهو  بوجدور  رأس  تجاوز  » Henri Don«ملا 

اليابسة  أن  العتبار  »بطليموس«   أسماء  أحد 

مسافة  طوال  الشمال  اتجاه  في  تنعرج  هناك 

أربعين فرسخا باملقارنة مع الشاطئ الذي يبقى 

بوجدور. 14وما  برأس  املوقع  سمي  ولهذا  خلفها 

أنه وارد على أغلب  املدينة هو  يميز موقع هذه 

 »Cabo الخرائط األوربية منذ القرن 16م باسم

 .bojador« 

ويطلق على  هذه املدينة أيضا عند الساكنة 

املحلية مجموعة من التسميات أخرى منها »لب

يسطو«،«لبريج«،«بوخادور«،«باخادور«...وهنا 

تجب االشارة إلى أن ما أورد رشيد الحسين 

من أن تسمية بوجدور تعود إلى تحريف كلمة 

أمازيغية »بوكدور«.

	 أق�صى في  السمارة  تقع مدينة  السمارة:  مدينة 

الضفة  على  الحمراء  الساقية  واد  شرق 

بهذا  تسميتها  سبب  ويرجع  للوادي،  الجنوبية 

13  رواية محمد املامون بن خيا بن محمد.و مباركة بنت الداف بن 
بابي، وهي الرواية املتداولة عموما عند ساكنة املدينة.

14  مارومول كربخال،افريقيا، الجزء3،مرجع سابق،ص181.
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االسم إلى نبات متواجد باملنطقة معروف باسم 

في  الصحراوي  اإلنسان  استغله  »السمار«، 

الحصائر،  خاصة  مستلزماته  من  الكثير  صنع 

ارتباطا  إلى  سنة1898م  تأسيسها  تاريخ  ويرجع 

من  بدعم  العينين  ماء  الشيخ  زاوية  بتأسيس 

بدور  تقوم  كانت  العزيز.15  عبد  السلطان 

بعد  فيما  لتتحول  املنطقة،  في  وديني  تعليمي 

إلى دور جهادي ضد املستعمر اإلسباني، حيث 

الصحراوية،كما  املقاومة  انطالق  نقطة  كانت 

شكلت مسرح مجموعة من األحداث السياسية 

والعسكرية إبان حرب الصحراء.

	 نقطة على  املدينة  هذه  تقع  الطرفاية:   مدينة 

استراتيجية من ساحل املحيط األطل�صي وتطل 

ومدينتي  جنوبا  العيون  مدينة  على  شامخة 

كثيرون على  يتفق  و  والطنطان شرقا  السمارة 

ة« 
َ
ْرف

هَّ
»الط نبات  من  اسمها  تستمد  طرفاية  أن 

املدينة،  ينتشر بشكل كبير ضواحي هذه  الذي 

»كاسا  بمعلمة  املدينة  تأسيس  تاريخ  ويرتبط 
مار« أي )دار البحر( .16

املحور الثاني : الطوبونيميا األمازيغية.

	 ُيوْل: كلمة أمازيغية تعني “الحمار” يقع شمال
ْ
غ

َ
أ

الطاح ويحده غربا املحيط األطل�صي.17

	  لكن الساكنة،  عند  معروفة  غير  كلمة  ْن: 
َ
ت أمَّ 

رواية »هنادة«  تقول بأنها تعني نوعا من السمك 

كان يعرف عند ساكنة الساقية الحمراء ووادي 
الذهب.18

	 شرق الغابات  من  للعديد  تجمع   :
ْ

ات ِشيَّ
ْ
َدل

َ
امل  

15   السمارة: الحاضرة الروحية والجهادية للصحراء املغربية،أعمال 
1999 ،سلسلة  فبراير   2 و   1 يومي  السمارة  بمدينة  منظمة  ندوة 
الندوات    واأليام الدراسية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير.

ص194.
16  وزارة إعداد التراب الوطني واملاء والبيئة،جهة العيون –بوجدور 

الساقية الحمراء،2009،ص34
17  رواية امحمد )هنادة( بن حبيبي بن الخرا�ضي.

18  نفس املرجع.

أصل  يعرف  ال  كم،   35 بحوالي  بوجدور  مدينة 

تسمية  أنه  سوى  الساكنة،  عند  الكلمة  هذه 
قديمة.19

	 غابة وهي  األصل  معروفة  غير  كلمة  اَرا: 
َ

ف
ْ
ن

َ
أ

تستغل في األوقات املطيرة للحرث.20

	 هي األصل،  معروفة  غير  كلمة  ْدَباْر: 
َ
ِتين  

ْ
َراَرت

ْ
ك

عبارة عن غابة صالحة للحرث.21

	 ،الوديان من  مجموعة  عن  عبارة   :
ْ

ات
َ
تاَسْيغ

وهي كلمة غير معروفة األصل،.22

	 اْح: كلمة غير معروفة األصل حسب الرواية
َّ
الط

الشفوية 23، لكن هناك من يربط بين هذا املوقع 

وموقع »أبطيح« و تعني في التسمية في األمازيغية 

بلدة صغيرة  اليوم  و هو  الجمل24،  موطئ قدم 

شمال العيون بحوالي 60 كم.

	 عن عبارة  الطاح،  شمال  موقع  وِرين: 
ُ

ِتيْسف
سبخة، ال يعرف أصل تسميتها.25

	 في و«أكدال«  العيون26،  شمال   :
ْ

ت
َ
ُدول

ْ
َمك

َ
ت

األمازيغية املرعى املحروس.27

	 الجدار في  معروف  عسكري  موقع  ة: 
َ

ْدَرْيك ْم 
َ
أ

األمني، جنوب كلتة زمور، وهو عبارة عن مرتفع 

 « من  املوقع  تسمية  واشتقت  وعر28،  صخري 

الهندي29،  التين  شجر  صفائح  وهي  الْدَرْك« 

19  نفس املرجع.
20  رواية محمد املامون بن خيا بن محمد.

21  نفس املرجع.

22  نفس املرجع.

23  نفس املرجع.
خالل  من  املغربية  للصحراء  األمازيغية  ،الهوية  أرجدال  محمد   24
 1875 العدد:   - املتمدن  الحوار  مؤسسة  واألعالم،  الطوبونميا 

بتاريخ2007 / 4 / 4 
25  رواية امحمد )هنادة( بن حبيبي بن الخرا�ضي.

26  نفس املرجع.
27  األر�ضي مبارك، املعجم األمازيغي الوظيفي، العربية- األمازيغية، 

مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2008، ص28.
28  رواية امحمد )هنادة( بن حبيبي بن الخرا�ضي.

األمازيغية  ،األعالم  والهوية  الجغرافية  رشيد،األعالم  الحسين    29
والعمل  للتنمية  أوس  جمعية  وموريطانيا ،منشورات  بالصحراء 

الثقافي واالجتماعي،2008،ص38.
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وبحكم أن املنطقة جبلية بامتياز فانه ليس من 

املستحيل أن تكون خالل قرون ماضية منطقة 

وأنه  خاصة  الشجر،  من  النوع  هذا  لزراعة 

يتأقلم مع املناطق الحارة .

	 َرات: مجموعة جبال في وادي الذهب، وهي
َ

ك
ْ
َون

في الغالب تسمية أمازيغية.30

	 يوجد البحري  للصيد  موقع  ة:  ِليَّ
َّ
الت  

ْ
ِنيت

ْ
أَوك

أصل  تعرف  ال  كم،   50 بحوالي  بوجدور  شمال 

األصل.وهناك  أمازيغية  أنها  والراجح  تسميته 

أيضا موقع يدعى أوكنيت الكبلية أي الجنوبية، 
لتمييزه عن أوكنيت التلية أي الشمالية.31

	 ْصك: جبل بارز عبارة عن كتلة صخرية بوادي
َ
ل

الذهب ، ال يعرف أصل تسميته.32

	 ال ملدة  باملاء  تحتفظ  غابة  عن  عبارة  ْصِكية: 
َ
ل

قربها  الواقع  الجبل  إلى  نسبة  سميت  بها،  بأس 

غير  كلمة  فهي  وبدورها  »لصك«.  هو  الذي 
معروفة املصدر والراجح أنها أمازيغية.33

	 تحتفظ سبخة  عن  عبارة  ة: 
َّ

واك
ْ
ن

َ
ت  

ْ
ت

َ
َسْبخ

بكميات كبيرة من امللح، ال يعرف أصل تسميتها 
34.

	 قرب تنتشر  كثيرة  صغرية  كتل   :
ْ
الْسَماِميط

بذلك  سمي  األمني،  الحزام  على  عسكري  موقع 

أو  »أصميط«  األمازيغية  الكلمة  إلى  نسبة 

وبهذا  الشديدة،  البرودة  بمعنى  »أصميض«، 

بمرور  معروفة  الصخرية  الجبال  هذه  فان 

ارتفاع  في  تتسبب  ما  عادة  قوية  هوائية  تيارات 
البرودة.35

	 صغيرة جبيلة  صخرية  كتلة  هي  الْسَمْيِميط: 

30  رواية أحمد العبن بن علي بن مبارك بن بابي.
31  رواية أمحمد )هنادة( بن حبيبي بن الخرا�ضي.
32  رواية أحمد العبن بن علي بن مبارك بن بابي.

33  نفس املرجع.
34  رواية محمد املامون بن علي بن محمد.

35-  األر�ضي مبارك، املعجم األمازيغي الوظيفي، العربية- األمازيغية، 
مرجع سابق، ص22.

الحجم منعزلة عن املوقع السابق »السماميط« 

لكنهما في نفس املنطقة وأصل التسمية ومعناها 

متشابهة في املوقعين.

	 في ويعني  الحمراء،   الساقية  شمال  يْح:  ِ
ّ
َبط

َ
أ

اسم  وهو  الجمل36،  قدم  موطئ  األمازيغية 

لجماعة قروية على الطريق الرابطة بين السمارة 
وطانطان.37

	 على تقع  سبخة  عن  عبارة  موقع   :
ْ

تين
َ
ِتيْسال

مدينة  بين  الرابطة   1 رقم  الوطنية  الطريق 

وال  قديمة  فهي  الكلمة  بوجدور.أما  و  العيون 
يعرف أصلها والراجح أنها أمازيغية.38

	 ْد امللقب ْمَحمهَّ
َ
وِتي: عبارة عن بئر قام بحفره »أ

ُ
ن

َ
أ

أوالد  ،قبيلة  سليمان  أوالد  من  )َدْعُنوْن(« 

تيدرارين. كما يوجد قرب هذا البئر قبور كثيرة، 

من بينهم الولي الصالح سيدي اعلي بن أمبارك 
وِتي«.39

ُ
ن

َ
امللقب »َعْزِري أ

	 ِزيَرْن: موقع غير معروف أصل تسميته، يوجد
ْ
َون

90 كم وبه قبر »صمبة  شمال بوجدور بحوالي 

بن اسماعيل بن عبد الرحمان« جد عائلة كبيرة 
معروفة اليوم ببوجدور هم »أهل هبول«.40

خالل  من  املغربية  للصحراء  األمازيغية  ،الهوية  أرجدال  محمد    36
الطوبونميا واألعالم، مرجع سابق.

37  رواية امحمد)هنادة( بن حبيبي بن الخرا�ضي.
38  نفس املرجع.
39  نفس املرجع.

40   نفس المرجع.
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لألسماء  الوطنية  اللجنة  عقدت 
الرابع  اجتماعها  الجغرافية 
في  الوزراء  مجلس  مقر  في  عشر 
محمد  السيد  برئاسة  هللا  رام 
اللجنة  رئيس  جبارين  حسن 
املحلي،  الحكم  وزارة  ووكيل 
عن  املمثلين  األعضاء  وبحضور 
وزارة  واملواصالت،  النقل  وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية، وزارة 
السياحة واآلثار، الجهاز املركزي 
األرا�صي  تسوية  هيئة  لإلحصاء، 
واملياه، دائرة شؤون املفاوضات، 
العربية،  الدراسات  جمعية 
النجاح  جامعة  األرا�صي،  سلطة 
القدس،  جامعة  الوطنية، 
الى  باإلضافة  الرئاسة،  وديوان 
جابر  عثمان  اللجنة  سكرتير 
ربايعة  الفني جهاد  الدعم  وفريق 
وجمال زيتاوي ومجدولين عوض 

هللا ومريم الخياط.
نقاش  وقد جرى خالل االجتماع 
من   )18( رقم  االطلس  مسودة 
حيث  واملضمون  الشكل  حيث 
سيتم طباعة النسخة النهائية من 
القادمة،  األيام  خالل  االطلس 
للشعبة  منه  نسخة  وستسلم 
في  الجغرافية  لألسماء  العربية 
وبذلك  القادم،  العربي  املؤتمر 
الدول  أوائل  من  فلسطين  تكون 
اطلس مختص  تعد  التي  العربية 
يحافظ  الجغرافية  باألسماء 
الفلسطينية  العربية  الهوية  على 
حيث  األرض،  على  للمسميات 

 )20( يفوق  ما  االطلس  يتضمن 
واملعالم  للمواقع  اسم  الف 
اعلى  حسب  مدققه  واألماكن 

درجات املهنية واالتقان.
التقدم  استعراض  ايضا  تم  كما 
تدقيق  عملية  في  الحاصل 
قطاع  في  الجغرافية  األسماء 
جميع  تكون  ان  يضمن  بما  غزة 
حيث  من  صحيحة  األسماء 

طريقة الكتابة واملوقع.
وحيث انه وللمرة األولى تم ترسيم 
مسارات جميع االودية في الضفة 

تحمل  كونها  غزة  وقطاع  الغربية 
اوكل  فقد  ودالالت،  أسماء 
اللجنة ضرورة مراجعتها  ألعضاء 
حال  في  وتصحيحها  وتدقيقها 

ورود أخطاء.
كما جرى التأكيد خالل االجتماع 
التواصل  يتم  ان  أهمية  على 
والخبراء  املختصين  جميع  مع 
وتزويدهم  املؤسسات  كافة  في 
من  لالستفادة  االطلس  بمسودة 
واألفكار  واالقتراحات  املالحظات 
بجودة  اطلس  انتاج  يضمن  بما 

عالية

غرافية الفلسطينية  امسء الج
أ

�جاء ال
خ

اللجنة الوطنية ل
ي رام هللا

خ
لس الوزراء � ي مقر مج

خ
هعا الرابع ع�رش � تعقد اج�امت

أخـــبـــــار
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