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كلمة العدد
يرسين أن أرحب بكم يف العدد السابع من مجلة األسامء الجغرافية التي تصدرها 
العدد  هذا  صدور  يتزامن  حيث  الجغرافية،  األسامء  لخرباء  العربية  الشعبة 
مع قرب انعقاد املؤمتر التاسع للخرباء العرب يف األسامء الجغرافية بعنوان » 
التكامل الجغرايف املكاين بني االسم واملوقع: األهمية واألثر«، والذي سينعقد يف 
سلطنة ُعامن – مسقط يف الفرتة 5–7 كانون األول/ ديسمرب 2022، ويهدف هذا 
املؤمتر إىل تفعيل العمل العريب املشرتك يف مجال األسامء الجغرافية واملحافظة 
عليها وتوحيد مصطلحاتها بإعتبارها متثل الهوية واملوروث الثقايف واالجتامعي 
والحضاري لشعوبنا وبلداننا العربية، فضالً عن تبادل الخربات واملعلومات بني 

الباحثني واملختصني يف مجال األسامء الجغرافية.

والدينية  األثرية  واملعامل  والقرى  للمدن  كاملة  وهوية  للشعوب،  ثقافياً  إرثاً  تشكل  الجغرافية  األسامء  إن 

أنحاء  مختلف  يف  غريها  عن  ومتييزها  األماكن  لتعريف  نحتاجها  التي  األساسية  املعطيات  فهي  والتاريخية، 

املعمورة، وهذه األسامء عىل درجٍة كبريٍة من األهمية، إْذ أنها متثل الهوية واإلرث الثقايف واالجتامعي والحضاري، 

وهي التي ننفتح بها عىل العامل من حولنا ونتفاعل معه حضارياً.

وإدارة املركز الجغرايف املليك األردين ومن خالل رئاستها للشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية، تويل أهمية 

ونرشها  دوري  بشكل  املجلة  طباعة هذه  وتحرص عىل  عليها،  واملحافظة  الجغرافية  األسامء  مجال  يف  كربى 

إلكرتونياً من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص بالشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية، لتكون منرباً متخصصاً 

يف هذا املجال الحيوي الهام .

وبالعودة إىل هذا العدد؛ فإنه جاء حافالً بالعديد من املواضيع العلمية والبحثية واملقاالت والدراسات املتخصصة 

الرومنة ومسميات املناطق واألحياء وغريها من  يف األسامء الجغرافية ومفاهيمها ودالالتها، فضالً عن نظام 

مناذج ودراسات األسامء الجغرافية ملدن اململكة.

آملني أن تنال رضاكم وإعجابكم، وأن ترفدونا مبا لديكم من مقاالت ودراسات ومواد علمية وبحثية متخصصة 

يف األسامء الجغرافية والرومنة والتسمية والرتقيم، إضافة إىل ما ترونه مناسباً للنرش يف املجلة.

،،، لكم جميعاً تقديري واحرتامي،،،

رئيس الشعبة العربية لخبراء  األسماء الجغرافية

ال����م����ه����ن����دس م���ع���م���ر ك�����ام�����ل ح�����دادي�����ن
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تصنيف الطرق في المملكة
تعنى وزاره األشغال العامة واإلسكان 

وحسب قانون الطرق رقم )24( لعام 

1986 مادة)3( عىل أن تكون الوزارة 

واألعامل  الشؤون  كافة  عن  مسؤولة 

وفقا  اململكة،  يف  بالطرق  املتعلقة 

لالحكام وضمن الصالحيات املنصوص 

عليها يف هذا القانون.

تعريف الطريق
الطريق هو األرض املخصصة للمرور 

البلديات،  حدود  خارج  العام، 

أكانت  سواء  القروية،  واملجالس 

أو  مطروحة  معبدة،  غري  أو  معبدة 

مقرر  أو  فعال  قامئة  مطروحة،  غري 

أو  مرشوع  أي  مبقتىض  إنشاؤها، 

ما  كافة  وتشمل  أومخطط:  برنامج 

والخنادق  االكتاف  من  بها  يربط 

املياه،  ومجاري  واألخاديد،  واألقنية 

واألرصفة  واملمرات،  والجسور 

والدورات  السالمة،  وجزر  الجانبية، 

واألشجار  والساحات  وامليادين، 

والخامئل الكائنة عىل جانبي الطريق، 

واالستنادية  الواقية  والجدران 

كام  املرور.  وإشارات  والحواجز، 

النافذ  الطريق  التعريف  هذا  يشمل 

واملجالس  البلديات  حدود  داخل 

القروية  وفق أحكام قانون الطرق.

القانون؛  هذا  من  الغاية  ولتحقيق 

ظم المعلومات الجغرافية 
ُ

ن
وتصنيف الطرق في وزارة األشغال العامة

م. شرين النسور/ وزارة األشغال العامة واإلسكان

تأسست النواة األوىل لوزارة األشغال العامة واإلسكان منذ تاسيس إمارة رشق األردن، عىل وجه التحديد قبيل عام 1923. 

املتميزة،  الطرق  من  بشكبة  املجاورة  والدول  واالقتصادية  السكانية  والتجمعات  والقرى  املدن  لربط  الوزارة  تهدف 

مبستوى عايل من الجودة واملحافظةعىل دميومتها، ورفع مستوى السالمة املروريه عىل الطرق.ويبلغ طول شبكة الطرق 

ضمن اختصاص الوزارة حوايل )8740( كيلومرتا.

التايل: النحو  عىل  لها  املسميات  ووضع  الطرق  بتصنيف  الوزاره  قامت  

الطريق الرئيس: الطريق الذي ال يقل عرض حرمه عن 43 مرتا. أ. 

الطريق الثانوي: الطريق الذي ال يقل عرض حرمه عن 30 مرتا. 	. 

الطريق القروي:  الطريق الذي ال يقل عرض حرمه عن 20 مرتا. ج. 

)ج(  د.   )	( )ا(  البنود  يف  عليها  املنصوص  الطرق  من  أي  النافذ:  الطريق 

يعترب طريقا نافذا وفق احكام نظام يصدر لهذه الغاية. 

شبكه طرق وزارة األشغال العامة واإلسكان يف اململكة
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التطور  الشبكه لتصبح شبكه تواكب  اململكه، وحرصا من وزاره األشغال عىل تطوير هذه  الطرق يف  ونظرا ألهمية شبكة 

العاملي واالقليمي، والذي يساهم يف دفع عجلة التنمية يف اململكة؛ تقوم الوزارة ممثلة مبديرية نظم املعلومات الجغرافية، 

بوضع املعآيري لتصنيف وترقيم شبكة الطرق يف اململكة وفق أحدث األسس العلمية املتبعة يف هذا املجال.

نظام المعلومات الجغرافية 
هو العلم الذي يهتم بجمع ومعالجة ودراسة املعلومات 

والصور  الخرائط  عىل  التعرف  عىل  ويعتمد  الجغرافية، 

معالجتها  عىل  والعمل  الجداول،  واستخدام  الجوية 

والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل، حتى يتم التمكن 

يف  وخصوصا  لها،  الحاجة  عند  واستخدامها  حفظها  من 

طريق  عن  تحليلها  أو  دراستها  تستدعي  التي  الحاالت 

الحاسو	 أو الخرائط أو الرسوم البيانية. 

األسماء الجغرافية في نظم المعلومات 
)GIS( الجغرافية

أسامء املدن والقرى.. 1

أسامء شبكات الطرق واملعامل الواقعة حولها.. 2

أسامء املحافظات واأللوية. . 3

أسامء الجسور والعبارات واإلشارات الضوئية. . 4

أسامء املناطق السياحية. . 5

الجسورإختصاص وزارة األشغال يف اململكة
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التسمية والترقيم للشوارع والعقارات 
حان الوقت ليرى النور

م.  رهام الفراهيد/ سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة

العقبة  منطقة  تشهدها  التي  العمرانية  للنهضة  نظراً 
االقتصادية الخاصة، من أعامل تطويرية أدت إىل تغيري كبري 
ما  العقارات  وأنواعها، ويف مساحات  املباين  استخدامات  يف 
باإلضافة  العنوان،  إىل  الوصول  إىل وجود صعوبات يف  أدى 
والرشطة،  والطوارئ،  والخدمات،  النقل  رشكات  تعرض  إىل 
والدفاع املدين واإلسعاف إىل تأخرها عن القيام مبهامها داخل 
منطقة العقبة، وكذلك االرتباك الذي يسبب حوادث نتيجة 

التوتر والقلق عند البحث عن الجهة املقصودة.
ويعد هذا املرشوع أحد املشاريع الهامة للعملية التنموية، 
ملا يوفره من قاعدة بيانات للمدن الحديثة، ويسهل إيصال 
إىل  والوصول  للمواطنني،  والتجارية  الحكومية  الخدمات 

مواقع املنشآت والعقارات بيرس وسهولة ودقة.
إن أسلو	 التسمية يعتمد عىل قواعد أساسية يبنى عليها، 
ويتدرج من املدينة إىل املنطقة، ثم الحي وصوالً إىل الشارع 

ومن ثم املنزل.
إن عملية التسمية والرتقيم لألحياء والشوارع واملباين ستسهل 
إمكانية  من  وتعزز  واملعلوماتية،  التقنية  األعامل  أيضاً 
بالخرائط  الحكومية والخاصة، يف االستعانة  كفاءة اإلدارات 
العادية والرقمية والتفصيلية للمدينة، موضحا عليها األسامء 
التتبع  أنظمة  مختلف  إدارة  يف  منها  لالستفادة  والرتقيم، 

.)GPS( الخارطي
وأما الهدف األساس من مرشوع التسمية والرتقيم يف منطقة 
املعايري  وفق  نظام  تنفيذ  هو  الخاصة،  االقتصادية  العقبة 
باإلضافة  املستخدمني.  جميع  ليستوعب  والدولية،  املحلية 
مع  والتكامل  العملية،  الناحية  من  متميز  نظام  تنفيذ  إىل 
الخاصة،  االقتصادية  العقبة  ملنطقة  العمرانية  الشخصية 
التوزيع املتوازن  وقد تم إعداد مخطط شمويل الستكشاف 
املرور،  مسارات  وتنظيم  واملباين،  األرايض  الستخدامات 
وحركة املشاة واآلليات والطوارئ، وأماكن االنتظار، وعنارص 

الخدمات، واملرافق العامة.
إن رسالة ورؤية إدارة مرشوع التسمية والرتقيم تهدف اىل :

• ارشاد الباحث عن العنوان بأقىص رسعة وسهولة، بأقل 	
جهد ووقت.

• رضورة حضارية ملعيشة املواطن.	
• يف 	 تطبق  التي  والعملية  العلمية  الوسائل  من  تعترب 

جميع الدول املتقدمة لتمكني وتسهيل تعامل السكان 
القانطني فيها مع التنمية الحرضية بكل يرس وسهولة.

ملنطقة  والرتقيم  التسمية  مرشوع  من  إنجازه  تم  ما  أما 
العقبة االقتصادية فقد كان عىل النحو االيت:

العاملية . 1 وحي  الوحدات  حي  تشمل  األوىل:  املرحلة 
وحي الثالثة .

املرحلة الثانية:  تشمل حي الخامسة و حي السابعة.. 2
–املنطقة . 3 التجارية  املناطق  تشمل  الثالثة:  املرحلة 

واملنطقة  الثانية،  التجارية  واملنطقة  األوىل،  التجارية 
التجارية الثالثة.

املرحلة الرابعة: تشمل حي السادسة وحي الثامنة.. 4
املرحلة  ملناطق  املشاريع  دراسة  الحايل  وقتنا  يف  ويجري 
العارشة  وحي  التاسعة  حي  تشمل  –والتي  الخامسة 

واملنطقة الحرفية.
وبناًء عىل توجيهات قائد الوطن جاللة امللك عبدالله الثاين 
أسامء  نرش  تسهيل  دراسة  عىل  بالعمل   - الله  حفظه   -
الشوارع وتعريف الناس مبسمياتها، مع التوسع باستخدام 
منطقة  سلطة  بدأت  الحياة،  جوانب  جميع  يف  التقنية 
العقبة االقتصادية الخاصة ممثلة بإدارة التسمية والرتقيم 
بتصميم لوحات عناوين جديدة ألرقام املنازل، مبواصفات 
جديدة تحوي معلومات أكرث تفصيالً، تشمل رقم املنزل و 

اسم الشارع و اسم الحي و اسم املنطقة وكود املنطقة.
الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  أصدرت  وقد 
وقد   2017 لسنة   )170( رقم  والرتقيم  التسمية  تعليامت 
لعملية  ناظمة  ومعايري  أسس  التعليامت   هذه  تضمنت 
اشتملت  قد  بأنها  علام  العقار،  وترقيم  الشوارع   تسمية 
ضمن موادها عىل بند ينص عىل اعتامد مسميات األحياء 
والشوارع بعد تدقيق األسامء بناء عىل النظام املوحد من 
االحرف العربية إىل الرومانية  وذلك ليتم املصادقة عليها 

من قبل اللجنة الوطنية لألسامء الجغرافية.
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إىل  املحافل  كل  يف  الحكيمة  الهاشمية  القيادة  تسعى 

ببيئة جاذبة  متتاز  آمنة،  باألردن كدولة مستقرة  التعريف 

لالستثامر والسياحة والتعليم واإلقامة، والتعاون املشرتك يف 

جميع املجاالت ذات املنافع املتبادلة لجميع األطراف.

الوطني،  االقتصاد  ركائز  أساسية من  ركيزة  السياحة  وتُعد 

أنحاء  كل  من  السياحية  والوفود  لالستثامر  جاذبا  وعنرصاً 

والبحر  كالبرتاء  والجامل  الجغرافيا  يف  التفرد  حيث  العامل 

امليت ووادي رم، مام جعل األردن يتصدر املواقع األوىل يف 

السياحة العالجية.

كام يزخر األردن بالعديد من املواقع التاريخية الدينية، فهو 

واملكان،  الزمان،  بخصوصية  مميزة  تاريخية  سياحية  جهة 

الصحابة  مبقامات  متمثلة  بها  مرت  التي  الثقافات  وتنوع 

رضوان الله عليهم، املنترشة يف جميع ربوع الوطن، باإلضافة 

املسلمني،  نفوس  يف  أثرها  لها  عظيمة  دينية  مواقع  إىل 

كمؤتة والقادسية وأهل الكهف وأرضحة األنبياء والصحابة 

والصالحني.

وتقع املسؤولية اليوم عىل وزرايت السياحة واآلثار واألوقاف 

اسرتاتيجية  رؤية  إلعداد  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون 

تهدف إىل ترويج السياحة الدينية يف األردن كمنتج سياحي 

عاملي من خالل طرح برامج سياحية مبزايا تنافسية تضاهي 

إيجابا  نتائجها  تنعكس  والعالجية،  التقليدية  السياحة 

التعريف  إىل  باإلضافة  الوطني,  االستثامر  منظومة  عىل 

بالقيم الرتاثية والحضارية التي مر بها األردن عرب العصور 

الزوار  احتياجات  تلبي  نوعية  خدمات  تقديم  و  املمتدة، 

وقاصدي تلك األماكن السياحية، بعيداً عن واقع الخدمات 

والتحديات التي يعاين منها القطاع السياحي. 

السياحية الدينية في األردن
بين الواقع والمأمول

د. طارق العواودة/ وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

مقدمة
 ميتاز األردن مبعامل جغرافية متميزة عىل الخارطة السياحية العربية  واإلقليمية  والعاملية، وموقع متوسط بني القبلتني« 

مكة  والقدس«، مام جعله متحفاً مفتوحاً مليئاً وزاخراً باملعامل التاريخية املتصلة بعمق التاريخ املمتد آلالف السنني، 

ويتمتع األردن ببيئة جغرافية متنوعة سهل وجبل وصحراء وبحر، ودرجات حرارة معتدلة ولطيفة طوال العام، وشعب 

مضياف ومثقف ومنفتح عىل الثقافات والديانات األخرى.

وانطالقا من دور وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية، ومسؤولياتها يف املحافظة عىل املواقع األثرية 

اإلسالمية واملتمثل يف ربط الشبا	 بعقيدتهم وتراثهم 

الثقايف والحضاري، وتعزيز قيم  الوجود العريب اإلسالمي 

عرب مراحل التاريخ، كان ال بد من القيام بأعامل التطوير 

والتحسني والرتويج السياحي الالزم. 

فقد قامت الوزارة بدور كبري وبتنسيق عايل املستوى، 

وبالتشاركية مع كافة القطاعات ذات الصلة لتخصيص 

مكانة هامة للسياحة الدينية بكافة أطرها املتنوعة، ملا 

لها من دور فاعل يف رفد االقتصاد الوطني نتيجة لجذ	 

تساهم  والتي  األخرى،  البلدان  مختلف  من  الزائرين 

ملسريتنا  النرية  بالثقافات  واندماجها  الثقافات  بتنوع 

ومسرية الشعو	 األخرى نتيجة لالحتكاك املبارش فيام 

بينها.

وقد قامت الوزارة باإلجراءات التالية:
األثرية  باملواقع  للتعريف  سياحية  نرشات  إعداد   

املعارك  وعن  واإلنجليزية،  العربية  باللغة  اإلسالمية 

أهل  الريموك،  فحل،  طبقة  مؤتة،  اإلسالمية:  واملعامل 

لعدة  النرشات  هذه  وترجمة  التحكيم،  جبل  الكهف، 

بإنتاج  أفالم عن املواقع السياحية  لغات.  كام قامت 

السياحة  ومكاتب  السفارات،  عىل  وتوزيعها  والدينية 

والسفر الداخلية والخارجية، ودعوة الصحفيني ووسائل 

األعالم املحلية واألجنبية املختلفة لزيارة املواقع األثرية 

اإلسالمية، وكتابة التحقيقات الصحفية للتعريف بجميع 

مواقع الرتاث اإلسالمي، ونرش اإلعالنات يف وسائل االعالم 

معرض  وعمل  ومجالت،  وصحف  تلفاز  من  املختلفة 
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الهاشمي  اإلعامر  يشمل  اإلسالمية،  لألثار  متنقل  مصور 

مقامات  املرشفة، وكذلك  الصخرة  وقبة  األقىص  للمسجد 

العامل  يف  املعرض  موجودات  وعرض  األردن،  يف  الصحابة 

اإلسالمي خاصة والعاملي عامة.

نهجت وزارة األوقاف يف مجال التعاون الثقايف اإلسالمي 

املؤسسات،  من  العديد  مع  التشاركية  نطاق  ضمن 

واملنظامت يف الداخل والخارج لبيان أهمية الرتاث العريب 

اإلسالمي الذي يحتضنه األردن، واملكانة املرموقة التي مر 

ن موقع ومسجد أهل الكهف يف منطقة الرقيم جنوب عاماّ

بها عرب العصور، ويف هذا اإلطار أقيمت برامج تلفاز ثقافية 

للتعريف مبقامات الصحابة األجالء، وملا للوزارة من الوالية 

العامة عىل هذه املواقع، ومن خالل ما ييل:

• رشاكة مبارشة بني رشكة مع رشكات أنتاج وتوزيع فني 	

لتقديم برنامج »حكاية مقام«، والذي يُلقي من خالله 

الصحابة  الثقايف اإلسالمي ملقامات  الواقع  الضوء عىل 

اإلجالء يف اململكة األردنية الهاشمية.

مسجد ضانا يف جنوب الطفيلة  بني يف عهد السلطان عبد الحميد الثاين 1842
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• التعاون الفاعل مع منظمة ايكوبيس / جمعية أصدقاء 	

األرض الرشق أوسط، وهي جمعية تهتم بالبيئة واملياه، 

لحامية  التعاونية  الجهود  تعزيز  هو  األسايس  هدفها 

تراثنا البيئي املشرتك، وخلق الظروف املالمئة لتحقيق 

نهر  تأهيل  إعادة  مرشوع  املنطقة،  يف  الدائم  السالم 

الساموية  األديان  باسم  توعوية  حملة  هو  األردن 

لزيادة وعي وثقافة املجتمعات املحلية بأهمية املياه 

بشكل عام، وأهمية النهر وقداسته ملا له من مصلحة 

إميان،  »رحلة  مبعنى  ندوة  وإقامة  األطراف،  لجميع 

نهر األردن يف عيون ناظرًه، ومن خاللها القيام بزيارة 

الحضارات  بتنوع  للتعريف  األجالء  الصحابة  مقامات 

اململكة  بها  مرت  التي  املعارصة  اإلسالمية  والثقافات 

عرب العصور.

• نشاطات 	 لتغطية  الالزمة  اإلمكانات  بتوفري  املساهمة 

أحد قنوات التلفاز اإلندونيسية )جلوبال يت يف( لعمل 

حلقات تصوير بث مبارش عن »تاريخ العامل اإلسالمي، 

ومرص«،  وفلسطني،  األردن  يف  املسلمني  وأنشطة 

رمضان«  يف  اإلسالم  »موزاييك  لربنامج  والتغطية 

لإلسالم  التاريخية  واالثار  اإلسالمية  املقدسات  لتوثيق 

التاريخ  عرب  اإلسالمية  الثقافة  وارتباط  اململكة،  يف 

باململكة.

• عمل تقرير ثقايف للمواقع السياحية األثرية اإلسالمية 	

»صوت وصورة«.

• الثقايف الدويل ملنظمة املؤمتر 	 املشاركة مبؤمتر املنتدى 

تحت  اإلسالمية  للسياحة  األوىل«  »الدورة  اإلسالمي 

عنوان »السياحة اإلسالمية: آفاق وتحديات« يف مدينة 

وزارة  من  بقرار  إندونيسيا  يف  يعقد  والذي  جاكرتا، 

السياحة واالقتصاد اإلبداعي اإلندونييس.

للحضارة  الثقايف  الدور  ببيان  األوقاف  مشاركة  متثلت 

املكان  بجغرافية  الديني  السياحي  والواقع  اإلسالمية، 

والزمان يف األردن من خالل أوراق عمل، نرشات توعوية، 

ومجسامت عملية توضح الجوانب األساسية ملراحل التطور 

والتنوع اإلبداعي للثقافة اإلسالمية، والتي من خاللها نفذت 

مفهوم السياحة اإلسالمية عىل أرض الواقع.

المراجع
منشورات وزارة األوقاف عرب موقعها االلكرتوين، وعرب . 1

                                                                           . wqaf@awqaf.gov.jo الفيس بوك

واملقدسات . 2 والشؤون  األوقاف  وزارة  منشورات 

اإلسالمية، مديرية السياحة الدينية سابقاً.

األوراق العلمية املقدمة من قبل الوفود املشاركة من . 3

الوزارة يف املؤمترات املحلية، والدولية.

اململكة . 4 الدينية يف  بالسياحة  املعنني  مقاالت وتقارير 

األردنية الهاشمية.
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يتم تقسيم الدولة بشكل عام إىل أجزاء تسمى تقسيامت إدارية، وذلك بهدف تسهيل عملية إدارتها، وكغريه من الدول يقسم 

األردن إىل ثالثة أقاليم، وهي: إقليم الشامل، وإقليم الوسط، وإقليم الجنو	، حيث يعترب التقسيم اإلداري األويل يف اململكة، 

وبدورها تقسم هذه األقاليم إىل 12 محافظة؛ موزعة عىل هذه األقاليم الثالثة. 

فيها،  تنفيذية  املحافظة، وأعىل سلطة  العامة يف  اإلدارة  إداري يسمى محافظ، وهو رئيس  يعني عىل كل محافظة حاكم 

ويتقدم عىل جميع موظفي الدولة يف املحافظة، ومهمته األساسية هي حفظ األمن يف فيها. وكذلك تقسم كل محافظة إىل 

ألوية يرشف عليها املترصف، وأقضية تتبع لها مناطق ومدن وقرى.

صدر نظام التقسيامت اإلدارية رقم 46 لسنة 2000 وتعديالته، والذي صدر مبوجب املادة 93 واملادة 120 من الدستور 

األردين وتعديالته لسنة 1952.

• )املادة 1( يسمى هذا النظام )نظام التقسيامت اإلدارية لسنة 2000(، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2021.	

• )املادة 2( تقسم اململكة إدارياً إىل املحافظات التالية:	

التقسيم اإلداري أو التشكيلة اإلدارية
       ايمن ابن سعيد/ وزارة الداخلية

محافظة العاصمة

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة عمان

أمانة عمان -

-

-لواء ماركا

-لواء القويسمة

-لواء الجامعة

-لواء وادي السير

لواء ناعور

بلدية ناعور -
الجديدة

يوجد ضمن البلدية مناطق من لواء 
وادي السير

-بلدية أم البساتينقضاء أم البساتين

-بلدية حسبانقضاء حسبان

-بلدية سحاب-لواء سحاب

بلدية الموقرقضاء رجم الشاميلواء الموَقر

منطقة رجم الشامي الغربي
منطقة قرية سالم

منطقة الذهيبة الغربية
منطقة رجم الشامي الشرقي
منطقة الكتيفه / الهاشمية

لواء الجيزة

- بلدية الجيزة
-

- بلدية العامرية

-بلدية أم الرصاصقضاء أم الرصاص
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محافظة الزرقاء 

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة الزرقاء 

-بلدية الزرقاء -

-بلدية بيرين الجديدةقضاء بيرين

قضاء الضليل
-بلدية الضليل

-بلدية الحالبات

-بلدية األزرق الجديدةقضاء األزرق

-بلدية الرصيفة-لواء الرصيفة

-بلدية الهاشمية الجديدة-لواء الهاشمية

محافظة البلقاء

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة السلط

-

بلدية السلط الكبرى

-

قضاء زي 

منطقة زي 

منطقة عالن 

منطقة الرميمين 

منطقة أم جوزة

قضاء عيرا ويرقا
منطقة عيرا 

منطقة يرقا

-بلدية العارضة الجديدةقضاء العارضة

-لواء الشونة الجنوبية 
-بلدية الشونة الوسطى

-بلدية سويمه

-لواء دير عال
-بلدية معدي الجديدة

-بلدية دير عال الجديدة

-بلدية عين الباشا الجديدة-لواء عين الباشا

-لواء ماحص والفحيص
-بلدية ماحص

-بلدية الفحيص
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محافظة مادبا 

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة مادبا

-

بلدية مادبا الكبرى

-

قضاء جرينة

منطقة جرينه 
والوسية

منطقة غرناطة 
والعريش

منطقة ماعينقضاء ماعين 
منطقة الفيصليةقضاء الفيصلية

لواء ذيبان

-بلدية ذيبان الجديدة-

-بلدية جبل بني حميدةقضاء العريض

-بلدية لب ومليحقضاء مليح

محافظة إربد

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة إربد
-بلدية غرب إربد-

-
بلدية إربد الكبرى

-

--لواء بني عبيد

لواء الرمثا
-بلدية الرمثا الجديدة-

-بلدية سهل حوران-

لواء الكورة 

-بلدية رابية الكورة-

-بلدية برقش-

-بلدية دير أبي سعيد الجديدة-

لواء بني كنانه

-بلدية بلدية الشعلة -

-بلدية خالد بن الوليد-

-بلدية اليرموك الجديدة-

-بلدية الكفارات-

-بلدية السرو-

لواء األغوار الشمالية

-بلدية معاذ بن جبل-

-بلدية طبقة فحل-

-بلدية شرحبيل بن حسنة-

-بلدية المزار الجديدة-لواء المزار الشمالي

-بلدية الطيبة الجديدة-لواء الطيبة

-بلدية الوسطية-لواء الوسطية
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محافظة جرش

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة جرش
-

-بلدية جرش الكبرى
-بلدية النسيم 
-بلدية المعراض

-بلدية برما الجديدةقضاء برما 
-بلدية باب عمانقضاء المصطبة 

محافظة المفرق 

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة المفرق

-بلدية المفرق الكبرى-
-بلدية رحاب الجديدةقضاء رحاب 
-بلدية بلعما الجديدةقضاء بلعما 

-بلدية منشية بني حسنقضاء المنشية 

لواء البادية الشمالية 
الغربية

-
-بلدية الزعتري والمنشية 

-بلدية األمير حسين بن عبدهللا
-بلدية السرحانقضاء سما السرحان 

قضاء حوشا
-بلدية حوشا الجديدة

-بلدية الباسلية
-بلدية الخالديةقضاء الخالدية

لواء البادية الشمالية

-
-بلدية بني هاشم
-بلدية الصفاوي 

-بلدية الصالحية ونايفة
-بلدية أم الجمال قضاء أم الجمال 

-بلدية صبحا والدفيانةقضاء صبحا
-بلدية أم القطين والمكيفتةقضاء ام القطين
-بلدية دير الكهف الجديدةقضاء دير الكهف

-بلدية الرويشد الجديدة-لواء الرويشد

محافظة عجلون

مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة عجلون
-

-بلدية عجلون الكبرى
-بلدية الشفا

-بلدية العيونقضاء عرجان
-بلدية الجنيدقضاء صخرة

-بلدية كفرنجة الجديدة-لواء كفرنجة
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محافظة العقبة 
مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة العقبة

-سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -

قضاء وادي 
عربة

-بلدية قريقرة وفينان
-بلدية وادي عربة 
-بلدية رحمة وقطر

لواء القويرة
-بلدية القويرة الجديدة-

-بلدية حوض الديسةقضاء الديسة

محافظة معان 
مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

لواء قصبة معان

-بلدية معان الكبرى-
-بلدية آيل الجديدةقضاء آيل

-بلدية الشراهقضاء المريغة
-بلدية الجفرقضاء الجفر
-بلدية األشعريقضاء أذرح 

-بلدية الشوبك الجديدة-لواء الشوبك
-بلدية الحسينية الجديدة-لواء الحسينية

-سلطة إقليم البترا-لواء البترا

محافظة الطفيلة
مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

-بلدية الطفيلة الكبرى-لواء قصبة الطفيلة

-لواء بصيرا
-بلدية بصيرا 

-بلدية القادسية 

-بلدية الحسا-لواء الحسا

محافظة الكرك 
مالحظاتاسم البلديةاسم القضاءاسم اللواء

-بلدية الكرك الكبرى-لواء قصبة الكرك

لواء المزار الجنوبي
-بلدية مؤته والمزار -

-بلدية مؤاب الجديدةقضاء مؤاب

لواء القصر
-بلدية شيحان-

-بلدية طالل الجديدةقضاء الموجب

لواء األغوار الجنوبية
-

بلدية األغوار الجنوبية
-

منطقة غور المزرعة والحديثةقضاء غور المزرعة
-بلدية عي-لواء عي 
-بلدية عبدهللا بن رواحة-لواء فقوع

-لواء القطرانة
-بلدية القطرانة
-بلدية السلطاني
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الموقع الجغرافي:
وهو  الشام،  بالد  يف  األردن  نهر  يقع 

أحد أهم األنهار العربية املشرتكة يف 

طوله  يبلغ  األوسط،  الرشق  منطقة 

بينام  بخط مستقيم حوايل 140 كم، 

املختلفة  بتعرجاته  الحقيقي  طوله 

االجاملية  واملساحة  كم،   350 نحو 

منها  يقع  43500كم2،  نحو  لحوضه 

هي:  دول،  أربع  يف  كم2   12000

فلسطني، لبنان، األردن، سورية. 

ينبع نهر األردن من جبل الشيخ، أو 

كام يعرف باسم جبل حرمون؛ الذي 

ويتــدفَّق  ولبنان،  سورية  بني  يقع 

إىل  فلسطـــني  شمـــال  نحو  جنوباً 

ويسري  منها  يخرج  ثم  طربية،  بحرية 

تقع  حيث  واألردن؛  فلسطـــني  بني 

منه  الغربية  الجهة  عىل  فلسطني 

الجهة الرشقية، ويصبُّ  واألردن عىل 

يف النهاية يف البحر امليت. ويقع نهر 

األردن جغرافياً يف جنو	 غر	 آسيا، 

جيولوجي؛  منخفٍض  يف  يتدفق  وهو 

مام يجعله أخفض نهٍر يف العامل. 

الروافد  من  عدٌد  األردن  نهر  يغّذي 

ذوبان  بسبب  تكّونت  التي  الرئيسة؛ 

الثلوج املوجودة يف قمة جبل الشيخ 

نهر  يبدأ  حيث  الوافرة؛  والينابيع 

عند  الجنو	  نحو  بالجريان  األردن 

نقطة التقاء الروافد جميعها معاً.

روافد نهر األردن: 
• نهر اللدان أو دان: ينبُع نهر اللدان من الجهة الغربية لجبل الشيخ، ويُعدُّ 	

املصدر الرئيس ملياه نهر األردن]2[، يتدفّق مبتوسط 250 مليون مرت مكعب 

يف السنة، ويتم تجديد مخزون عيون اللدان املايئ من خالل طبقٍة صخرية 

مائیة، والتي يتم تعبئتها من املياه السطحية ومن ثلوج جبل الشيخ ]3[. 

•  نهر بانياس: ينبُع نهر بانياس من سورية، أّما منبعه الرئيس فهو عني دان، 	

التي تقع يف منطقة دان يف فلسطني، ويتَّحد نهر بانياس مع نهر اللدان عند 

بحرية الحولة، ويتدفّق مبتوسط 120 ملیون مرت مكعب يف السنة، ويتغّذى 

باملياه السطحية ومن ثلوج جبل الشيخ. 

• الغربية 	 لبنان، وتحديداً من الجهة  ينبُع نهر الحاصباين من  نهر الحاصباين: 

لجبل الشيخ، ويجري باتّجاٍه مواٍز لنهر الليطاين يف لبنان، ثّم يندمج مع نهر 

األردن، ويتدفّق مبتوسط 135 ملیون مرت مكعب يف السنة]3[. 

تم تغذية منابع وروافد نهر األردن السابقة من املياه السطحية والجوفية سنوياً، 

ويُعدُّ الجزء العلوي من النهر هو األكرث تدفقاً نحو بحرية طربية وبشكٍل طبيعي، 

أّما الجزء السفيل من النهر؛ فيتم تغذيته من بحرية طربية ونهر الريموك كمصادر 

أساسية له، إضافًة العديد من األودية واملياه الجوفية. 

ومير  الحولة  ويسمى سهل  الشاميل  األردن؛  لنهر  طبيعيان  يتواجد حوضان  كام 

النهر من شامل السهل، أما الجنويب فيخرج من بحرية طربية إىل مصبه يف البحر 

امليت ويسمى غور األردن.

يشكل نهر األردن كام هو معروف الحدود الرشقية للضفة الغربية مع األردن، 

ومير الجزء العلوي من النهر يف فلسطني يف بحرية طربية، وعند خروجه من البحرية 

ووادي  الزرقاء  نهر  الريموك،  نهر  روافد  فيه  تصب  الذي  السفيل  الجزء  يكون 

م. صفاء صالح البيروتي
رئيس قسم الخريطة المدرسية/ وزارة التربية والتعليم

نهر األردن
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الشكل )1(: خريطة االردن

كفرنجة، إىل أن يصب يف البحر امليت ونهر األردن املصدر الوحيد والدائم للمياه السطحية يف الضفة الغربية وفلسطني بشكل 

عام.

وتتدفق مياهه من أقىص الشامل عىل ارتفاع 2200 مرت فوق مستوى سطح البحر نزوالً اىل البحر امليت عىل ارتفاع نحو 350 

مرت تحت مستوى سطح البحر.

يجري نهر األردن يف منطقة تسمى وادي األردن، وهو جزء من الصدع العظيم الذي ميتد من قارة آسيا وحتى قارة افريقيا 

ويتميز باملرتفعات املحيطة به من كال الجانبني، وقد بنيت جسور كثرية عىل نهر األردن خاصة يف املنطقة الواقعة قبل مصبه 

يف البحر امليت وذلك لتسهيل حركة العبور بني جانبيه.
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التسمية:
ترجع أصول كلمة األردن إىل اللغة اآلراميّة؛ فاألردن كلمٌة 

الهندية  يف  األردن  أن  كام  املُتدهور،  تعني  قدمية  آراميٌّة 

 YOR " حيث أن ،YORDON القدمية تعني النهر الخالد

" تعني سنة و "DON" تعني نهر، أما يف اللغات السامية 

وتعني:  النزول"   " الجذر  من  مشتقة  األردن  كلمة  فإن 

نهر  بدقة  يصف  اسم  وهو  برسعة،  ينحدر  الذي  الجدول 

طربية،  بحرية  فوق  العلوية  املنطقة  يف  وخصوصا  األردن 

وهي  العربية  اللغة  يف  األردن  لنهر  أخرى  تسمية  وهناك 

اسم  عليه  يطلق  وأحياناً  السقاية(،  )مكان  الرشيعة  نهر 

الرشيعة الكبرية. أما أقدم مرجع السم نهر األردن وجد يف 

والتي  التاسعة عرشة،  الحاكمة  للساللة  السجالت املرصية 

وثقت النهر تحت اسم yar-ar-du-na والذي يشبه االسم 

.)YARDON( الكنعاين ياردون

الشكل )2(: خريطة الفسيفساء / مادبا

التاريخ:
ذكر اسم نهر األردن يف نصوص الكتب السامويّة اليهودية، 

ِصلته  ذَكرت  والتي  وداللًة،  لفظاً  واإلسالميّة  واملسيحية، 

ببعض األنبياء؛ كسيدنا موىس وعيىس عليهام السالم، وتجدر 

الطوائف  جميع  لدى  ُمقّدسًة  تُعدُّ  مياهه  أنَّ  إىل  اإلشارة 

املسيحيّة؛ حيث تمَّ تعميد املسيح يف النهر، إىل جانب ذلك 

الله  الله محمد -صىل  ُدِفن أربعٌة من صحابة رسول  فقد 

عليه وسلم -عىل الِضفاف الرشقية منه]٣[ وهم:

أمني . 1 عنه-:  الله  -ريض  الجراح  بن  عامر  عبيدة  أبو 

األمة وقائد فتح الشام، تويف بسبب طاعون عمواس، 

يف  الوسطى،  األغوار  منطقة  يف  موجود  ورضيحه 

محافظة البلقاء.

رشحبيل بن حسنة -ريض الله عنه: - فاتح األردن، تويف . 2

منطقة  يف  موجود  ورضيحه  عمواس،  طاعون  بسبب 

األغوار الشاملية، يف محافظة إربد.
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رضار بن األزور-ريض الله عنه-: الفارس الشجاع، شارك . 3

يف حرو	 الردة، ويف فتوح الشام، وتويف بسبب طاعون 

منطقة  يف  رضار  قرية  يف  موجود  ورضيحه  عمواس 

األغوار الوسطى، يف محافظة البلقاء.

معاذ بن جبل -ريض الله عنه-: العامل الفقيه، شارك يف . 4

معركة الريموك وتويف بسبب طاعون عمواس، ورضيحه 

موجود يف بلدة الشونة الشاملية، يف محافظة إربد.

إضافًة إىل ذلك فقد ذَكر العديد من الرّحالة نهر األردن يف 

كتاباتهم، ويبني اآليت بعضاً من أقوالهم فيه:

يعة . 1 ِ بالرشَّ املعروف  األردن  "نهر  املغريب:  السعيد  ابن 

يخرج من بُحرية طربية، وميرُّ بالغور حتى يصبُّ عند 

أريحا".

اليعقويب: ذكر الرّحالة اليعقويب نهر األردن عند وصفه . 2

ملنبعه يف حديثه عن جند األردن، فقال "مدينة طربية، 

بُحرية  أسفل جبٍل عىل  األردن، وهي يف  مدينة  وهي 

جليلة يخرج منها نهر األردن املشهور". 

شيخ الربوة: "نهر األردن وهو الرشيعة نهٌر غزير املاء . 3

تُسمى  بُحرية  فيعمل  الحولة،  إىل  وميتدُّ  بانياس،  من 

بحرية قدس، وقدس ملٌك لتلك األرض"، وقال أيضاً عن 

نهر األردن "نهر الرشيعة كأنَّه يف االعتبار فلك دائرة 

يطلع من أول الغور من بُحرية قدس، ويتوسط ببحرية 

طربية، ويغور يف بُحرية زَُغر".

ويصبُّ . 4 املنتنة،  البحرية  زَُغر وهي  "بحرية  الفداء:  أبو 

يعة".  ِ فيها نهر األردن وهو نهر الرشَّ

يتبع النهر تاريخياً ألرايض كنعان التي كانت تضم األرايض 

حول ضفتي النهر، وقد اعتقد بعض املؤرخني أن مجموعات 

الغريب  الجنو	  من  نزحت  قد  والحثيني  املقدونيني  من 

الهليني  العرص  قبل  تساليا، وذلك  الصغرى ومن  آسيا  من 

وتعايشت حول هذا النهر.

وذكر املؤرخ الروماين " تاسيتوس )120-55( " )جبل الشيخ 

يف الجوالن يف سورية هو والد نهر األردن والذي يغديه(، 

ويف القرن الرابع للميالد كانت تقام مراسم وثنية يف مغارة 

تقع عىل أحد جانبي جبل الشيخ؛ عرفت باسم )مغارة رأس 

النبع( بالقر	 من بلدة بانياس السورية.

أما خارطة مادبا التي يعود تاريخها إىل القرن السادس فقد 

أظهرت نهر األردن الذي رسمته الفسيفساء، فبدت بعض 

من  اإلقرتا	  تحاول  عندما  وكأنها  به  تسبح  التي  األسامك 

البحر امليت عرب نهر األردن؛ تعود أدراجها للخلف. شكل 

 )2(

ببناء   266 سنة  أمر  بريبس  الظاهر  أن  التاريخ  يذكر  كام 

جرس له خمسة أقواس فوق نهر األردن مقابل بيسان )من 

أقدم مدن فلسطني التاريخية(، وقد جرفت املياه قسامً منه 

وأمر  بيربس  السلطان  فغضب  الجرس؛  متانة  عدم  بسبب 

بإعادة بنائه.

أهمها:  من  األردن،  نهر  ضفاف  عىل  كثرية  معارك  دارت 

معركة الريموك يف سهل الحوران شامل نهر الريموك ورشق 

نهر األردن بني الروم واملسلمني يف شامل األردن.

كام وقعت معركة الكرامة رشق نهر األردن يف الثلث األخري 

من القرن العرشين بني الجيش األردين والجيش اإلرسائييل 

حيث انترص فيها الجيش األردين.

الشكل )٣(: بحرية طربيا
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المناخ:
يتباين املناخ يف حوض نهر األردن بحسب املناطق التي مير 

امليت  البحر  يف  يصب  الذي  السفيل  القسم  فيتصف  بها؛ 

املعتدل،  مبناخه  فيتصف  األوسط  القسم  أما  حار،  مبناٍخ 

يبلغ معدل هطول األمطار السنوي يف حوض األردن يبلغ 

يبلغ  حيث  املنطقة؛  يتفاوت حسب  ملم،   380 باملتوسط 

الجزء  يف   )300-200( ومن  ملم،   300 الشامل  جهة  من 

األوسط، يف حني أن املنطقة الجنوبية من حوض األردن ال 

يتجاوز 100ملم.

األردن  نهر  حوض  من  الخصبة  لألرايض  جزٍء  أكرب  يوجد 

داخل األرايض األردنية، وأرايض الضفة الغربية عىل امتداد 

الضفتني الرشقية والغربية لنهر األردن، أما بالنسبة لدرجات 

الحرارة و معدل الهطول املطري فالتباين كبري وواضح من 

أقىص شامل النهر اىل أقىص الجنو	؛ حيث تصل ألعىل من 

45 درجة مئوية، كذلك يتباين.

 96% نحو  تحويل  تّم  األردن:  نهر  يواجهها  التي  املخاطر 

من مصادر مياه النهر خالل السنوات الخمسني األخرية إىل 

ية يف نهر األردّن فقد  مناطق خارج حوضه، أّما املنابع املُتبقِّ

انخفض منسو	 املياه فيها إىل حوايل مرت واحد سنويّاً، مام 

أنشأ العديد من املشاكل البيئيّة يف الوادي، وفُِقد أكرث من 

ع البيئّي املوجود فيه، بعد أن كان مالذاً للعديد  نصف التنوُّ

من أنواع النباتات والحيوانات، فهي تَُعدُّ االن مياهاً مالحًة 

وُملوَّثة بالنفايات الزراعيّة.

درجة  ترتفع  أن  املتوقع  من  فإنه  املناخي  للتغرّي  ونظراً 

الحرارة يف وادي نهر األردن مبقدار 4.5 درجة مئوية، وأن 

تنخفض نسب هطول األمطار %30، مام سيؤّدي إىل ضعف 

تدفّق مياه النهر بنسبة %75 وزيادة جفاف املنطقة، كام 

سيؤّدي التغري املناخي إىل انخفاض تغذية النهر من روافده 

التي ستجف أو يقلُّ منسوبها نظراً النخفاض نسب هطول 

النهر  الجبال، باإلضافة إىل تقليل جودة مياه  األمطار عىل 

معدالت  وارتفاع  فيها،  النيرتوجني  نسب  ارتفاع  بسبب 

تبخرها. 

 المساعي الدولية للحفاظ على نهر األردن:
من  األردن  نهر  مير  التي  الدول  وحكومات  بلديات  تبذل 

خاللها جهودا كبرية ملنع ترصيف مياه الرصف الصحي غري 

املعالجة يف النهر وانشاء محطات ملعالجة املياه يف املنطقة، 

الخصوص  بهذا  املعنية  الجمعيات  العديد من  كام تسعى 

المراجع
-1-Jordan River", www.britannica.com,2019" ]1[

 .18

                                     Edited .24-3-Retrieved 2021

]2[ محمد وهيب، "نهر األردن بحث يف الجانب الرشقي 

الحديثة"،  األثرية  واالكتشافات  التاريخية  املصادر  بني 

صفحة   ،4 العر	  لآلثاريني  العام  لالتحاد  العلمية  املجلة 

199. بترصّف.

أجل  من  والسالم  املـيـاه   ،)2008( تروندالن  جون   ]3[

األوسط،  الرشق  يف  املائية  للنزاعات  ممكنة  الناس-حلول 

صفحة 46. بترصّف.

   Jordan River Basin", waterinventory.org" ]4[

                         . Edited .2020-6-Retrieved 11                       

https://placeandsee.com/ar/wiki/5[ نهر األردن[

    nhr-alardn

 https://mawdoo3.com 6[ أين يقع نهر األردن؟[

https://mawdoo3. 7[ كيف نحافظ عىل نهر األردن؟[

 com

األردن من خالل  نهر  العام مبشكلة  الوعي  لرفع مستوى 

نرش عرشات املقاالت يف الصحافة املحلية والدولية، وارشاك 

محلية  استشارية  لجان  يف  واملؤسسات  املصالح  أصحا	 

وإقليمية لدراسة كيفية إعادة تأهيل وادي األردن، وعقد 

مؤمتر عام ملصادقة وزراء البيئة للدول املجاورة عىل إعادة 

تأهيل نهر األردن.
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قاعدة البيانات الجغرافية لآلثار
 في الشرق األوسط- األردن

Middle Eastern Geodatabase for Antiquities - MEGA-Jordan

مريم عمر ابراهيم 
 رئيس قسم توثيق وادارة التراث الوطني/دائرة اآلثار العامة

)ميغا جوردن(

هو نظام وطني لتوثيق وإدارة الرتاث الحضاري األردين يستخدم أنظمة التوقيع العاملي )GPS( ونظام املعلومات الجغرافية 

http://www.(  :التايل العنوان  اإلنرتنت عىل  العربية واإلنجليزية وهو متاح عىل شبكة  باللغتني  الربنامج  ) GIS(. صمم 

قاعدة  عىل  اعتامداً  األردن  األثرية يف  للمواقع  بيانات جغرافية  قاعدة  بناء  املرشوع هو  الهدف من   .)megajordan.org

البيانات القدمية املعروفة باسم جاديس JADIS، إلنشاء سجل محدث للمواقع األثرية األردنية.

)MEGA –Jordan( املوقع األلكرتوين الخاص بقاعدة البيانات

www.megajordan.org
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مع  للموقع  جديد  عنرص  ميدان  بطاقة  الثانية:  البطاقة 

الحدود. وتستخدم هذه البطاقة لتعبئة معامل موقع ضمن 

حدود موقع أثري، أو لتحديث معلومات حوله. تستخدم 

وتشمل  املوقع.  عنارص  رموز  بطاقات  البطاقة  هذه  مع 

الباحث  اسم  اهمها  املعلومات  من  العديد  عىل  البطاقة 

واملؤسسة التابع لها، والتاريخ الذي جمعت فيه املعلومات 

سابقا  رشحه  تم  كام  للموقع  االسايس  واالسم  امليدان،  يف 

معامل ظهرت  وأية  ميجا،  املوقع يف  ورقم  األوىل،  بالبطاقة 

واالحداثيات  واالرتفاع  املوقع،  عنرص  ومخطط  املوقع،  يف 

للمعلم.

أو  مخاطر  أية  لتسجيل  املراقبة  بطاقة  الثالثة:  البطاقة 

مهددات تؤثر عىل املوقع.ومتابعة حالة املوقع بعد انتهاء 

األعامل والنشاطات األثرية، وتعتمد هذه البطاقة للموقع 

األثري ككل أو ملعلم محدد يتم متابعته. 

ويسجل يف هذه البطاقة مراقبة كل املوقع أو عنرص املوقع، 

وتاريخ  ميجا  ورقم  لها،  التابع  واملؤسسة  الباحث  واسم 

زيارة املراقبة، واالسم األسايس للموقع، ويتم تسجيل الجهة 

منذ  االختالالت  أهم  املعلم، وكتابة  أو  املوقع  التي متتلك 

وأهم  للموقع،  العامة  الحالة  وتقييم  للموقع،  زيارة  آخر 

للتهديد،  العام  والتقييم  رصدها،  تم  التي  التهديدات 

صور  ووضع  اآلثار،  لقانون  املحتملة  االنتهاكات  وتسجيل 

لحالة  تفصيلية  وصور  عام،  بشكل  املوقع  تبني  متعددة 

املوقع.

مميزات البرنامج :
• يوفر قامئة للمواقع تشتمل عىل حدود وعنارص والحرم 	

القانوينBuffer zones للموقع.

• يوفر أدوات مراقبة وحاميه وإدارة للمواقع األثرية.	

• يوفر إدخال الكرتوين من امليدان.	

• يقدم تقارير مفصلة وحديثة عن حالة املواقع.	

• التطوير 	 ملشاريع  التخطيط  حالة  يف  العون  يقدم 

والسياحة.

• يسهل مشاركة البيانات مع مؤسسات حكومية أخرى.	

• يسهم يف تطوير معايري توثيق وطنية.	

• تصدير وإدخال بيانات بأشكال مختلفة.	

• 	 ESRI,s ArcGIS, أخرى مثل GIS ينسجم مع أدوات

.QGIS, Google earth

حيث تم إعداد بطاقات ميدانية لتسهل عىل الباحث جمع 

املعلومات امليدانية وتؤسس الدخالها الكرتونيا إىل الربنامج. 

تتألف هذه املجموعة من ثالث بطاقات أساسية وبطاقتي 

االسم  وكتابة  ميدانيا  تعبأتها  يتم  حيث  مساعدة.  رموز 

ينطقه،  وكيف  املحيل  املجتمع  حسب  للمكان  الجغرايف 

أو اذا كان املوقع له تسمية تم إضافتها سابقا عىل قاعدة 

البيانات.

البطاقة األوىل: مخصصة لتسجيل مواقع جديدة تكتشف 

للمرة األوىل عن طريق املسوحات األثرية أو التنقيبات. من 

أهم األمور التي يجب تعبأتها بدقة األسم األسايس للموقع، 

ويكتب  عليه  والنتعارف  املعتمد  الرسمي  االسم  وهو 

باللغتني العربية واالنجليزية وأيضا بالرومنة. ويف حال كان 

يعتمد  وغريها  وادي  جبل،  تل،  مثل  بصفة  مقرونا  االسم 

وتعتمد   Jabal بل    Mount اليذكر  مبعنى  العريب  االسم 

املصطلحات التالية: 

• 	 Tall   تل

• 	 Rujm رجم

• 	 Wadi  وادي

• تكتب 	 التي  املصطلحات  Khirbat وغريها من  خربة 

بالحروف الرومانية )الرومنة(. 

وأية  القدمية،  واألسامء  للموقع،  السابق  االسم  يذكر  كام 

أسامء أخرى متعارفة للموقع. 

واملؤسسة  الباحث  السم  تسجيل  أيضا  البطاقة  وتحتوي 

التابع لها، ومكتب اآلثار املرشف املبارش عىل املوقع ضمن 

حدوده اإلدارية، ويجب كتابة نبذة عن أهمية املوقع وأهم 

الخصائص اإليجابية املميزة له، ويتم تسجيل ووصف اقر	 

الباحث  عىل  يسهل  حتى  املوقع  عىل  الشوارع  أو  املعامل 

يف املستقبل الوصول للموقع، ورسم مخطط للموقع يحدد 

وتثبيت  للعيان،    الظاهرة  األثري  املوقع  امتدادات  فيه 

ويذكر   ،)GPS( باستخدام  ميدانيا  املسجلة  اإلحداثيات 

ارتفاع املوقع عن سطح البحر باألمتار.
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تحديث الخارطة الحقوقية )المعالجة(
خالل  من  يتم  وتعديلها  الحقوقية  الخارطة  تحديث  يتم 

ال  جزًء  تعترب  والتي  )البلوك(  الجزيئ  املسح  إعادة  آلية 

يتجزأ من املواصفات الفنية ومن خالل املسح الجزيئ ومن 

خالل  التغيريات والتصحيحات فيها نتيجة معامالت اإلفراز 

إىل  املوجود  الواقع  ورفع  الحدود  تثبيت  وأعامل  املختلفة 

الخارطة )تصحيح األخطاء( من خالل رصد عالمات التسوية 

وتعريفها عىل  واملنشآت  األبنية  ورفع  الفيزيائية  والحدود 

الخارطة الكادسرتائية.

الهدف العام :
الوصول اىل لوحة حقوقية رقمية تتفق مع الواقع وقاعدة 

البيانات يف الدائرة.

للشؤون الفنية.

املعالجة :

  ايجاد حلول منطقية وعلمية وحسب االنظمة والقوانني 

وكتيب املواصفات الفنية لالزاحات والتداخالت والتناقضات 

يف حدود القطع واللوحات الناتجة عن :

• تعدد مصادر املعلومات لدى الدائرة.	

• ضعف شبكة املثلثات.	

• اخطاء برشية وفنية.	

• اخطاء ناتجة عن اعامل التسوية.	

• االدوات املستخدمة سابقا..	

تحديث  قسم  اىل  املقدمة  املعاملة  تتضمن  ان  يجب 

اللوحات ماييل :

صورة سند تسجيل حديث. 1

صورة مخطط ارايض حديث. 2

صورة مخطط موقع وترسيم  حديث. 3

صور بيانات التغيري حتى حدود التسوية.. 4

تقريركشف مساح مفصل للواقع.. 5

واالبنية . 6 واالسوار  التسوية  لعالمات  ميداين  رصد 

والحدود الفيزيائية للقطعة املطلوبة والقطع املجاورة 

ان وجدت.

اإلفراز المساحي
م. احمد جرار/ دائرة األراضي والمساحة

ونقاط . 7 ووصفها  املرصودة  للنقاط  توضيحي  مخطط 

االرتكاز والربط املعتمدة .

منوذج رصد ميداين. . 8

صورة رخصة املساح سارية.. 9

االن يتم استقبال االوراق من خالل الخدمة االلكرتونية يف 

الدائرة والتي تتضمن pass word خاص باملساح املرخص 

ومن خالل االميل يتم االتصال بني املساح والدائرة. 

االزاحات :
تعني املسافات محققة عىل الواقع وال تنطبق مع الخارطة 

)من حيث االحداثيات(.

اسبا	 املعالجة :

• تقرير 	 عىل  بناء  القطع  حدود  ومعالجة  دراسة  تتم 

املرخص  املساح  من  املقدم  امليداين  والرصد  الكشف 

اومساح الدائرة بوجود ازاحة بني الواقع واللوحة خارج 

الحد املسموح به حسب كتيب املواصفات الفنية.

• وجود فروقات كبرية يف تنفيذ بيان التغيري واللوحة من 	

حيث الزيادة والنقص يف املسافات وهي خارج الحد 

املسموح به حسب كتيب املواصفات الفنية

• عدم تطابق حدود اللوحات )املقارنة (.	

يف حالة االزاحة املنتظمة يتم ما ييل:

تدقيق اطار التسوية للقطعة. 1

تنفيذ بيانات التغيري. 2

تنزيل الرصدامليداين لحديد التسوية واالسوار والحدود . 3

الفيزيائية ضمن بلوك 

عرض عىل اللجنة الفنية الوامر التصحييح. 4
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يف حالة االزاحة غري املنتظمة يتم ما ييل :

تدقيق اطار التسوية للقطعة. 1

تنفيذ بيانات التغيري. 2

تنزيل الرصدامليداين لحديد التسوية واالسوار والحدود . 3

الفيزيائية ضمن بلوك 

عرض عىل اللجنة الفنية الوامر التصحيح. 4

ميكن التنسيق مع الجهات التنظيمية )اعادة التقسيم(. 5

امليداين ,طلب  بالرصد  الحالة )توسع  اللجنة وحسب  قرار 

اقرار من اصحا	 العالقة عىل اعتامد الواقع, اعتامد تنفيذ 

بيان التغيري ,.....الخ(

االعتداءات :
املسافة  مع  الواقع  عىل  املقاسة  املسافة  يف  زيادة  تعني   

املسجلة عىل بيان التغيري او خطا يف تثبيت الحدود.

آلية المعالجة
تتم معالجة كل حالة عىل حدة :

• وحسب 	 الواقع  عىل  تسوية  عالمات  وجود  حال  يف 

يف  به  املسموح  الحد  ضمن  وبفارق  الكشف  تقرير 

كتيب املواصفات الفنية مع اللوحة يتم اعتامد عالمات 

التسوية املرصودة.

• وحسب 	 الواقع  عىل  تسوية  عالمات  وجود  حال  يف 

به يف  املسموح  الحد  يتجاوز  وبفارق  الكشف  تقرير 

كتيب املواصفات الفنية مع اللوحة يتم اعتامد عالمات 

عىل  املجاورين  اقرارات  اخذ  بعد  املرصودة  التسوية 

العالمات ومخاطبة قايض التسوية.

• اىل 	 مفرزة  تسوية وهي  قطعة  اطار  مطابقة  حال  يف 

الرصد  وتنزيل  التغيري  بيانات  تنفيذ  يتم  قطع  عدة 

واللوحة  الواقع  بني  الفرق  كان  واذا  لالسوار  امليداين 

املواصفات  كتيب  حسب  به  املسموح  الحد  ضمن 

الفنية يتم اعتامد االسوار بحيث تتفق القياسات  مع 

مسافات بيان التغيري.

• اىل 	 مفرزة  تسوية وهي  قطعة  اطار  مطابقة  حال  يف 

بيانات  تنفيذ  يتم  االنشات  من  خآلية   قطع  عدة 

التغيري واذا كان هناك فرق سواء زيادة او نقصان يف 

املسافات يتم توزيع الفرق بالتناسب عىل كافة القطع.

• فرق 	 وهناك  التسوية  لقطعة  مطابقة  وجود  حال  يف 

نقصان  او  زيادة  سواء  املفرزة  للقطع  املسافات  يف 

ويوجد اسوار يتم تنفيذ البيان بحيث تعتمد االسوار 

اذا اتفقت مسافاتها مع بيان التغيري وتوزع الفروقات 

عىل القطع الخآلية.

• يف حال وجود مرشوع مفرز سابقا عىل لوحة مرقمنة 	

وخايل من االبنية يتم اعتامد الرصد امليداين لعالمات 

التسوية للمرشوع  مع ربطها بالعالمات املتجانسة يف 

االزاحة ضمن  الفرق يف  كان  اذا  اللوحة  االزاحة عىل 

املسموح به يف كتيب املواصفات.

• بني 	 به  املسموح  الحد  فروقات ضمن  وجود  حال  يف 

للوحة املرقمنة واللوحة الرقمية )الرتفرس( الناتجة عن 

اللوحة  اعتامد  يتم  التسوية  اعامل  اثناء  ميداين  رصد 

الرقمية )الرتفرس(.

• بني 	 به  املسموح  الحد  خارج  فروقات  وجود  حال  يف 

الناتجة  )الرتفرس(  الرقمية  واللوحة  املرقمنة  اللوحة 

عن رصد ميداين اثناء اعامل التسوية يتم االيعاز برصد 

ميداين لعالمات التسوية القدمية ومقارنتها مع لوحة 

مطابق  الواقع  وجد  فاذا  االصلية  واللوحة  الرتفرس 

للوحة الرتفرس واللوحة االم يتم تعديل حدود اللوحة 

املرقمنة وبناءه من جديد.

• تكون 	 بحيث  كامل  بلوك  يف  ازاحة  وجود  حال  يف 

التغيري  لبيان  مطابقة  واملسافات  منتظمة  االزاحة 

يتم اقرتاح حل ذلك بتعديل  سعة الشوارع  من قبل 

الجهات املعنية واخذ موافقتها المتام عملية  املعالجة 

وعكس امللف.

جميع املشكالت والفرقات يف حدود القطع التي تقع خارج 

يتم  الفنية  املواصفات  كتيب  حسب  به  املسموح  الحد 

عرضها عىل اللجنة الفنية الوامر التصحيح من قبل رئيس 

املعالج  املوظف  توصيات من  اللوحات مع  قسم تحديث 

بالحل املقرتح مع مخطط شفاف للوحة املحوسبة وتنفيذ 

لبيانات التغيري وتنزيل الرصد امليداين. 
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معالجة حدود اللوحات واالحواض
يف حال وجود تناقض يف حدود اللوحات واألحواض 

• مع 	 اللوحات  تحديث  قسم  رئيس  قبل  من  تعرض  

املرفقات التالية

• بني 	 الفاصل  للحد  الواقع  عن  مفصل  كشف  تقرير 

اللوحات.

• من 	 املتناقضة  اللوحات  ضمن  للواقع  ميداين  رصد 

واشياك...... واسوار  فيزيائية  وحدود  تسوية  عالمات 

الخ

• تنزيل الرصد عىل اللوحة املحوسبة.	

• عن 	 البحث  مدار  للموقع  شفاف  مخطط  عمل  يتم 

اللوحة  مع  ومقارنته  )املرقمنة(  املحوسبة  اللوحة 

االصلية واللوحات املجاورة.

• الرجوع اىل اوراق امليدان اذا  االمر تطلب ذلك.	

• حسا	 مساحة القطع املجاورة للحدود مدار البحث 	

وعمل جدول باملساحات بعد التعديل والسندات.

قرار اللجنة
املطابق  الحد  اعتامد  الجوانب  كافة  من  املشكلة  دراسة 

للواقع وتصويب اللوحة بناء عليه, واخذ اقرارات املجاورين 

ومخاطبة قايض التسوية اذا تطلب االمر ذلك

أوامر  التصحيح
تشمل تصحيح مسافات , مساحات ,احداثيات ,حدود

تصحيح الحدود :
• اذا وجد فرق كبري يتجاوز الحد املسموح به يف كتيب 	

الواقع  عىل  التسوية  عالمات  بني  الفنية  املواصفات 

واللوحة او مساحة قطعة تسوية عىل السند واللوحة  

اوربط الحدود  يتم ماييل :

من . 1 اقرارات  اخذ  بعد  املرصودة  العالمات  اعتامد 

ماليك القطعة واملجاورين وتقرير كشف للواقع ورصد 

ميداين.

املستخدم . 2 النموذج  حسب  التصحيح  امر  عمل  يتم  

لذلك ويدرس ويدقق ويوقع من قبل اللجنة الفنية 

قايض . 3 ومخاطبة  العام  للمدير  باملوافقة  التنسيب 

التسوية 

بعد موافقة املدير العام يتم مخاطبة قايض التسوية . 4

بكتا	 رسمي يتضمن سبب التصحيح. ويرفق مخطط 

توضيحي مدقق ومختوم من قسم تحديث اللوحات 

يف حالة تصحيح الحدود.

بعد موافقة قايض التسوية يتم طباعة قرار التصحيح . 5

االريض  تسوية  قانون  من   5 فقرة   16 املادة  حسب 

)املساحة  1952وتعديالته.  لسنة   40 رقم  واملياه 

,الحدود,املسافة التسوية عالمات التسوية(. 

• يف حالة القطع اإلفرازية نفس الخطوات السابقة دون 	

املدير  صالحيات  من  النها  التسوية  قايض  مخاطبة 

تسوية  قانون  من   6 الفقرة   16 املادة  حسب  العام 

االريض واملياه رقم 40 لسنة 1952وتعديالته.

تصحيح المسافات والمساحات واإلحداثيات :
ورفع  املحوسبة  اللوحة  مع  التغيري  بيانات  وتدقيق  تنفيذ 

الواقع حتى اطار قطعة التسوية وميكن الرجوع اىل اللوحة 

قسم  رئيس  قبل  من  الفنية  اللجنة  عىل  وعرضها  االصلية 

تحديث اللوحات حيث يتم دراستها من قبل اعضاء اللجنة 

واتخاذ القرار املناسب والتوقيع عىل امر التصحيح.

• البيانات 	 عىل  للمسافات  التصحيح  يتم  االغلب  عىل 

لتي اخذت مسافاتها بواسطة scale )زيادة او نقصان( 

واالخذ بعني االعتبار الواقع.

• اللوحات 	 عن  نتجت  التي  املساحات  تصحيح  يتم 

.Plane Table املمسوحة بواسطة اللوحة املستوية

• الدقــة املسمــوح بهــا يف حســا	 املســاحات.	

• الرصد 	 طريق  عن  املحسوبة  املقارنة  املساحة  فرق 

امليداين   وتساوي:   

 

• فرق املساحة املقارنة املحسوبة عن طريق القياسات 	

عىل الخارطة وتساوي:   

حيث :

قيمتني  بني  املساحة  يف  به  مسموح  فرق  أقىص  هو   :

محسوبتني ملنطقة أو قطعة واحدة.

: هو قيمة املساحــة.

الكادسرتائية املوجودة ضمنها  الخارطة  : هو مقياس رسم 

القطعة املطلو	 حسا	 مساحتها.
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الميدان  في  العاملين  وصفات  مؤهالت 
)المساحين( 

يف  للعاملني  ومعارف  توفر صفات  امليداين  العمل  يتطلب 

التكملة امليدانية وجامعي األسامء الجغرافية بالذات، ومن 

هذه املعارف والصفات اآليت: )تنسحب عىل أحد العاملني 

أو أكرث من الفريق( 

اإلمالء أ.  قواعد  وخاصة  العربية،  باللغة  تامة  معرفة   

والنحو.

بدرجة االملام باللهجات املحلية: بدرجة كافية، وخاصة 	. 

سكان املنطقة التي يتم العمل بها ومن ثم يفضل أن 

يضم الفريق العامل أحد املوظفني من سكان املنطقة 

كلام أمكن. 

والصور ج.  واملخططات  بالخرائط  شامل  وإملام  معرفة 

مع  مطابقتها  ومدى  معها،  التعامل  وكيفية  الجوية، 

والجيولوجية  الجغرافية  الظواهر  ومعرفة  الواقع، 

والجيومورفولوجية والطبيعية األساسية.

واآلثار د.  املنطقة  بتاريخ  بها  بأس  ال  معرفية  َخلفية 

املوجودة بها، والحضارات التي تعاقبت. 

معرفه تامه بنظام الرومنة املعتمد.ه. 

 الدراية بعادات وتقاليد سكان املنطقة.و. 

مع ز.  التعامل  عىل  والقدرة  البديهة،  ورسعة  اللباقة 

السكان، وكسب الثقة، وضوح التعبري.

 اإلعداد المكتبي 
مكتبياً  إعداداً  الجغرافية  األسامء  مجال  العمل يف  يتطلب 

دراسة  اعتبارها  امليدان،وميكن  إىل  الذها	  قبل  شامالً 

أولوية للمناطق واملواد املطلوبة هي :

جميع الخرائط الطبوغرافية املتوفرة عن املنطقة بغض أ. 

ً
وميدانيا  

ً
مكتبيا الجغرافية  األسماء  جمع 

النظر عن املقياس واللغة وتاريخ اإلنتاج.

مخططات املدن والقرى و سجالت األرايض.	. 

الخرائط اإلدارية.ج. 

املعاجم والفهارس املتوفرة.د. 

املسوح األثرية.ه. 

الخرائط والنرشات السياحية. و. 

والتاريخية ز.  الجغرافية  وخاصة  واملراجع  املصادر 

والجيولوجية وتعدادات السكان وغريها.

 دفاتر الميدان
تفرغ املعلومات املكتبية يف دفرت )دفاتر ( امليدان، ويخصص 

دفرت أو أكرث لكل لوحة، ويَُدّون عىل غالف الدفرت والصفحة 

الداخلية األوىل اسم اللوحة، املقياس، الفريق العامل، تاريخ 

الزيارة، اسم املرشوع،أية معلومات أخرى إن تطلب األمر. 

    تقسم صفحات الدفاتر الداخلية إىل أعمدة كالتايل:

ويخصص أ.  املتوفرة،  الخرائط  حسب  الجغرايف  االسم 

رسمها،وتسجل  مقياس  حسب  خريطة  لكل  عمود 

مل  أو  األسامء  تطابقت  لو  حتى  الجغرافية  األسامء 

تتطابق لنفس املعلم.

تبعا 	.  األخرى  املصادر  حسب  الجغرايف  االسم 

األرايض  سجالت  حسب  االسم  مثل:  منها،  للمتوفر 

واملساحة،املسوحات والخرائط األثرية، تعداد السكان، 

أي مصادر ومراجع أخرى.

 االسم حسب لفظ السكان املعنيني. ج. 

الذي تعتمده لجنة األسامء د.  تخصيص عمودين لالسم 

االسم  به  يكتب  العمودين  أحد  املركزية  الجغرافية 

باللغة العربية الفصيحة،  واآلخر بالحروف الرومانية 

وفق النظام املعتمد حيثام وردت. 

إبراهيم موسى الزقرطي / نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

تأيت أهمية جمع األسامء الجغرافية من امليدان ألنها ستكون غالبا األسامء املعتمدة للمعامل الجغرافية، وأنها ستصبح 

املرجع األسايس لضبط وتصحيح األسامء الجغرافية، بل رمبا أنها ستكون املصدر الوحيد ألسامء املعامل الجغرافية التي 

ال تتوفر لها أسامء يف املراجع املتوفرة.
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معلومات ه.  توجد  قد  إذ  للمالحظات،  عمود  تخصيص 

إضافية يرى العاملون يف امليدان رضورة إيرادها، مثل: 

جفاف ينبوع،  اجتثاث أجزاء من الغابة أو كلها. 

تخصيص عمود لإلحداثيات الجغرافية.و. 

موظفو  بها  يتزود  التي  والمواد  الوثائق 
الميدان:

باملقياس أ.  للمنطقة  طبوغرافية  خرائط  أو  خريطة 

األسامء  جميع  عليها  وموقع  واملطلو	،  املناسب 

الجغرافية التي تم الحصول عليها من املصادر املتوفرة.

اللوحة 	.  لنفس  أسامء(  )بدون  صامء  نسخا  أو  نسخه 

أو اللوحات يف البند )أ(، لتوقيع األسامء الجغرافية يف 

السكان  من  املستقاة  املعلومات  امليدان من  

واملعنيني يف املنطقة. 

خريطة حديثة لطرق املواصالت ج. 

دفرت امليدان آنف الذكر.د. 

دفرت مالحظات. ه. 

آلة تصوير ومسجل إن أمكن.و. 

الذين ز.  املنطقة  أهل  من  األشخاص  وعناوين  اسامء 

الجغرافية،  األسامء  جمع  يف  منهم  االستفاده  ميكن 

ودقه لفظها وكتابتها. 

إرشادات:
تََعرُّف موظفو امليدان عىل متى أُطلق االسم عىل املعلم إن 

أمكن، هل هو قديم أم حديث؟ سبب التسمية سبب تغيري 

االسم إذا ُغري االسم السابق للمعلم، مقارنة ما تم الحصول 

عليه من السكان مع املعلومات املتوفرة،التأكد من أكرث من 

مصدر، ومن عدة أشخاص )ثالثة عىل األقل( عن املعلومات 

الخاصة باالسم الجغرايف، والتأكد قدر اإلمكان أن األشخاص 

املنطقة،  سكان  من  هم  املعلومات  منهم  يستقى  الذين 

وأنهم من ذوي املعرفة والدراية بها، وكلام كانوا من كبار 

السن كان أفضل. 

موظفي  لدى  مبا  منه  املُْستفرس  توجيه  أو  اإليحاء  تجنب 

امليدان من معلومات، و يتم تسجيل كل ما يقال لهم بغض 

املتوفرة،  املعلومات  مع  ذلك  تطابق  أو  توافق  عن  النظر 

وأخريا رضورة تدوين اسم املُْستفرس منه وعنوانه وظيفته 

أنها  يرى  أخرى،  معلومات  وأية  املقابلة  وتاريخ  مهنته  أو 

رضورية، وميكن استخدام التسجيل الصويت إن أمكن ملقابلة 

ذلك  الحقا مع ما تم تدوينه كتابة. 

تدقيق األسماء :
دفرت  يُعرض  آنفاً،  ورد  كام  امليداين  العمل  استكامل  بعد   

امليدان عىل لجنة األسامء الجغرافية املختصة أو املختصني 

اللجنة  تقوم  املختصني  حيث   أسامء  لجنة  يوجد  ال  إذا 

ثم  ومن  امليدان  دفرت  يف  الواردة  املعلومات  كافة  بدراسة 

تثبيت االسم الذي تعتمده مكتوباً باللغة العربية الفصيحة 

ومشكال، والحروف الرومانية وفق النظام املعتمد.

 ويعترب االسم الذي تختاره اللجنة االسم املعتمد للمعلم، 

إال إذا كانت هناك قوانني أو أنظمة تتطلب موافقة جهات 

أخرى، وعىل اللجنة أن تعود للمصادر واملراجع التي تراها 

رضورية.

أماكن  إىل  ميدانية  فرق  أو  فريق  إرسال  يتطلب  وقد   

أو  اللجنة  تقوم  وقد  األسامء  بعض  من  للتأكد  محدودة 

بعض أعضائها بالذها	 إىل امليدان من أجل ذلك.
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فروع  أهم  من  تعترب  التي  الوصفية  الجغرافية  فكانت 

السابقة،  الحضارات  أهملتها  والتي  الحديثة،  الجغرافية 

القول:  إىل  الباحثني  بعض  ذهب  حتى  اهتاممهم،  محور 

الجغرافية  علم  واملسلمني هم مؤسسو  العر	  »إن علامء 

من  األرض  بوصف  يعني  الذي  العلم  وهي  الوصفية، 

وحياتهم  وطبائعهم،  وأجناسهم،  وسكانها  مساحتها  حيث 

االقتصادية واالجتامعية من قيم وعادات وتقاليد، وطبيعة 

أرضهم وغري ذلك. وهذا كله يقدم خدمة جليلة لوالة األمر 

البالد  عليهم معرفة  وييرس  اإلسالمية،  الفتوحات  يف حركة 

املفتوحة وكيفية التعامل مع أهلها واالستفادة من خرياتها 

وثرواتها.

وطور علامء الحضارة العربية اإلسالمية الجغرافية الفلكية 

الطول  خطوط  تحديد  يف  أهميتها  وعرفوا  والرياضية، 

والعرض، واستعملوا النظريات الرياضية واملثلثية.

ومل يكتفوا مبنهج السامع والنقل بل اعتمدوا منهج التجربة 

ونرش  واألسفار  الرحالت  خالل  من  امليدانية  واملشاهدة 

الجغرافية  الخرائط  واستخدموا  الرزق،  وطلب  الدين، 

هو  تعاىل:)  قوله  من  ذلك  يف  منطلقني  لإليضاح،  كوسائل 

الذي جعل لكم األرض ذلوالً، فامشوا يف مناكبها، وكلوا من 

رزقه وإليه النشور()2( 

ويف الحث عىل السفر وطلب الرزق قال الشافعي: )3( 

علم الجغرافية 
في الحضارة العربية اإلسالمية

د.عبدالحميد عيل املناصري

َواْنِصْب َفإنَّ َلِذيَذ اْلَعْيِش ِف النََّصِب

ِر َلْ َيطِِب إِْن َسال َطاَب َوإْن َلْ َيْ

َها النَّاُس ِمْن ُعْجٍم َوِمَن َعَرِب َلَلَّ

ن تفارقُه  سافر جتد عوضًا عمَّ

إين رأيُت وقوَف الاء يفسدُه

والشمس لو وقفت ف الفلِك دائمة

عناية  إىل  أدت  التي  األسبا	  الدفاع  الدكتور عيل  ويوجز 

علامء العر	 واملسلمني بعلم الجغرافية عىل النحو اآليت:

إىل . 1 فيها  الحاجة  دعت  التي  اإلسالمية،  الفتوحات 

الزراعية  واملناطق  واملاملك  واملسالك  الطرق  معرفة 

إلمداد جيوش الفتح مبا تحتاج إليه من مؤن ومتوين.

معرفة أيرس الطرق وأقربها إىل مكة املكرمة ملساعدة . 2

الحجاج يف أداء فريضة الحج.

واستخالص . 3 وأشعارهم  القبائل  أخبار  لجمع  الرحلة 

املعلومات الجغرافية والفلكية منهم شفاهاً.

الرحالت التجارية.. 4

يجزلون . 5 كانوا  وقد  العلم،  برجال  األمر  والة  عناية 

األمة  يخدم  سهالً  طريقاً  يكتشف  من  لكل  العطاء 

ملعرفة أجزاء الدولة اإلسالمية، والدول املجاورة لهم.

)1(  رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية اإلسالمية، على الدفاع، ص50، ط4، 1409هـ، 1989م؛ النادي األدبي، جازان.
)2(  سورة الملك، آية 15.

)3( الدفاع، ص53.

حظيت الدراسات الجغرافية يف الحضارة العربية اإلسالمية  بعناية فائقة، »فهم الذين بدأوا الحركة الفكرية الجغرافية 

التي قامت عىل أسس علمية، إذ قسموا علم الجغرافية إىل فروع كثرية، مثل الجغرافية الطبيعية والبرشية واالقتصادية 

الخلفاء والسالطني  نجد  الدولة؛ ولذا  لذلك كثرية، ومن أهمها خدمة  )1(. وكانت دوافعهم  والتاريخية«  والسياسية 

واألمراء يغدقون األموال الطائلة ملن يقدم عمالً متميزاً يف هذا املجال.
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وميكن تقسيم مؤلفات علامء العر	 واملسلمني يف الجغرافية 

إىل األقسام اآلتية:

الناحية . 1 من  العباسية  الدولة  عرص  تناولت  مؤلفات 

الطبيعية، والبرشية واالقتصادية والفلكية.

مؤلفات عنيت بدراسة العامل اإلسالمي بأرسه، فدرسوا . 2

األندلس وشامل إفريقية.

الناحية . 3 من  وسكانها  األرضية  الكرة  تناولت  دراسات 

الجغرافية الوصفية.

واملحيطات . 4 البحار  وعلم  املالحة  تناولت  دراسات 

والرياح واألمطار وما إىل ذلك.

أعامل . 5 فيها  التي جمع  العلمية  واملوسوعات  املعاجم 

البحثية  العلوم  يف  واألوائل  واملسلمني  العر	  علامء 

الحموي،  لياقوت  البلدان  معجم  مثل  والتطبيقية، 

للعمري،  األمصار  ومسالك  للنويري،  األر	  ونهاية 

وصبح األعىش للقلشقندي، وتقويم البلدان أليب الفداء 

وغريهم كثري.

علم  يف  الحديثة  واآلراء  النظريات  »إن  الدفاع:  ويقول 

واالتجاهات  واآلراء  للنظريات  امتداد  هي  الجغرافية 

هذا  يف  األوائل  واملسلمني  العر	  علامء  عند  الفكرية 

املجال«.)4( 

وانطلق هذا الحكم من االضافات الجوهرية األصيلة التي 

أضافوها إىل الجهود السابقة، والتي كانوا يف بعضها رواداً، 

أن  إىل  تذهب  التي  املشبوهة  األقوال  يدحض  كله  وهذا 

وأن  ورشعية،  أدبية  علوم  عقل  واإلسالمي  العريب  العقل 

العلوم التطبيقية والنظرية التي أبدعوا فيها ال تزيد عىل أن 

تكون نقوالً عن اليونان والهنود والفرس.

وثيقاً  علمياً  منهجاً  اعتمدوا  أنهم  أيضاً  لهم  يسجل  ومام 

يف مؤلفاتهم ودراساتهم قوامه املالحظة والقيام بالتجار	 

املوثوق  واملراجع  امليدانية،  والرحالت  الدقيقة  والقياسات 

السابقة  النظريات  بعض  يف  التشكيك  لهم  أتاح  مام  بها، 

الخاطئة يف مجال علوم الجغرافية فعدلوا بعضها، ورفضوا 

واضح  أثر  كله  لذلك  وكان  اآلخر،  بعضها  وطوروا  بعضها، 

جاء  من  عليه  بنى  الذي  الدقيق  العلمي  املنهج  وضع  يف 

بعدهم، ويف ذلك تفسري لعناية املسترشقني وعلامء الغر	 

وعنايتهم  لغاتهم،  إىل  العربية  املؤلفات  من  كثري  نقل  يف 

أيضاً يف ترجمة كثري من هذه الجهود إىل لغاتهم.

أمثال  من  الجغرافية  علامء  مشاهري  تعداد  صدد  يف  لسنا 

خرداذبة  وابن  األرض،  صورة  كتا	  صاحب  الخوارزمي 

كتا	  واليعقويب صاحب  واملاملك،  املسالك  كتا	  صاحب 

النفسية،  األعالق  كتا	  صاحب  رستة  وابن  البلدان، 

والهمداين صاحب كتا	 صفة جزيرة العر	، واألصطخري 

صاحب كتا	 املسالك واملاملك، وابن حوقل صاحب كتا	 

صورة األرض، واملقديس صاحب كتا	 أحسن التقاسيم يف 

معرفة األقاليم، والبريوين صاحب كتا	 القانون للمسعودي، 

والبكري صاحب كتا	 معجم ما استعجم من أسامء البالد 

الجغرافية،  كتا	  صاحب  الزهري  بكر  وأبو  واملواضع، 

واألدرييس صاحب كتا	 نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، 

والدمشقي صاحب كتا	 نخبة الدهر يف عجا	 الرب والبحر، 

وغريهم كثري، وسنوجز القول يف جهود اثنني منهام هام أبو 

الفداء والعمري.

أبو الفداء إسامعيل بن عيل محمود األيويب

سنة  ولد  األيويب،  محمود  عيل  بن  إسامعيل  الفداء  أبو 

672هـ وتويف سنة 732هـ، وكان يلقب بامللك املؤيد وعامد 

الدين، وهو من فروع املظفر بن شاهنشاه ابن أخي صالح 

الدين األيويب، و حكمت أرسته حامة مدة من الزمن. وأليب 

عىل  يدل  مام  املوضوعات  ومتنوعة  كثرية  مؤلفات  الفداء 

سعة معرفته واطالعه عىل ما توصلت إليه الحضارة العربية 

العلوم  مجال  يف  أهمها  ولعل  عدة،  مجاالت  يف  اإلسالمية 

)4( الدفاع، ص60-58.
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الدفاع:  عىل  فيه  يقول  البلدان،  تقويم  كتا	  الجغرافية 

علم  كتب  من  الفداء  أليب  البلدان  تقويم  كتا	  »يعترب 

التجار  الرائعة ملا يحتوى عليه من معارف عن  الجغرافية 

واألنهار والجبال ووصف طبيعة األرض، واستخدام خطوط 

الطول والعرض يف تحديد األماكن... وتكلم فيه عن كروية 

متر  وهمية  دائرة  هو  االستواء  أن خط  واستخلص  األرض، 

إىل  األرض  وقسم  والخريفي،  الربيعي  االعتدالني  مبنطقتي 

قسمني: شاميل وجنويب، وهذه األفكار العلمية الناضجة تدل 

عىل ثقافة واسعة يف مجال علم الجغرافية الفلكية«)5(.

أكرب عامل  يعترب  الفداء  أبا  ويقول فيه جورج سارتون: »إن 

الرحالت  الجغرافية أجمع، فكان يحب  جغرايف من علامء 

إىل مختلف األقطار لدراسة مناخها وحالتها السياسية، كام 

كان مغرماً بالتأليف، وقد امتازت مؤلفاته يف حقيل التاريخ 

والجغرافية بالدقة والتحري العلمي الصحيح، وهو أول من 

الحظ أن السفر حول األرض يؤدي إىل زيادة يوم أو نقصان 

يوم«.)6(. 

مقدمة  يف  الكتا	  هذا  لتأليف  دوافعه  الفداء  أبو  وذكر 

البالد  يف  املؤلفة  الكتب  طالعت  ملا  فإين  يقول:  إذ  كتابه 

ونواحي األرض من الجبال والبحار وغريها مل أجد فيها كتاباً 

موفياً بغريض، فمن الكتب التي وقفت عليها يف هذا الفن 

كتا	 ابن حوقل، وهو كتا	 مطول ذكر فيه صفات البالد 

مستوفياً غري أنه مل يضبط األسامءـ وكذلك مل يذكر األطوال 

وال العروض فصار غالب ما ذكره مجهول االسم والبقعة، 

هذا  أن  )وال شك  تامة.  فائدة  تحصل  ال  ذلك  جهل  ومع 

الجغرافية ألهميته يف  األسامء  لجان  تعتمده  أصيل  منهج 

ضبط األسامء وإبعادها عن التحريف والتصحيف(.

وكتا	 األدرييس يف املاملك واملسالك، وكتا	 ابن خرداذبة 

وغريهام، وجميعهم حذوا حذو ابن حوقل يف عدم التعرض 

إىل تحقيق األطوال والعروض وأما الكتب املؤلفة يف األطوال 

والعروض فإنها عريّة عن تحقيق األسامي وعن ذكر صفات 

املدن.

وأما الكتب املؤلفة يف تصحيح األسامي وضبطها مثل كتا	 

األنسا	 للسمعاين واملشرتك لياقوت الحموي، وكتا	 مزيل 

كالهام  الفيصل  وكتا	  االنتسا	،  مشتبه  عن  االرتيا	 

اشتملت  فإنها  املوصيل  الله  بن هبة  اسامعيل  املجد  أليب 

األطوال  إىل  تعرض  غري  من  وتحقيقها  األسامء  ضبط  عىل 

سمت  يجهل  والعروض  باألطوال  الجهل  ومع  والعروض 

ذلك البلد، فال يعرف الرشقي منها وال الغريب وال الجنويب 

الشاميل، وملا وقفنا عىل ذلك وتأملناه جمعنا يف هذا  وال 

ندعي  أن  غري  من  املذكورة  الكتب  يف  تفرق  ما  املخترص 

اإلحاطة بجميع البالد أو بغالبيتها....« )7(. 

مجال  يف  العلمية  الفداء  أيب  بجهود  املسترشقون  واهتم   

)5( الدفاع، ص198.
)6( المرجع نفسه، ص199.

)7( تقويم البلدان ألبي الفداء، ص3-2.

من كتا	 تقويم البلدان
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الجغرافية، وكتابه أول كتا	 ترجم إىل اللغة العربية بهذا 

الفن.

ويقول الدفاع: » والفضل يعود إىل أيب الفداء يف استخدام 

جداول املعلومات الجغرافية الوصفية للمدن واألقاليم فهو 

تاماً  اهتامماً  اهتموا  الذين  واملسلمني  العر	  علامء  من 

بجداول الزيوج الرياضية، وقد وظف ذلك يف ميدان علم 

الجغرافية، فظهر كتابه مخترصاً يشمل املعلومات الرضورية 

االجتامعية  والحياة  والتضاريس  السياسية  الحدود  عن 

املعلومات  إىل  إضافة  والطرق،  والعمرانية  واالقتصادية 

األصيلة عن كروية األرض ومناخها... ولقد أفاد الجغرافية 

والتاريخ واألد	 والعلوم الرشعية ببحوثه املبتكرة« وأسدى 

خدمات جليلة للحضارة العربية واإلسالمية.

ولد  الدمشقي،  العمري  الله  فضل  بن  يحيى  بن  أحمد 

مبدينة دمشق سنة 700هـ، وتويف فيها سنة 749هـ، ينتسب 

يف أصوله إىل عمر بن الخطا	.

يف  الكامنة  )الدرر  كتابه  يف  العسقالين  حجر  ابن  ويذكر 

أعيان املئة الثالثة- املجلد األول( أن أبا العباس العمري كان 

يتوقد ذكاء مع حافظة قوية، ومقدرة عجيبة عىل  الكتابة 

نرثاً وشعراً(.

األد	  )تاريخ  كتابه  يف  كراتشكوفسيك  أغناطيوس  ويذكر 

الجغرايف العريب- الجزء األول( أن كتا	 )مسالك األبصار يف 

ماملك األمصار( البن فضل الله العمري... فقد استفاد منه 

يف القرون الوسطى كل أكابر العلامء يف الرشق: من عر	 

واستقر  بالدنا،  عن  العلم  رحل  ما  إذا  حتى  وترك،  وفرس 

بحره  من  فاستقوا  إليه  املسترشقون  تنبه  أوروبية  بأرض 

الطامي، مثل كاترمري الفرنيس، وأماري الطلياين، فكان لهام 

املعارف  كنوز  استخراج  يف  البيضاء  والراية  املعيّل،  القدح 

من  غريهم  وأما  الكريم،  السخي  الغني  املعدن  هذا  من 

املسترشقني الذي حذوا حذوهم فهم كثري«.)8( 

ويبني العمري منهجه يف تأليف كتابه فيقول: » واستخرت 

الله يف تقديم نبذة دالة عىل املقصود يف ذكر األرض وما فيها 

ومن فيها:األظهر فاألظهر، واألشهر فاألشهر؛ وما مل أجد بداً 

من ذكره يف ذلك ومثله، وحالة كل مملكة وما هي عليه، 

اململكة،  تلك  نطاق  قتنا هذا مام ضمه  و  وأهلها يف  هي 

واجتمع عليه طرفا تلك الدائرة؛ ألقرّ	 إىل األفهام البعيدة 

غالب ما هي عليه أّم كل مملكة من املصطلح واملعامالت، 

وما يوجد فيها غالباً ليبرص أهل كل قطر القطر اآلخر، وبيّنه 

بالتصوير؛ ليعرف كيف هو، كأنهم قُّدام عيونهم باملشاهدة 

والعيان مام اعتمدت يف ذلك عىل تحقيق معرفتي له، فيام 

أحوال  يعرف  ممن  بالنقل  أره  مل  وفيام  باملشاهدة،  رأيته 

اململكة املنقول عنه أخبارها، مام رآه بعينه أو سمعه من 

الثقات بأدنه«)9(.

والحديث يطول عن العمري وجهوده يف التأليف ومصنفاته 

املتعددة التي القت استحساناً كبرياً وتقديراً عظيامً من كل 

من جاء بعده من علامء العامل يف هذا الفن، ولعل له خربة 

عن غريه من علامء عرصه، أنه كان له تصور علمي خطري 

كريستوفر  الرحالة  قبل  واكتشافها  أمريكيا  وجود  حول 

أن  أمنع  »ال  العمري:  قال  فقد  897هـ،  عام  كولومبوس 

يكون ما انكشف عنه املاء من األرض من جهتنا منكشفاً 

من الجهة األخرى، وإذا مل أمنع أن يكون منكشفاً من تلك 

الجهة ال أمنع أن يكون من الحيوان والنبات واملعادن مثل 

ما عندنا من أنواع وأجناس أخرى«.

لدى  املعرفة  متام  معروفاً  العباس  أبو  »كان  الدفاع:  يقول 

الجغرافية  حقيل  يف  املعارصين  واملسلمني  العر	  علامء 

هذين  يف  الخطرية  وأفكاره  لنظرياته  وذلك  والتاريخ؛ 

بأنه صاحب  إياه  بنعتهم  املسترشقني  املوضوعني. وأنصفه 

  ) الثقافة العالية واالطالع الواسع واملواهب النادرة...«. )10

وهذا التصور دفع الدفاع إىل أن يقول:« مام ال شك فيه أن 

كريستوفر كولومبوس املالح اإليطايل كان مطلعاً عىل نظرية 

العمري هذه؛ لذا قام برحلته البحرية ليثبت صحتها.

الكبرية  للمساهمة  أمنوذجاً  العاملان  هذان  ميثل  واقول 

التي أسهمت فيها الحضارة العربية اإلسالمية وعلامؤها يف 

املنرية  املشاعل  العلوم واملعارف، وكانت  مختلف مجاالت 

األوروبية  للحضارة  املغاليق  الدرو	، وفتحت  أثارت  التي 

الحديثة وعلامئها.

)8( مقدمة تحقيق كتاب مسالمك األمصار، ألحمد باشا زكي، ص2.
)9( المصدر نفسه، ص2.

)10( الدفاع ص 306.
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الموقع: 
وفلسطني  األردن رشقا،  بني  األوسط،  الرشق  قلب  يف  امليت  البحر  يقع 

غربا. واحداثياته بقسيمه حتى سنة 1960 )قبل جفاف القسم الجنويب، 

وتناقص مساحة البحر اإلجاملية(.)شكل 1(

35 21 32  35 36 35 خط طول 

       31 06 45  31 46 16 خط عرض 

نشأة البحر الميت:
الذي  العظيم  إفريقي  األسيو-  اإلنهدام(   ( االخدود  امليت ضمن  البحر 

البحر امليت-  ميتد نحو 6000 كم، من جنو	 تركيا عرب غور األردن – 

وادي عربة –البحر الحمر إىل هضبة البحريات يف إفريقيا، والبحر امليت 

أخفض منطقة باالخدود.

جغرافية البحر الميت وأسماؤه التاريخية
إبراهيم موسى الزقرطي / نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

ينفرد البحر امليت مبزايا وصفات تجعله يف مصاف املعامل الطبيعية التي تصنف ك »عجائب الدنيا السبع الطبيعية 

»إذ هو أخفض بقعة عىل وجه األرض )-429.8(، وتعادل ملوحته نحو عرش أضعاف ملوحة البحار املفتوحة، وارتبط 

عنده حدث ديني ورد ذكره يف كل من الكتاب املقدس والقرآن الكريم، هذا عدا عن األهمية العالجية ملياهه واملواد 

الطينية املوجودة عند سواحله وحوله.

موجودة  تكن  مل  األردنية  األغوار  ومنطقة 

االنهدام  حصل  ثم  سنة،  مليون   25 نحو  قبل 

تدريجيا. وتشكلت بحريات مالحة أحيانا وعذبة 

أحيانا والبحر امليت آخرها.

ويوجد نظريتان بتشكل األغوار: نظرية الحركة 

العمودية، ونظرية الحركة اإلفقية.

حدوث  عىل  ترتكز  العمودية:  الحركة  نظرية 

صدوع عمودية متوازية شامل–جنو	 يف غور 

صغري  هبوط  عملية  حدوث  إىل  أدت  األردن، 

األسفل،  إىل  أو  األعىل  إىل  الصخور  تحرك  عند 

متتد عىل  منخفضة  منطقة  تشكل  إىل  أدى  ما 

شكل االنهدام.

أفقية  حركة  حدوث  األفقية:  الحركة  نظرية 

األرض  من  جزء  يتحرك  الصدع  طول  عىل 

إىل  يؤدي  ما  ثابتا.  اآلخر  الجزء  يبقى  حني  يف 

نقطة  أصال  كانتا  نقطتني  بني  جانبية  إزاحة 

بينهام مسافة  واحدة، وبالتايل أصبحت تفصل 

املنطقة  هي  شامال  املتحركة  واملنطقة  أفقية. 

الرشقية لغور األردن يف حني أن املنطقة الغربية 

لالخدود ثابتة، وقدرت الحركة بنحو )107كم(، 

وهي مازالت مستمرة برسعة نحو 1سم/السنة، 

وبدأت هذه الحركة قبل 15 مليون سنة. 

مرحلة البحيرات قبل البحر الميت: 
أو  أو شبه مالحة  وجدت عدة بحريات مالحة 

وامتدت شامله  امليت،  البحر  منطقة  عذبة يف 

31العدد السابع / أكتوبر  2022 



التي ترسبت يف فرتة  الصخور  وجنوبه، واستدل عليها من 

وجودها، وتباين امتداد ومساحة هذه البحريات ومستواها 

بالنسبة لسطح البحر. وأهمها: 

1.بحرية أصدم: 

تكونت قبل 3 – 7 ماليني سنة، وكانت عىل اتصال بالبحر 

املتوسط، وهي أول مراحل تكون امللح الصخري السميك يف 

املنطقة، إذ خلفت طبقة سمكها نحو 4000 م من طبقات 

امللح الصخري.

2.بحرية السمرة: 

قر	  وصخورها  رسوبياتها  وجود  إىل  نسبة  بذلك  سميت 

أريحا.  رشق  شامل  6كم  بعد  عىل  الواقعة  السمرة  خربة 

عني  جنو	  إىل  شامال  بيسان  من  السمرة  بحرية  امتدت 

الحصب جنوبا بطول 190م، ويقدر عمرها بنحو 70 ألف 

سنة. وكان مستواها 250م تحت سطح البحر، ويعتقد أن 

مياهها كانت عذبة، وأنها مل تكن عىل صلة بالبحر املتوسط.

3. بحرية اللسان: 

بحرية طربيا شامال حتى جرف خنزير  أطراف  امتدت من 

للحوض  الجنويب  الطرف  جنو	  35كم  بعد  عىل  الواقع 

 50 نحو  وبقيت  كم.   225 وطولها  امليت،  للبحر  الشاميل 

ألف سنة، إذ تكونت قبل نحو 70 ألف سنة، وانتهت قبل 

سطح  تحت  م   180 مستواها  وكان  سنة.  ألف   16 نحو 

البحر. وكانت عذبة املياه يف فرتة الرطوبة، ومالحة يف فرتة 

البحر  تشكل  قبل  الكربى  البحريات  آخر  وهي  الجفاف. 

امليت إذ وجد يف املنطقة عدة بحريات آخرها بحرية دامية 

 2000 نحو  ودامت  سنة،  ألف   11 نحو  قبل  انتهت  التي 

سنة، حيث بدأت بعد تكونها فرتة جفاف شديدة أدت إىل 

وبحرية  امليت،  البحر  لتكون  وانحسارها  الغور  مياه  تبخر 

بيسان وبحرية طربية.

مسطح البحر الميت: 
للظروف  تبعا  التاريخ  عرب  امليت  البحر  مسطح  تفاوت 

مساحته  كانت   1960 سنة  فحتى  والجيولوجية،  املناخية 

كم،   17.5 عرض  وأكرب  كم،   80 وطوله  كم2،   1000 نحو 

واعمق نقطة نحو 400 م، وتقع يف الحوض الشاميل. وتكون 

البحر من حوضني : الشاميل ومساحته 757 كم2، والجنويب 

ومساحته 244 كم2 وعمقه دون 10 م. وتفصل بينهام شبه 

جزيرة اللسان، تاركة قناة ضيقة توصل بينهام.)شكل 2(.

البحر  بدأ  إذ   ،1960 سنة  بعد  جذريا  األمور  تغريت 

باالنكامش، وبدأ الجزء الجنويب بالجفاف إىل أن جف متاما 

عند  وضحت  وبرشية  طبيعية  ذلك  وأسبا	   .1990 سنة 

مناقشة منسو	 البحر امليت، وانخفضت مساحة الحوض 

الشاميل إىل 630 كم2.)شكل 3(

الحوض  عىل  اقترص  امليت  البحر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الشاميل عرب التاريخ، إذ كان القسم الجنويب عامرا باملراكز 

الفرتة 3300 – 2300ق.م، ويف األلف  العمرانية، وذلك يف 

الثاين قبل امليالد وخاصة قبل 1900ق.م كان القسم الجنويب 
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مزدهرة،  مدن  وبه خمس  جافا  البحر  من 

ادمة، صوبيبم  زغر،  وهي: سدوم، عمورة، 

فيام  دمارها،  إىل  أدت  كارثة  حدثت  ثم 

ويوجد  وقومه.  لوط  النبي  بقصة  عرف 

الشاميل  املدخل  قر	  لوط  النبي  كهف 

لبلدة غور الصايف، ويوجد عنده آثار كنيسة 

ودير وبركة لتجميع مياه األمطار تعود إىل 

أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع. 

الجزء  عىل  مقترصا  امليت  البحر  وبقي 

امليالدي،  السادس  القرن  حتى  الشاميل 

وتوضحه خربطة مادبا التي تعود إىل القرن السادس امليالدي،شكل )4(، بدأ 

بعدها البحر باالمتداد والتوسع جنوبا، وأخذ شكله ومساحته  كام هي قبل 

سنة 1960.

منسوب البحر الميت
ويبني  والتاريخية،  الجيولوجية  الفرتات  عرب  امليت  البحر  منسو	  تفاوت 

الفرق بني كل سنتني نحو  التايل منسوبه لسنوات اختري أن يكون  الجدول 

5 أمتار. 

المنسوبالسنةالمنسوبالسنة
1865393.8-1996410.1-

1879395.7-20014152-

1910390.6-20064190-

1929388.8-2008423.0-

1958395.0-)21/2( 2016429.8-

1978400.4-

1987405.2-
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 ومن مقارنة منسو	 البحر امليت سنة 1929 األقل إنخفاضا 

عن مستوى سطح البحر )388.8- م( مع سنة 2016 األكرث 

إنخفاضا )- 429.8م( نجد الفرق بينهام )42م(، هي مقدار 

إنخفاض منسو	 البحر امليت يف هذه الفرتة.

أن  بينت  الجيولوجية  الدراسات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

منسو	 البحر امليت قدميا كان كاآليت : 

8300 ق.م – 6000 ق.م:- 340 مرتا.

4000 ق.م – 2900 ق.م :- 370 مرتا.

1400 ق.م – 800 ق.م:- 385 مرتا.

300 ق.م – 100 ق.م:- 392 مرتا.

الفرتة 1865  امليت يف  البحر  االختالف يف منسو	  ويعود 

– 2016 إىل عوامل طبيعية مناخية بالذات وأخرى برشية. 

العوامل المناخية: 
• يف 	 امليت  البحر  منسو	  يرتفع  األمطار:  معدل 

الجافة،  السنوات  يف  وينخفض  املطرية  السنوات 

املصاحبة  املطرية  الفرتات  أثرت  القدمية  العصور  ويف 

للفرتات الجليدية قبل116000، 72000، 52000 سنة، 

املنطقة  أصبحت  الجليدية  بني  الفرتات  سيادة  وعند 

األمطار  انخفض معدل  ومنذ عدة عقود  أكرث جفافا. 

الساقطة يف املنطقة.

• درجات الحرارة: يزداد التبخر بارتفاع درجات الحرارة 	

يف الصيف ويقل يف أشهر الشتاء بانخفاضها، ومنطقة 

درجة  شتاءا)15  معتدلة  حرارة  ذات  امليت  البحر 

وتزايد  مئوية(،  درجة   33( صيفا  ومرتفعة  مئوية( 

آ	  شهري  يف  كام  عقود  عدة  منذ  الحرارة  معدل 

وأيلول.

• البحر امليت واضحا يف 	 املناخ عىل منسو	  أثر  ويربز 

استخراج  السدود،  )بناء  اإلنسان  تدخل  قبل  الفرتة 

سنة   388.8  – من  ترتاوح  والذي  الزراعة(،  البوتاس، 

1929 إىل – 395.7 سنة 1879. وعموما فان أثر عامل 

املناخ يبقى دون أثر العوامل البرشية بكثري.

العوامل البشرية: 
الطبيعية  املاء  موارد  البرشية عىل حجب  العوامل  عملت 

للبحر وذلك عن طريق : 

• بناء السدود: 	

نهر  عىل  السدود  من  العديد  واألردن   « »إرسائيل  بنت 

األردن وروافده، إذ بني  سد عىل مخرج بحرية طربيا سنة 

»إرسائيل«  رفعت   )1964( الستينات  أوائل  ويف   ،1929

منسو	 البحرية بتعلية السد، وحولت نحو 600 مليون مرت 

مكعب من مياه البحرية إىل النقب الستغاللها يف الزراعة.

وبنت األردن مجموعة من السدود عىل األودية التي تغذي 

نهر األردن، وبالتايل البحر امليت من الرشق، أهمها ) اسم 

السد والوادي أو النهر والسعة( :

امللك طالل: نهر الزرقاء، 86 مليون مرت مكعب. -

الكرامة: وادي شعيب، 55 مليون مرت مكعب. -

املوجب: وادي املوجب، 35 مليون مرت مكعب. -

الحسا: وادي الحسا، 37 مليون مرت مكعب. -

العر	: وادي العر	، 20 مليون مرت مكعب. -

الهيدان: وادي الهيدان، 10 مليون مرت مكعب. -

نهر  التي تستمد مياهها من  الرشقية  الغور  قناة  وأنشأت 

الريموك، وتقدر بـ 225 مليون مرت مكعب.

• صناعة البوتاس: 	

تقوم األردن و«إرسائيل« بضخ 600 مليون مرت مكعب من 

الجنويب  القسم  يف  املقامة  املالحات  إىل  امليت  البحر  مياه 

 250 ويعاد ضخ  البوتاس،  الستخراج  امليت  للبحر  السابق 

مليون مرت مكعب من هذه الكمية إىل البحر امليت، وهي 

مياه شديدة امللوحة. ومن الجدير بالذكر أن معدل كمية 

املياه التي كانت تصل البحر امليت سنويا قبل سنة 1960 

نحو 1660 مليون مرت مكعب، انخفضت حاليا إىل نحو 350 

مليون مرت مكعب يف السنة.

البحر امليت، وزيادة االنخفاض عن سطح  تناقص مساحة 

البحر تشري إىل أنه »يحترض«، ومصريه التقلص واالنكامش 

ويذكر  الحياة.  له  تعيد  حلول  أو  حل  من  بد  ال  ثم  ومن 

مساحته 68000  كانت  اذ  آسيا،  آرال يف وسط  ببحر  هذا 

كم2، رابع بحر باملساحة بالعامل، وكان عمقه 68 مرتا، وتبلغ 

ويحتمل  القدمية،  مساحته  من   10% نحو  اآلن  مساحته 

جفافه سنة 2050م، وسبب هذا إقامة السدود واملشاريع 

عىل نهري اموداريا )جيحون( وسريداريا )سيحون( الستغالل 

مياههام  بالزراعة، واتخذ القرار سنة 1918.

34



قناة البحرين:
امليت،  للبحر  الحياة  إلعادة  املقرتح  الحل  البحرين  قناة 

والقناة املقرتحة الحالية تبدأ من خليج العقبة حتى البحر 

امليت. ومل يتم التوصل إىل اتفاق لبدء العمل، إذ يحتاج األمر 

عدا التمويل موافقة كل من األردن و«إرسائيل« وفلسطني، 

من  واملردود  دولة،  كل  عىل  ترتتب  التي  األعباء  ومعرفة 

الطاقة واملياه املحالة.

البحرين قديم  قناة  بالذكر أن فكرة مرشوع  الجدير  ومن 

البحر  بني  الربط  كان  ولكن  عرش،  السادس  القرن  منذ 

املتوسط والبحر امليت، وخاصة لتوليد الطاقة ومنها:

• وليم ألن)1850(: خليج عكا – وادي األردن – البحر 	

امليت – وادي عربة – خليج العقبة.

• نهر 	 غر	  قناة   – عكا  خليج   :  )1899( بورت  ماكس 

األردن – البحر امليت.

• الودرميلك )1944(: خليج عكا – غور األردن – البحر 	

امليت.

• كوتون )1954(: خليج عكا – قناة يف وادي األردن – 	

البحر امليت.

• (: جنو	 مدينة غزة 	  1977 (  املرشوع »اإلرسائييل« 

– البحر امليت.

• البحر 	 العقبة – وادي عربة –  املرشوع الحايل: خليج 

أنابيب،  امليت، وقسم منه قناة مفتوحة، وقسم آخر 

منسو	  ورفع  املياه،  وتحلية  الطاقة،  توليد  والهدف 

البحر امليت.

 

  أسماء البحر الميت:
للبحر امليت العديد من األسامء ميكن تصنيفها إىل : أسامء 

جغرافية، أسامء جيولوجية، أسامء دينية.

أوال األسامء الجيولوجية
1. البحر امليت 

سمي بالبحر امليت لخلوه من أي نوع من الكائنات البحرية 

البكترييا،  مثل:  دقيقة،  حية  كائنات  باستثناء  واملائية 

الربوتوزوا.... وذلك بسبب نسبة امللوحة العالية جدا مبياهه 

كام مر سابقا. 

- اليونانيون: أول من أطلق عليه هذا االسم،  سرتابو )القرن 

األول قبل امليالد(.

- الرومان: ورد هذا االسم يف خريطة مادبا )موزاييك( التي 

عملت يف القرن السادس امليالدي )شكل 4(. 

 العر	:

-اليعقويب )ت913م(

- اإلصطخري )ت نهاية القرن العارش امليالدي(.

- اإلدرييس )ت1166م(.

2. بحر سديم 

تعني سديم: منخفض.

ورد هذا االسم يف الكتا	 املقدس،اإلصحاح 14، آيه 3، سفر 

التكوين )الشكل 5(.                  

3. بحر اإلسفلت 

بقع  ظهور  عديدة  مرات  ذكر  املاضية  سنة  األلفي  خالل 

واسعة من اإلسلفت عىل سطح مياه البحر امليت، ويعزى 
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تحرك  والتي  املنطقة،  الزلزايل يف  النشاط  إىل  حدوث ذلك 

قاع البحر، ما يؤدي إىل خروج اإلسفلت إىل السطح. 

البحر امليت منطقة نشاط زلزايل، ويحدث زلزال  ومنطقة 

كبري كل فرتة، وآخر زلزال كبري حدث سنة 1927.

فيها  شوهد  مرة  وآخر  البحر،  قاع  يف  البرتول  وأكتشف 

اإلسفلت عىل سطح مياه البحر سنة  1936.

-اليونان: سرتابو )القرن األول قبل امليالد(. 

- الرومان: يوسيفوس )القرن األول امليالدي(.

- العر	: 

•  اليعقو	 )ت913م(.	

• اإلصطخري )ت نهاية القرن العارش امليالدي(.	

• اإلدرييس)ت 1166م(.                	

• الحموي )ت 1229م(.	

  وذكر  اليعقويب  أن إسفلت البحر امليت صدر إىل العديد 

من اإلقطار، مبا فيها مرص، وأنه استخدم فيالتحنيط.

4. البحرية املنتنة: 

سمي البحر امليت بهذا االسم نتيجة الروائح الكريهة التي 

تنبعث منه، خاصة عند حدوث هزات أرضية، وتنتج الروائح 

من الهيدروسلفات وأكسيد الكربيت وغريها من الغازات.

-العر	: - ابن خرداذبة )ت 891م(.

- الهمذاين )ت 903م(.

- املقديس )ت1000م(.

- الحموي )ت 1229م(. 

- أبو الفدا )ت 1331م(. 

5. بحر امللح 

البحر امليت أكرث بحار العامل ملوحة كام ذكر سابقا، اذ أن 

النسبة %34 أي نحو عرشة أضعاف ملوحة البحار املفتوحة.

-التوراة: - التكوين : اإلصحاح 14 آية 3.

                   - يشوع: اإلصحاح 3، آية 16    

                  - يشوع: اإلصحاح 14، آية 3.

                    -  التثنية: اإلصحاح3،آية 17       

ثانيا: األسامء الجغرافية:
1.بحر سدوم وعمورة.

سدوم وعمورة من املدن التي كان يسكنها قوم النبي لوط، 

وتقع جميع هذه املدن جنو	 البحر امليت.

-الرومان: يوسيفوس )القرن األول امليالدي(.

- العر	: الحمريي )ت 900م(.

2.بحر عربة.

ميتد وادي عربة الحايل من جنو	 البحر امليت شامال إىل 

خليج العقبة جنوبا، وهو جزء من االخدود األسيو -إفريقي 

العظيم.

-التوراة:

- التثنية- اإلصحاح 3 آية 17، اإلصحاح 4 آية 49.

-يشوع- اإلصحاح 3 آية 16، اإلصحاح 12 آية 13. 

-امللوك اإلصحاح 14 آية 25.

3.بجر زغر 

زغر، صغر )زعر(: أسامء قدمية لبلدة غور الصايف، الواقعة 

عىل الطرف الجنويب الرشقي للبحر امليت. )شكل 7(.
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العر	- الحمريي )ت900م(. 

- املقديس)ت1000م(.

     - البريوين )ت1048م(.

     - الحموي )ت 1229م(.

     - أبو الفدا )ت 1331م(.

4.بحر الرشق 

بحر  املتوسط  البحر  عىل  أطلق 

الغر	، ومن ثم جاء اسم بحر الرشق 

للبحر امليت.

آية  -التوراة – حزقيال: اإلصحاح 47 

18.- يوئيل: اإلصحاح 2 آية 20.

 - زكريا: اإلصحاح 14 آية 8.

  ثالثا: األسامء الدينية 

1.بحر لوط 

ورد يف القران الكريم اسم النبي لوط 

مقروناً  مرة  و13  مرة،   14 منفردا 

يف  مرة   30 وورد  ذلك.  وغري  بقومه 

الكتا	 املقدس. 

أن  والتوراة  الكريم  القرآن  يف  وجاء 

من  الكثري  يرتكبون  كانوا  لوط  قوم 

الخطايا واآلثام واملحرمات، ومل يهتدوا 

يتبعوه،  ومل  لوط  النبي  به  جاء  مبا 

بهم  األرض  قلب  بأن  الله  فعاقبهم 

وأمطرهم  سافلها  عاليها  ومبدنهم 

تبعه.  لوط ومن  النبي  إال  بالحجارة، 

وقد ورد سابقا عن كهف النبي لوط.

ورد ذلك يف الكتا	 املقدس يف سفر 

-23 اآليات   ،19 االصحاح  التكوين، 

مرات:  ست  الكريم  القرآن  ويف   .25

هود   ،84-80 اآليات  األعراف  سورة 

الشعراء   ،74-57 الحجر   ،82-77

العنكبوت   ،58-54 النمل   ،173-160

28-35، ووفق املعلومات حدث ذلك 

سنة 1900 قبل امليالد. 
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قبل  األول  القرن  نهاية  املنطقة  سرتابو  زار 

يخرج  اإلسفلت:  ظاهرة  ووصف  امليالد، 

البحر من  األعامق إىل سطح  اإلسفلت من 

املاء  كأن  فقاعات  تصحبه  آلخر،  إىل  حني 

ويشبه  كالدخان.  ضبا	  يظهر  كام  يغيل، 

كريهة... رائحة  الطني......مع  اإلسفلت 

نستطيع  ثم  ومن  متاما،  مدمرة  واملنطقة 

 13 بأن  املحليني  السكان  قصة  تصديق 

مدينة كانت موجودة مبا فيها مدينة سدوم، 

تضمن  حدث،  قد  عادي  غري  ىشء  ولكن 

ومياه  نريان  واندالع  أرضية  وزلزال  هزات 

وحدث  وكربيت،  إسفلت  غالية،ونفث 

الصخور،  النار  وغطت  بالبحرية  انفجار 

من  وهجر  املدن،  بعض  املياه  وابتلعت 

من  تبقى  ما  السكان  من  الفرار  استطاع 

املدن.

وزار يوسيفوس املنطقة يف نهاية القرن األول 

اإلسفلت  بحر  قر	  املنطقة  وذكر  امليالدي 

الغنية،  باملدن  مليئة  كانت  سدوم(،  )بالد 

الصواعق،  نتيجة  محروقة  اآلن  ولكنها 

ويوجد بقايا خمس مدن مدمرة.

امليت  البحر  نشأة  بأن  هنا  التذكري  ويجدر 

لوط،  قوم  خسف  بحادثة  عالقة  لها  ليس 

عمليات  بفعل  سابقاً  مر  كام  تكون  اذ 

جيولوجية طبيعية قبل الحدث بزمن طويل 

جداً.

2. البحرية املقلوبة 

وقومه،  لوط  النبي  قصة  من  االسم  جاء 

وقلب الله األرض بهم عاليها سافلها.

• املقديس )ت1000م(.	

• الحموي )ت 1229م(.	

المصادر والمراجع 
ابراهيم الزقرطي )1997(: أسس األسامء الجغرافية، املركز الجغرايف . 1

املليك األردين، عامن.

ابن خرداذبة )أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله(: املسالك واملاملك، . 2

دار املدينة )مدينة – مطبعة بريل 1889(.

هيئة . 3 مطر)  وابراهيم  طمسن،  الكسندر  جون  امللك،  عبد  بطرس 

املشعل،  مكتبة   ،6 املقدس،ط  الكتا	  قاموس   :)1981( التحرير( 

بريوت.

جائزة سليامن عرار للفكر والثقافة: )2012(: املوسوعة الفلسطينية . 4

امليرسة، عامن.

الرتاث، . 5 إحياء  دار  البلدان،  تاريخ(: معجم  )بدون  ياقوت  الحموي، 

بريوت.

خرب . 6 يف  املعطار  الروض   :)1980( املنعم  عبد  بن  محمد  الحمريي، 

األقطار، حققه إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافة.

عبد القادر عابد )1982(: جيولوجية األردن، مكتبة النهضة اإلسالمية . 7

عامن.

عبد القادر عابد )1985(: جيولوجية البحر امليت، دار األرقم عامن.. 8

من . 9 يليه  وما  امليت  البحر  نشأة  حول   :)1999( عابد  القادر  عبد 

املليك  الجغرايف  املركز   ،11،10 العددان  املنخفضة،املقياس،  األرايض 

األردين. ص 17-11. 

عواد عايد النوارصة ) 2009(: البحر امليت، دراسة جغرافية تاريخية، . 10

فضاءات للنرش والتوزيع، عامن.

املفهرس أللفاظ . 11 املعجم   :) تاريخ  بدون   ( الباقي  عبد  فؤاد  محمد 

القران الكريم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

املقديس، شمس الدين أبو عبدالله البشاري)1991(: أحسن التقاسيم . 12

يف معرفة األقاليم، ط3، مكتبة مدبويل، القاهرة.

جغرافية . 13  :)2005( عنانزة  عيل  الزقرطي،  ابراهيم  الروسان،  نايف 

األردن ط2، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن.

الهمذاين، ابو بكر احمد )ابن الفقيه( )1988(: مخترص كتا	 البلدان، . 14

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

15 . Aharoni، yand Avi-yonah، M.)        (: The Modern Bible

.Atlas، George Allen and Unwin LTD

16 ..Bender، E )1974(: Geology of Jordan، Berlin

17 . Burdon D.J.)1959(: Hand book of Geology of

18 .  .Jordan، Benhom and Combany Limited، Colchester

19 .   .The Holy Bible: King James Version 2000

38



الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي األردني تعقد دورة في 
األسماء الجغرافية والرومنة

اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية تعقد اجتماعها الدوري

نشاطات الشعبة في صور
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دورة في االسماء الجغرافية والرومنة من 22-20/ 2022

ُعمان تشارك فريق الخبراء األجانب لألسماء الجغرافية التابع لألمم المتحدة

لجنة األسماء الجغرافية تطرح ورقة السعودية في اجتماع خبراء األمم المتحدة

جانب من المتدربين المشاركين في دورة متخصصة باألسماء الجغرافية
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