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�صكر وتقدير..

ورئي�س  اإدارتها  جمل�س  برئي�س  ممثلة  العربية،  البوتا�س  ل�صركة  اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم 
جمل�س اأمناء جامعة الطفيلة معايل ال�صيد جمال ال�صرايرة، الذي كان له الف�صل يف توفري 

الرعايةالكاملة لطباعة هذا الكتاب: "الطفيلة مملكة الأدوميني واأر�س الكروم".

واذا كان من �صكر ُملزم اي�صا فهو ملعايل  وزير ال�صياحةوالآثار الدكتور ن�صال قطامني، الذي 
وجه لهذا العمل وحر�س على اإخراجه بال�صورة املثلى.

كما اأ�صكر الأ�صتاذ �صليمان القوابعة، الذي داأب على قراءة م�صودات هذا الكتاب وتدقيقها 
وت�صويب الكثري من مكوناته يف البحث واملعلومة والتوثيق واللغة.  

كما اأ�صكر الدكتور دريد حما�صنة الذي راجع هذه الطبعة واأ�صاف اليها.

كبري، جهد  م��ن  ق��دم��ه  م��ا  على  ط�صطو�س  ه��اي��ل  ال��دك��ت��ور  للباحث  م��و���ص��ول   وال�صكر 
وملخرجي الكتاب ابراهيم احلطاب وبالل املالح، وامل�صورين اأ�صرف خمي�س وفخري املرايات .

وكذلك طاقم مكتبي الذي عمل بجدٍّ لتكون ولدة هذا الكتاب ي�صرية، فلهم جميعا ال�صكر والتقدير . 

املوؤلف

�صلطان احلطاب
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الفصل األول
املوقع اجلغرايف والفلكي.... الت�صاري�س واملناخ

 املوقع اجلغرايف والفلكي:

االأردنية  املحافظات  اإحدى  هي  الطفيلة(،  )مدينة  مركزها  التي  الطفيلة  حمافظة 
ثم  معان  واجلنوب حمافظة  ال�شرق  ومن  الكرك،  ال�شمال حمافة  من  ها  يحدُّ اجلنوبية، 
حمافظة العقبة، وتبعد عن عمان )العا�شمة( حوايل 185 كم، وميكن الو�شول اإليها من 
خالل الطريق ال�شحراوي، اأو من خالل طريق وادي املوجب املعروف بالطريق ال�شلطاين، 
ولقد اأقيمت مباين املدينة باالأ�شل على منحدر اجلبل الذي يقع عند �شفحه وادي الطفيلة 
والذي ي�شب يف البحر امليت، وهذه املوقع يتميز بالطابع الطبوغرايف يف املركب اذ يدخل 
فيه اجلبل واله�شبة والوادي، وقد اأهل هذا املوقع الأن تكون حلقة و�شل بني م�شر وال�شام 
وال�شرق  وال�شمال  اجلنوب  بني  التجارية  للقوافل  كانت ممًرا  لذلك  وفل�شطني،  واحلجاز 

والغرب)1(.
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وادي  ال�شرق  الطفيلة من  تع �شمن حدود حمافظة  التي  الطبيعية  املواقع  اأهم  فمن 
الغرب وادي  ال�شام، ومن  بادية  الت تعد جزءًا من  االأردنية  ال�شرقية  احل�شا وال�شحراء 
عربة والغور اجلنوبي، وهناك وادي فينان الذي يلتقي مع نهاية وادي �شانا الذي ي�شب 
يف وادي عربة، ويعد هذا الوادي طريقًا طبيعيًا لتنقل بني اله�شبة االأردنية املرتفعة ووادي 

عربة ثم فل�شطني اجلنوبية و�شحراء �شيناء.

البحر  �شطح  عن  ارتفاعها  يتتراوح  جبلية  �شال�شتل  متن  املحافظتة  ت�شاريت�س  تتكون 
بني )1200م( يف اجلبال الواقعة اإلى ال�شرق من مدينة الطفيلة، و)1645م( يف منطقة 

القاد�شية املطلة على وادي �شانا،  ويتخلل هذه ال�شال�شل العديد من االأودية العميقة.

واجلدير بالذكر اأنَّ هذه املحافظة تعد من املناطق �شبه اجلافة، التي ال يزيد معدل 
هطول االأمطار ال�شنوي فيها عن  ) 250( ملم. اأما اجلزء ال�شرقي من املحافظة فمناخه 

�شحراوي، وال يزيد معدل هطول االأمطار ال�شنوي فيه عن )50 ( ملم.)2(

وتقع املدينة على ارتفاع )900-1140م( عن �شطح البحر، اأما بالن�شبة ملوقعها الفلكي 
فتقع على خط العر�س )31 ( درجة �شمال خط اال�شتواء، ومتتد من منت�شف خط طول 35 
وحتى خط 36 �شرقًاً، وترتبط املدينة مع غريها من املدن االأردنية ب�شبكة من الطرق التي 
ترتبط مبدينة معان والعقبة، والكرك والبراء، كما ترتبط الطفيلة مع القرى والبلدات 

التابعة لها ب�شبكة طرق داخلية مع ب�شريا )22كم(، و�شانا، وغرندل، وغريها)3(.
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املناخ:

املتو�شط، حار جاف  �شرق  مناخ  مناخ قريب من  فهو  املدينة  ملناخ هذه  بالن�شبة  اأما 
�شيًفا، اأما يف ال�شتاء فهو بارد وماطر.

وقد �شاعدها مناخها،  لتكون فيها اأحد اأهم واأروع حمميات ال�شرق االأو�شط وهي حممية �شانا.

الطفيلة .....معنى ال�صم 

عرفت الطفيلة باأ�شماء متعددة على مدى التاريخ، وهي مدينة قدمية مت�شلة بالبادية 
اإليه واقعها؛ فعند اليونان كانت  من جانبها ال�شرقي كما عرفت املدينة قدمًيا مبا ي�شري 
�أو قرية  ت�سمى مدينة  �لأنباط فكانت  �أما عند  �لكروم،   �أم  وتعني  تيفلو�س(  ت�سمى )دي 

ال�شم�س.)4(

ومن االأ�شماء التي تعاقبت على الطفيلة : اوغ�ش�شطوبول�س،  مروكوميا،  بلد اجلبال )5(.

ما ذكره  وهذا   ( )�شم�س(  با�شم  الطفيلة عرفت  باأن  فقد ذكر  الق�شو�س  اأما عودة   
اإبراهيم با�شا يف ر�شالة لوالده يف القاهرة اأيام حملته على جنوب االأردن (. وعندما كانت 

املدينة جزءًا من مملكة اأدوم، اأطلق عليها ا�شم توفل. 

 اأمتتتتا ا�تتشتتم التتطتتفتتيتتلتتة فيظهر متتن ختتتالل دفتتاتتتر التتطتتابتتو التتعتتثتتمتتانتتيتتة متتنتتذ التتقتترن 
)10هت = 16م(، على اأن هذا اال�شم كان معروًفا لهذه املدينة قبل ذلك بزمن طويل.

اإبراهيم با�شا
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ويف الع�شر احلديث اأطلق عليها ا�شم "املحافظة الها�شمية"  ويقول االأ�شتاذ �شليمان 
القوابعه اإن اأول من اأطلق عليها ا�شم "املحافظة الها�شمية" هو امللك املوؤ�ش�س عبد اهلل بن 
احل�شني وذلك حني زارها واأقام عند ال�شيخ �شالح العوران، ثم جاء يف اليوم التايل الأداء 
لل�شفوف  التقدم  منه  طلبوا  النا�س  اأن  اال  اخللفية،  ال�شفوف  يف  فجل�س  اجلمعة  �شالة 
ها�شمية،  كلها  فهي  علينا،  عزيزة  كلها  الطفيلة  اإن  قال:  اأن  اإال  منه  كان  فما  االأمامية، 

فجبالها هي مكان �شكن اأجدادنا العبا�شيني فكلها عزيزة وغالية)6(.

املنطقة،  بطبوغرافية  يرتبط  لال�شم  العربي  فاملعنى  واأعجمي  عربي  ا�شم  والطفيلة 
وب�شبب خا�شية الربة فيها حول عيون املاء الوفرية والكثرية، والتي يكون الراب حولها 
غرويًا على �شكل "طمي" ي�شمى بالطفل، �شمي الوادي الذي توجد فيه هذه الربة بوادي 

الطفيل و�شميت املنطقة ن�شبة لهذا الوادي.

اأما ياقوت احلموي فيذكر البلده با�شم "طفيل" يف معجم البلدان يف اجلزء الرابع منه 
اإن طفيل بلدة يف وادي مو�شى قرب بيت املقد�س، ولعل الن�شبة لوادي  )�س 37(، ويقول 

مو�شى، هو ب�شبب ا�شتهار هذا لوادي يف املنطقة، ومل يكن اأ�شهر منه فيها.

والطفيلة يف ت�شمياتها تعود اإلى اأ�شول اآرامية تعني الغرى والطني، وهي لي�شت ا�شمًا 
حمددًا ملنطقة معينة، بل ا�شم ملنطقة وا�شعة متتد من منطقة عابل جنوبًاً حوايل "7 كيلو 
مر" اإلى مناطق عفراء، و�شباعه ورحاب �شمااًل " حوايل 12 كيلو مر" ومن منطقة عابور 
�شرقًا حوايل 12 كيلو مر اإلى منطقة النمتة و�شنفحة "7 كلم "، لكن بلدة الطفيلة احلالية 
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الهام اال�شراتيجي وتوفر احلماية الطبيعية اجلغرافية لها، ويالحظ ان  تتميز مبوقعها 
"يحمي  ومثلت طوقا  الطفيلة  قلعة  منطقة  اأخرى خارج  عززت مبواقع  قد  هذه  احلماية 
ا "�شاهدة على احل�شارة االأ�شلية  الطفيلة ذاتها، وهذه املواقع التي هي اآثار وخرائب حاليًّ
والفاعلة التي كانت موجودة يف املنطقة، وهذه اخلرائب اذا ما تعرفنا اإليها جندها فعال 

حتيط بالطفيلة اإحاطة ال�شوار باملع�شم، وهي:

- من ال�شمال: خرائب نوخه وجمادل وكركا والقرن وبطينة وال�شبعة.

- من ال�شرق: خرائب العي�س  الن�شرانية ال�شرقية، وخانق اللوز واخل�شراء واإم احلرمل.

 - من الغرب: خرائب ارومي و�شنفحة والنمتة.

- من اجلنوب: خربة امليا�شر وق�شر الدير.

الذين  االأدوميني  مملكة  موقع  اأهمها  متعددة  اآثار  اخلرائب  هذه  نطاق  خارج  ويقع   
تعاقبت  ب�شرية متعددة  الطفيلة ح�شارات  لهم، وقد �شهدت  اتخذوا من ب�شريا عا�شمة 
عليها الأهمية موقعها، وخ�شوبة تربتها، وتوفر املياه فيها، ووعورة املكان حولها، حتى اأن 
املراجع تدر�س ا�شم الطفيلة كا�شتقاق يوناين من ا�شم قدمي" دي تيفلو�س" وهذا يعني )اأم 
من  ا�شم  وهو  "اوغ�شطوبولي�س"  كان  قدميا  للمدينة  ا  اأي�شً البيزنطي  واال�شم  الكروم( 

مقطعني يعني مدينة اوغ�شطو، حيث اإن بولي�س )Polis( تعني املركز اأو املدينة .



13

والطفيلة منطقة جبلية �شعبة ال توجد فيها م�شاحات وا�شعة منب�شطة اال يف املنطقة 
 " كلم   9" حوايل  بطول  �شيق  منب�شط  �شهل  يتوفر  حيث  احل�شا،  وادي  باجتاه  ال�شمالية 
ال�شرقية فطبيعة املنطقة متموجة تكرث  اأما يف اجلهات  " فقط،  "4 كلم  وبعر�س حوايل 
فيها االودية املتفاوته يف العمق والطول، وت�شعب الت�شاري�س جنوبًاً لكنها حادة و�شاهقة 

و�شعبة جدًا عندما تتجه غربًاً حيث ت�شرف املنطقة على وادي عربة.

معدنية  خامات  ووجود  مياهها،  ووفرة  غاباتها  وكثافة  وخ�شبها  املنطقة  وعورة  اإّن 
اأهمية خا�شة جعلتها  اأك�شبها  واالإ�شمنت،  والفو�شفات  واملنغنيز  كالنحا�س  فيها  متعددة، 
موطنًا حل�شارات عديدة متعاقبة، فهي مل تخُل مطلقًا من اال�شتيطان على مر التاريخ فقد 
كانت منطقة الطفيلة م�شدرا للنحا�س واحلديد ملنطقة امل�شريفة يف الكرك حيث كانت 
ت�شنع ال�شيوف امل�شرفية و�شهدت الطفيلة مقتل ر�شول ر�شول اهلل )      ( احلارث بن عمري 
االزدي يف ال�شنة الثامنة للهجرة وعلى اإثر ذلك كانت �شرية زيد بن حارثة ثم غزوة موؤتة .

اخلرائب واالآثار العديدة هي داللة وا�شحة على اال�شتيطان الب�شري واحل�شارات فيها 
اإلى )25 ( خربة خمتلفة  ي�شل عددها  والتي  االأخرى  العديد من اخلرائب  اإلى  ا�شافة 
والعديد من الق�شور االأثرية، ومنها ق�شر التوانة يف ال�شرق وق�شر اللعبان يف ال�شمال، 

وق�شر التنور ورم�شي�س والقدي�س وق�شر كاترينا .

ويف الطفيلة مقام جابر االأن�شاري الذي ذكره �شبحي العمري يف كتابه )املعارك االأولى( 
�س 163،  حيث قال: "لقد ع�شكر االأمري زيد بن احل�شني مع 30 متطوعا من عقيل يف جنوب 
املدينة بجوار مزار يقال له جابر االن�شاري". وبعد البحث حاليًا عن هذا املقام و�شوؤال العديد 
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من ال�شكان يف املنطقة تبني باأنه املوقع الذي يقوم عليه اأو بالقرب منه متامًا مركز �شرطة 
الطفيلة حاليًا وهنا ال بد من اال�شارة اإلىان القول جنوب البلدة على اعتبار ان بلدة الطفيلة 
كانت القلعة وما حولها من بيوت قليلة، بحيث جاز القول يف حينها ان مقام جابر االأن�شاري 
هو يف جنوب البلدة، واالأ�شح اأنه يف �شرق البلدة مع امليل جنوبًا "بالن�شبة للقلعة ولكنه حاليًا 

هو يف منت�شف مدينة الطفيلة يعلو التالل التي حتت�شنها اجلبال ال�شرقية اجلنوبية. 

" و 18 كلم جنوبًاً  " ملا امتداده 18 كلم �شمااًلً  اأن نعدها مركزًا  اأردنا  والطفيلة اذا 
ووعتتورة  باخل�شب  يتميز  امل�شتطيل  هتتذا  اأن  جند  فاإننا  كلم    10 عر�شه  قاطع  �شمن 
جلهة  امل�شتطيل  هتتذا  حميط  من  تخرج  ان  ومتتا  "�شتاء"،  جتتدا  بتتارد  ومناخه  امل�شالك 
ال�شرق فانك تدخل يف اقليم ال�شحراء وعند اخلروج منه من جهة الغرب فاأنك تواجه 
ثاين  �شهد  الذي  عربة  وادي  اكتاف  ت�شكل  التي  واجلتترداء،  ال�شاهقة  "اجلبال  ب�شل�شلة 
وقتل  الباهلي  امامة  ابو  وهاجمهم  فيه  التتروم  اجتمعت  عندما  موؤته  بعد  م�شلح  �شدام 
وقتلوه هو وجماعته، و�شهدت منطقة  "فهاجموه  برتبة بطريق )بطريرك(،  رجال منهم 
غ�شاين  عامل  يتتد  على  الغفاري  عمري  بتتن  كعب  مقتل  ال�شمايل  طرفه  يف  عربه  وادي 
التي  ال�شغرية  �شحل  قلعة  حيث  حاليا  ال�شلماين  منطقة  "يف  اي�شًا  �شدو�س  ا�شمه 
. الواقعة  لهذه  تخليدًا  حاليًا  املقام  الن�شب  من  قلياًل  اجلنوب  اإلى  كلم   1 حوايل   تبعد 

و�شهدت منطقة غرب الطفيلة غزوة ذات ال�شال�شل، ولكن املوؤ�شرات التاريخية ت�شكك يف 
الغزوة فقد حتدث عنها الطربي الذي يرجح مكانها يف وادي احلرير والذي يقع  مكان 
يف الغرب على بعد 13 كلم تقريبا حيث بري التوانة وعني احلرير، وتوجد منطقة هناك 
حتى االآن ت�شمى بال�شال�شل، وهذه تقع �شمن االإمارة اجلذامية التي كان يتزعمها فروة 
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بن عمرو اجلذامي، الذي رحب بالدعوة االإ�شالمية قبل و�شولها فقتله الرومان و�شلبوه 
منطقة  يف  تقع  ال�شال�شل  ذات  ان  التاريخية  امل�شادر  "وتقول  "حاليًا  عفراء  يف  ومقامه 

جذام التي كانت ت�شمل املنطقة من �شمال معان حتى الطفيلة .

اآدم،  بالد  "عو�س" يف  با�شم  القدمية  االأ�شفار  ذكرته  ما  هي  العي�س  منطقة  ولعل 
يتو�شط  الطراز  عثماين  قتتدمي  بناء  فيها  يوجد  التي  اخلربة  هتتذه  اأن  امل�شادر  وترجح 
كما  ال�شالم  عليه  اأيوب  م�شتقر  "كانت  متامًا  مهجور  وهو  الغربي  طرفها  باجتاه  البلدة 
حيوانية  ثروة  ميلك  ال�شالم  عيه  اأيتتوب  كان  349(" حيث  )�س  االنبياء  ق�ش�س  يف  ورد 
الأيوب  ال�شخمة  التترثوة  هذه  كانت  ملا  واال  املنطقة،  يف  ال�شكان  كثافة  على  تدل  �شخمة 
احلمري، متتن  و500  البقر،   متتن   500 و  الغنم،  متتن  اآالف   7 متتن  املوؤلفة  ال�شالم   عليه 

و3 اآالف من اجلمال.... ".
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الفصل الثاني

الطفيلة عرب التاريخ
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الفصل الثاني
الطفيلة عرب التاريخ

اأهمية املدينة كحا�صرة تاريخية:

ُتعدُّ مدينة الطفيلة من اأهم املدن االأردنية التي لعبت دوًرا مهمًا من الناحية التاريخية 
ويعود  تعاقبت عليها،  التي  وعلى مر احل�شارات  الع�شور  ال�شكانية على مر  واجلغرافية 
تاريخ هذه املدينة اإلى املا�شي ال�شحيق، حيث يعود اأول ظهور لها اإلى اأيام الثموديني الذين 
حفروا بيوتهم يف �شخور طبقات الكل�س ال�شلدة،  كما اأن املدينة لعبت دوًر هاًما يف العهود 

الالحقة كالعهدين الروماين والبيزنطي، ويف العهود االإ�شالمية املتعاقبة حتى االآن)7(.

اأما من الناحية اجلغرافية فقد لعبت دوًرا كبرًيا، مهّمًا يف ما يتعلق مبوقعها على طرق 
التجارة بني ال�شام واحلجاز وفل�شطني )وال �شّيما الطريق ال�شلطاين الروماين(، وكذلك 

لعبت الدور نف�شه بني فل�شطني وم�شر وال�شام وال�شحراء وما اإلى ذلك)8(.
ولذلك فاإن الطفيلة تعد اإحدى اأقدم املناطق املاأهولة بال�شكان.
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ح�صارات متعاقبة:

والكنعانيني  العمالقة  عهد  منذ  احل�شارات  من  العديد  الطفيلة  على  تعاقبت  لقد 
واالأدوميني والرومان والبيزنطيني، كما �شهدت ح�شارات االآ�شوريني والبابليني والفر�س، 
اإلى  تعود  اأثرية  على خملفات  العثور  وقد مت  املختلفة،  االإ�شالمية  العهود  عليها  وتعاقبت 
الع�شر احلجري احلديث )8-4اآالف ق.م(، ولذلك فاإن الطفيلة تعد اإحدى اأقدم املناطق 
الذين  االأدومتتيتتني  ح�شارة  هي  املنطقة  هذه  ح�شارات  اأو�شح  ولعل  بال�شكان،  املاأهولة 
اأن�شاأوا مملكتهم بني وادي احل�شا �شمااًلً، ووادي احلمى )تبوك(جنوبًاً، ووادي عربة غرًبا 
تعر�شت  وقد  احل�شارية،  مراكزها  واأبتترز  اأهم  من  الطفيلة  وكانت  �شرًقا،  وال�شحراء 
املنطقة لغزو الفراعنة يف عهد رم�شي�س الثاين، ثم اأخ�شعها االآ�شوريون يف القرن الثامن 
قبل �مليالد، ثم خ�سعت �أدوم لل�سلوقيني ومن بعدهم �لأنباط �لذين �زدهرت �لطفيلة يف 

عهدهم ازدهاًرا مل ت�شهده من قبل.

وقد ظلت �لطفيلة بيد �لأنباط حتى مت �لق�ساء عليها من قبل �لرومان يف عام )106م(، 
وا�شتمرت كذلك حتى بداأ العهد البيزنطي)9(.
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)10(Edomites نبذه عن الأدوم�يون

كلمة »اأدوميون« ت�شري اإلى اإحدى اجلماعات ال�شامية التي كانت تقيم يف اأر�س كنعان 
التوراتية  الرواية  ح�شب  وهم  »اأدوم«،  اأي�شًاً  عليها  ُيطَلق  كان  التي  �شعري،  جبل  مبنطقة 
اأي »االأحمر«. وقد قاموا بطرد احلوريني  »اأدوم«،  اأي�شًاً  ُيدَعى  من ن�شل عي�شو الذي كان 
من املنطقة التي ا�شتوطنوها وعا�شوا على ال�شيد. وكانوا ينق�شمون يف البداية اإلى قبائل 
يحكمها �شيخ القبيلة، ثم احتدوا وكونوا مملكة. وقد احتكروا جتارة �شمايل البحر االأحمر 

يف فرات قوتهم.

وُيَعدُّ االأدوميون االأعداء التقليديني للقبائل العربانية، فقد عار�شوا )هم واملوؤابيون( 
القبائل  وبني  بينهم  جرت  وقد  م�شر،  من  قدومهم  عند  بالدهم  من  العربانيني  متترور 
اأن �شم  نتائجها  وكان من  االآخر،  ال�شيطرة على  فيها  تبادل كل جانب  العربانية حروب 
يف  العربانيتتة  ال�شتيطرة  متن  االأدوميتون  ر  حتترَّ وقد  اأرا�شيهم.  من  اأجزاء  وداود  �شاوؤول 
اأواختتر حكتم �شتتليمان، ثم خ�شعتوا للمملكة اجلنوبية، ولكنهم اأعلنوا الع�شيان عام 848 
اأنهم �شتاروا فيمتا بعد تابعني الآ�شور ثم لبابل.  ق.م. وا�شتقلوا بعد حتتروب طتتويلة، غتري 
وقتد ورث االأدومتتيون الق�شم ال�شرقي من اململكة اجلنوبية بعد اأن ق�شى الكلدانيون عليها، 

لكن �لأنباط ز�حموهم عليها فرتة من �لزمن.

خربة �لتنور - من �آلهة �لأنباط
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اإخوة،  ُيعّدون  مو�شى  �شريعة  يف  اأنهم  اإال  واالأدوميني،  العربانيني  بني  العداوة  ورغم 
الرغم  على  ولكنهم  لالإ�شرائليني  االأكتترب  اجلد  يعقوب  اأخ  عي�شو  اأحفاد  هم  فاالأدوميون 
من ذلك اأ�شبحوا يف ما بعد على عداء مع االإ�شرائيليني. )تثنية 7/23، 8(. وقد ا�شتمر 
عليهتم  وفر�س  احل�شموين  هريكانو�س  جون  هزمهم  اأن  اإلى  اليهود  وبني  بينهم  ال�شراع 
اليهتودية والتتخنت بحتد ال�شيف. وكان هريود )ملك اليهود( اأدوميتًا، االأمتتر التتذي قل�س 
�شترعيته؛ اإذ مل يكتن مبقدوره اأن ي�شبح كاهنًا اأعظم. واأثناء ح�شار تيتو�س للقد�س، ان�شم 
يف  لل�شالم  موؤيد  اأنه  ت�شوروا  من  كل  وقتلوا  املتطرفة  العربانية  العنا�شر  اإلى  االأدوميون 

روما. وقد اختفى االأدوميون بعد ذلك من تاريخ العربانيني.

ومل تكن اإجنازات االأدوميني احل�شارية كبرية، وكانوا يتحدثون بلهجة �شديدة ال�شبه 
بالعربية، ولكننا ال نعرف �شيئًا عن ديانتهم اإال اأ�شماء بع�س االآلهة، مثل )قو�س( و )هدد(، 
كما اأن اأحد اآلهتهم كان ُيدَعى »اإلواه«. وتعني كلمة »اأدومي« كما جاء يف التلمود »احلكومة 
الطاغية«، وخ�شو�شًا روما. اأما يف الع�شور الو�شطى، فقد كانت الكلمة ُت�شتخَدم لالإ�شارة 

اإلى اأوروبا امل�شيحية.
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الطفيلة يف ح�صارة الأدوميني: 

اأن  وجغرافيتها" اإلى  تاريخها  "الطفيلة...  كتابه  القوابعة يف  �شليمان  الباحث  ي�شري 
اأي ارتباطه بلون ال�شخور احلمراء الوردية التي  ا�شم االأدوميني جاء من اللون االأحمر؛ 

متيز املكان، وهي اآرامية من اأ�شل �شامي وتعني اللون االأحمر)11( .

�شمااًلً  احل�شا  وادي  اإلى  جنوبًاً  العقبة  من  دولتهم  حدود  امتدت  عرب  واالأدومتتيتتون 
ومن وادي عربة غربًاً اإلى داخل ال�شحراء مل�شافة كبرية �شرقًا. وكان االأدوميون ي�شكلون 
قبائل تعي�س على رعاية املوا�شي اإ�شافة اإلى االهتمام بالزراعة يف فرة الحقة. وقد اأ�ش�س 
ال�شام مع  اإلى بالد  القادم من م�شر  التجارة  االأدوميون ثالثني مدينة على طول طريق 

تن�شيب ب�شرى اجلنوبية عا�شمة لهم، مما �شمح لهم بالتحكم بتلك الطرق.

اإلتتى  لتتتتتاريتتخ االأردن(  ويتت�تتشتتري التتدكتتتتتور عتتبتتد املتتجتتيتتد التت�تتشتتنتتاق يف كتتتتتابتته )متتدختتل 
قبل  عتتتام  األتتفتتي  حتتتتوايل  متتنتتذ  التت�تتشتتراه  ظتتهتترت  يف منطقة  االأدومتتتيتتتني  حتت�تتشتتارة  اأن 
جنوبًاً العقبة  حتى  �شمااًل  احل�شا  وادي  من  اأي  ملتتديتتان،  ال�شمايل  اجلتتزء  يف   املتتيتتالد، 

واالأدوميني هم من القبائل ال�شامية التي ا�شتقرت يف االأردن و �شّيدت مدينة ب�شريا قرب 
الطفيلة عا�شمة لالأدوميني)12(. 

و كان لكل قبيلة اأدوميه �شيخ، و يختار ال�شيوخ من بينهم اأقواهم �شيخًا عليهم؛ اأي ملكًا. كان 
�شيخ ال�شيوخ يقود اجلي�س يف القتال، و له القيادة االإدارية اأي�شًا . و هي مملكة جيدة التنظيم. 
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امللوك  اأ�شماء  التي حتمل  االأختام  االأردن، مثل  اأدومية عديدة يف  اآثار  وقد عرث على 
ومثل قو�س جبار ملك اأدوم يف منطقة اأم البيارة، كما عرث على قطع فخارية عديدة حتمل 

ب�شعة اأحرف يف ب�شريا و تل اخلليفه)13(.   

ولقرب مناجم النحا�س يف املناطق الغربية ململكة اأدوم فقد عرث االأدوميون على عروق 
وجود  خالل  من  تعدينه  بعمليات  قيامهم  الدالئل  توؤكد  حيث  وفينان،  �شانا  يف  النحا�س 
م�شاهر، ويعود ذلك اإلى قرابة األفي �شنة، وكانت امل�شاهر تعمل على حرق اخل�شب، حيث 

�أن �ملنطقة غنية باأ�سجارها �حلرجية، حتى �لآن، كاأ�سجار �لعرعر و�لبلوط.

وهنالك اأدلة على اأن الفراعنة ا�شتخدموا مناجم النحا�س املوجودة يف غرب مملكة 
لقرب  م�شرية  اآثار  على  عرث   1973 عام  ب�شريا  يف  بنت  كري�شتال  حفريات  ففي  اأدوم، 
�شيناء من اأطراف نفوذ اأدوم، وكانت تلك االأفران على �شكل حفر ت�شبه اأتون اجلري وهي 
اأ�شطوانية بعمق ثالثة اأمتار وقطر مرين، ويف اأ�شفل املنجم هنالك حو�س لتجميع معدن 
ا�شتخدم  الذي  احلطب  الإدخال  �شغري  نفق  يوجد  للمنجم  ال�شفلي  اجلزء  ويف  النحا�س، 
كم�شدر طاقة حرارية الإذابة املعدن. وجدير بالذكر اأن تلك املناجم ما زالت وا�شحة يف 

خربة النحا�س.

النحا�س
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وبالن�شبة لتح�شني املدن لدى االأدوميني، فقد كانوا يختارون قممًا جبلية على �شكل 
معاقل حتتمي ب�شفوح جبلية بالغة الوعورة، اإ�شافة اإلى كرب اأحجام احلجارة امل�شتخدمة 
يف البناء؛ لت�شكل حوائط جبلية هائلة تقاوم اأي اخراق مهما بلغت قوته. ور�شفت البيوت 
بال�شل�شال  خملوطًا  تثبيتها  يف  الرمل  وا�شتخدام  الرقيقة  ال�شلبة  باحلجارة  واالأزقتتة 

واجلري؛ لي�شكل مادة قوية التثبيت ت�شبه االإ�شمنت.

وبالن�شبة لنظام الري عندهم، فقد كانت هنالك اآبار و�شراديب �شرية واأنفاق ت�شل 
�لقالع مب�سادر �ملياه كنوع من �لحتياط يف حال تعر�سهم حل�سار طويل، و�ملثال على ذلك 
وجود نفق بطول 800 مر باجتاه اجلنوب ال�شرقي ي�شل املدينة بنبع ماء ي�شمى )َعّدينا(.

املدن  اأ�شا�س  على  ُعرفوا  بل  متنقلون،  ما�شية  مربو  اأنهم  على  االأدوميون  ُيعرف  ومل 
ونظاماحلكم. اإذ كان لديهم اأنظمة، وكان يحكمهم ملوك. وتاأتي التوراة على ذكر االأدوميني 
يف اأكرث من منا�شبة، حيث كانوا يف حروب مع العربانيني با�شتمرار، وكان موقفهم من�شجمًا 

مع موقف املوؤابيني جريانهم يف موؤاب والكرك.

ومن ملوك االأدوميني  "هدد"، وهو ��سم لإله لدى �لأنباط، و�سمي �حد �أمر�ئهم بهذ� 
اإلى م�شر طالبا العون من فرعون ملحاربة العربانيني. وجتد هذا  اال�شم. وكما يقال فر 
ال  �شيء  عن  ت�شاأل  عندما  الن�شاء  من  ال�شن  كبار  فكان  قريبة،  فرة  واإلتتى  يردد  اال�شم 

متتلكه حتلف قائلة بيني وبينه هدد، �أي ��سم �إله �لأنباط "هدد".)14(
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ب�صريا عا�صمة الأدوميني:

تقع ب�شريا اإلى اجلنوب من الطفيلة، على م�شافة  22 كيلومرًا. تطل على اأودية �شدعية 
من  ف�شخورها  الرملية.  بتكويناتها  تتميز  الكبري،  االنهدام  جانبية حلفرة  تفرعات  ُتعّد 
الرمال االإر�شابية، حيث كانت معظم املناطق مغطاة باملياه قبل اأن ينح�شر البحر العظيم 

ليرك ت�شكيالت �شخرية رملية ذات لون وردي يف غاية اجلمال.

وتطل ب�شريا على االأودية ال�شحيقة حولها، فقد اأحاطتها من جهات ثالثة اإال اجلهة 
ال�شرقية منها، فهي مت�شلة مع اجلبال املحيطة؛ لتبقي لها ج�شرا بريا يربطها باملناطق 
املجاورة، وهذا كما يظن الكثري من الباحثني واملوؤرخني ال�شبب وراء اختيار املوقع كمكان 

ا�شراتيجي فريد، فهو ع�شّي على االخراق، مما جعل الدفاع عن املدينة �شهال.

فاملوقع الطبيعي ي�شكل ويفر�س يف كثري من االأحيان طبيعة حدود الدول، عدا عن حتكم 
دولة االأدوميني بطرق التجارة التي كانت متر من البراء اإلى ال�شام ومدن الديكابولي�س 
اأيام الرومان. وحتد اأودية اجلنني وقرقور ب�شريا من اجلنوب والغرب مما زاد يف تقوية 

ا�شتحكاماتها الع�شكرية اآنذاك.

وقد تاأخر التنقيب عن حفائر ب�شريا اأو ب�شرى حتى العام 1971، عندما قامت عاملة 
ب�شريا،  ومنها  كثرية،  خرائب  عن  والتنقيب  بالبحث  بنت  كري�شتال  الربيطانية  االآثتتار 
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مر�شوفة  واأر�شيات  �شميكة  حجرية  بجدر  بيوت  عن  عبارة  هي  مدينة  بقايا  فاكت�شفت 
باحلجارة وبئر ماء تنحدر اإليه قنوات يقع يف �شمال املدينة. ولكن تلك احلفريات مل ت�شتمر 

اإلى النهاية، حيث اإن الكثري من املنطقة ال زال يف حاجة للتنقيب عنه )15(.

التاريخ الزراعي للطفيلة يف الع�صور القدمية )16(:

التتتتتقتتتتتدم  يف  متتتتتتوغتتتتتتل  زراعتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتاريتتتتتتتخ  ذات  اأر�تتتتتتتتتتتتتتس  التتتتطتتتتفتتتتيتتتتلتتتتة 
ففي"ب�شريا" تاأ�ش�شت عا�شمة احل�شارة االأدومية وعا�شمة ال�شم�س لديهم، وهي حا�شنة 

من حا�شنات احل�شارة النبطية وفيها ازدهرت احل�شارة الثمودية.

وهي عا�شمة الكروم" اأم الكروم" امل�شماة ) دي تيفو�س( يف احل�شارة اليونانية، ويف 
العي�س عا�س النبي اأيوب الذي ذكره العهد القدمي وخ�ش�س له �شفرا كامال على اعتبار 
انه �شاحب ارث اأدبي ُيعّد من معامل الثقافات ال�شامية، كما اأن للطفيلة مكانتها يف العهد 

اململوكي حيث اأطلق عليها بالد اجلبال وعا�شمتها رواث.

اإن امتالك هذه البقعة ملقومات متعددة جعلها جاذبة للح�شارة والثقافة الب�شرية منذ 
الع�شور احلجرية، حيث ت�شري الدرا�شات اإلى ا�شتيطان االإن�شان فيها وا�شتغالل مواردها 
فل، وهو املادة االأ�شا�شية يف ال�شناعات اخلزفية، كما ا�شتهر  الطبيعية كالنحا�س ومادة الطَّ
�لأنباط مبهنة �لزر�عة و�إنتاج  زيت �لزيتون و�لزيوت �لأخرىكزيت �ل�سم�سم ومربى �لعنب 

والتني )17( وال �شّيما يف منطقة عفرا.
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ولكن اأكرث ما ا�شتهرت به الطفيلة من اأ�شجار هو �شجر العرعر الفينيقي، فاأ�شبحت 
بناء وتطور  العرعر يف  ال�شام، وقد �شاهم وجود �شجر  العرعر يف بالد  الطفيلة عا�شمة 
حركة جتارية وطبية وعمرانية وثقافية مهمة يف تاريخ الطفيلة خالل الع�شور املتعاقبة، 
حيث ��ستخدم يف �سناعة �لأخ�ساب عند �لأنباط وبنو� به �ملن�سات �لكثرية و�لكبرية، فقد 
ثبت �نه من �ملو�د �ملمت�سة للزلزل، مما دفع �لأنباط �مل�سهورين بعبقرية �لبناء �إلى و�سعه 
االأر�شية،  الهزات  الناجتة عن  الذبذبات  ليمت�ّس  الكبرية  االأبنية واحلجارة  كفا�شل بني 
وهذ� ما وجد يف معابد �لأنباط ول �سّيما )ق�سر �لبنت(، و��ستخدم يف �سناعة �لأبو�ب 
القوية املقاومة للتلف والعوامل اجلوية، واملعروف عن خ�شب العرمير اأنه ُيفرز زيتًا ورائحة 

عطرية تقاوم احل�شرات ومنها ال�شو�س وهكذا فهو يقاوم العطب.

وقد ��ستخدم خ�سب �لعرعر  للكتابة عليه، حيث وثَّق عليه �لأنباط كتاباتهم وعلمهم 
وثقافتهم وكل ما يتعلق ب�شوؤون حياتهم العامة، وقد وجد بع�شًا من هذه االأوراق يف بع�س 

مناطق الطفيلة .

وا�شتخدم خ�شب العرعر اأي�شًا يف �شناعة ال�شفن، حيث مت ا�شتخدامه يف ذلك وا�شتخدم 
يف �شناعة االأدوات احلربية واملعدات الع�شكرية يف العهود البيزنطية واليونانية.

وال  والتداوي  الطب  جمال  يف  الفراعنة  عند  العرعر  م�شتخل�شات  ا�شتخدمت  كما 
ومعاجلة  االأمل  لت�شكني  كدواء  العرب  ا�شتخدمها  واأي�شًا  املوتى،  حتنيط  جمال  يف  �شّيما 
القلب  واأمرا�س  واملغ�س  وال�شعال  واالأع�شاب  والع�شالت  والروماتيزم  املفا�شل  اأمرا�س 
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وال�شداع وااللتهابات ومعاجلة التقرحات وعالج احلروق واالأمرا�س اجلدية وغريها، كما 
ا�شتخدمت م�شتخل�شاته كم�شادات حيوية، ف�شجو العرعر ي�شتفاد من كل اأجزائه.

اإن الطفيلة واملناطق التابعة لها كافة هي مهد زراعة العرعر، حيث ت�شل اأعمار بع�س 
االأ�شجار اإلى 700 عام، وهو �شجر دائم اخل�شرة و�شجره من االأ�شجار املعمرة وارفة الظالل 
الطيارة  الزيوت  ناجتة عن  رائحة زكية  له  االأرز،  ي�شبه جمال غابات  رائع  لها جمال  التي 
حني  اأحمر  لونها  العنب،  حبات  كحجم  وثماره  احلجم  �شغرية  فهي  ثماره  اأما  بها،  الغني 
تن�شج، واأوراقه �شغرية حر�شفية متال�شقة ويحتوي على مادة العكرب التي يجمعها النحل 
وهي مادة معقمة ومطهرة خللية النحل. كما اأن )الريفيني( كانوا ي�شتعينون به يف غذائهم 

بعد غليه.

و�رتباط �لكروم بالطفيلة قدمي حديث، حيث ل ز�لت �سجري�ت �لكرمة هي �ملح�سول 
اإلى جانب الزيتون، وذلك موؤكد تاريخيًا من خالل امل�شاطب الكثرية املنت�شرة يف  املهم 

اأماكن متعددة يف الطفيلة وال زالت اآثارها باقية اإلى االآن.

وت�شتهر الطفيلة باأ�شجار الزيتون، والذي يطل على الطفيلة من "عقبة كردو�س"، وهي       
من  الكثري  الزيتون عدا عن  بغابات  اأخ�شر  ميوج  بحرا  يرى  وامللتوي  اليها  الهابط  الطريق 

اأ�شجار العنب، ويف الربيع يطرز الدحنون وال�شو�شن وجنتيها باأجمل لوحة بعد �شتاء طويل.
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ت�شتهر الطفيلة مبعا�شر الزيتون القدمية  التي الزالت اآثارها ماثلة اإلى االآن اأما حاليًا 
فتوجد فيها اأربع معا�شر حديثة للزيتون وال�شورة اأبلغ من الكالم عن مدينة تعتزل متعبدة 

يف حمراب اجلمال واحلب والعطاء)18( .

النبيذ يف  �شناعة  انت�شار  اإلى  ي�شري  للعنب، مما  كبرية احلجم  معا�شر  اكت�شاف  كما مت 
املنطقة يف حقب تارخية �شابقة كون املنطقة ت�شتهر بزراعه العنب وال �شّيما يف الفرة البيزنطية.

الطفيلة يف العهد الإ�صالمي:

نبذة عن الفتح الإ�صالمي لبالد ال�صام:

تو�شف الطفيلة يف تاريخ بالد ال�شام ب�شفات و�شمات يف غاية االأهمية، وتت�شدر هذه 
ال�شمات �شمة عراقة هذا التاريخ وقدمه والتوا�شل احل�شاري والعطاء يف امليادين كافة. فقد 
اأها موقعها لالنفتاح على احل�شارات االإن�شانية على الرغم من خ�شوعها اأحيانًا حلكم  هيَّ
اأجنبي. ويف جمريات حوادث ما�شي هذه البالد الطويل، كان للفتح العربي االإ�شالمي اأعظم 
االآثار عليها، ومن ذلك تر�شيخ عروبتها وتبديل البنى االجتماعية وال�شيا�شية واالقت�شادية 
العربية  القبائل  الداخلية واخلارجية، حتول دور  ال�شيا�شة  والعمرانية فيها. فعلى �شعيد 
اإلى ال�شميم، وعلى �شعيد التمدن تقدمت مكانة مدن مثل دم�شق والقد�س  من الهام�س 
والكرك وغريها، وظهرت مدن جديدة اأخرى، وال بد يف ا�شتعرا�شنا لتاريخ بالد ال�شام يف 
ع�شر �شدر االإ�شالم من احلديث عن حركة الفتوحات، وما حلق ذلك من اأحداث الع�شر 

الرا�شدي ثم قيام اخلالفة االأموية، وما حققته هذه اخلالفة من اإجنازات.
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فاإلى  قوية جدَاً،  ال�شام  وبالد  �شبه اجلزيرة  االإ�شالم بني عرب  قبل  ال�شالت  كانت 
اأنظار  اأهل مكة كل عام، واإلى بالد ال�شام توجهت  بالد ال�شام كانت تتجه اإحدى رحلتي 
الر�شول الكرمي )      (،  فكانت قبلته االأولى تتجه نحو بيت املقد�س، واإلى بالد ال�شام 
وجه الر�شول)      ( الدعاة وبعث حملة خارج �شبه اجلزيرة العربية بقيادة اأ�شامة بن 
التي هي جزء مهم  اأر�س االردن  ا�شت�شهد على  اأبوه زيد بن حارثة قد  اأن كان  زيد، بعد 
ورئي�س من بالد ال�شام يف حملة �شابقة اإلى جانب جعفر بن اأبي طالب وعبد اهلل بن رواحة 
يف موقعة موؤتة بجوار اأر�س الطفيلة وقد مّر جي�س معركة موؤتة من خالل جبال الطفيلة، 
اأن ذلك اجلي�س توقف عند مقتل احلارث  عوا م�شرية اجلي�س رغم  ولكن املوؤرخني مل يتبَّ
بن عمري ح�شب و�شية الر�شول)      (، وقد هبط ذلك اجلي�س نحو وادي احل�شا ل�شقاية 
خيل احلملة واإبلها، ومن املعروف اأن جنوب االأردن كان ُيدعى )ديار معان(، وذلك من 
جنوب الكرك وحتى تبوك، لذا مل تذكر املواقع اال معان حتى اأن اأبيات ال�شعر التي قالها 
عبداهلل ابن رواحة مل ُت�ِشْر اال اإلى معان رغم التوقف عند مقتل احلارث، ذلك الأن التعميم 
اجلغرايف كان هو ال�شائد حتى فروة اجلذامي الذي كان ق�شره يف عفرا وامامه �شلب ظلَّ 
ُيذكر حتى اليوم بانه فروة املعاين.  ويف عام 13هت/634م. ا�شتنفر اخلليفة اأبو بكر العرب 
ل اأربعة جيو�س وعني لقيادتها اأبا عبيدة بن اجلراح ووجهته  يف بقاع �شبه اجلزيرة، و�شكَّ
اأبي �شفيان ووجهته مدينة دم�شق، و�شرحبيل بن ح�شنة ووجهه  مدينة حم�س، ويزيد بن 
�شرقي نهر االأردن، وعمرو بن العا�س ووجهته فل�شطني. ويبدو اأن مهمة اأبي عبيدة اأي�شًاًَ 

كانت �لعمل مبثابة �سابط �رتباط وتن�سيق لهذه �جليو�س و�سلة و�سل لها باخلالفة.
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و�شط  ويعي�س  جيدة،  معرفة  ال�شام  يعرف  قري�س  رجتتاالت  من  كغريه  بكر  اأبتتو  كان 
�شكان  ي�شجع على ذلك عروبة  وكان مما  بيزنطة،  �شيطرة  البالد من  اآمال حترير هذه 
ال�شام ونزعاتهم اال�شتقاللية، مع ما كانت تعانيه بيزنطة من م�شاكل داخلية وانق�شامات 
�شيا�شية وكن�شية، فقد دفع اخلليفة اأبو بكر القوات وفق خطة ع�شكرية وا�شحة ت�شتهدف 
اأواَل، ثم متابعة الفتوحات يف بقية اأقطار االأر�س انطالقًا من و�شع ال�شام  حترير ال�شام 
واأحواله من  العربي  املقاتل  اعتباراتها طبيعة  تاأخذ يف  وكانت  اال�شراتيجي واجلغرايف. 

حيث الت�شليح والتموين واملقدرة القتالية وطرائق القتال.

ا�شطدمت القوات العربية بجيو�س بيزنطة فهزمتها، وكان االإمرباطور هرقل يف حم�س 
عندما بلغته اأخبار زحف اجليو�س العربية واأنباء انت�شاراتها وهزائم قواته، فحرك قوات 
�شخمة بقيادة اأخيه تيودور، ثم و�شلت اأخبار التحرك البيزنطي اإلى القادة العرب، فكتب 
اأبو عبيدة اإلى اخلليفة اأبي بكر، يطلب منه املدد، وكتب اأبو بكر اإلى خالد بن الوليد قائد 
جبهة العراق اأن ينجد قواته يف بالد ال�شام، وقال له يف نهاية ر�شالته: "فاإذا التقيتم فاأنت 

اأمري اجلماعة".
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دور الطفيلة يف الفتح الإ�صالمي:

ا لفتح  ا وا�شراتيجيًّ �شكلت الطفيلة طريًقا حيوًيا جليو�س الفتح اال�شالمي ومعربًا مهمًّ
بالد ال�شام عامة وبيت املقد�س خا�شة.

اأنها  اعتبار  على  اال�شالمي،  الفتح  ملعارك  م�شرحًا  حولها  وما  الطفيلة  اأر�س  وكانت 
منطقة ا�شراتيجية من وجهة نظر ع�شكرية وت�شكل قاعدة مهمة  ملن ي�شيطر عليها.

اأر�س الطفيلة رفات ال�شهداء االأطهار الذين �شاهموا يف اإجناز عملية  وقداحت�شنت 
بن  وفتتروة  الغفاري  عمري  بن  االن�شاري....وكعب  كجابر  ال�شام  لبالد  اال�شالمي  الفتح 

عمرو اجلذامي. وكذلك �شهداء موؤتة التي كانت معركة اإمتام الفتح وا�شتمراره.

الذي  الرحم  كانت  االإ�شالمية حيث  للدولة  وا�شتمرار  انطالق  نقطة  �شكلت  فالطفيلة 
احت�شن الدولة العبا�شية واالأر�س التي انطلقت منها الدعوة العبا�شية من اأر�شها)احلميمة(، 
لت�شكل فيما بعد دولة قوية فتحت اأرا�س �شا�شعه حتى و�شلت اإلى اأوروبا وبالد الهند وال�شند. 

وبذلك تكون الطفيلة حا�شرة يف عملية الفتح اال�شالمي لبالد ال�شام وبيت املقد�س ومل 
تغب حلظة واحدة عنها، والدليل على ذلك هو معارك الطفيلة التي وقعت يف اإطار معارك 
الثورة العربية الكربى، التي كان لها االأثر  االأكربيف حترير بالد العرب من الظلم واجلهل.
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 اأ- العهود الإ�صالمية املتقدمة: 

كانت الطفيلة قد دخلت العهد االإ�شالمي يف عهد اخلليفة الرا�شدي عمر بن اخلطاب 
)ر�شي اهلل عنه(، حيث فتحها يزيد بن اأبي �شفيان �شلًحا، ثم اأ�شبحت املدينة واجلبال 
بقيت  ذلك  وبعد  وم�شر،  ال�شام  لفتح  املتوجهة  االإ�شالمية  للجيو�س  ممًرا  لها  املجاورة 
العثور يف منطقة الطفيلة على  االأموي حيث مت  العهد  االإ�شالمي يف  املدينة حتت احلكم 
العهد  االأموي جاء  العهد  وبعد  االأموي،  الع�شر  ازدهارها يف  دلياًل على  ُتَعدُّ  اأموية  نقود 
اأما يف  العبا�شي باأحداثه الطويلة، حيث كانت املدينة �شمن مقاطعات الدولة العبا�شية، 
العهد الفاطمي فقد حاول الفاطميون يف م�شر ال�شيطرة على املدينة؛ ملوقعها اال�شراتيجي 

الذي ي�شيطر على الطرق واملمرات بني ال�شام وم�شر وال�شحراء.

 ب- العهد ال�صليبي:

 تعر�شت الطفيلة للغزو ال�شليبي وقد بنى ال�شليبيون فيها قلعة حربية، كما اأ�ش�شوا 
�شد  يثورون  كانوا  الطفيلة  اأهايل  اأن  غري  اجلبال،  مركز  كانت  التي  غرندل  يف  ا�شقفية 
بقيادة  الثالث  بلدوين  ال�شليبي  القد�س  ملك  قام  ثم  واالأختترى،  الفينة  بني  ال�شليبيني 
اأما يف العهد  لل�شيطرة ال�شليبية،  اإخ�شاع املدينة  حملة ع�شكرية �شد الطفيلة، حيث مت 
واأعطيت  1188م(،   = )584هتتت  عام  يف  ال�شليبيني  من  املدينة  حترير  مت  فقد  االأيوبي 
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عهد  ويف  والبلقاء،  وال�شلط  ال�شوبك  مع  الدين  �شالح  �شقيق  التتعتتادل  للملك  اإقطاًعا 
 املعظم االأيوبي نقلت اأنواًعا خمتلفة من االأ�شجار حتى �شارت ت�شاهي دم�شق بذلك)19(.

وبعد االأيوبيني خ�شعت الطفيلة للمماليك)20( الذين ب�شطوا نفوذهم على املدينة، واأ�شبحت 
من مراكزهم املهمة، وهكذا ا�شتمرت املدينة حتى نهاية العهد اململوكي.

 ج- العهد العثماين)21( :

خ�شعت الطفيلة للحكم العثماين الذي �شيطر على معظم اأجزاء الوطن العربي، وذلك 
املمالك  �شمن  املدينة  ودخلت  عام )922هتتت = 1516م(،  دابتتق)22( يف  مرج  معركة  بعد 
العثمانية، وتفيد معلومات ووثائق ودفاتر الطابو العثمانية لعام )945هت = 1538م(، باأن 
االأو�شاع  العثمانية  الطابو  دفاتر  وتبني  والكرك،  للواء عجلون  تتبع  كانت  الطفيلة  مدينة 
ا قيمة التكاليف  ال�شكانية واالقت�شادية للمدينة يف القرن )10هت = 16م(، كما تبني اأي�شً
العثمانية مل  الوثائق  اأن  على  العثمانية،  للدولة  دفعها  واجب  والتي  ال�شكان  على  املرتبة 
تبني اأي معلومات اأخرى عنها، ولكن من ناحية اأخرى كانت الطفيلة اإحدى املراكز املهمة 
اأهم  العثماين، حيث كانت منزلة احل�شا من  ال�شامي يف العهد  القريبة من طريق احلج 

منازل احلجيج ما بني الزرقاء ومعان.

والطفيلة  الكرك  بتتالد  يف  هائلة  اأحتتتداث  دارت  17م(   = )11هتتت  القرن  بداية  ويف 
النزاع  بداأت عام )1022هت، 1613م( �شمن  االأمد، وقد  �شملت حروبًا و�شراعات طويلة 
�شكل  ا�شتمرت على  االأحداث  ولكن هذه  ا�شتمر حتى عام 1635م،  الذي  العثماين  املعني 
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 حروب داخلية وتدخلت القوات العثمانية اأكرث من مرة يف هذه ال�شراعات، اأما يف القرن
)12هت = 18م(، فال تذكر امل�شادر التاريخية اأحداًثا مهمة يف الطفيلة، ولكن يف القرن 
)13هت = 19م(، �شهدت الطفيلة اأحداث احلملة امل�شرية على بالد ال�شام يف عام )1253هت 
قوات  عام )1255هتتت = 1834م( �شد  ثورة  الطفيلة يف  اأهتتايل  �شارك  وقد  = 1832م(، 

اإبراهيم با�شا امل�شري، وقد قتل عدد من م�شايخ الطفيلة يف تلك الثورة)23(.

اأما يف عهد التنظيمات العثمانية)24(، فكانت هناك ناحية الطفيلة والغور اجلنوبي يف عام )1285هت 
= 1868م(، وكانت هذه الناحية تتبع للواء حوران، ثم اختفت هذه الناحية من خريطة التق�شيمات االإدارية 
العثمانية منذ عام )1288هت = 1871م(، ولكنها تتبع لق�شاء الكرك، و يف عام )1310هت = 1892م(، 
مت ت�شكيل ق�شاء الطفيلة �شمن ت�شكيالت لواء معان والذي عرف فيما بعد بلواء الكرك، وكان هذا 
الق�شاء من ال�شنف الثالث ثم رفع يف عام )1318هت = 1900م( اإلى ال�شنف الثاين وكان مركز مدينة 
الطفيلة، وقد ات�شف هذا الق�شاء ب�شغر م�شاحته، وكان ي�شم االأرا�شي الواقعة بني وادي احل�شا �شمااًل 
 اإلى وادي الفيدان جنوًبا، كما كان الق�شاء قليل ال�شكان ويخلو من الرثوات الطبيعية با�شتثناء الزراعة.

وا�شباعه،  و�تتشتتانتتا،  وبتت�تتشتتريا،  )الطفيلة(  املتتركتتز  فيها  مبتتا  قتترى   )  5( ي�شم  الق�شاء  وكتتتان 
و�تتشتتم  1894م(،   = )1312هتتتتتتت  عتتتام  يف  التتقتت�تتشتتاء  لتتهتتذا  اإدارة  جمتتلتت�تتس  �تتشتتكتتل  وقتتتد  وعتتيتتمتته، 
 متتتن اأعتت�تتشتتائتته املتتنتتتتتختتبتتني عتتتتتتددًا متتتن متت�تتشتتايتتخ التتطتتفتتيتتلتتة، متتثتتل : التت�تتشتتيتتخ ذيتتتتتاب التتتعتتتوران،

�شكل  1898م(،   = )1316هتتتت  عتتام  ويف  املتترايف،  خ�شري  حممود  وال�شيخ  التتعتتوران،  حممد  وال�شيخ 
العوران،  العوران، عبداهلل  اأع�شائه املنتخبني  �شامل العطيوي، عبدربه  هذا املجل�س الذي �شم من 

عبدالعزيز اجلرابعة.
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بتتاإيتتحتتاء من  وجتتمتتيتتع هتتتتوؤالء متتن عتت�تتشتترية واحتتتتدة، وقتتتد جتتترى اختتتتتيتتار تر�شيحهم 
ال�شيخ ذياب العوران.

وقد افتتح العديد من الدوائر واملراكز الر�شمية العثمانية يف مركز الق�شاء باالإ�شافة 
لقائم مقامية الق�شاء، ومن تلك الدوائر)25(:

- مكتب التح�شيالت ال�شريبية.
- دائرة االأرا�شي والطابو.

- �شعبة املعارف : وكان يف الطفيلة مدر�شة ابتدائية يدر�س فيها عدد من الطلبة.
- املحكمة ال�شرعية.

- دائرة الربيد والهاتف.

وقد تعر�س ق�شاء الطفيلة يف عام )1899 ت 1900م( ملوجات من اجلراد الذي اأتلف 
ق�شًما من املحا�شيل الزراعية، وقامت اإدارة الق�شاء بالتعاون مع مت�شرفية لواء الكرك 
اأهايل الطفيلة يف ثورة الكرك �شد الدولة العثمانية  مبكافحة هذه املوجات، كما �شارك 
عام ) 1328هت = 1910م(، كما �شاهم اأهايل الطفيلة يف اأعمال الثورة العربية الكربى 
�شد االأتراك 1916م حتى 1918م حيث خرج العثمانيون من البالد ودخلت املدينة العهد 

الوطني االأردين اعتباًرا من عام 1921م )26(.
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دور الطفيلة يف الثورة العربية الكربى)27(:

يف عام 1908م ُعنينِّ ال�شريف احل�شني بن علي �شريفًا واأمريًا ملكة املكرمة، وقد كان 
اآنذاك منفيًّا يف العا�شمة العثمانية ا�شتانبول، ويف العا�شر من حزيران اأطلق احل�شني بن 
العرب  الذين عانى  االأتتتراك،   الكربى على  العربية  الثورة  معلًنا  االأولتتى  الر�شا�شة  علي 
منهم ما عانوا من اإهمال وظلم وجهل وتخلف، وكان اأن تلقى احل�شني بن علي الوعود من 

الربيطانيني بقيام مملكة عربية وباأن يكون احل�شني  ملكًا للعرب .

ثالثة  اإلى  اجلي�س  وق�ّشم  اأهدافها،   لتحقيق  باالنطالق  العربية  الثورة  بداأت جيو�س 
جيو�س بقيادة اأبناء احل�شني وهم في�شل وعبداهلل وعلي، وكانت مهمة جي�س االأمري في�شل 
التوجه  �شمااًل اإلى العقبة، ومنها اإلى دم�شق،  وكان االأمري زيد بن احل�شني معاونًا له وكان  
�شاعده االأمين،  دخل هذا اجلي�س العقبة يف 6 متوز عام 1917م .ويف كانون الثاين عام 
1918م وحني كان االأمري في�شل مقيما يف القويرة  اأبلغ  اأهايل الطفيلة و�شيوخها االأمري 
ترحيبهم بقوات الثورة للدخول اإلى الطفيلة والوقوف اإلى جانب الثورة �شد االأتراك، وقد 
اأي يف  نف�شه  ال�شهر  ويف  الطفيلة،   األى  تتجه  قوة  ليقود  زيدا  اأختتاه  في�شل  االأمتتري  اأر�شل 
16كانون الثاين عام 1918م، دخل االأمري زيد بجي�شه الطفيلة من جهتها اجلنوبية،  وخيَّم 
ي�شمى من ذلك  اأ�شبح  الذي  الطفيلة  القادة يف احلي اجلنوبي يف  بجي�شه ومن معه من 
الوقت بحي وادي زيد، ويف بقعة مرتفعة منه كان خميم االأمري وجي�شه وهو املكان الذي 

�شمي فيما بعد با�شم االأمريية ن�شبة اإلى االأمري زيد .
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وعن ترحيب اأبناء الطفيلة بقادة الثورة ورغبتهم بامل�شاركة فيها ي�شري املوؤرخ �شليمان 
اأالأتراك هو ما  الثورة والتخل�س من  بامل�شاركة يف  اأهل الطفيلة ورغبتهم  اأن  اإلى  املو�شى 
دفعهم لدعوة االأمري في�شل حني كان يف القويرة للتوجه اإلى الطفيلة لتحريرها من االأتراك 

واحلامية الركية فيها،  يقول املو�شى :

ولو  ورغبتهم يف ذلك،  اأهلها  الطفيلة من خالل  اإلى  امتدت  الثورة  اأن  نرى  "وهكذا 
�شمم اأهل الطفيلة على املقاومة،  وتعاونوا مع احلامية الركية لغدت مهمة قادة الثورة 

ع�شرية للغاية " )لورن�س والعرب �س148(.

اخلام�س  يف  وحتتتديتتدًا  الطفيلة  احل�شني  بن  زيتتد  االأمتتري  دختتول  من  اأيتتام  ت�شعة  بعد 
والع�شرين من كانون الثاين عام 1918م وقعت معركة الطفيلة امل�شهورة مع االأتراك، التي 
من  ال�شمال  اإلى  والواقع  فيه  وقعت  الذي  املكان  اإلى  ن�شبة  الدقيق"،  "ِحد  معركة  ت�شمى 
الطفيلة .وهي املعركة التي اأر�شل فيها ملك بريطانيا جورج اخلام�س برقية تهنئة اإلى امللك 

احل�شني بن علي يف مكة يف الثالثني من كانون الثاين عام 1918م يقول فيها :

يف  العدو  على  املقدام  ولدكم  ملظفريات  العظيم  �شروري  عن  باإعرابي  اأ�شرع  "اإنني 
اإنَّ حجارة  املعركة؛ حيث  فيه  وقعت  الذي  املكان  ال�شوان هنا  واأر�س    ." ال�شوان  اأر�س 

املكان �شوانية)28( .

ملك بريطانيا جورج اخلام�س
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كان اجلي�س الركي قد اأعدَّ اإعدادًا جيدًا عددًا وعدة وعتادًا، فقد زاد عدد اأفراده من 
لني بالأ�سلحة و�ملد�فع،  وكانو� على وعي تام باأهمية  �سباط وجنود على �ألف مقاتل حممَّ
منطقة الطفيلة اال�شراتيجية والع�شكرية وال �شيَّما قربها من اخلط احلديدي الذي يزود 
املناطق اجلنوبية باالإمدادات الع�شكرية وهم يتابعون حتركات جيو�س الثورة العربية من 
العقبة باجتاه ال�شمال، ومن يلتف حول الثورة من �شيوخ الع�شائر والقبائل من البدو واملدن 
والقرى االأردنية .وكان هذا اجلي�س بقيادة حامد فخري اأحد القادة االأبطال يف احلرب 
ليقود فرقة)48 (، وهي من فرق اجلي�س الركي  اإلى املنطقة  االأولى، وقد توجه  العاملية 
حلماية �شكة احلديد من عمان اإلى الفريفرة الأهمية هذا اخلط كما ذكرنا ع�شكريًّا لهم،  
اأر�شل  الطفيلة  اإلى  ي�شل  اأن  وقبل  رومانيا،  يف  بخار�شت  بفاحت  يلقب  القائد  هذا  وكان 
الثورة �شدهم، واأجربوا احلامية الركية يف الطفيلة  اأهلها الأنهم نا�شروا  اإلى  تهديداته 

بقيادة زكي احللبي على اال�شت�شالم، وهّددهم باأنه �شيقلب عاليها �شافلها.

وعندما و�شلت تهديداته اإلى اأبناء الطفيلة اجتمعوا �شيوخًا ورجااًل و�شبابًا،  وتوجهوا 
واملتطوعني  اجلي�س  قيادة  منه  وطلبوا  حوله،  والتفوا  الطفيلة  يف  زيد  االأمري  خميم  اإلى 
جي�شه  الأن  وتتتردد  ذلك  عن  االأمتتري  اعتذر  ال�شمال،  من  القادم  االأتتتراك  جي�س  ملواجهة 
النظامي والقوة التي يقودها ال تتجاوز ال�شتني رجاًل، وال ميلك من االأ�شلحة اإال القليل وهو 
يعلم العدد والعدة وال�شالح الذي قدم مع حامد فخري، وحتت رغبة هوؤالء الرجال الذين 
تكلموا با�شم الطفيلة واأنهم متطوعون مع اجلي�س النظامي يحاربون باإمرته وحتت لوائه، 
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واأنهم �شيكونون مع الثورة �شد االأتراك، حيث وقف اأحد الرجال ليقول اأمام االأمري :

" الأن حالنا جميعًا اأيها ال�شريف ومعنا اأطفالنا وال�شبيان ت كما تراهم ت نق�شم باهلل 
اأن ننتظر حني تنتظر، واأن ن�شري حني  ت�شري، واأن ال ندين للرك بالطاعة، واأن  العظيم 

نح�شن معاملة من يتكلم العربية،  واأن جنعل اال�شتقالل فوق حياتنا واأهلنا واأموالنا ")29(

ثم وقف رجل اآخر وقال: يا �شاحب ال�شرافة، ونزيدكم خربًا اأن رجالنا املقيمني يف 
وادي احل�شا من البارحة حتى �شباح اليوم يقاتلون الرك فتوكل على اهلل .

واأمام هذا التاأييد والدعم ال�شعبي لالأمري لّبى الدعوة وار�شل ر�شالة اإلى االأمري في�شل 
يقول فيها : )اإن اأهل الديرة اليوم مربوطون بنا من كل وجه .. والتحفوا بنا بر�شائهم،  

و�شّلموا اأطفالهم اإلينا،  وباعوا اأرواحهم معنا ( مذكرات االأمري زيد )30(.

وانطلق االأمري زيد ومعه جي�شه النظامي واملتطوعون من الطفيلة  وقراها اإلى منطقة 
العي�س امل�شرفة على الطفيلة من اجلهة ال�شمالية،  وكانت هناك فرق متطوعة من قرية 
االأخرى  والقرى  وعفرا  واللعبان  احل�شا  وادي  من  اأخرى خرجت  وفرق  وما حولها  عيمة 
القريبة والعربان يف هذه املناطق لتهاجم خميم اجلي�س الركي فاأوقعت خ�شائر كبرية يف 
جي�س االأتراك جعلت القائد الركي يف حرية وقلبت كل موازينه وخططه الع�شكرية التي 
و�شعها ال�شرداد الطفيلة والق�شاء على اأهلها، ومتكن املقاتلون من قتل حامد فخري قائد 

اجلي�س الركي الذي كان يقول : )هوؤالء العرب جعلوا قوانني احلرب عاليها �شافلها (.

امللك علي ملك احلجاز
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التي  االأم�س  :" اإن معركة  املرايف يف مذكراته  يقول عبداملهدي بن حممود  املعركة  وعن هذه 
ثّوار  التقى فيها رجال  العام 1918م،  الثاين من  حدثت يوم 12 ربيع االآخر 1366هت يف 25 كانون 
احلدث  يف  ي�شاركن  ون�شاء  ب�شغف،  القتال   ميار�شون  الرجولة،  مطلع  يف  و�شباب  طوارئ  و�شبيان 
لل�شرورة،  وكاأن �شكان البلدة وقراها وجريانهم البدو يتداخلون ويلتقون معًا يف �شالة غروب من 

�شهر مبارك ويف م�شهد �شارم ومثري " نقالً عن القوابعة �س82.

للجيو�س  بالن�شبة  واأهميتها  العماد م�شطفى طال�س عن معركة الطفيلة  وقد حتدث 
العربية فقال :

اإن  اآماله،  بع�س  وحقق  العربي  اجلي�س  معنويات  من  الطفيلة  على  اال�شتيالء  "رفع 
معركة الطفيلة كانت من اأق�شى املعارك واأعنفها، وقد اأحدثت �شدمة عنيفة للم�شتعمرين 

االأتراك،  وعندما حاولوا ا�شرجاعها منيت قواتهم بهزمية �شاحقة " )31( . 

العماد م�شطفى طال�س



الفصل الثالث

     امل�ساحة وال�سكان
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الفصل الثالث
امل�صاحة وال�صكان

تبلغ م�شاحة املحافظة ) 2132كم2(، حيث تبلغ ن�شبتها اإلى اململكة حوايل 2.4 % . 
ويتبع لها من الناحية االإدارية ما يلي:)32(

لواء ق�صبة الطفيلة )املركز(: ومركزه مدينة الطفيلة، وي�شم 19 بلدة وقرية، ويبلغ 
عدد �شكانه )47 األف ن�شمة( ح�شب اإح�شاء عام ) 2004(.

�شكانه عتتدد  ويبلغ  وقتترى،  بلدات   9 وي�شم  ب�شريا،  بلدة  ومتتركتتزه  بيي�ييصييرا:   ليييواء 
)20 األف ن�شمة( ح�شب اإح�شاء )2004م(.

لواء احل�صا: ومركزه بلدة احل�شا، وي�شم 3 بلدات وقرى،  وعدد �شكانه )10 اآالف ن�شمة( 
ح�شب اإح�شاء عام )2004م(، وقد بلغت الكثافة ال�شكانية فيه )37،55 �شخ�س/كم2( )33(.
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�صكان الطفيلة:

يذكر الرحالة ال�شوي�شري بيديكي اأن عدد �شكان الطفيلة يف عام 1912م كان 15 األف 
ن�شمة، ويف العام 1915 كانت الطفيلة ق�شاء يف �شرق االأردن، وبلغ عددها �شكانها اآنذاك 

7.750 ن�شمة، منهم 4394 ذكور و3356 اإناث)34(.

اإلتتى  1950 عتتام  الطفيلة  �شكان  عتتدد  ارتتتفتتع  فقد  االإحتت�تتشتتاءات  تتتقتتديتترات   وبح�شب 
)23461  ( ن�شمة، منهم )12197 ( ذكور و)11264 ( اإناث.

وقد كانوا يعملون باحلرف واملهن اليدوية؛ حيث اإنه يف العام 1950 كانت هنالك 100 
حرفة و�شنعة يف الطفيلة، منها 94 يدوية و6 اآلية.

وكانوا يعملون اأي�شًا يف التجارة؛ حيث اإنه يف العام 1950 كان هنالك 22 تاجر مفرق 
بالطفيلة،  وال يوجد تاجر جملة، وكان هنالك 64 بقالة فقط. 
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ويف الع�صر احلديث )35(:

ت�شري البيانات الدميوغرافية للتعداد الوطني االأردين لعام 2004 اإلى اأن عدد �شكان 
حمافظة الطفيلة بلغ 81،000 ن�شمة،  بينما قدر عدد �شكان حمافظة الطفيلة ح�شب دائرة 
االإح�شاءات العامة لعام 2008 بحوايل ) 81900( ن�شمة؛ اأي ما ن�شبته )1.4%( من �شكان 
وعني  الطفيلة،  مدينة  اأهمها  �شكانًيا،  ( جتمًعا  على )41  ال�شكان  هوؤالء  ويتوزع  اململكة، 
التجمعات  باقي  على  فيتوزعون  ال�شكان  باقي  اأما  واحل�شا،  وب�شريا،  والعي�س،  البي�شا، 
ال�شكانية، وت�شكل ن�شبة ال�شكان الذين يقطنون الريف حوايل )29.6%(، يف حني ت�شكل 
ال�شكانية  الكثافة  وتبلغ  املحافظة،  �شكان  عدد  اإجمايل  من   )%71.4( احل�شر  ن�شبة 
)37.1( �شخ�س/كم2، وبلغ عدد االأ�شر )14368 ( اأ�شرة تقريًبا، حيث بلغ متو�شط حجم 
االأ�شرة )5.7( فرد. وفيما يتعلق بتوزيع ال�شكان ح�شب اجلن�س فت�شري االإح�شاءات اإلى اأن 
ن�شبة الذكور ت�شل اإلى )50.9%( ون�شبة االإناث اإلى )49.1%( من اإجمايل عدد �شكان 
املحافظة،  واجلدول التايل يبني توزيع ال�شكان ح�شب اجلن�س واللواء والكثافة ال�شكانية يف 

حمافظة الطفيلة.
التوزيع ال�شكاين ح�شب اجلن�س واللواء والكثافة ال�شكانية يف حمافظة الطفيلة )36(:

معدل 

الكثافة 

ال�صكانية
فرد/كم2

الن�صبة

%

امل�صاحة

كم2

الن�صبة من 

املحافظة %

اللواءعدد ال�صكان )ن�صمة(

ذكوراأناث

ق�شبة الطفيلة4650.2110962.32492026100
ب�شريا40.523.552025.71040010650
احل�شا16.926.358012.048804950
املجموع37.1100220910081900

حوايل   الطفيلة  �شكان  عدد  بلوغ  اإلتتى   2010 لعام  ال�شكان  تقديرات  اأ�شارت  بينما 
85،600 ن�شمة.
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التق�صيمات  الإدارية للمحافظة : 

وبتاريخ  الكرك،  حمافظة  اإلتتى  تتبع  اإداريتتة  وحتتدة  االإمتتارة  عهد  منذ  الطفيلة  كانت 
1985/12/16 �شدرت االإرادة امللكية ال�شامية برفيعها من لواء اإلى حمافظة، ومبوجب 
االإداريتتة  الوحدات  من  تتاألف  الطفيلة  اأ�شبحت   1995 لعام  االإداريتتة  التق�شيمات  نظام 

التالية:

اأوال  : لواء ق�صبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة.

ثانًيا : لواء ب�صرا.

ثالًثا :  لواء احل�صا.

الداخلية  وزارة  عن  ال�شادر  االإداريتتة  التق�شيمات  نظام  من   )  11( املتتادة  ومبوجب 
واملعدل عام 2000، تنق�شم حمافظة الطفيلة اإلى ثالثة األوية)37(:

ا�شم اللواء املناطق عدد ال�شكان2004 املركز االإداري

لواء ق�شبة الطفيلة ي�شم مدينة الطفيلة
و19 بلدة وقرية 46،892 مدينة الطفيلة 1

لواء ب�شريا ي�شم 9 بلدات وقرى 19،343 ب�شريا 2
لواء احل�شا ي�شم 3 بلدات وقرى 9،032 احل�شا 3
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الطفيلة  جتتنتتوب  تقع  التتتتتي  )بتت�تتشتتريا(  بتتلتتدة  الطفيلة  حمافظة  بتتلتتدات  اأبتتترز  ومتتن 
ثم  قرون،   8 مدة  الع�شر احلديدي  االأدوميني يف  عا�شمة  كانت  وقد  بحوايل )22كتتم(، 
�سانا  قرية  ا  �أي�سً �ملحافظة  تو�بع  وم��ن  �ل��روم��ان،  �إل��ى  بعدهم  وم��ن  �لأن��ب��اط  �إل��ى  �آل��ت 
االأردنية يف  الراثية  القرى  اأهم  القرية من  وُتَعدُّ هذه  الِعّلمي،  �شفح جبل  تقع على  التي 
عام تاأ�ش�شت  التي  الطبيعية  �شانا  حممية  هناك  �شانا  من  وبالقرب  احلا�شر،   الوقت 
عن  تبعد  وهي  املتعددة،  الربية  احليوانات  من  جمموعة  على  حتتوي  والتي  )1989م(، 

مركز حمافظة الطفيلة ع�شرين كيلو مرًا اإلى اجلنوب.

قرى وبلدات الطفيلة:

الد�شتور ي�شمى  املتتادة)120 ( من  االإدارية ال�شادر مبقت�شى  التق�شيمات  وفق نظام 
هذا النظام نظام التق�شيمات االإدارية لعام 2000 وُيَعمل به اعتبار من 2000/1/1، ووفق 

املادة )11 ( منه تتاألف حمافظة الطفيلة من االألوية واالأق�شية التالية:
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ارحابالطفيلة
ا�شباعهالعني البي�شاء

جمادلالعي�س
عفراعيمة

عابور�شنفحة، ارومي، عرفة
تلعة ح�شنيعايل

املعطنالنمتة
الرببيطةاأبو بّنا
اللعبان�شيظم
ال�شلع
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اأم �شرابب�شريا
�شيل ريعاالقاد�شية

حلظةغرندل
ال�شحل�شانا، الر�شادية

لواء ب�شريا ومركزه ب�شريا، ويتاألف من القرى والبلدات التالية:

 لواء احل�شا ومركزه احل�شا، ويتاألف من القرى والبلدات االآتية )38(:

احل�شا
اجلرف
العالية

وفيما ياأتي تف�شيل وتعريف ببع�س هذه القرى والبلدات:
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ب�صريا:

قرية ب�شريا تقع على بعد 22 كم جنوب �لطفيلة، وي�سري خمطوط تاريخها �إلى �أنها 
عا�شمة مملكة االأدوميني، هذه اململكة التي كانت ثالث مملكة تن�شاأ على تراب )االأردن(، 
وبعد ذلك مملكة )عمون( وعا�شمتها )عمان(، ومملكة )موؤاب ( وعا�شمتها )الكرك(.  
ويعني ا�شم ب�شريا يف جذرها العربي الدرع اأو الر�س، وهي يف طبيعة موقعها وحت�شينها 
»املعقل  باأنها  الغربية  امل�شادر  بع�س  و�شفتها  وقد  الو�شف،  هذا  مع  تت�شابه  باجلبال 
يف  زاد  مما  واحتتد،  ومدخل  خمرج  ولها  باجلبال،  حممية  طبيعتها  من  فهي  الطبيعي«، 

حت�شينها ومنعتها.

وتعد ب�شريا النموذج املحوري للمدن االأدومية القدمية، فهي العا�شمة ململكتهم التي 
دامت 8 قرون،  ومن التمعن يف �شريتها ميكن تتبع تاريخ االأدوميني، هوؤالء البدو ال�شاميني 
الذين امتدت ح�شارتهم من القرن الثالث ع�شر قبل امليالد حتى القرن ال�شاد�س امليالدي.

كما اأن معنى كلمة اأدوم ي�شري اإلى اللون االأحمر اأو االحمرار، وهو ما ينطبق على كثري 
من اأرا�شي مملكة اأدوم ب�شخورها احلمراء، ويقول عنها الروائي �شليمان القوابعة: »اأقام 
العهد  اأ�شفار  يف  كثريا  ذكرها  يردد  التي  «ب�شرا«  ق�شبتهم  وكانت  دولتهم،  االأدوميون 
القدمي،واأثبتت احلفريات املتتالية اأنها بلدة ب�شريا احلالية، وكانت تلك الدولة تت�شع من 
ب�شريا �شمااًل حتى و�شلت يف تخومها اإلى وادي زارد -احل�شا-، كما ات�شعت نحو اجلنوب 

حتى �شملت ع�شيون جابر-العقبة-، وزادت مدنها على الثالثني عدا القالع واحل�شون.

فريق وزاري يلتقي باملزارعني واملواطنني املجاورين ملحطة التنقية بالطفيلة
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وعند احلديث عن ب�شريا ال بد من املرور على مقام »احلارث بن عمري االأزدي« على 
اأطراف القرية، فقد كان حاماًل لر�شالة النبي، و�شفريًا لدعوة احلق، قتله »�شرحبيل بن 
عمرو الغ�شاين«، وعلى اإثر ذلك جهز ر�شول اهلل )      ( جي�س موؤتة،  وهي عا�شمة مملكة 

)اأدوم( التي دامت الأكرث من ثمانية قرون.

د العربانيون يف بع�س مدوناتهم اأنهم هاجموا االأدوميني يف ب�شرا – ب�شريا–  وقد ردَّ
ومار�شوا القتل وتعلَّلوا به« )39(.

عيمة:

تقع البلدة على بعد 12 كم اإلى ال�شمال الغربي من مدينة الطفيلة، وهي قرية مهيبة 
يف موقعها، وادعة جميلة، حيث اإن اأول ما يلفت نظر امل�شاهد لها هو جمال البلدة القدمية  
وحولها البيوت احلديثة التي ي�شكنها اأهل عيمة، ويحر�شون من مواقعهم فيها تلك الذاكرة 

التي ما تزال عامرة يف بيوتها القدمية.

اأو  العائمة  من  ماأخوذة  تكون  اأن  املمكن  من  عيمة  ت�شمية  اأن  اإلى  القرية  كبار  ي�شري 
من النعيم )اخلريات(، فقد كان يف القرية خريات زراعية كثرية، وقد يكون ا�شمها يف 
االأ�شل النعيمة، وكان بع�س الكبار ي�شميها بهذه الت�شمية. اأما الباحث حممود �شامل رحال، 
بقوله:  االأردنية«  والقرى  املدن  ومعاين  اأ�شماء  يف  ال�شامي  »امل�شرك  كتاب  يف  فيذكرها 
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»عيمة: بال�شامي امل�شرك مبعنى مكان اخِلَرب. وباالآرامية عي: اأطالل، اأنقا�س، خراب، 
كومة من احلجارة، رجمة«. 

وي�شري الباحث ركاد ن�شري يف كتابه »املعاين اللغوية الأ�شماء املدن والقرى واأحوا�شها 
كان؛  ما  العط�س  �شدتها؛  اأو  اللنب  �شهوة  »العيمة:  اأن:  اإلى  الها�شمية«  االأردنية  اململكة  يف 
والعيمة من املتاع: خياره، ورد ا�شم ُعّمة يف �شفر ي�شوع«. اأما الدكتور حممد عبده حتاملة، 
فيذكر يف اجلزء الثالث من »مو�شوعة الديار االأردنية« باأن: »عيمة يعني ا�شمها يف اللغات 
ال�شامية: مكان اخلرب )جمع خربة(، فباالآرامية والعربية معنى كلمة )عي(: اأطالل اأو 
يف  ومعناهما  عيني،  باالآرامية:  وجمعها  عييم،  بالعربية:  )عي(  وجمع  رجم.  اأو  اأنقا�س 

اللغتني ال�شاميتني: اأكوام من احلجارة.

جرف الدراوي�س

بلدة  بعد  ال�شحراوي  الطريق  مبحاذاة  الطفيلة،تقع  حمافظة  يف  اأختترى  قرية  هذه 
احل�شا، حيث يحدها من ال�شرق الطريق ال�شحراوي، ومن الغرب بقعة املناعني والتوانة، 
اال�شم  هذا  الدراوي�س(،  )جرف  احل�شينية،وا�شمها  اجلنوب  ومن  احل�شا،  ال�شمال  ومن 
الذي جرت عليه تغيريات عديدة خالل الزمان قبل اأن ي�شتقر على تركيبته االأخرية هذه؛  
حيث اإنه كان اال�شم االأول لها هو )اجلرف(،  الذي اأطلق على املكان لوجوده يف منطقة 

AD-DUSTOUR

äÉ¶aÉfi

15 õæàµJh 000 á«aƒ÷G É¡gÉ«Ã á«æZ% »àjõdG ôî°üdG øe

äÉ˘˘fƒ˘˘©ŸGh IÒ¨˘˘°üdG ™˘˘jQÉ˘˘˘°ûŸG ihó˘˘˘L ∫ƒ˘˘˘M ä’DhÉ˘˘˘°ùJh 00 Qƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ô˘˘˘J ⁄ äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S ò˘˘˘æ˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘d §˘˘˘£˘ ˘˘N ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûe
¿ÉYô≤dG óLÉe - Qƒà°SódG - á∏«Ø£dG  [

±ô˘L ‘ ô˘µ˘°ù©˘dG  äƒ˘«˘H ∫Ó˘WG å«˘M ΩÉ˘Y á˘˘Ä˘˘e π˘˘Ñ˘˘b
ójó◊G áµ°S á£fi å«Mh .. ó¡°ûàd áªKÉL .. ¢ûjhGQódG
RÉé◊G ≈àM ÉHƒæLh ’Éª°T ±’’G ... É¡dÓN øe π≤æJ »àdG
…òdG ™aóŸG õjRG ™ª°ùJh .. ácô©ŸG ≈¶∏H ô©°ûJ OÉµJ  ..
.... áeõ¡æŸG ∫ƒ∏ØdG ∞°ü≤j ƒgh  z¿ÉÑ°†¨dÉH{  ‹Ég’G √ƒª°SG
..iÈµdG á«Hô©dG IQƒãdG ä’ÉLQh á≤£æŸG ôFÉ°ûY AÉæHG ój ≈∏Y

.
AGƒd ‘ ÊÉãdG ÊÉµ°ùdG ™ªéàdG{ ¢ûjhGQódG ±ôL ájô≤a
øe äGó«¡°ûdGh AGó¡°ûdG âeób »àdG zÉ°ù◊G áæjóe ó©H É°ù◊G
.... º¡àeGôch Üô©dG IõY π«Ñ°S ‘ ..ÉgôFÉ°ûY äÉæHh AÉæHG
á˘jOÉ˘°üà˘b’G  É˘¡˘à˘«˘ª˘gG »˘°VÉŸG ¿ô˘≤˘dG ™˘∏˘£˘e ‘ É˘˘¡˘˘d ¿É˘˘c
Üƒæ÷G º«∏bG ‘ §°SƒàŸG »é«JGÎ°S’G É¡©bƒŸ Gô¶f ájôµ°ù©dGh
áµ°ùd á£fi OƒLƒd É«°ù«FQ ÉjQÉŒ Gõcôe âfÉc å«M ....
øe RÉé◊Gh ΩÉ°ûdG OÓH ÚH π°UGƒdG §ÿG Qhôeh É¡«a  ójó◊G
º¡à°û«©e ‘ É¡fÉµ°ùd »°ù«FôdG OÉªàY’G ¿Éch ... É¡£°Sh
AÉ≤d É¡«∏Y ¿ƒ∏°üëj É˘eh á˘«˘°TÉŸG á˘«˘Hô˘Jh á˘YGQõ˘dG ≈˘∏˘Y ...
¿Éc ... º¡°SÉÑdh ºgDhGòZ  ... QÉéàdG áeóNh è«é◊G IOÉaQ
º¡JÉeóN zá°†jÉ≤e{ øeh ...  º¡«°TGƒeh º¡«°VGQG èàæJ É‡
¤G Ú¡éàŸG ΩÉ°ûdG QÉŒ ¬∏ªëj ¿Éc É‡ ™FÉ°†ÑH  º¡JÉéàæeh

. RÉé◊G
óe ≈∏Y §°SƒàJ »àdG ¢ûjhGQódG ±ôL ájô≤a Ωƒ«dG ÉeG
øe ±’’G äÉÄe ... ÉHôZh  ÉHƒæLh Ébô°Th ’Éª°T ... ô°üÑdG
... áHò©dG √É«ŸÉH É¡°VQG ±ƒL »æ¨dG... AGOô÷G äÉ‰hódG
ôî°üdG{ øe áµ∏ªŸG ¿hõfl øe %15 ¬àÑ°ùf Ée É°†jG õæàµJh
øY ó©ÑJ  »àdGh ...  øW ¿ƒ«∏e 43 ƒëæH Qó≤ŸG z»àjõdG
∑ôµdG øYh ºc 80 ÉHƒæL ¿É©e øYh ºc 45 á∏«Ø£dG áæjóe
Éæg IôKÉæàŸG ∫RÉæŸG øe äÉÄe ™°†H  º°†J É¡fÉa  ...  ºc85
¿hÒãc ) áª°ùf 2500 ¤G 1500 ÚH Ée É¡æ£≤j ... ∑Éægh
øe ºZôdÉHh (º¡«°TGƒŸ AÉŸGh CÓµdG øY ÉãëH º°SGƒŸG ‘ ¿ƒ∏–ôj
ójôH , AÉHô¡c , √É«e ,  ¥ôW) øe É¡«a á«°SÉ°S’G äÉeóÿG ôaGƒJ
õcôe , á«ë°U IOÉ«Y ,Qƒcò∏d iôNGh çÉfG á°SQóe , ∞JÉgh

 ™ªà› á«ªæJô≤aG áeó≤e ‘ ¢ûjhGQódG ±ôL âdGR Óa (»∏fi
. á«fOQ’G iô≤dG

.. AÉ°ùe ÉMÉÑ°U  ...ÉgAGôë°U ôîÁ …òdG QÉ£≤dÉa

... QÉŒ ’h ÜÉ˘cQ Ó˘a .. äÉ˘Ø˘°Sƒ˘Ø˘dG ΩÉ˘˘N π˘˘≤˘˘æ˘˘d ¢ü°üN

... áÑ≤©dGh ¿É˘ª˘Y ÚH …hGô˘ë˘°üdG ≥˘jô˘£˘dG ø˘e ¿hô˘HÉ˘©˘dGh
∫ÉªY’G ≈∏Y OÉªàY’Gh ... É¡dÓWG IógÉ°ûÃ ¿ƒØàµj OÉµdÉH
... á°û«©ŸG äÉÑ∏£àe §°ùHG Òaƒàd »°TGƒŸG á«HôJh á«YGQõdG
äó©J á«dÉààe ±ÉØLh §ëb äGƒæ°S AGôL .. ó› ÒZ íÑ°UG
π˘ª˘©˘dG ä’É› ¬˘«˘a âeó˘©˘fG âbh ‘ ..... äGƒ˘æ˘°S ô˘˘°û©˘˘dG
á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘dG äÉ˘Yhô˘°ûŸG á˘eÉ˘bG ø˘e â«˘˘æ˘˘ã˘˘à˘˘°SGh  á˘˘∏˘˘jó˘˘Ñ˘˘dG

 ≥°T  .. AÉLh  zá«é«JGÎ°S’G{á∏«Ø£dGh É°ù◊G ÚH ójóL ≥jôW
¿G ‘ πeCG ≈fOG »¡æ«d ... É¡£°Sh øe QÉŸG ‹É◊G ≥jô£∏d ÓjóH

. É¡à«ªgGh Égó› É¡«dG Oƒ©j

äÉª«©ædG ÖFÉædG
Aƒ°S øY ºLÉf ∂dP ¿G ∫Éb äÉª«©ædG óæ°S Üƒæ÷G hóH ÖFÉf
áeÉbG ≈∏Y Égõ«cÎa áÑbÉ©àŸG äÉeƒµ◊G ô¶f ô°übh §«£îàdG
É¡dƒMh áª°UÉ©dG ‘  á«é«JGÎ°S’G ájƒªæàdG äÉYhô°ûŸG á«ÑdÉZ
ΩóY á∏µ°ûe RÈàd iôNG ≥WÉæe äÉeCGh  ... ≥WÉæe ¢û©fG ...
øe ÌcG ‘ ádÉ£ÑdGh ô≤ØdGh   ´ƒ÷G  áØ∏fl .... ‘Gô¨ÁO ¿RGƒJ

. áMÉ°ùe áµ∏ªŸG å∏K
á∏gDƒe äGAÉØch ... á∏¨à°ùe ÒZ OQGƒe Üƒæ÷G ‘ ∫Ébh
ádÉ£H  ¬«ah ä’ÉÛG ∞∏àfl ‘ πª©∏d äGQó≤dGh äGÈÿG ∂∏“
ºàj ÚMh ÉæfÉa πHÉ≤ŸÉHh... áæ°S ó©H áæ°S É¡ªéM ójGõàj
∂dP ¿É˘a ¢ûjhGQó˘dG ±ô˘L ‘ á˘«˘é˘«˘JGÎ°SG äÉ˘Yhô˘°ûe á˘eÉ˘˘bG

 º«∏b’G ¿Éµ°S πeÉc ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©«°S
≥WÉæŸG »bÉH ÜÉ°ùM ≈∏Y Üƒæ÷G õ«ªàH ÖdÉ£f ’ ±É°VGh
øWƒdG AÉLQG áaÉc πª°ûàd äÉÑ°ùàµŸG ™jRƒJ ádGó©H ÖdÉ£f πH
∂∏ŸG ádÓL äÉ¡«LƒJ ÉfÉæÄªWG ÉfOGRh GÒãc ÉæMôaG ó≤dh ...
Ée iÔd QÉ¶àf’G É˘æ˘«˘∏˘Yh ... º˘«˘dÉ˘bG ¤G á˘µ˘∏˘ªŸG º˘«˘°ù≤˘à˘H

√òg èdÉ©j ¿G πeCÉf …òdGh º«dÉb’Gh IóæL’G ¿É÷ ¬H êôîà°S
. á«°ü©à°ùŸG á∏µ°ûŸG

ÉjÉé◊G ÖFÉædG
òØæJ ⁄ ™jQÉ°ûe øY ∫AÉ°ùJ ÉjÉé◊G â«îH ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG
øe áYƒª›  GRÈe  á≤HÉ°S äÉeƒµ◊G §£N É¡àæª°†J óbh

:∫É≤a á≤dÉY âdGR ’ »àdG äÓµ°ûŸGh ÉjÉ°†≤dG
... É¡îjQÉJh á≤£æŸG áª«b â∏gÉŒ áÑbÉ©àŸG äÉeƒµ◊G
ƒëf áeƒµ◊G âµ∏ªà°SG äGƒæ°S IóY πÑ≤a §«£îJ Aƒ°S ∂dÉægh
áæë£eh ÜƒÑ◊G øjõîàd äÉYOƒà°ùe AÉ°ûfG πLG øe ÂhO 200
... ¿’G ≈àM QƒædG ôJ ⁄ É¡æµd Üƒæ÷G º«∏bG Ωóîàd ájõcôe
ÉfòNG »àdG ájôFÉ°û©dG äÉ¡˘LGƒ˘dG º˘«˘°ù≤˘J á˘∏˘µ˘°ûe ∂dÉ˘æ˘g º˘K
Éªc.... á≤∏©e ∫GõJ ’h É¡∏◊ áÑbÉ©àŸG äÉeƒµ◊G øe GOƒYh
ô¶àæf ÉædR ’ …òdG »YGQõdG »∏«ëØdG ôÄH ´hô°ûe ¿CÉ°T ƒg
... »°TGƒŸG ±ÓYG èàæjh πªY ¢Uôa ôaƒ«d √ôjƒ£Jh ¬à©°SƒJ
äÉYhô°ûÃ á«Hƒæ÷G ájOÉÑdG ≈¶– ¿G ¤G ™∏£àf ∫Ébh
á«∏c çGóëà°SG ºàj ¿CÉc É¡FÉæH’ áÁôc IÉ«M ÒaƒJ ‘ º¡°ùJ
á°SQóe áeÉbGh á«æ≤àdG á∏«Ø£dG á©eÉ÷ á©HÉJ øjó©à∏d á«©eÉL

ºàj ¿Gh ájôµ°ù©dG áaÉ≤ãdG ájôjóÃ É¡°SQGóe ¥É◊Gh á«YÉæ°U
Öµe É¡H ÖÑ°ùàj »àdG á«Ä«ÑdG äGÒKÉàdG ™e ájóéH πeÉ©àdG

. ¢ûjhGQódG ±ôL ájôb ÜôZ ™bGƒdG á∏FÉ°ùdG äÉjÉØædG

ÉjÉé◊G ÉfQ
∫BG Ée ∞°üàa É°ù◊G ájó∏H ¢ù«FQ ÉjÉé◊G ÉfQ á°Sóæ¡ŸG ÉeG

 ...z¿ÉHhòdG{  ¤G ∫hDƒj ¬fG ¢ûjhGQódG ±ôL ‘ ™bGƒdG ¬«dG
á∏Môe ‘ É«°ù«FQh Éª¡e GQhO âÑ©d .á≤£æŸG ¿G ∞«°†Jh
QhO øY ¿ƒNQDƒŸG ¬Ñàc Ée ógÉ°T ÈcGh .. IQÉe’G ¢ù«°SCÉJ
Gƒeób øjòdG  iÈµdG á«Hô©dG IQƒãdG ∑QÉ©e ‘ É¡JÉæHh É¡FÉæHG
Ωƒ«dG ÉeG ...... øªK øY åëÑdG ¿hO  äGó«¡°ûdGh AGó¡°ûdG
á£fi øe âdƒ– z‹R’G ógÉ°ûdG{ ójó◊G áµ°S  á£fi ¿Éa
QÉ£≤dG ácôM º«¶æJ ¤G  QÉéàdGh êÉé◊Gh ÜÉcôdG  áMGÎ°S’
á«HôJh áYGQõdG ‘ πª©dGh .... äÉØ°SƒØdG ΩÉN π≤æj …òdG
É¡˘æ˘Y âHÉ˘Z âbh ‘ .. ±É˘é˘Y §˘ë˘b äGƒ˘æ˘°S ¬˘à˘¡˘fG á˘«˘°TÉŸG
Üƒæ÷G º«∏bG É¡£°SƒJ ºZQ á«é«JGÎ°S’G ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG
RÈàd ... ¬à«˘ª˘æ˘J ‘ º˘¡˘°ùJ äÉ˘Yhô˘°ûe ô˘¶˘à˘æ˘j ∫GR ’ …ò˘dG

¿hóéj å«M ¤G É¡fÉµ°S Iôég OGOõàa ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG Éà∏µ°ûe
IQób øe ÒãµH ÈcG á∏µ°ûŸG .. ∞«°†Jh . π°†aG á°û«©e ¢Uôa
... á«°SÉ°S’G äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y IQOÉb OÉµdÉH »àdG ájó∏ÑdG
‘ πã“ É¡à«ªgGh á≤£æŸG πgG QhóH Òcòà∏d ¬∏ªY Éæ©£à°SG Éeh
AÉ˘æ˘KG ¿ó˘¡˘°ûà˘°SG »˘JGƒ˘∏˘dG AÉ˘°ùæ˘˘∏˘˘d …QÉ˘˘cò˘˘J Ö°üf á˘˘eÉ˘˘bG

.  øWƒdG AÉæHh ¢VQ’G ôjô– ‘ ôFÉ°û©dG AÉæHG ø¡àcQÉ°ûe
√GDhQ ‘ É˘jÉ˘é◊G ó˘jR Ú«˘˘©˘˘à˘˘dG åjó˘˘M º˘˘∏˘˘©ŸG Ögò˘˘jh
á«LÉàfG äÉYhô°ûe ò«Øæàd ¿Éµ°ùdG ºYO øe ó©HG ¤G ¬JÉ©∏£Jh
ÚM »YÉªàL’G ¿ƒ©dG ≥jOÉæ°U øe äGóYÉ°ùe »≤∏J hCG IÒ¨°U
§HÒd á∏˘MÉ˘b AGô˘ë˘°U §˘°Sh á˘jô˘b Oƒ˘Lh ihó˘L ø˘Y ∫AÉ˘°ùJ
å«M ∂∏ŸG ádÓL äÉ¡«LƒJ ÚH áÑbÉãdG AGôë°üdG øHG á«ægòH
™jRƒJ ‘ ádGó©dG »NƒJ äÉeƒµ◊G QGô˘ª˘à˘°SÉ˘H ¬˘à˘dÓ˘L ƒ˘Yó˘j

: ∫ƒ≤«a øWƒdG AÉLQG πc πª°ûàd äÉÑ°ùàµŸGh ™aÉæŸG
É¡eó≤J »àdG äGóYÉ°ùŸGh IÒ¨°üdG äÉYhô°ûŸG IóFÉa Ée
AGôë°üdG §°SƒàJ »àdG Éæàjôbh »YÉªàL’G ¿ƒ©dG ≥jOÉæ°U
¿ÉªY ÚH Ú∏˘≤˘æ˘à˘ª˘∏˘d ô‡ π˘H ... ô˘≤Ã â°ù«˘d ... á˘∏˘MÉ˘≤˘dG
´Éæ°U ≈àM É¡fƒJCÉj QGhR ’h  É¡æe áÑjôb ¥Gƒ°SG ’ ...áÑ≤©dGh
ájô≤dG ¢TÉ©fG ió©àJ ÉæJÉ©∏£J ±É°VGh .  Ú££ıGh äGQGô≤dG

’h ... Üƒæ÷G º«∏bG §°SƒàJ É¡fƒc ÉgOÉ›G IOÉYG ¤G Ö°ùëa
ÉMÎ≤e á«é«JGÎ°SG ájƒªæJ äÉYhô°ûe áeÉbÉH ’G ∂dP ≥≤ëàj
IÉØ°üe ΩÉ≤J »µd  §«£îàdG ¿’G òæe CGóÑJ  ¿G áeƒµ◊G ≈∏Y
RÉ«àeG AÉ¡àfG ó©H É¡FÉ˘°ûfÉ˘H í˘ª˘°ùà˘°S »˘à˘dG á˘«˘fÉ˘ã˘dG ∫hÎÑ˘dG
ájôb §«fi  ‘ ΩÉ≤àd 2008 ΩÉY ‘ »¡àæj …òdG á«dÉ◊G ácô°ûdG
ájG øe á«dÉÿG äÉ‰hódG øe ±’’G äÉÄe å«M ¢ûjhGQódG ±ôL
ÚeÉY òæe Ú©ŸG ±ƒ«°ùdG óªfi º∏©ŸG . ájOÉ°üàbG äÉWÉ°ûf
øe äGô°û©dG Ò°üe øY ∫AÉ°ùJ ‘É°V’G º«∏©àdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
ΩÉY πc ‘ äÉ©eÉ÷G øe ¿ƒLôîàj øjòdG ájô≤dG äÉæHh AÉæHG
øY πWÉY OƒLh øe ¢ûjhGQódG ±ôL ‘ ∫õæe ƒ∏îj OÉµdÉH ∫É≤a
∞∏àfl ‘h äGô°û©dG äÉ©eÉ÷G øe êôîàj Éjƒæ°ùa ... πª©dG
¿G iôJ Éªµa πª©dG ä’É› »g øjG øµd ... äÉ°ü°üîàdG
πHÉ≤ŸÉHh ó› ÒZ íÑ°UG »°TGƒŸG á«HôJh áYGQõdG ≈∏Y OÉªàY’G
AGôë°U §°Sh ¢û«©f ±É°VGh . á∏jóH πªY ä’É› óLƒJ ’
≥WÉæe ≈æZG øe É¡aƒL ... á«©«Ñ£dG OQGƒŸÉH á«æZ á∏MÉb
»WÉ«àMG øe %15 øe ÌcG õ˘æ˘à˘µ˘Jh  á˘Hò˘©˘dG √É˘«ŸÉ˘H á˘µ˘∏˘ªŸG
¢Uô˘a ø˘e »˘g ø˘jG ø˘µ˘d ... »˘à˘jõ˘dG ô˘î˘°üdG ø˘e á˘µ˘∏˘˘ªŸG

. á«°ùæŸG ≥WÉæŸG øe âdGR Óa ...  á«æWƒdG äGQÉªãà°S’G

 á«ªæàdG ™jQÉ°ûe ÜÉ«¨d É¡FÉæHG ≈∏Y Éª¡ŸÉ©e ¿Éª°Sôj ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG 000 ¢ûjhGQódG ±ôL
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á©˘eÉ˘é˘dG ¢ù«˘FQ äÉ˘Ø˘jó˘°T ô˘ª˘Y Qƒ˘à˘có˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°SG
ô«Ø°ùdG ô«cÉH ¿É£∏°S ƒJGO ó«˘°ùdG ¬˘Ñ˘à˘µ˘e »˘a á˘«˘ª˘°TÉ˘¡˘dG
á©eÉédG ¢ù«FQ ÜGƒf øe πc Qƒ°†ëH ¿ÉªY »a …õ«dÉªdG
.´ÉÑ£dG »fÉg QƒàcódGh ¢ùjób ƒHG zô«N óªëe{ QƒàcódG

¬d Ωóbh …õ«dÉªdG ô«Ø°ùdÉH äÉØjó°T QƒàcódG ÖMQ óbh
ógÉ©ªdGh äÉ«∏µdGh á˘Ñ˘∏˘£˘dG OGó˘YGh á˘©˘eÉ˘é˘dG ø˘Y GRÉ˘é˘jG
á©eÉédG ¬LƒJ ≈dG Gô«°ûe á©eÉédG »a IôaGƒàªdG õcGôªdGh
¿hÉ©àdÉH ∂dPh ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ™∏£e »a ÖW á«∏c AÉ°ûfG ≈dG
º¡°ùà°S á«∏µdG √òg ¿G GócDƒe á«µ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ™e
AÉbQõdG á¶aÉëe »a á«Ñ£dG äÉeóîdG ôjƒ£Jh á«ªæJ »a
øe ∂dPh ΩÉY πµ°ûH áµ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîeh ¢UÉN πµ°ûH

.á∏gDƒªdG á«Ñ£dG QOGƒµdÉH √óaQ ∫ÓN
ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh
íàa á«fÉµeG ∫ƒM åëÑdG õcôJh Éjõ«dÉeh á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG
äÉ°ü°üîJ ≈∏Y πªà°ûj Éjõ«dÉe »a á«ª°TÉ¡dG á©eÉé∏d ´ôa
≈dG áaÉ°V’ÉH á°Sóæ¡dGh IófÉ°ùªdG á«Ñ£dG Ωƒ∏©dGh ¢†jôªàdG

.á«eÓ°S’G äÉ°SGQódGh á«Hô©dG á¨∏dG ¢ü°üîJ
IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG ºjó≤àd ÉªgOGó©à°SG ¿ÉÑfÉédG ióHCGh
»àdG äGQÉjõdG ∫OÉÑJh AÉ≤∏dG ∫ÓN ¬ãëH ºJ Ée ≥«≤ëàd

.ø«ÑfÉédG ø«H áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J »a º¡°ùJ
ájÉYôdGh äÉeóîdÉH …õ«dÉªdG ô«Ø°ùdG OÉ°TG ¬ÑfÉL øe
äÉ©eÉédÉH ¿ƒ≤ëà∏ªdG ¿ƒjõ«dÉªdG áÑ∏£dG É¡H ≈¶ëj »àdG
áÑdÉWh ÖdÉW 300 ≠∏Ñj áÑ∏£dG OóY ¿G ≈dG Gô«°ûe á«fOQ’G

.ºgOGóYG IOÉjR »a ¬∏eG øY ÉHô©e
ô«Ø˘°ù∏˘d äÉ˘Ø˘jó˘°T Qƒ˘à˘có˘dG Ωó˘b AÉ˘≤˘∏˘dG á˘jÉ˘¡˘f »˘ah

.ájQÉcòJ ájó¡c á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG ´QO …õ«dÉªdG
πNGO ádƒéH …õ«dÉªdG ô«Ø°ùdG  ΩÉb ôNG ÖfÉL øe
¢ùjób ƒHG óªëe QƒàcódG É¡dÓN ¬≤aGQ »©eÉédG ΩôëdG
á«∏c äGôÑàîeh á°Sóæ¡˘dG á˘«˘∏˘c äGô˘Ñ˘à˘î˘e IQÉ˘jR â∏˘ª˘°T
»Ø«XƒdG êÓ©dG ôÑàîe á°UÉNh IófÉ°ùªdG á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG
á©«ÑW øY ìô°T ≈dG ™ªà°SGh »©«Ñ£dG êÓ©dG ôÑàîeh
áÑ∏£∏d áeóN á©eÉédG äGôÑàîe É¡˘eó˘≤˘J »˘à˘dG äÉ˘eó˘î˘dG

.»∏ëªdG ™ªàéª∏dh ø«ãMÉÑdGh

 …õ«dÉªdG ô«Ø°ùdG ™e åëÑj äÉØjó°T
Éjõ«dÉe »a á«ª°TÉ¡dG á©eÉé∏d ´ôa íàa á«fÉµeG
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Ωƒ˘∏˘©˘dG á˘©˘eÉ˘L á˘«˘bGô˘©˘dG á˘Ä˘«˘˘Ñ˘˘dG IQGRh ø˘˘e ó˘˘ah QGR
É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏©d ¬∏dGóÑ©dG É«fGQ áµ∏ªdG õcôeh É«LƒdƒæµàdGh
Ωóbh ∞jô°ûdG óéæe QƒàcódG õcôª˘dG ô˘jó˘e ≈˘≤˘à˘dGh á˘Ä˘«˘Ñ˘dG
äÉ°SGQódGh äÉeóî∏d á∏˘¶˘ª˘c õ˘cô˘ª˘dG ΩÉ˘¡˘eh ±Gó˘g’ kÉ˘Mô˘°T
á˘©˘eÉ˘é˘dG π˘NGO á˘Ä˘«˘Ñ˘dG ∫É˘é˘e »˘a çÉ˘ë˘HC’Gh á˘jQÉ˘°ûà˘°S’G

.»ª«∏b’Gh »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡LQÉNh
áHÉbQ ∫Éée »a á∏eÉ©dG á©eÉédG äGôÑàîe óaƒdG QGR Éªc
áeOÉ©dG √É«ªdG á«≤æJ á£ëe IQÉjR ≈dG áaÉ°V’ÉH AGƒ¡dGh √É«ªdG
øe IOÉØà°S’Gh á«≤æàdG á«∏ª©d áØ∏àîªdG πMGôªdG ≈∏Y ™∏WGh
É°†jG óaƒdG QGRh á˘©˘eÉ˘é˘dG π˘NGO …ô˘dG »˘a IÉ˘≤˘æ˘ª˘dG √É˘«˘ª˘dG
äÉjÉØædG ¥ôëd πª©à°ùJ »àdGh á©eÉédÉH á°UÉîdG ábôëªdG
ájhÉª«µdG äGôÑàîªdG øY áéJÉædG Iô£îdG äÓ°†ØdGh á«Ñ£dG
¿G ôcòdÉH ôjóédG øeh .á©eÉédG »a çÉëH’G õcGôeh ájƒ«ëdGh

.á≤£æªdG »a ¥QÉëªdG π°†aG øe ôÑà©J ábôëªdG √òg

¬∏dGóÑY ¢ù°SDƒªdG ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªd IQÉjõH óaƒdG ΩÉb Éªc
¢ù«FQ ÖFÉf ÜÉ«°ûdG Oƒªëe QƒàcódÉH óaƒdG ≈≤àdGh »©eÉédG
¬∏dGóÑY ¢ù°SDƒªdG ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªd ΩÉ˘©˘dG ô˘jó˘ª˘dGh á˘©˘eÉ˘é˘dG

.»©eÉédG
äÉjÉØædG IQGOG äÉeóN ≈∏Y ™∏WGh ≈Ø°ûà°ùªdG »a ∫ƒéJh
äÉeóîdG √òg É¡H ôªJ »àdG πMGôªdGh ≈Ø°ûà°ùªdG »a »Ñ£dG
√É°Vôeh √QGhRh ≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©∏d áeÓ°ùdG øª°†j ÉªH
ájÉªM πÑ°Sh kÉ«ªdÉ˘Y É˘¡˘H ≈˘°Uƒ˘ª˘dG ô˘«˘jÉ˘©˘ª˘dG π˘°†aG Ö°ùM
¬HÉéYG óaƒdG ô¡XGh .á«Ñ£dG äÉjÉØædG π≤fh ™ªL »a ø«∏eÉ©dG
»a á©ÑàªdG πFÉ°SƒdG øe á°UÉNh á«Ñ£dG äÉjÉØædG IQGOG á≤jô£H
äÓ°†a º«≤©˘Jh á˘©˘°ûª˘dG á˘«˘Ñ˘£˘dG äÉ˘jÉ˘Ø˘æ˘dG ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘dG
áãjóëdG ¥ô£dGh É¡˘æ˘e ¢ü∏˘î˘à˘dG π˘Ñ˘b á˘«˘Ñ˘£˘dG äGô˘Ñ˘à˘î˘ª˘dG
.É¡bôëd ≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN É¡∏≤f πÑb á«Ñ£dG äÉjÉØædG øjõîàd
¿Gƒæ©H á«ÑjQóàdG á°TQƒdG øª°V á©eÉé∏d óaƒdG IQÉjR »JCÉJh
á«fOQ’G áÄ«ÑdG á«©ªL √òØæJ »àdGh áÄ«ÑdG áë°U äÉ«°SÉ°SG{
.á«fOQ’G É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG á©eÉL øe AGôÑN ™e ¿hÉ©àdÉH

 Ωƒ∏©dG { Qhõj »bGô©dG áÄ«ÑdG óah
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh z É«LƒdƒæµàdGh

Qƒà°SódG - óHQG [

ø««fOQ’G ø«°Sóæ¡ªdG Ö«≤f ≈YQ
áÑ∏W èjôîJ πØM É≤°ùdG πFGh ¢Sóæ¡ªdG
™HÉ°ùdG êƒØdG) á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG º°ùb
»a á«Ñ£dG á°Sóæ¡dG º°ùb áÑ∏Wh (ô°ûY
Qƒ°†ëH É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏˘©˘dG á˘©˘eÉ˘L
óªëe QƒàcódG á°Sóæ˘¡˘dG á˘«˘∏˘c ó˘«˘ª˘Y
ΩÉ˘°ùb’G »˘°SQó˘e ø˘e Oó˘Yh ¿É˘˘ª˘˘ã˘˘Y

.ø«éjôîdG »dÉgGh
ÉgQÉÑàYÉH áHÉ≤˘æ˘dG ¿G É˘≤˘°ùdG ∫É˘bh
äÉbÉ£∏d kÉæ°†ëeh á«°Sóæ¡dG IôÑî∏d kÉà«H
√òg ¿É°†àMG ≈∏Y â°UôM á«YGóH’G
»a äÉYGóH’G √ò˘g •É˘≤˘à˘dGh äÉ˘bÉ˘£˘dG
∫ÓX CÉ«˘Ø˘à˘J ¿G π˘Ñ˘b ≈˘à˘Mh ,É˘gó˘¡˘e
É¡æe kÉ«©°S ,áHÉ≤æ∏d »ª°SôdG ÜÉ°ùàf’G
ºYOh ,ø«¨HÉæ˘dGh Æƒ˘Ñ˘æ˘dG ™˘«˘é˘°ûJ »˘a
ó©H GhQOÉ¨j Éªdh ,ø«bƒØàªdG AÓeõdG
¿Éµa ,º∏©dG π˘gÉ˘æ˘eh á˘°SGQó˘dG ó˘YÉ˘≤˘e
»a á°Sóæ¡dG á«∏˘c á˘Ñ˘∏˘W ™˘e É˘æ˘∏˘°UGƒ˘J
á˘«˘eƒ˘˘µ˘˘ë˘˘dG á˘˘«˘˘fOQ’G äÉ˘˘©˘˘eÉ˘˘é˘˘dG
á˘HÉ˘≤˘æ˘˘dG Iõ˘˘FÉ˘˘L âfÉ˘˘ch ,á˘˘°UÉ˘˘î˘˘dGh
≈∏Y á°ùeÉîdG áæ°ù∏d êôîàdG ™jQÉ°ûªd
äÉWÉ°ûædG øe ójó©dG âfÉch ,»dGƒàdG

.ácôà°ûªdG
ìô˘˘°üdG Gò˘˘g »˘˘a É˘˘æ˘˘fG ±É˘˘˘°VGh
√òg ≈∏Y ΩÉ≤ªdGh ô˘«˘Ñ˘µ˘dG »˘ª˘jOÉ˘c’G
ôcòà°ùf ,Ióàªª˘dG AGô˘°†î˘dG ∫ƒ˘¡˘°ùdG
,ÉæàeG ïjQÉJ ø˘e QÉ˘î˘ah õ˘Y äÉ˘ë˘Ø˘°U
,ô˘é˘M ≈˘eô˘e ≈˘∏˘Y ∑ƒ˘eô˘˘«˘˘dG å«˘˘M
ÉgDhGó°UG âdGR ’ º«¶©dG íàØdG ∑QÉ©eh
áe’G OÉéeG â©æ°U óbh ÖMôdG CÓªJ
º¡J’ƒ£Hh πFGh’G ø«ëJÉØdG äÉ«ë°†àH

..IódÉîdG
»fOQ’G ¢Só˘æ˘¡˘ª˘dG ¿G ≈˘dG QÉ˘°TGh
á©ª°ùH õ«ªàjh ábƒeôe áfÉµe πàëj
,OGhôdG ±É°üe »a ¬∏©éJ á«dÉY á«æ≤J
øe É¡∏c ájOÉ˘°üà˘b’G äÉ˘YÉ˘£˘≤˘dG OGhQ
≈dG áaÉ°VG á«eóNh ájQÉéJh á«YÉæ°U
≈∏Y AGƒ°S ,IOƒ¡°ûªdG ájQGO’G ¬JGRÉéfG
≈∏˘Y hG ,»˘fOQ’G »˘æ˘Wƒ˘dG iƒ˘à˘°ùª˘dG

¿Éc Gòd ,»dhódGh »ª«∏b’G iƒà°ùªdG
á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒªc kÉ©«ªL Éæ«∏Y kÉeGõd
π©éf ¿G »fóªdG ™ªàéª∏d äÉ°ù°SDƒe hG
¢ùjôµJ ÉæJÉjƒdhGh ÉæJÉeÉªàgG Ö∏°U øe
É˘¡˘ª˘YOh Iõ˘«˘ª˘à˘ª˘˘dG á˘˘©˘˘ª˘˘°ùdG √ò˘˘g

.πFÉ°SƒdG ∞∏àîªH
äÉHÉ≤ædG øe ó©J áHÉ≤ædG ¿G í°VhGh
º«¶æJ ∫Éée »a áµ∏ªªdG »a IóFGôdG
»a º°†Jh ø«Ñ°ùàæªdG áeóNh áæ¡ªdG
∞˘dG (59) `dG ÜQÉ˘≤˘j É˘˘e É˘˘¡˘˘à˘˘jƒ˘˘°†Y
»gh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe ¢Sóæ¡e
GQhO Ö©˘∏˘J AÉ˘°†Y’G ø˘e Oó˘©˘dG Gò˘¡˘˘H
iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y á˘¶˘aÉ˘ë˘ª˘dG »˘a GRQÉ˘˘H
ÓeÉY ôÑà©j …òdGh ¢Sóæ¡ªdGh á°Sóæ¡dG
á˘jOÉ˘°üà˘˘b’G á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG »˘˘a É˘˘eÉ˘˘g

.»fOQ’G ™ªàéª∏d á«YÉªàL’Gh
≈˘∏˘Y á˘HÉ˘≤˘æ˘dG â°Uô˘M É˘æ˘g ø˘˘eh
õ«côàd πFÉ°SƒdGh πÑ°ùdG ≈à°T á°SGQO
∞∏àîe »a »°Sóæ¡dG π˘ª˘©˘dG ô˘jƒ˘£˘Jh
π«©ØJ ≈∏Y áHÉ≤ædG â∏˘ª˘Yh ,¬˘JÉ˘YÉ˘£˘b
ø˘«˘°Só˘æ˘¡˘ª˘dG π˘«˘gCÉ˘Jh ÖjQó˘J è˘eGô˘H
ÖjQóJ ¢Uôa ô«aƒJ ∫ÓN øe OóédG
™e á«∏ëªdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG iód
∫ÓN ¢Sóæ¡ª∏d ICÉaÉµ˘e ™˘aó˘H ΩGõ˘à˘d’G
»a ¢ù°SCÉJ óbh .ÖjQóàdG èeÉfôH Iôàa
ÖjQó˘à˘d ¢ü°üî˘à˘e õ˘cô˘e á˘HÉ˘˘≤˘˘æ˘˘dG
äGQó≤dG á«ªæ˘à˘d ≈˘©˘°ùj ø˘«˘°Só˘æ˘¡˘ª˘dG
π≤f »a ºgÉ°ùjh á«°Só˘æ˘¡˘dGh á˘jô˘°ûÑ˘dG
»a »°Sóæ¡˘dG ´É˘£˘≤˘∏˘d É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG

è˘˘eGô˘˘Ñ˘˘dG ó˘˘≤˘˘Y ≥˘˘jô˘˘˘W ø˘˘˘Y ¿OQ’G
á«ÑjQóàdG ä’ÉéªdG »a á˘°ü°üî˘à˘ª˘dG
Ée õcôªdG Gòg »a ÜQóJ óbh ,áØ∏àîªdG
Éªc ¢Sóæ¡e ∞dG ô°ûY áKÓK øY ójõj
É¡«a ôaƒàj áHÉ≤ædG »a áÑàµe ∑Éæg ¿G
á«ª∏©dG ™LGôªdGh ÖàµdG øe ô«Ñc OóY
áaÉ°VG É¡æe IOÉØà°S’G øµªj á«°Sóæ¡dG
≈˘˘dG QÉ˘˘°TGh .»˘˘fÉ˘˘é˘˘e âfô˘˘à˘˘fG ≈˘˘dG
¥hóæ°U πãe á«eóîdG áHÉ≤ædG ≥jOÉæ°U
¥hó˘æ˘°Uh ø˘°ùë˘dG ¢Vô˘˘≤˘˘dGh QÉ˘˘NO’G
êGhõdG ¥hóæ°Uh ádÉ£Ñ˘dG ø˘e á˘jÉ˘ª˘ë˘dG
Égô«Zh πeÉ°ûdG ¬Ñ°T »ë°üdG ø«eCÉàdGh

.á«HÉ≤ædG ™jQÉ°ûªdG øe
¿hÉ©àdÉH â°ù°SG á˘HÉ˘≤˘æ˘dG ¿G ∫É˘bh
áaôZh á«µ∏ªdG á«ª∏©˘dG á˘«˘©˘ª˘é˘dG ™˘e
É«Lƒdƒæµà˘∏˘d á˘æ˘°VÉ˘M ¿É˘ª˘Y á˘YÉ˘æ˘°U
QÉµa’G ÜÉë°UGh ø«YôàîªdG ∫ÉÑ≤à°S’
∫ÓN øe Égôjƒ£J øµªj »àdG IóYGƒdG
¢Sóæ¡ª∏d ºYO ºjó≤J ™e áæ°VÉëdG √òg
ò˘«˘Ø˘æ˘Jh ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘d ø˘˘«˘˘à˘˘æ˘˘°S Ió˘˘ª˘˘d
áYÉæ°üdG ≈dG É¡∏≤fh É«∏ªY º¡JGQÉµàHG

.á«æWƒdG
»a ø«°Sóæ¡ª˘dG Ö«˘≤˘f ∑QÉ˘°T ó˘bh
á˘°Só˘æ˘¡˘dG º˘°ùb ø˘e É˘Ñ˘dÉ˘W 61 º˘jô˘µ˘J
™˘jQÉ˘°ûe Gƒ˘°ûbÉ˘f ø˘ª˘e á˘«˘FÉ˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG
á˘°ûbÉ˘æ˘e »˘a ∑QÉ˘°T É˘ª˘c ,º˘¡˘˘Lô˘˘î˘˘J
IQÉª©dG º°ùb áÑ∏£˘d êô˘î˘à˘dG ™˘jQÉ˘°ûe

.É¡°ùØf á©eÉédG »a ø«éjôîdG

áÑ∏W èjôîJ πØM ≈Yôj ø«°Sóæ¡ªdG Ö«≤f
z É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG { »a á«Ñ£dGh á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG

z∑ƒeô«dG{ »a ô«à°ùLÉe ádÉ°SQ á°ûbÉæe
Qƒà°SódG - óHQG [

áeó≤e ô«à°ùLÉe ádÉ°SQ ∑ƒeô«dG á©eÉL »a á«Hô©dG á¨∏dG º°ùb »a â°ûbƒf
ôKCGh ºjôµdG ¿BGô≤dG »a ±hôëdG ±ÓàNG{ ¿Gƒæ©H É°ûjôîdG ájRƒa áÑdÉ£dG øe

.zá«Yô°ûdG ΩÉµMC’G •ÉÑæà°SG »a ∂dP
¿Éª∏°S QƒàcódGh kÉ°ù«FQ ¬æjÉ£H ¢SQÉa QƒàcódG øe á°ûbÉæªdG áæéd âØdCÉJh

.AÉ°†YG QƒµH óªMG QƒàcódGh ¢Shó©dG ƒHG ∞°Sƒj QƒàcódGh √É°†≤dG

 ¢Vô©e íààØj ¿GQƒ©dG
ø«°ùëdG á©eÉL »a ájhó«dG ∫É¨°T’G

Qƒà°SódG - ¿É©e [

ø¡JÉaô°ûeh ∫ÓW øH ø«°ùëdG á©eÉL »a á«∏NGódG øcÉ°ùªdG äÉÑdÉW âª¶f
á«∏NGódG øcÉ°ùªdG »a äÉÑdÉ£dG äÉYGóHGh ájhó«dG ∫É¨°TCÓd »fÉãdG ¢Vô©ªdG
øe IójóL êPÉªf º°Vh ziôNG IÉ«M{ ¿GƒæY âëJ ΩÉ©dG Gòg AÉL …òdGh
øcÉ°ùªdG »a ø¡àeÉbG AÉæKG äÉÑdÉ£dG É¡àÑ°ùàcG »àdG ájhó«dG á«æØdG ∫ÉªY’G
»a äÉÑdÉ£dG øcÉ°ùe áÑ©°T É¡ª¶æJ »àdG á«ÑjQóàdG èeGôÑdG ∫ÓN øeh á«∏NGódG

.áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOÉªY
ÖFÉf Qƒ°†ëH ¿GQƒ©dG ÖJGQ QƒàcódG á©˘eÉ˘é˘dG ¢ù«˘FQ ¢Vô˘©˘ª˘dG í˘à˘à˘aGh

.¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YGh äÉ«∏µdG AGóªYh ¢ù«ªîdG ¬W QƒàcódG ¢ù«FôdG
Ωƒ«dG ∫ÓN ¬JGOƒLƒe º¶©e â©«Hh kÉ©°SGh k’ÉÑbG ≈b’ …òdG ¢Vô©ªdG º°Vh
ájhó«dG ∫É˘¨˘°T’G ø˘e »˘æ˘a π˘ª˘Yh á˘©˘£˘b (300) ø˘e ô˘ã˘cG ¢Vô˘©˘dG ø˘e ∫h’G
¿É©e á¶aÉëe »a á«∏ëªdG áÄ«ÑdG ô°UÉæY äôªãà°SG »àdG ájhó«dG ∫ÉªY’Gh
ΩÉîdG OGƒªdG ∫Ó¨à°SG ÖfÉL ≈dG ,áYóÑ˘e á˘«˘æ˘a ∫É˘µ˘°TG êÉ˘à˘fG »˘a É˘¡˘à˘Ø˘Xhh
≥jôW øY á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a É¡æe IOÉØà°S’G øµªj á©aÉf äGhOG ≈dG É¡∏jƒëJh

.Égô«Zh á≤°UÓdG OGƒªdGh ¢TÉª≤dGh Ö°ûîdGh ¥Qƒ∏d ôjhóàdG IOÉYG

áÑ°SÉæªH kÉ≤°ü∏e Qó°üJ á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG
iôÑµdG á«Hô©dG IQƒãdGh ¢û«édG ó«Y

Qƒà°SódG - AÉbQõdG [

iôÑµdG á«Hô©dG IQƒãdGh ¢û«édG ó«Y áÑ°SÉæªH á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG äQó°UG
RGõàY’G ó°ùéJ »àdG äÉaÉà¡dGh äGQÉ©°ûdGh RƒeôdG øe ójó©dG øª°†J kÉ≤°ü∏e
å«M ,ø««fOQ’G ™«ªL Üƒ∏b ≈∏Y ø«Jõjõ©dG ø«àÑ°SÉæªdG ø«JÉ¡H QÉîàa’Gh
»fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ájGôdG πeÉM øWƒdG óFÉb IQƒ°U ≥°ü∏ªdG Qó°üJ
»Hô©dG ¢û«édG OƒæL øe áYƒªé˘eh á˘«˘ª˘°TÉ˘¡˘dG á˘«˘fOQ’G á˘µ˘∏˘ª˘ª˘dG º˘∏˘Yh
øe ÉfÉªjG ∂dPh kÉehO ábÉØN ≈≤Ñàd á«fOQ’G ájGôdG ∫ƒM ¿ƒØà∏j ºgh π°SGƒÑdG
º¡æWƒd ø«°ü∏îe AÉ«ahG ó¡©dG ≈∏Y kÉehO Gƒ≤Ñj ¿CÉH »Hô©dG ¢û«édG ≈eÉ°ûf
øWƒdG ájÉªëd É¡eÉªàgG πL â°Sôc »àdG áª«µëdG á«ª°TÉ¡dG º¡JOÉ«≤dh
ôÑà©j å«M ÖfGƒédG øe ójó©dG »a √Qƒ£Jh √QÉgORGh ¬à©aQ ≈∏Y πª©dGh

.√QGô≤à°SGh ¬æeG øWƒ∏d πØµJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG ºgG øe »Hô©dG ¢û«édG
»YƒdG ô°ûf π«Ñ°S »a á©eÉédG øe kÉfÉªjG ≥°ü∏ªdG Gòg QGó°UG »JCÉjh
kÉKhQƒe iôÑµdG á«Hô©dG IQƒãdG πµ°ûJ å«M OGhôdG IOÉ≤dG ìÉØµH »æWƒdG
åjóëdG ô°ü©dG »a á«fOQ’G ádhódG ¿É«ch »fOQ’G ¿É°ùf’G AÉæH »a kÉjQÉ°†M
»æWh RGõàYG øe ¢SƒØædG »a ¬à°SôZ ÉªH ÉæJÉ«M øe kÉeÉg kGAõL πµ°ûJ »¡a

.π«°UG »HôY AÉªàfGh

ΩÉæZ’G á«HôJ ™jQÉ°ûe óMG   ¯  ájô≤dG §°Sh øe IQÉŸG ójó◊G áµ°S ¢ü≤e  ¯

 á«é«JGÎ°S’G äÉYhô°ûŸG áeÉbG õ«côJ :äÉª«©ædG ÖFÉædG ¯  ±ÉØ÷Gh §ë≤dG äGƒæ°S ¬à¡fG á«°TÉŸG á«HôJh áYGQõdG ‘ πª©dG ¯
Éeh ... É¡îjQÉJh á≤£æŸG áª«b â∏gÉŒ áÑbÉ©àŸG äÉeƒµ◊G :ÉjÉé◊G ÖFÉædG ¯    iôNG äÉeCGh ≥WÉæe ¢û©fG É¡dƒMh áª°UÉ©dG ‘

 º«∏bG É¡£°SƒJ ºZQ á«é«JGÎ°S’G ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG É¡æY âHÉZ :ÉjÉé◊G á°Sóæ¡ŸG ¯   . á≤dÉY äÓµ°ûŸG øe ójó©dG âdGRÜƒæ÷G
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لت ب�شبب ليونة الربة ووجود  �شحراوية تكرث فيها املناطق املجروفة واالأخاديد التي ت�شكَّ
ا لذات ال�شبب، وما  االنحدارات املختلفة، كما اأنه قد اأطلق على القرية ا�شم اجلروف اأي�شً
لكلمة )الدراوي�س(  بالن�شبة  فيها.اأما  القطار  اال�شم منحوًتا على مبنى حمطة  زال هذا 
التي اأ�شيفت اإليها كلمة اجلرف لي�شري ا�شم القرية )جرف الدراوي�س(، فهذا يعود اإلى 
كون القرية كانت تقع على طريق احلج ال�شامي، وا�شتهرت باأن فئة من الدراوي�س اأ�شحاب 
الطقو�س الدينية والرق�شات ال�شوفية كانوا يقيمون كل عام يف اجلرف قريًبا من ال�شوق 
الذكر،  ويبداأون  تلتف حلقتهم،  كانت  كيف  تخيل  املحطة، وميكن  عند  املوجود  التجاري 
كاأنهم  وحتليق،  ودوران  �شويف  رق�س  من  يرافقه  وما  واملديح  بالتهليل  اأ�شواتهم  وتعلو 

يريدون التماهي مع النقاء واالإميان االأ�شيل.

اًل  اأما عن الوجود االأول للنا�س يف هذا املكان، فيتحدث عنه كبار القرية باأن النا�س كانوا بدًوا ُرحَّ
حولها  وما  واحل�شا  الدراوي�س  وجرف  بال�شعودية،  اأر�س  وهذه  نثيل(،  )بي�شا  حتى  ي�شلون  وكانوا 
عنيزة)جنوب  من  منطقتهم  متتد  التي  احلجايا  الأجتتداد  باأنها  العثمانية  الدولة  اأيام  من  معروفة 

احل�شينية( حتى الْتَوي)هي �شواقج حاليًّا( عند ج�شر �شواقة. 

من  حقيقيًّا  جتتزًءا  وت�شكل  القرية،  تاريخ  بها  يرتبط  واأحتتداث  اأماكن  ثالثة  وهناك 
خمزون املكان، وهي اخلط احلجازي، والثورة العربية الكربى، وموقع ق�شر البنت فيها، 
وتفا�شيل تلك االأمكنة مت املرور عليها با�شر�شال يف البوح اخلا�س بقرية جرف الدراوي�س.
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�صانا:

تلك قرية �شانا التي تقع جنوب غرب الطفيلة، وهي جزء من وادي �شانا الذي يطل 
على وادي عربة، واأول البوح حولها ترحال مع تفا�شري اال�شم الذي ي�شري الباحث الروائي 
�شليمان القوابعة اإلى بع�س تفا�شيله، حيث يو�شح باأن ا�شم »�شانا« م�شتق من جذور معاين 
الكلمة وتداعياتها؛ اإذ اإنه بعد الرجوع اإلى معاجم اللغة ميكن ر�شد ما ذكره ابن منظور 
من اأنه: » يقال اأ�شاأن �شاأنك، واأمعز معزك، اأي اعزل  ذا من ذا، وقد �شاأنتها اأي عزلتها«.

ا: »ورجل �شائن اإذا كان �شعيًفا«. اأما  ويف معجم البلدان لياقوت احلموي ي�شيف اأي�شً
يف معجم الو�شيط فاإن: »�شان من املر�س، ونحوه عاناه وقا�شاه«، بينما يف ل�شان العرب 

هناك ما يفيد باأن امل�شاناة هي املعاناة.

وي�شر�شل القوابعة يف بحثه اللغوي عن �شانا،في�شري اإلى اأنه يف ترتيب اآخر حلروف 
الكلمة ميكن الو�شول اإلى جتريد منها وهو  �شناأ، وتعني اختباأ، ويف ذلك خطر وهروب من 

هذا اخلطر.

وتكون النتيجة بعد هذه املداخل اللغوية اأن ا�شم �شانا ي�شري  اإلى مكابدة االإن�شان ومعاناته 
 من اأخطار ال ي�شتطيع جمابهتها، وال بد له من البحث عن ماأمن ليعتزل ويحمي نف�شه فيه.
كما اأن لال�شم تداعيات اأخرى ميكن ر�شدها بعيًدا عن اللغة، مثلما عربَّ عن ذلك الرحالة 
بريكهارت عام 1812م يف اجلزء الثاين من رحلته، حيث قال: »اإن �شانا التي اعتقد اأنها 
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)ثانا( القدمية، تقع يف مكان جميل من طور �شانا، وهو اأعلى جبل يف منطقة اجلبال، ولها 
جنائن رائعة ومزارع تبغ وا�شعة«.

بع�س  فاإن  املدينةالقدمية،  »ثوانا«  اأو  »ثانا«  اإلى  احتماالته  يف  عاد  اال�شم  كان  واإذا 
كبار القرية الذين مل يبَق منهم عدد كبري ب�شبب نزوحهم عنها اإلى قرية القاد�شية )بري 
العطاعطة �شابًقا(، يعتقدون باأن �شانا هي حتريف ال�شم »طانا«، ويف هذا اجتهاد �شعبي 
نابع من البيئة التي يعي�شون فيها؛ اإذ اإنهم ي�شريون هنا اإلى اأن طبيعة بيوت القرية طينية، 
وقد اأخذت الت�شمية ن�شبة اإليها ف�شارت »طانا«، ثم حتول اال�شم بفعل الزمن اإلى »�شانا«.

وقد ذكر احلاج مو�شى الكريري -وعائلته اأقدم من �شكن الطفيلة قبل العهد الركي- 
اأنه يف �شيف عام 1966 وبعد اأن زار امللك املوؤ�ش�س عبداهلل الطفيلة يف عام 1936 اجته 
جنوًبا، ويف الطريق توقف عند جبل يطل على )�شانا( ف�شاأل من كان حوله: »ما ا�شم هذه 
تدفع  هي  و»هل   : لي�شاأل  فعاد  )�شانا(،  باأنها  اهلل-  -رحمه  فاجابوه  املعتزلة؟«،  القرية 
األي�س هذا  اه يا �شائق �ِشر، �ِشر بنا على عجل.  اأوَّ اه ..  اأوَّ �شرائب؟«، قالوا: نعم، ثم نطق 

املنطق من عامل بلغته يلتقي مع مدلول ا�شم ) �شانا( الذي يعي�س مع العزلة واملعاناة ؟!!
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احل�صا:

على  تقريًبا  62كم  م�شافة  على  الطفيلة،  �شرق  �شمال  تقع  التي  احل�شا  قرية   اأعرف 
القدمي،  والبلد  ال�شكنية،  واملدينة  احل�شا،  مناجم  فيها  واأعتترف  ال�شحراوي،  الطريق 
وحمطة القطار، والوادي، وقلعة احل�شا، وبركة القلعة، وطريق احلاج املر�شوف، واملغائر 
االأولى التي مت التنقيب فيها عن الفو�شفات، وامل�شاجد، واملقابر، واآبار املاء، كل تلك االأمكنة 

و�شلتها وكتبت عنها.

ي�شري اأهل القرية اإلى اأن ا�شم احل�شا، ماأخوذ من »ح�شا املاء« �شرب املاء، لتوفر املياه 
ذاكرة  اال�شم  ويرتبط  التاريخ،  خالل  م�شهوًرا  كان  الذي  التتوادي  هذا  احل�شا،  وادي  يف 
ووجداًنا مع اأهل املنطقة با�شم وادي العذير، وله ذكريات عتيقة واأ�شرار حمتجبة وحكايات 
يف  احل�شا  �شيل  راأ�س  على  االأ�شا�س  يف  البلدة  ن�شاأت  وقد  هناك..  النا�س،  لدى  متجددة 
منطقة الفارعة، وهذا ال�شيل »تكون بدايته من جبل طويل �شهاق«، اأعلى قمة يف اجلنوب.

ويذكر الباحث ركاد ن�شري يف كتاب »املعاين اللغوية الأ�شماء املدن والقرى واأحوا�شها 
يف اململكة االأردنية الها�شمية« اأنَّ )احل�شا: اأر�س اأ�شفلها غليظ، واأعالها رمل مت�شك ماء 
املطر، فاإذا ُنب�س الرمل ظهر املاء بارًدا عذًبا، وكلما نزعت دلوًا جّمت اأخرى، اأو هو املاء 

حتت االأر�س ال يفطن له يف االأباطح، فاإذا حفر عنه جا�س املاء(.
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بينما يوثق الباحث حممود �شامل رحال يف كتابه »امل�شرك ال�شامي يف اأ�شماء ومعاين 
املدن والقرى االأردنية« باأن )احل�شا: وبال�شامي امل�شرك مبعنى »املخباأ، امللتجاأ، املالذ«. 
ى، ابتعد عن االآخرين. والكلمة  تقع على اخلط ال�شحراوي. واجلذر العربي َح�شي: تنحَّ
العربية ح�ًس: خمباأ، مكمن، ماأوى، ملتجاأ، مالذ، مفزع، وقاء، �شر، وبالعربية احل�شى: 

ال�شهل من االأر�س ي�شتنقع فيه املاء(.

وهناك كتابات كثرية حول احل�شا لرحالة وجغرافيني وموؤرخني تعطي �شورة كاملة عن تاريخها.

�صنفحة:

عرفت قدمًيا مبملكة ال�شهوة اأو بالد ال�شم�س، وهي اأدومية ومن ثم رومانية، وت�شم نبع 
ماء غزيًر�، ومنها يبد�أ �لهبوط �إلى جنوب �لبحر �مليت ثم �لتوجه �إلى مدينة �خلليل، وكانت يف 

املا�شي من اأقدم جتمعات حمايدة الطفيلة، ولهذا فاإنهم ي�شمونها اأم القرى .

حي الطفايلة )40( : 

هنا جتب االإ�شارة اإلى اأن كثرًيا من العائالت خرجت من الطفيلة اإلى العا�شمة عمان؛ 
لغايات البحث عن الوظيفة والعمل، وال �شيَّما اأنه كان لها اأبناء يعملون يف القوات امل�شلحة 
والوظائف احلكومية التي ت�شتدعي قربهم من العا�شمة، مما اأدى اإلى اأن ي�شكن عدد كبري 
من العائالت يف عمان، حيث ا�شتقروا يف منطقة جبل التاج واأ�ش�شوا ما بات يعرف بحي 

الطفايلة.

النائب يحيى ال�شعود

اأحد �شيوخ حي الطفيلة بعمان وهموم احلي
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حي الطفايلة هو اأكرب حيٍّ يف مدينة عمان وتعود اأ�شول العائالت يف احلي اإلى جتمع 
ن�شب  وقد  الطفيلة،  يف  وا�شباعه  رحتتاب  مثل  وتوابعها  قرية عيمة  من  الثوابية  ع�شائر 
بع�س املوؤرخني هذه الع�شائر اإلى ال�شحابي اجلليل جعفر بن اأبي طالب، امللقب بتت »جعفر 
ون بت )�شبيان اجلعافرة(. الطيار« وهو �شحابي جليل ا�شت�شهد يف قرية املزار، ولذلك ُي�شَمّ

املوقع اجلغرايف للحي

املوقع اجلغرايف حلي الطفايلة يف �شرق عمان، وهو اأي�شًاً ي�شرف على م�شاحة كبرية 
جدًا من منطقة �شرق رغدان واملدرج الروماين )عمان(، ومقابل لق�شر رغدان والديوان 
امللكي، ويقع على جبلني من جبال عمان ال�شبعة هما جبل التاج املقر الرئي�شي والذي فيه 
ال�شكانية  مناطق االأ�شرفية، وللكثافة  من  اجلوفة وبع�س  للطفايلة، وجبل  االأكرث  االنت�شار 

الكبرية فاإن احلي يتو�شع ب�شكل كبري ليحتل م�شاحة كبرية من جبلي التاج واجلوفة.

اأبرز اخلدمات يف احلي

يوجد يف حي الطفايلة م�شجد جعفر الطيار، كما يوجد فيه مركز �شحي اجلوفة حيث 
اأهلية وريا�شية عديدة، كما توجد فرقة  يقع يف منت�شف احلي، ويوجد يف احلي هيئات 

الطفايلة للفنون ال�شعبية والراث البدوي.

وزير ال�شحة خالل تفقده ملركز اجلوفة

اأمني عمان عقل بلتاجي يتفقد حي الطفايلة

وزيرة التنمية االجتماعية تزور حي الطفيلة وخميم الن�شر بعمان



الفصل الرابع

مدينة اجلمال والرتاث
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الف�شل الرابع

مدينة اجلمال والرتاث

اإنَّ الطفيلة بو�شفها جزًءا من اأر�س االأردن فاإنها تزخر بتاريخ عميق �شارب اجلذور 
يف عمق التاريخ؛ حيث تعاقبت عليها احل�شارات املختلفة التي تركت ب�شماتها على هذه 
االأر�س، �شاهدة على عراقتها واأ�شالتها وعلى اأهميتها اجلغرافية واالقت�شادية والع�شكرية، 
حول  ب�شيطة  نبذة  يلي  ما  ويف  به،  لالإملام  خمتلفة  درا�شات  اإلى  يحتاج  عميق  فتاريخها 

مقوماتها ال�شياحية واالأثرية والراثية )41(  :
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املقومات ال�صياحية )42(:

يقت�شر  ال  والذي  املحافظة،  يف  املهمة  االإنتاجية  القطاعات  من  ال�شياحة  قطاع  ُيَعدُّ 
ا، ومتتاز  تاأثريه يف اجلانب االقت�شادي فح�شب بل ي�شمل اجلانبني االجتماعي والثقايف اأي�شً
حمافظة الطفيلة بوجود اأماكن �شياحية واأثرية مهمة حتتاج اإلى دعم متوا�شل لتفعيل دور 

هذا القطاع، ويبني اجلدول التايل اأهم املواقع االأثرية وال�شياحية يف حمافظة الطفيلة.

اأهم املواقع ال�شياحية واالأثرية يف حمافظة الطفيلة ح�شب االألوية )43(:

املواقع االأثريةاملواقع ال�شياحيةاللواء

لواء الق�شبة

قلعة الطفيلةحمامات عفرا املعدنية
ق�شر الدير

خربة �شباعةحمامات الرببيطة
خربة كركا وامل�شميل

قرية ال�شلع
ق�شر التوانة
خربة التنور

قلعة ال�شلع

قرية �شانالواء ب�شريا
خربة الذريح

كني�شة الر�شادية
خربة الن�شرانية

قلعة احل�شا         -لواء احل�شا
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وفيما يلي تف�شيل الأهم االأماكن التاريخية واالأثرية والدينية املوجودة يف املحافظة )44(:

قلعة الطفيلة :

 تعود اإلى ما قبل العهد النبطي، وهي �شاهقة االرتفاع وح�شينة وكانت تنذر القالع 
من  والكثري  تهدمت  القالع  وهذه  اال�شطوانية،  اأبراجها  على  النار من  بوا�شطة  املجاورة 
حجارتها ا�شتخدمت يف بناء البيوت الطينية املجاورة، وهي بناء م�شتطيل ال�شكل م�شاحته 
القلعة على  االأردن. بنيت  اأخدود وادي  حوايل 399 م2، تقع على تل مرتفع ي�شرف على 
اأ�شا�شات اأدومية ثم اأعيد ا�شتعمالها يف الفرة الرومانية، كما ا�شتخدمت كح�شن ع�شكري 

للفرة اململوكية والعثمانية، ويتو�شطها بئر ماء ا�شطواين ال�شكل.

قلعة ب�صريا:

اإال  ال�شخمة  ذات احلجارة  االأدومية  قلعتها  من  يبَق  ومل  االأدومتتي،  العهد  اإلى  وتعود 
جذورها.

قلعة ال�شلع بالطفيلة جوهرة اأثرية تعانق ال�شماء
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مقامات ال�صحابة يف الطفيلة)45(:

الذين  ال�شحابة  مقامات  من  العديد  االأردن  مناطق  من  كغريها  الطفيلة  يف  يوجد 
�شاروا وزاروا هذه االأر�س وماتوا اأو ا�شت�شهدوا فيها وتركوا ب�شماتهم عليها، ومن اأ�شهر 

هذه املقامات:

مقام ال�صحابي احلارث بن عمري الأزدي

اإلى  اهلل بكتاب  عبد  بن  ر�شول اهلل حممد  االأزدي �شحابي بعثه  عمري  بن  احلتتارث 
ملك ُب�شرى يدعوه فيه اإلى االإ�شالم، فلما نزل قرب ب�شريا مل يتقبل دعوته اأهل القرية 
ت�شمى  كانت  وقتتد  كخربة،  االآن  حتى  املعامل  وا�شحة  )وهتتي  للمقام  واملقابلة  القريبة 
»الكذابة« اإذ اإنها مل تتقبل دعوته(، وقد تعّر�س له �شرحبيل بن عمرو الغ�شاين فقال: اأين 
تريد؟ قال : ال�شام، قال: لعَلّك من ر�شل حممد، قال: نعم، اأنا ر�شول ر�شول اهلل، فاأمر به 
َقدمه ف�شرب عنقه �شربًا ومل يقتل لر�شول اهلل ر�شول غريه. فبلغ ذلك  واأوثق رباطًا ثم 
النا�س  فاأ�شرع  قتله،  ومن  احلارث  ملقتل  واأخربهم  النا�س  وَنَدب  عليه  ر�شول اهلل فا�شتد 

وخرجوا فع�شكروا باجُلرف، فكان ذلك �شبب خروجهم اإلى غزوة موؤتة.
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املقام)46(:

َعَلْيِه َو�َشلََّم َعَلى   ُ لَّى اهللَّ ِ �شَ     روى الطرباين يف املعجم الكبري َقاَل: َخَرَج َر�ُشوُل اهللَّ
، َوال  ُ ي َيْرَحْمُكُم اهللَّ وا َعننِّ ًة، َفاأَدُّ ا�ِس َكافَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َبَعَثِني َرْحَمًة ِللنَّ َحاِبِه،َفَقاَل:"اإِنَّ اهللَّ اأَ�شْ
ُه َدَعاُهْم اإَِلى ِمْثِل َما اأَْدُعوُكْم  الُم، َفاإِنَّ َواِريُّوَن َعَلى ِعي�َشى َعَلْيِه ال�شَّ َتْخَتِلُفوا َكَمااْخَتَلَف احْلَ
َحاُب  ا َمْن َبُعَد َمَكاُنُه َفَكِرَهُه، َفَقاَل اأَ�شْ ُه اأََجاَب َواأَ�ْشَلَم، َواأَمَّ نَّ ا َمْن َقُرَب َمَكاُنُه، َفاإِ مَّ اإَِلْيِه، َفاأَ
ي َعْنَك، فاْبَعْثَنا َحْيُث �ِشْئَت، َفَبَعَث  ِ ُنوؤَدنِّ ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: َنْحُن َيا َر�ُشوَل اهللَّ لَّى اهللَّ ِ �شَ َر�ُشوِل اهللَّ
ِ بن ُحَذاَفَة ال�شهمي اإَِلى ِك�ْشَرى، َوَبَعَث �َشِليَط بن  ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َعْبَد اهللَّ لَّى اهللَّ ِ �شَ َر�ُشوُل اهللَّ
َرِمينِّ اإَِلى امْلُْنِذِر بن �َشاَوى  �شْ اِحِب اْلَيَماَمِة،َوَبَعَث اْلَعالَء بن احْلَ َعْمٍرو اإَِلى َهْوَذَة بن َعِليٍّ �شَ
َوَبَعَث  ُعَماَن،  َمِلَكْي  َجَلْنَدا  اْبِني  اِد  َوَعبَّ َجْيَفَر  َلى  اإِ اْلَعا�ِس  بن  َعْمَرو  َوَبَعَث  َهَجَر،  اِحِب  �شَ
اِرِث بن اأَِبي �ِشْمٍر  َلى امْلُْنِذِر بن احْلَ َر، َوَبَعَث �ُشَجاَع بن َوْهٍب االأَ�َشِديَّ اإِ ِدْحَيَة اْلَكْلِبيَّ اإَِلى َقْي�شَ
َجا�ِشينِّ وبعث احلارث بن عمري االأزدي اإلى  ْمِريَّ اإَِلى النَّ َة ال�شَّ ، َوَبَعَث َعْمَرو بن اأَُميَّ ايِننِّ اْلَغ�شَّ

احلارث بن اأبي �شمر الغ�شاين...

ومل ُيقتل للنبي )      ( غري واحد وهو احلارث بن عمري ر�شي اهلل عنه، اأحد بني لهب 
بعثه ر�شول اهلل )      ( بكتابه اإلى احلارث بن اأبي �شمر الغ�شاين �شاحب ب�شرى، فعر�س 
اأي حب�ًشا.  فاأوثقه رباطًا ثم قدم ف�شربت عنقه �شربًا؛  الغ�شاين،  له �شرحبيل بن عمرو 

وكان قتله ر�شي اهلل عنه �شبًبا مبا�شًرا ملعركة موؤتة.
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وقد ُقتل يف منطقة ا�شمها )اللبون( قرب مدينة ب�شريا  يف حمافظة الطفيلة جنوب 
ُبنيت على  العا�شمة حوايل )200 ( كم، ودفن هناك، وقد  تبعد عن عمان  التي  االأردن، 
اأهل تلك املنطقة با�شم )ال�شيخ حذيفة(،  �شريحه قبة وم�شجد �شغري، وكان ُيعرف عند 
وهذا ال�شيخ خادم املقام، وكعادة النا�س عندما ينوي اأحدهم الذهاب اإلى مكان يتذكر من 
اإلى ال�شيخ  »اإنني ذاهب  اأنت ذاهب يا فالن ؟ يجيب:  اأين  اإلى  ُي�شاأل  هو قائم، فيه وحني 

حذيفة« .

وبكلفة  وال�شهداء،  والتابعني  ال�شحابة  ومقامات  م�شاجد  اإعمار  م�شروعات  و�شمن 
االإ�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  االأوقتتاف  وزارة  اأقامت  دينار،  مليون  الن�شف  جتاوزت 

�شرًحا للمقام ت�شمن م�شروع تو�شعة وتطوير للمقام .

وت�شمن امل�شروع جتديد الديكورات الداخلية بت�شاميم ونقو�س اإ�شالمية متقنة يف االإبداع 
والت�شكيل، �شملت املنرب وال�شحن ومرافق اأخرى بهدف اإعطاء املعامل اجلمالية للمقام.

وقد روعي يف ت�شميمه النمط املعماري االإ�شالمي والزخارف االإ�شالمية التي تتالءم 
ومكانة �شاحب املقام الذي ا�شت�شهد وهو ينطق بال�شهادتني، وقد  افتتح جاللة امللك عبد 
اهلل الثاين املقام تكرمًيا لل�شهداء االأبرار الذين ق�شوا على ثرى االأردن الطهور.  واملقام 
مبني من احلجارة البي�شاء التي تعلوها مئذنة بطول 24 مًرا، على م�شاحة اأر�س املقام 
البالغة حوايل 2300 مر مربع. وي�شهد املقام حركة �شياحية تقدر بحوايل 20 األف زائر 

�شنويًّا ح�شب اإح�شائيات وزارة ال�شياحة واالآثار.
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مقام فروة بن عمرو اجلذامي

الروماين ، يف العهد  معان  ملنطقة  حاكًما  كان  اإنتته  يقال  اجلذامي:  عمرو  بن   فتتروة 
التي متتد من تبوك حتى م�شارف البلقاء، وعندما اأخذ االإ�شالم باالنت�شار خارج اجلزيرة 
العربية، وال �شيَّما بني العرب، كان فروة ممن اعتنقوا االإ�شالم، فاأر�شل اإلى الر�شول حممد 

بن عبد اهلل يعلمه باإ�شالمه واأهداه بغلة بي�شاء.

وملا بلغ الروم اأنه اأ�شلم طلبوه حتى اأخذوه وحب�شوه، وحاولوا ردعه عن االإ�شالم بالتهديد 
واالإغراء، فثبت على االإ�شالم، فحكموا عليه باملوت، وعندما اأرادوا قلته قال:

بلغ �شراة امل�شلمني باأنني �شلم لربي اأعظمي ومقامي
ف�شربوه و�شلبوه على ماء يقال له عفراء.

�صريح ال�صحابي كعب بن عمري الغفاري :

 يقع هذا ال�شريح يف منطقة ذات اطالح يف اجلنوب الغربي من حمافظة الطفيلة على 
الطريق املمتد بني العقبة ومعان. 

 مقام ال�صحابي جابر الأن�صاري : 

يقع هذا املقام يف مدينة الطفيلة بالقرب من مقربة البلدية املوجودة يف منطقة البقيع، 
حيث �شمي احلي الذي يرقد فيه جابر بن عبد اهلل االأن�شاري اخلزرجي القحطاين بحي 
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االأن�شار ن�شبة له؛ اإذ اأن االأكرثية تعتقد باأن �شبب ت�شمية اجلوابرة بهذا اال�شم ن�شبة اإلى 
اأحفاد عواد ال�شدقي  ا. وقد امتدت ع�شائر يف فل�شطني منه و هم  اأي�شً جابر االأن�شاري 

وتفرعت عنه ع�شائر متعددة يف نابل�س والنا�شره واأم الفحم وحيفا.

م�صجد »الن�صا�س«: 

وهو من اأقدم م�شاجد الطفيلة، وما يزال قائًما حتى االآن.

امل�صجد احلميدي يف الطفيلة)47(:

    امل�شجد احلميدي اأحد اأهم املعامل الدينية يف مدينة الطفيلة، فهو جامع يقع و�شط 
املدينة يف اجلهة ال�شرقية منها وبالقرب من �شرايا احلكومة، بني �شنة 1315هت/1897مت، 
باإ�شراف  ذلتتك  وكتتان  االأمتتتوال،  له  جمعوا  الذين  الطفيلة  اأهتتايل  نفقة  على  ذلتتك  وكتتان 
الفرة يف  الطفيلة  يف  خدم  الذي  القباين،  با�شا  الغني  عبد  الطفيلة  ق�شاء  مقام   قائم 

من ) 1314هت 1896/م -1321هت1903/م(.

بني هذا امل�شجد يف عهد ال�شلطان عبد احلميد الثاين وفق الطراز املعماري االإ�شالمي 
وبطريقة م�شابهة لبع�س م�شاجد مدينة حلب والرّقة  يف �شورية، كما ي�شبه بناء هذا امل�شجد 
بناء امل�شجد احلميدي يف الكرك،  كما يوجد م�شجد يف مدينة جر�س يحمل اال�شم نف�شه 

الأنه بني يف عهد ال�شلطان عبد احلميد �شنة 1879م .



70

بني هذا امل�شجد من احلجر والطني،  وال�شقف على �شكل جمموعة من القباب وفق 
النمط االإ�شالمي،حيث ترتكز هذه القباب على قاعدتني تقعان يف و�شط امل�شجد،وهناك 
القباب  عليها  ترتكز  التي  القاعدة  �شمك  ويبلغ  اجلتتدران،  قواعد جانبية يف  ع�شر  اأي�شًا 

ال�شماوية )95�شم  * 95�شم( .

 ويبلغ �شمك جدرانه 90�شم، وتبلغ م�شاحة امل�شجد)18.7م   *  25.6م(؛ اأي حوايل
 886 مر مربع.

 حمامات عفرا املعدنية:

حمامات عفرا هي حمامات مياه معدنية تقع على بعد 26 كيلومرًا اإلى ال�شمال من 
مدينة الطفيلة يف جنوب االأردن، وتنطلق املياه احلارة من اأكرث من 15 م�شدرًا اأو ينبوعًا 
تراوح حرارتها يف املتو�شط ما بني º 48 - 45م لت�شكل �شيواًل و�شالالت تتجمع يف برك 
ال�شياحية  للخدمات  مركزًا  عفرا  حمامات  منطقة  ت�شم  ال�شافية.  باملعادن  متتلئ  مائية 
خ�شائ�س  ذات  هي  عفرا  حمامات  فمياه  العالجية،  ال�شياحة  الأغرا�س  طبية  وعيادات 
عالجية مميزة يف معاجلة العقم، وت�شلب ال�شرايني، وفقر الدم، والروماتيزم، والكثري 

من االأمرا�س املزمنة.
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ا�شتخدمت حمامات عفرا منذ قدمي الزمان لغايات العالج، ويعود ا�شتخدامها لزمن 
�لعرب �لأنباط) فالأنباط كانت لهم مو�قع غري بعيدة عن حمامات عفر�، مثل م�ستوطنات 
اللعبان واأهمها خربة الذريح، ثم م�شتوطنة التنور ذات االأهمية لطقو�س عبادتهم، والتي 
كانت تزخر باآلهتهم، فبعد اأن احتل الرومان جنوب االأردن عام ) 106( ميالدية، ا�شتخدم 
بع�س املي�شورين من ال�شعب وطبقة احلكم االر�شتقراطية، املياه املعدنية للعالج بعفرا يف 
االأردن. والتي ا�شت�شهد عندها فروة بن عمرو اجلذامي ب�شبب اإ�شالمه، ليكون اأول عربي 
�شهيد يف بالد ال�شام بعد اأن اأعلن اإ�شالمه، وقد كان واليًا على بع�س مناطق ال�شام من ِقَبل 

الرومان)48(.

 º 36.38 و º 35.35 يقع و�دي عفر� �سمال مدينة �لطفيلة، ويحدد بخطوط عر�س
�شرق غرب، ودرجتي طول º 31.54 جنوب �شمال.

الت�صاري�س)49(: 

يبلغ طول الوادي 15 كم، وينبع من اأعلى الوادي ينابيع حارة  عديدة تخرج من طبقات 
امل�شدر  اختالف  على  دلياًل  ُيَعدُّ  احلتتارة  املياه  و�شط  بارد  ينبوع  وهنالك  الكرنب،  رمل 
اجليولوجي املزود للماء، ويبلغ معدل التدفق للمياه احلارة 500 لر / ثانية، تراوح درجة 

حرارة املياه من ) º 47م - º 55م (. 
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 حمامات الرببيطة: 

مدينة  �شمال  عفرا  بتتوادي  التقائه  قبل  االإح�شاء  وادي  من  اجلنوبي  اجلزء  يف   تقع 
اإلى 45°، وحتتوي  مياهها  وت�شل درجة حرارة  معتدلة احلرارة  وهي  االأردنية،  الطفيلة 
وتتميز  الهيدروجني.  وكربيتيد  الكلورايد،  مثل:  واملعادن  االأمالح  من  عديدة  اأنواع  على  
بفاعلية عالجية عالية، وتنبع مياهها من ال�شخور الرملية الكربونية العائدة اإلى الع�شر 

الطبا�شريي ال�شفلي، وهذه الطبقة تعلوها طبقة من احل�شى على �شكل تر�شبات حديثة.

 قلعة احل�صا: 

على بعد �شتة كيلو مرات من بلدة احل�شا وعلى طريق الرب ال�شامي بنيت هذه القلعة 
لتخدم حجاج بيت اهلل احلرام ، وقد ذكرت عند كثري من الرحالة منهم )املغربي(، الذي 
َمرَّ بها يف رحلته اإلى الديار املقد�شة عام 1336م، وال�شفدي عام 1354م، وذكرها املوؤرخ 

ابن طولون عام 1514م، والرحالة اخلياري عام 1669م، ولوي�س موزيل عام 1907م .

الذي  امل�شجد،  الذي وجد يف حمراب  النق�س  يظهر من خالل  القلعة  تاريخ  اأن  غري 
يذكر اأن البناء مت يف عهد ال�شلطان م�شطفى الثاين ) 1757 – 1774 ( م.

يتخذ البناء �شكاًل مربًعا فيه طابقان اأر�س وطابقان اآخران؛ الطابق االأر�شي يحتوي 
على غرف و�شاحة مفتوحة وبئر ماء و اأدراج �شاعدة اإلى االأعلى وعقود على �شكل ن�شف 
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لراحة  ت�شتخدم  كانت  الغرف  من  وعتتدد  م�شجد  على  يحتوي  االأول  والطابق  برميلي، 
قائمة حتى  �شواهده  تزال  الرابي ال  الطوب  الثالث فهو مبني من  الطابق  اأما  احلجيج، 
االآن، اأما ال�شواهد املرافقة للقلعة فتتمثل يف بركة املياه اخلارجية والطريق املر�شوف اإلى 

اجلهة الغربية للقلعة على طول 3 كم.

واجل�شر املبني فوق وادي احل�شا واملدعم باأقوا�س على �شكل عقد ن�شف برميلي ُيَعدُّ 
معرًبا هاًما وم�شرًفا ملياه الوادي، وقد بني �شنة) 1730 – 1233 ( م حلماية احلجاج من 

االنزالقات الطينية .

قلعة ال�صلع )50(:

ا و�شط ه�شاب  حتتل قلعة ال�شلع التاريخية الواقعة جنوبي مدينة الطفيلة  موقًعا متفردٍّ
�شاخمة،  تقابلها قرية ال�شلع التي اأخذت ا�شمها من هذه اجلوهرة العربية التي تعاقبت 

عليها عدة ح�شارات، وتبعد هذه القرية عن مدينة الطفيلة 10 كم.

وتعد قلعة ال�شلع نتاًجا حل�شارة عربية امتدت اإلى 1200 عام قبل امليالد، وحتتوي على 
ق�شور وكهوف ومناذج من الفن والنحت والعمارة واأنظمة مذهلة للري واأبراج للمراقبة 
بارتفاع يقرب من )400 ( مر عن �شطح البحر،  ومب�شاحة تزيد على)100 ( دومن مربع، 

ويو�شل اإليها طريق واحد �شاعد على هيئة درج متعرج.
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وتتقابل قلعة ال�شلع مع عا�شمة االأدوميني يف ب�شريا ويف مواجهة الق�شور التاريخية 
يف احلب�س ورم�شي�س،  حيث ُتَعدُّ حمطة اإ�شراتيجية ت�شرف من موقعها على وادي عربة، 
�آبار �ملياه و�لكهوف �لتاريخية، �سكنها �لأدوميون قبل جميء �لأنباط،  وت�سم �لعديد من 

وا�شتغل اأهلها اآنذاك يف الزراعة وقت ال�شلم ويف ت�شدير االأ�شلحة وقت احلرب.

وك�شفت تنقيبات اأثرية جلامعة موؤتة عام 1995 عن بع�س اأجزاء املوقع الذي يقود اإلى 
الفرة من 1200 - 333 قبل �مليالد، عندما ��ستهر �لأنباط بالتجارة و�أنظمة �لري.

ومقابل القلعة تقع قرية ال�شلع التاريخية على احلافة ال�شخرية املطلة على ه�شاب 
ف�شيحة،  حيث عا�شت فيها اأ�شر نحو �شبعني عاًما ومل يبَق يف القرية �شوى اأقل من ثالث 
اأ�شر، يف حني اأقامت وزارة ال�شياحة يف القرية مركًزا ال�شتقبال الزوار تديره جمعية ال�شلع 

ال�شياحية التعاونية التي ن�شطت يف الرويج لهذا املوقع التاريخي.

ا  واللفظ »ال�شلع« كان يف اللغة االآرامية، فال�شلع ذات العالقة بال�شخور �شواء كان �شقًّ
اأو بناء يف كتلة �شخرية،  و هكذا ت�شرب اللفظ اإلى اللغة العربية ذات العالقة باالآرامية 
ا،  حيث ت�شري امل�شادر التاريخية اإلى اأن »�شلع«  )�شّق ال�شخر(، ثم اإلى اللغة الكنعانية اأي�شً

كانت ح�شًنا اأيام »ام�شيا« يف عام 838 قبل امليالد.

االأردن  يف  نتتوعتتهتتا  متتن  االأولتتتتى  تتتعتتد  التتتتتي  البابلية  امل�شلة  ال�شلع  قلعة  وحتت�شن 
بني متتا  الزمنية  للفرة  تتتعتتود  والتتتتتي  االأثتتريتتة،  التتدرا�تتشتتات  ح�شب  التتعتتامل  يف   والتترابتتعتتة 

قرية ال�شلع بالطفيلة

�شانا بعد الرميم ت�شبح عاملية
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عامي ) 555 - 930 ق0م( على �شكل نحت مللك بابلي يحمل يف يديه ال�شوجلان؛  اإذ نحتت 
امل�شلة على �شخرة يف مرتفع �شاهق  على الواجهة اجلنوبية ال�شرقية من القلعة،  �شويت 
باإبعاد م�شاحتها �شتة اأمتار مربعة، واإلى جانبها ثالثة رموز دينية  وكتابات تعود اإلى ع�شر 

مابني النهرين.

ال�شلع،  من خالل  الفرن�شي عام 1996 مبعاينة املوقع يف قلعة  االآثار  وقد قام معهد 
فريق من املخت�شني يف ت�شلق اجلبال،  قاموا بدرا�شة امل�شلة  يف ذلك املكان اال�شراتيجي 

البارز  يف اإحدى واجهات قلعة ال�شلع.

اإلى  تتجه  حيث  ال�شراه،   جبال  ل�شل�شلة  التابع  الرملي   ال�شخر  على  امل�شلة  ونحتت 
اجلنوب ال�شرقي من اجلبل، بارتفاع من االأ�شفل ي�شل اإلى ما يقرب من )35 ( مًرا،  ومن 
قمة القلعة باأكرث من ع�شرة اأمتار، وميكن للناظر روؤيتها على بعد اأكرث من ) 200( مر 

اأفقي من اجلهة املقابلة، وتوحي وقفة التمثال املنحوت بالعظمة وال�شموخ.

بعيد،  نارية من  اإطالق عيارات  العبث، من خالل  اإلى  النحت  اأجتتزاء من  وتعر�شت 
وال�شورة املنحوتة هي للملك البابلي »نابونيد�س« اأو »نابونيد« ح�شب اللفظ االآ�شوري الذي 
يعتقد اأنه كان متجًها من بالد ما بني النهرين اإلى اجلزيرة العربية، كما يت�شمن النحت 
اإ�شارات للقمر ولل�شم�س وجنمة، مما ي�شكل عدًدا متكاماًل من االأرقام يدل على اأن البابليني 

ا�شتعملوا العدد )3 (.

امللك البابلي »نابونيد�س«
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فيما ا�شتخدم االآ�شوريون االأعداد من )5 - 8( لهذا النق�س البابلي االأ�شل،  الذي يعود 
اإلى فرة احلكم العائدة للتاريخ املذكور، مما يدل على اأهمية النق�س وامل�شلة يف منطقة 

ال�شلع ح�شب ما توؤكده الدرا�شات االأثرية التي اأجريت لقلعة ال�شلع التاريخية.

خربة الذريح )51(:

اللعبان. وادي  يف  وحتتتديتتًدا  الطفيلة،  من  ال�شمال  اإلتتى  كم   14 تبعد  التتذريتتح   اآثتتار 
وتعود اأ�شول ا�شم »الذريح« اإلى اللهجة املحلية ل�شكان املنطقة، ن�شبة اإلى االأ�شرحة الكثرية 

التي اكت�شفت يف العام 1984 من قبل بعثة اأثرية فرن�شية.

وي�شتمد املوقع اأهميته من ارتباطه بخربة التنور، التي اكت�شفت فيها جمموعة مهمة 
من �لتماثيل، كتماثيل �لن�سر، وتايكي، و�لن�سر، و�لالت )�آلهة �خل�سب عند �لأنباط(.

بوجود  وجودها  على  اال�شتدالل  مت  �شغرية،  زراعية  قرية  بقايا  الذريح  اآثار  وحتوي 
اآبار ونظام ت�شريف وتخزين ملياه االأمطار، ونظام للحمامات ال�شاخنة وقنوات لها حتت 

اأر�شية املكان.

وتظهر يف املكان بقايا اأعمدة ا�شطوانية بقطر مر واحد، والعمود ينق�شم الأجزاء يعلو 
كل واحد منها تاج)كورنثي(، اإ�شافة اإلى نقو�س تزين حجارة البناء، وال �شيَّما البوابات 
وتعك�س طبيعة احلياة الزراعية كاأوراق االأ�شجار والعنب، اإ�شافة اإلى �شور متعددة لقطف 

العنب املنقو�شة على ال�شخور ال�شخمة.
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وكذلك نقو�س حتمل �شور طيور حملية الزال بع�شها يعي�س يف املنطقة حتى االآن كطائر 
ال�شنار »احلجل«.

يعتقد   ،)7×5( مب�شاحة  مر�شوفة  حجرية  غرف  املكان  يف  املا�شي  العام  واكت�شفت 
باأنها متثل املذبح الذي كان يطلق عليه ا�شم "املوتاب". 

كما اكت�شفت جدران تعود للفرة البيزنطية واالأموية، ف�شاًل عن قبور نبطية واإ�شالمية متاأخرة.

ويرى الباحثون اأن املنطقة تعر�شت لزلزال تاريخي �شديد دمر املكان ونرث حجارته يف 
الوادي املجاور. 

وك�شفت التنقيبات يف خربة الذريح الواقعة على ال�شفة ال�شرقية لوادي اللعبان اأحد 
روافد وادي احل�شا، منذ عام 1984 جملة اأبنية اأثرية نبطية.

واأو�شح عميد كلية االآثار يف جامعة الريموك زيدون املحي�شن اأن اأعمال التنقيبات يف 
ال�شاحة اخلارجية للمعبد ك�شفت عن مزيد من املباين التي تعود للفرة البيزنطية واالأموية 
والفرات االإ�شالمية الالحقة، وهي مبنية على اأر�شية املعبد املبلطة، ومتثل هذه املباين 
ا�شتيطانًا بيزنطيًا واأمويًا مهمًا، متثل بوجود العديد من الغرف واملمرات التي ا�شتعملت 

غالبيتها لل�شكن. 

كما مت الك�شف عن حمام بخاري نبطي يف هذه ال�شاحة، ومت العثور اأخرًيا على املذبح 
يف اجلهة ال�شرقية من املعبد.
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ولفت اإلى اأن املعبد املكت�شف يقع يف اجلهة ال�شمالية من خربة الذريح، على ال�شفة 
مًرا  اأبعادها 45  تبلغ  منب�شطة  اأقيم على منطقة  اأنه  اإلى  الفًتا  اللعبان،  لوادي  ال�شرقية 

ا، و115 مًرا طواًل، ويتكون من �شاحتني كبريتني. عر�شً

الفرعونات  راأ�س املدوزة )اإحدى  العثور على متثال ميثل  اأنه مت  اإلى  واأ�شار املحي�شن 
الثالث(، وهذا التمثال معروف اأي�شًاً يف العامل النبطي وال �شيَّما يف البراء. ووجود هذه 

التماثيل املهمة وتنوعها يدل على اأهمية املعبد. 

اأزيلت  لعام 1984، وعندما  االأول  االأثرية  التنقيبات  اأنه يف مو�شم  املحي�شن  واأ�شاف 
االأنقا�س من اأمام اأر�شية املعبد وو�شطه، بدا وا�شحًا �شكل هذا املعبد وتخطيطه، م�شرًيا 
اإلى اأن اأهم ما يلفت النظر يف هذا املعبد هو الواجهة االأمامية ذات الت�شميم والزخرفة 
بفعل  تهدمت  الواجهة  لهذه  العلوية  اجلتتدران  ولكنَّ  واجلمال،  الدقة  غاية  يف  هي  التي 
اإزالة  بعد  التتورق(  )على  ت�شميمها  اإعتتادة  اإمكانية  اإلى  اأ�شار  املحي�شن  اأن  الزلزال،غري 
االأنقا�س عن احلجارة املت�شاقطة من هذه الواجهة، مبيًنا اأن موا�شيع الزخرفة املنحوتة 
على حجارة الواجهة متثل لوحات هند�شية ونباتية واأحيانًا اآدمية، منحوتة داخل اإطارات 
يغلب عليه الطابع الهلن�شتي املتاأخر، وت�شبه الواجهة االأمامية لهذا املعبد بع�س الواجهات 
اجلندي  كقرب  النبطية  القبور  واجهات  بع�س  �شيَّما  وال  البراء،  يف  املنحوتة  النبطية 

الروماين.
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وقد  باالأعمدة،  وحماطة  ال�شكل،  مربعة  املعبد  من  املقد�شة  املن�شة  منطقة  اأن  وبنيَّ 
بنيت هذه املن�شة فوق حجرتني �شغريتني، رمبا ا�شتعملتا الأغرا�س دينية تقام داخل هذا 
املعبد، وكان يحيط بهذه املن�شة املقد�شة يف االأ�شفل ممر يبلغ عر�شه 75 �شنتمًرا، زينت 
يف  املنحوتة  الزخارف  كثريًا  ت�شبه  منحوتة  وهند�شية  نباتية  بزخارف  االأمامية  مداخله 

معبد خربة التنور.

واأ�شار املحي�شن اإلى اأن هذه الزخارف ت�شبه كثرًيا الزخارف املنحوتة على بوابة قو�س 
زواياها  حتمل  التي  االأعمدة  تيجان  بع�س  على  -وفقه-  العثور  ومت  البراء.  يف  الن�شر 
اأوجه ال�شبه بينها وبني روؤو�س تيجان  اإلى  منحوتات لروؤو�س االأ�شود، وجتدر االإ�شارة هنا 

االأعمدة التي وجدت يف معبد االأ�شود املجنحة يف البراء.

�إلى  �أن �ملظاهر �ملعمارية و�لأمناط �لزخرفية يف معبد خربة �لذريح تنتمي  و�أ�ساف 
�شيَّما  وال  الهلن�شتية،  الفرات  يف  ومعروفة  �شائدة  كانت  التي  املعمارية  واملظاهر  الطرز 
املتاأخرة منها، كما يف بع�س املباين التي اكت�شفت يف اآ�شيا ال�شغرى وبع�س املدن اليونانية. 

اأعيد ا�شتعمالها يف  اأنه مت التنقيب يف منطقة و�شط املعبد التي  اإلى  واأ�شار املحي�شن 
الفرة البيزنطية ككني�شة، ومن اأهم الدالئل على هذه الكني�شة منطقة املحراب التي تقع 
يف اجلهة ال�شرقية، وكذلك مت العثور على نحت للباب منحوت عليه �شليب، كما عرث على 

اأحد االأبواب احلجرية منحوت عليه اأ�شكال خمتلفة من ال�شلبان.
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الغرف  وبع�س  للمعبد  الرئي�شة  املن�شة  ملنطقة  وال�شيانة  الرميم  اأعمال  اإن  وقال: 
ال�شغرية م�شتمرة متهيدًا لفتح املجال اأمام ال�شواح والزوار لزيارته. 

�شخم  حجري  متثال  املعبد  لبوابة  اخلارجي  الرئي�س  املدخل  اأمتتام  وجد  اأنتته  واأكتتد 
لالإله »هريم�س مريكوري«، مك�شور منه قطعتان، وذلك اإثر �شقوطه من اجلدران العلوية 
التمثال  وقد عرث على هذا  املعبد.  التي �شربت منطقة  االأر�شية  الهزة  اأثناء  اخلارجية، 
االأبي�س،  والبيزنطية، وهو م�شنوع من احلجر اجلريي  النبطية  االأثريتني  الطبقتني  بني 
خربة  يف  عليها  عرث  التي  مريكوري«،  »هريم�س  االإلتته  متثل  التي  التماثيل  اأكرب  من  ويعد 
وبقيت  التخريب،  الأعمال  يتعر�س  مل  التتذي  الوحيد  التمثال  وُيَعدُّ  البراء،  ويف  التنور 

مالحمه حمافظة على جمالها ودقتها. 

يقد�شه  الذي كان  االإله  لتمثال هذا  االأخرى  النبطية  املواقع  اأمثلة عديدة يف  وهناك 
�لأنباط.

خربة الر�صادية )52(: 

اإلى اجلنوب من الطفيلة، وعلى بعد 22كم يف منطقة التجمع االأثري املنوع قريًبا من 
الر�شادية ذات  كني�شة  امللوكي تربع  الطريق  وعلى  »ب�شريا«،  االأدوميني ب�شرى  عا�شمة 
التي  البيزنطيني  حل�شارة  وتوؤرخ  الزمن  من  حقبة  على  لت�شهد  الف�شيف�شائية  االأر�شيات 

�شادت يف املنطقة.
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ا خربة الن�شرانية، وتبعد عن »الر�شادية«  وتقع الكني�شة �شمن جتمع كن�شي �شمل اأي�شً
نحو )4 (كم اإلى اجلنوب الغربي.

وقد دمرت الزالزل هذين املوقعني، ومل ُتْبِق من املكانني اإال البوابات وبع�س معا�شر العنب. 

اكت�شفت اآثار هذه الكني�شة العام 2002 من قبل دائرة االآثار العامة، التي قامت برميم 
اأجزاء كبرية منها، والزال التنقيب عن بقية املناطق املجاورة للكني�شة قائم. 

وت�شتمد خربة الر�شادية اأهميتها - كما يقول مدير اآثار الطفيلة رائد الربيحات - مما 
متثله من فرات تاريخية خمتلفة تعك�س �شواهد ا�شتيطانية ومعمارية خمتلفة، بدًءا من 
الفرة االأدومية والبيزنطية، وت�شم بيوًتا �شكنية وكنائ�س خمتلفة ومعا�شر للعنب وبقايا 

اأعمدة متناثرة على ال�شارع العام املحاذي للموقع باجتاه البراء النبطية. 

وح�شب امل�شوحات االأثرية فقد اأكد نق�س عرث عليه داخل اأر�شيات الكني�شة اأن تاريخها 
يعود اإلى 512-513 ميالدية. 

التي  الف�شيف�شائية  االأر�شيات  وتنق�شم  15.5م(،  يف  )25م  الكني�شة  م�شاحة  وتبلغ 
تزين اأر�شية الكني�شة اإلى قطع ف�شيف�شائية كبرية احلجم، وقطع اأخرى �شغرية. وي�شنف 
اإلى  تنق�شم  قاعة  تتكون من  للكني�شة �شمن نظام )البازيليكا(، حيث  املعماري  املخطط 
اأجزاء ثالثة، هي: الرواق االأو�شط ) nave(، ويتقدم املبنى يف جهته ال�شرقية )حنية( 
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االأروقتتة قواعد  اأطتتراف  وتتوزع  والتترواق اجلنوبي،  ال�شمايل  التترواق  اأختترًيا  ثم  الكني�شة، 
حجرية مثبتة كانت تقوم عليها حجارة بناء اأو اأعمدة ترفع اأقوا�ًشا متناظرة ترفع بدورها 

�شقف الكني�شة. 

وعرث يف املكان على جمموعة من احلجارة امل�شذبة وبع�س االأدوات وقناديل االإ�شاءة 
الفخارية. وي�شم �شحن الكني�شة حجرة ذات �شكل ن�شف دائري عليها ر�شوم لراأ�شي رجل 
اإلى جانب الر�شوم التي متثل النباتات يف املنطقة، ويقع ذلك على  وامراأة ذات اأجنحة، 
اإلى  اإ�شافة  تاجية حجرية ارتفاعها 40 �شم ون�شف قطرها 65 �شم، نق�س عليها �شليب 
�شكل هند�شي على �شكل جنمة ثمانية يتو�شطها �شليب وفيها ر�شوم نباتية وهند�شية ت�شبه 

قر�س ال�شم�س. 

ويف اجلهة الغربية للكني�شة تظهر اأر�شية ف�شيف�شائية مهمة حتوي كتابة يونانية، تتكون 
وجاءت  ومربعات،  به زخارف هند�شية  اأحيط  ثماين  �شكل  داخل  �شطًرا  ع�شر  ثالثة  من 
الرجمة على النحو التايل: »يف هذا املكان، وح�شب رغبة االأم العذراء، اأم امل�شيح، الكلمة 
غري املنظورة، وبتدبري االإميان باهلل مت اإجناز الف�شيف�شاء عام 407 )512-513( ميالدي 

من اأجل خال�س مغالي�شتي املحبة هلل، وا�شتكمل العمل على يد اأندريا�س بن اليوتو�س«.

وا�شتخدمت حنية بالكني�شة ذات الغرف املتعددة م�شاكن للرهبان، ور�شفت اأر�شياتها 
بحجارة مربعة م�شقولة. 
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وحتيط اجلدران ال�شميكة بالكني�شة، وي�شل �شمك البع�س منها اإلى املر، واجلدران 
عبارة عن مدماكني و�سع بينهما �ملالط و�حلجارة �ل�سغرية لتزيدها قوة ومقاومة للظروف 

اخلارجية. 

واالأ�شفر  والبني  الغامق  االأحمر  بني  الكني�شة  الأر�شية  الف�شيف�شاء  األتتوان  وتنوعت 
�لدقة،  يف  وبالغة  ر�ئعة  هند�سية  �أ�سكاًل  و�سملت  لتثبيتها،  �ملالط  و��ستخدم  و�لأخ�سر، 
الورود  اأنواع  لبع�س  و�شور  واأ�شكال هند�شية  االأ�شجار  اأوراق  اأ�شكال  ال�شور بني  ومتنوعة 

الربية.

َه بفعل عوامل الزمن والطمر حتت  �ُشونِّ الف�شيف�شائية  ال�شجادة  اأجزاء من هذه  ولكن 
ا على اإعادة ترميم هذه االأر�شيات. الربة لفرات طويلة، وتعكف دائرة االآثار حاليَّ

ويتوقع الباحثون اأن يتم اكت�شاف كنائ�س اأخرى يف املنطقة، حيث مل ت�شل التنقيبات 
حتى االآن خلربة اأطلق عليها النا�س ا�شم خربة الن�شرانية وتقع بالقرب من خربة الر�شادية 

اأو كني�شة الف�شيف�شاء، والتي يعلوها �شليب ب�شكل وا�شح حنية كني�شة خربة الن�شرانية.

خربة التنور )53( : 

 تقع يف اجلهة ال�شمالية من املحافظة بني وادي احل�شا واللعبان على ه�شبة متو�شطة 
من  فاإنها  اخلربة  بها  بنيت  التي  احلجارة  حيث  من  امليت،  على البحر  ت�شرف  االرتفاع 
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اللون امل�شتطيل امل�شيد، حيث تقع بوابتها الرئي�شة من اجلهة ال�شرقية، وحتتوي على �شاحة 
على  احتوائها  اإلى  اإ�شافة  اخلربة،  من  الغربية  اجلهة  يف  يقع  وهيكل  باحلجارة  مبلطة 
ال�شحن واملذبح، وتعد من اأقدم املواقع االأثرية يف حمافظة الطفيلة، ومت اكت�شاف متاثيل 

عديدة فيها مثل :

احلوت  برجا  منها  ا  جليَّ يظهر  فلكية  اأبراًجا  يحمل  الذي  الن�شر  الن�شر)ومتثال  اأ-متثال 
واجلوزاء(.

ب-متثال تايكي.)54(

ج-متثال �لن�سر)�لن�سر �لذي كان �سعاًر� تقليديًّا رمزيًّا لالأنباط، و�لذي كان يحمل 
دالالت العز وال�شموخ والن�شر(

د-متثال الالت )55( .

الطريق امللوكي:

ويرد ذكره يف اإ�شارة خمت�شرة دون اأن يعرف من اختطه، فبدايته يكتنفها الغمو�س، 
واإن �شار عليه قادة كبار اأو اأطلق عليه االآ�شوريون ا�شم الطريق امللوكي، ويرى الباحثون 
اأن هذا الطريق اعتمدت عليه التجارة التي كانت تعتمد على طرق مي�شرة، واإحدى هذه 
الطرق املهمة ما ي�شمى »طريق امللك« الذي يلتقي مع زمن ملك عيالم يف القرن الثامن 
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البحر  اإلى االردن حتى  اأن�شىء كطريق معتمد ينطلق من �شوريا  ع�شر قبل امليالد، وقد 
اأن جاء الرومان  اإلى  اأن »يبلط«  االحمر، وقد بقي طريق امللك هذا طريًقا معتمًدا دون 
وتغلبو� على دولة �لأنباط يف عام 106 م، فاهتم به القائد تراجان واأمر بتبليطه. وهذا 
واإياًبا  ذهاًبا  متوازيني  وهو مب�شربني  ال�شرقي،  املحافظة  ا يف جانب  وا�شح جدًّ الطريق 
للمحافظة على �شالمة العربات الرومانية، ويذكر اأن هذا الطريق يرافق م�شافاته اأعمدة 
حجرية فردية ومزدوجة ت�شمى االأعمدة امليلية، وكثري من تلك االأعمدة ك�شرت من خالل 

البحث عن دفائن. 

وادي فينان الأثري: 

يلتقي مع نهاية وادي �شانا، ا�شتخدم يف الع�شر احلجري الربونزي والنبطي والروماين 
والبيزنطي كمنجم للنحا�س، وفيه بقايا لكنائ�س بيزنطية)56(.

ا ملنطقة  يقع على بعد )100 (كم جنوب البحر امليت، وهو حماٍذ ملحمية �شانا، وحماٍذ اأي�شً
القائد تراجانالقرقرة. ويوجد فيه �شخور نحا�شية بكميات كبرية، ويقع يف منطقة تدعى وادي عربة.
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تاريخ منطقة وادي فينان)57(:

يقع يف االأردن، ويبعد 60 كم �شرق البحر امليت. اكت�شف عام 1996، واأجري فيه اأربعة 
موا�شم من احلفريات عامي 1997 و 1998. وقد ك�شفت احلفريات يف اخلندق االأول عن 
مبنى دائري جدرانه مبنية من احلجارة فوق االأر�س مبا�شرة، اأما يف اخلندق الثاين فقد 
مت الك�شف عن مبنى دائري جدرانه مبنية حتت �شطح االأر�س يحتوي على اأر�شية ومدفن 
حمفور يف االأر�شية، وعرث داخل املبنى على جمموعة من االأدوات احلجرية وال�شوانية. 
الربي  املاعز  اعتمدوا على �شيد  املوقع  �شكان  اأن  العظام احليوانية على  ودّلت خملفات 
و�لثعلب �لربي و�لطيور، و�عتمدو� على جمع و�لتقاط �لنباتات و�حلبوب �لربية كال�سعري 

)البزور 2003: 62(. كما اكت�شف فيه اأقدم منجم لتعدين النحا�س)58(.

ال�صياحة البيئية يف وادي فينان:

نظرًا جلمال املوقع اخلالب، فقد اأ�شبح حمط اأنظار من ين�شدون ال�شياحة الربية، لذا 
اأقيم فيه خميم "نزل فينان" الذي ميتاز بت�شميمه الفريد وبا�شتغالله الطاقة ال�شم�شية 
النزل  ويحتوي  بال�شموع.  لياًل  ت�شتبدل  التي  الكهرباء  عن  بعيدًا  التحتية  بنيته  لت�شغيل 
"برية االأردن"، على 26 غرفة  اأقامته  الذي يبعد نحو 160كم عن مدينة العقبة، والذي 
ويت�شع لت26 �شخ�شًا، ويحظى زائروه بربنامج �شياحي ي�شمل رحالت ا�شتك�شافية �شريًا على 

االأقدام اأو على الدراجات احلديثة التي تتالءم مع وعورة الوادي )59(.

 منازل يف وادي فينان
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معلومات حول فندق)نزل( فينان ال�صياحي:

على  يعتمد  بيئي  نزل  يقع  االأردنية  ال�شحراء  عمق  ويف  العا�شمة  �شخب  عن  بعيًدا 
ال�شموع يف االإ�شاءة، وهو االأول من نوعه يف اململكة.

ويجتذب النزل ع�شرات ال�شائحني الباحثني عن الراحة وال�شكينة يف بيئته الطبيعية 
اخلالبة.

يقع هذا النزل يف منطقة حممية �شانا الطبيعية ال�شحراوية التي تبعد 250 كيلومًرا 
اإلى اجلنوب من عمان، والتي تعي�س فيها مئات احليوانات الربية حتت حماية خرباء يف 

�شوؤون البيئة من اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

�شديقة  �شيا�شة  انتهاج  اأن  حكومية  غري  حملية  ملنظمة  التابعة  النزل  اإدارة  وذكرت 
للبيئة واملجتمع املحلي عن�شر رئي�س للم�شروع.

وقال نبيل دراوز املدير العام لنزل فينان: »فينان النزل البيئي الوحيد باالأردن، ومن 
اأوائل الفنادق البيئية يف ال�شرق االأو�شط. ما مييزه اأنه فندق �شغري فيه 26 غرفة، نحن 
املجتمع  من  املوظفني  فكل  املحلي،  املجتمع  من  النا�س  ونوظف  �شانا  مبحمية  موجودون 

ا يف البيئة«. املحلي. ومن ناحية البيئة عندنا ب�شمة الكربون التي لها تاأثري ب�شيط جدًّ

قوارير  با�شتخدام  فيه  ي�شمح  وال  الطاقة،  لتوليد  طبيعية  م�شادر  النزل  وي�شتخدم 
م�شنوعة من البال�شتيك.

نبيل دراوز املدير العام لنزل فينان
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فقط  ت�شتخدم  التي  الكهرباء  لتوليد  ت�شتخدم  ال�شم�شية  »الطاقة  دراوز:  واأ�شاف 
يف  ونخزنها  ال�شم�شية  الطاقة  خالل  من  الكهرباء  نولد  واملطبخ،  واالإدارة  باحلمامات 
ال�شم�شية. يف  بالطاقة  يتم  ا  اأي�شً املاء  وت�شخني  لياًل،  وقت الحق  لن�شتعملها يف  بطاريات 
الكهرباء. من  لتوليد  الديزل  ن�شتخدم  وال  الكهرباء  ب�شركة  ل�شنا مرتبطني  النهاية نحن 

نواٍح اأخرى اأي �شيء من املنتوجات نخ�شعه الإعادة تدوير«.

يفد  الذين  التتزوار  يكت�شف  اأر�س وعرة  كامل يف  يوم  ال�شيارة يف  تقطعها  وبعد رحلة 
معظمهم من دول غربية اأن النزل مكان مثايل لال�شرخاء يف جو �شاعري خاٍل من الكهرباء 

واأي اأجهزة ع�شرية قد حتول انتباههم عن البيئة الرائعة.

حتى الطعام الذي يقدم للنزالء كله من اخل�شرة الطبيعية، ويذكر ح�شني العمارين 
مدير نزل فينان الذي ينتمي اإلى قبيلة من البدو تعي�س بالقرب من حممية �شانا اأن قائمة 

اأ�شناف الطعام ال ت�شمل اأي حلوم، وامل�شروبات ال ت�شمل اخلمور.

وقال العمارين: »النزل كما ترى م�شاء بال�شموع والنزل فيه م�شنع لل�شموع وفيه اأيٍد 
عاملة من املنطقة تقوم على ت�شنيع ال�شموع ب�شكل يومي لال�شتخدام اخلا�س للنزل. االأمر 

الثاين عندنا يف النزل قائمة الطعام نباتية )خ�شروات(، ال نقدم اأي نوع من اللحوم«.

ويتعرف نزالء النزل على عنا�شر البيئة املحيطة وكرم �شيافة قبائل البدو املحلية.
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ا مع البيئة املحيطة هنا. اأعجبني  ويقول �شائح اأملاين يدعى كيفن: »النزل منا�شب جدًّ
عدم ا�شتخدام الكهرباء وا�شتبدالها بال�شموع."

والنزل امل�شنف بني اأف�شل 50 فندًقا بيئيًّا يف العامل موقع اإ�شايف للزيارة يف االأردن املعروف 
مبزاراته ال�شياحية، مثل البحر امليت ومدينة البراء التي اختريت �شمن عجائب الدنيا ال�شبع)60(.

 امل�صلة البابلية:

 متثل امل�شلة البابلية يف قلعة ال�شلع التاريخية جنوبي الطفيلة امل�شلة االأولى من نوعها 
ما بني عامي )555 -930 ق.م( يحمل يف  الزمنية  للفرة  اأّرخت  بابلي،  يف االأردن مللك 

يديه ال�شوجلان،  يف القلعة التي يرجع تاريخها اإلى الع�شر احلديدي.

امل�صلة البابلية يف التاريخ

اآثار وتاريخ االأردن د.زيدون املحي�شن يف حديث ل�شحيفة الراأي  يتحدث الباحث يف 
االأردنية حول تاريخ الطفيلة فيقول: »اإن امل�شلة نحتت على �شخرة يف مرتفع �شاهق على 
واإلى  مربعة،  اأمتار  �شتة  م�شاحتها  باأبعاد  �شويت  القلعة،  من  ال�شرقية  اجلنوبية  الواجهة 
اإلى ع�شر ما بني النهرين، وال زال من ال�شعب  جانبها ثالثة رموز دينية وكتابات تعود 
التعرف اإليها  واأ�شاف: »اإن اأول من تعرف اإلى النحت  اجلامعي املرحوم د.حمد القطامني 
من جامعة موؤتة عام 1996،  قام معهد االآثار الفرن�شي بعد ذلك  مبعاينة املوقع من خالل 
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فريق من املخت�شني يف ت�شلق اجلبال قاموا بدرا�شة امل�شلة يف ذلك املكان اال�شراتيجي 
البارز يف اإحدى واجهات قلعة ال�شلع«.

وقال اإنها نحتت على ال�شخر الرملي التابع ل�شل�شلة جبال ال�شراه، تتجه اإلى اجلنوب 
يقرب من ) 35( مًرا، ومن قمة  ما  اإلى  االأ�شفل ي�شل  بارتفاع من  ال�شرقي من اجلبل 
بارتفاع مرين، ميكن     اأمتار  ثالثة  املنحوتات  ويبلغ طول  اأمتار،  ع�شرة  من  باأكرث  القلعة 
اأجزاء منه للعبث من  النق�س تعر�شت  التمثال يف امل�شلة توحي بالعظمة وال�شموخ، ولكنَّ 
خالل اإطالق عيارات نارية من بعيد، واإنَّ ال�شورة املنحوتة  هي للملك البابلي »نبو نيد/ 
نابونوئيد«، الذي يعتقد اأنه كان متجًها من بالد ما بني النهرين اإلى اجلزيرة العربية يف 
اإحدى حمالته، وقد وجد من املنا�شب بعد اإخ�شاع تيماء االجتاه اإلى ال�شمال طلًبا للرعي 
واخل�شب، لي�شتقر يف مناطق اأدوم التي حتتل ب�شريا عا�شمتهم و »�شلع« وخربة الذريح 
وتل اخلليفة يف خليج العقبة،  واأ�شار اإلى اأن تاريخ النق�س يعود اإلى الفرة ما بني )555 
-930 قبل امليالد(، وعليه اإ�شارات للقمر ولل�شم�س وجنمة، مما ي�شكل عدًدا متكاماًل من 
االأرقام يدل على اأن البابليني ا�شتعملوا العدد )3(، فيما ا�شتخدم االآ�شوريون االأعداد من 
)5-8( لهذا النق�س البابلي االأ�شل، الذي يعود اإلى فرة احلكم العائدة للتاريخ املذكور، 
مما يدل على اأهمية النق�س وامل�شلة يف منطقة ال�شلع،  وقال اإن امللك املذكور يحمل يف يديه 

ال�شوجلان داللة على امللكية،  وهو ي�شبه امل�شلة التي وجدت يف حران يف ال�شعودية.

�شوجلان ملوكي
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كني�صة م�صيحية: 

تقع اإلى ال�شرق من منطقة ب�شريا على بعد ال يتجاوز 6كم يف منطقة غرندل. هذا 
احل�شارة  وكذلك  والبيزنطيني  والرومان  االأدوميني  مثل  عريقة  ح�شارات  �شادته  املوقع 
االإ�شالمية، وقد مت العثور يف هذه الكني�شة على اأر�شيات ف�شيف�شائية ملونة باأ�شكال خمتلفة.

ق�صر الدير:

 يقع يف ال�شمال الغربي من بلدة عني البي�شاء على بعد ) 4( كيلو مر، وهو عبارة عن 
اأثار  اأبعاده )13* 8( م2، ويقع على قلعة عالية منها ن�شاهد موقع  بناء م�شتطيل ال�شكل 
ال�شلع والطفيلة. ق�شر الطالح: ويقع الق�شر يف اجلنوب الغربي من الطفيلة، على حافة 

وادي الَعَرَبة. اأخذ ا�شمه من الوادي الذي يقع عليه.

 كما يوجد يف املحافظة الق�شور التالية: اللعبان، كاترينا، التوانة، القدي�س، رم�شي�س.

حممية �صانا الطبيعية:

حممية �شانا تاأ�ش�شت عام 1989 وتعد اأكرب حممية طبيعية يف االأردن، حيث تتجاوز 
م�شاحتها 300 كم2 من املناظر اخلالبة والت�شاري�س املتعرجة التي تواجه حفرة االنهدام.
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متتد املحمية على �شفوح عدد من اجلبال يف منطقة القاد�شية، التي ترتفع اأكرث من 
1640 مر عن �شطح البحر وتنخف�س اإلى �شهول �شحراء وادي عربة، وتتخلل جبال املحمية 
بع�س الوديان التي تتميز بطبيعتها اخلالبة، وتتنوع الركيبة اجليولوجية لها ما بني احلجر 

.37-E°41-N 35°30 :اجلريي واجلرانيت، وتقع حممية �شانا �شمن اإحداثيات

تنوع بيئي:

حممية �شانا هي املحمية الوحيدة يف االأردن التي حتتوي االأقاليم احليوية اجلغرافية 
ال�شحراء  واإقليم  االإيراين-الطوراين،  واالإقليم  املتو�شط،  االأبي�س  البحر  اإقليم  االأربعة: 
العربية، واالإقليم ال�شوداين. ولذلك فهي اأكرث املناطق تنوعًا يف االأردن من ناحية االأنظمة 
نبت  ومنط  �خل�سرة  د�ئ��م  �لبلوط  ومنط  �لعرعر  منط  مثل  �لنباتية،  و�لأمن��اط  �لبيئية 
الكثبان الرملية ومنط النبت ال�شوداين وغريها الكثري. كما تتميز املحمية باأنها موئل ما 

تبقى من غابات ال�شرو الطبيعية املعمرة.

حتت�شن حممية �شانا اأكرث من 800 نوع نباتي، ثالثة من هذه االأنواع ال ميكن اإيجادها 
يف اأي مكان يف العامل اإال يف حممية �شانا، كما اأن اأ�شماء هذه النباتات باللغة الالتينية 

ت�شتمل على كلمة �شانا.
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النباتات  من  نتتادرة  اأنتتواع  وفيها  الربية،  احلياة  يف  وكبري  فريد  بتنوع  �شانا  حممية  تتميز 
ال�شوري،  النعار  مثل  عامليًّا،  املهددة  والثديات  الطيور  اأنتتواع  من  للعديد  موطن  فهي  واحليوانات؛ 
العامل  االأماكن يف  اأف�شل  وُتَعدُّ املحمية من  واملاعز اجلبلي.  والو�شق  االأفغاين،  والثعلب  والعوي�شق، 

التي تدعم تواجد النعار ال�شوري، كما تدعم وجود وتكاثر �شقر العوي�شق.

وقطع  اجلائر،  الرعي  للمنطقة  الطبيعية  البيئة  تهدد  التي  الرئي�شة  االأخطار  ومن 
االأخ�شاب، وال�شيد، وب�شكل خا�س �شيد البدن وطائر ال�شنار.

ومن االأماكن االأثرية االأخرى يف حمافظة الطفيلة )61( :

 ت العديد من املعابد واالأماكن املقد�شة امل�شيحية وغريها.
 ت خربة ب�شريا.

 ت خربة الفريدي�س.
 ت خربة عابور.

 ت خربة الربابة.
 ت خربة النحا�س.

 ت خربة ال�شري.
 ت خربة العلمي.

 وغريها الكثري من املواقع االأثرية املوجودة يف املحافظة)62(.
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الفصل الخامس

رجاالت من الطفيلة
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الفصل الخامس
رجالت من الطفيلة

زخر تاريخ الطفيلة بالكثري من االأعالم وال�شخ�شيات املهمة التي لعبت دوًرا كبرًيا يف 
بناء التاريخ العربي واالأردين احلديث يف بداية القرن التا�شع ع�شر والقرن الع�شرين، حيث 
ملع الكثري منهم يف املجاالت ال�شيا�شية واالأدبية والع�شكرية وغريها من املجاالت، ويف ما 

يلي نبذه عن بع�س هذه ال�شخ�شيات الهامة)62(:
 �شالح العوران )•(

   توؤخذ �شرية ال�شيخ �شالح با�شا العوران �شمن �شياق مرحلة كاملة كان لها مردودها 
الكبري واحلا�شم يف بناء الدولة االأردنية، كما ال ميكن ر�شد مراحل حياته املختلفة دون 
التمعن يف مناخه االأ�شري والظروف التي اأحاطت بربيته، والتي كان لها اأثرها يف توجهاته 

ال�شيخ �شالح با�شا العوران
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اإلى ذلك كله نر�شد دور املكان وتاأثري االأحداث املختلفة،  الفكرية والوطنية، فباالإ�شافة 
وحركتها يف الزمان وانعكا�شها على النا�س حمليًا واإقليميًا.

    كانت حياة �شالح العوران والظروف التي ن�شاأ فيها بيئة مالئمة لربوز �شخ�شيته 
الدولة  ومقدرته على اال�شطالع بجهود ومهام �شعبة، وذلك يف فرات حرجة من عمر 
االأردنية، كما عاي�س االإرها�شات التي �شبقت مرحلة التاأ�شي�س، فكان بذلك رجل مرحلتني 
اإليه احلال يف املنطقة برمتها، ويف خمتلف  اآلت  مهمتني كان لهما دورهما الكبري يف ما 

امليادين ال�شيا�شية والع�شكرية واالقت�شادية.

�شكلت الطفيلة الناه�شة على حدنِّ �شيف ال�شحراء، والنابتة يف بلداتها وقراها على 
قمم اجلبال العالية، ح�شنًا طبيعيًا منيعًا ونقطة جذب الفتة مبا احتوت عليه من وفرة 
املياه، وتعدد الينابيع العذبة واملعدنية، وخ�شوبة اأرا�شيها رغم وعورتها، وقد فر�س هذا 
اأهايل الطفيلة يف جنوبي الوطن، حتديات تزايدت مع مرور االأيام، فهي يف  الواقع على 
فوهة ال�شراع منذ مملكة )اأيدوم( يف الع�شر احلديدي الثاين، كما كانت معرب الهجرات 
للقبائل العربية، واإحدى بوابات الفتح االإ�شالمي، كما لعبت دورًا موؤثرًا يف معارك الثورة 
رجاالت  لعب  ولذا  بعيد،  حدٍّ  اإلى  حا�شمة  الطفيلة  معارك  ت  ُعتتدَّ حتى  الكربى،  العربية 
الطفيلة اأدوارًا بارزة يف تاريخ االأردن خالل املراحل املختلفة، وكان �شالح العوران واحدًا 

من هوؤالء الرجال الكبار.
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باالأحداث  العوران يف الطفيلة عام 1888م، يف فرة مكتظة  با�شا  ال�شيخ �شالح  ولد 
اإلى مرحلة جديدة مغايرة متامًا  العربية من مرحلة  املنطقة  نتج عنها نقل  التي  املوؤثرة 
للما�شي القريب والبعيد، وينت�شب �شالح ذياب اإلى ع�شرية العوران ال�شاربة بجذورها يف 
 تاريخ الطفيلة واجلنوب، وقد ن�شاأ يف كنف والده ال�شيخ ذياب العوران هو و�شقيقه االأكرب
عبد ال�شالم الذي مت ار�شاله لالأمري في�شل يف القويرة ليبلغ �شموه اأن اأهل الطفيلة عقدوا 
الزعامات  اأبتترز  من  واحتتدًا  والدهما  يعد  حيث  ح�شني،  ال�شريف  ثورة  مع  ليكونوا  العزم 
الع�شائرية يف جنوبي االأردن، بل يف االأردن قاطبة يف تلك الفرة، وكان من الزعماء املهابني 
من قبل رجال الدولة العثمانية، وكثريًا ما ا�شتعان الباب العايل به حلل امل�شاكل امل�شتع�شية 
م جهودًا وا�شحة يف التاأ�شي�س للقواعد  وامل�شاهمة يف حماية طريق احلج ال�شامي،  وقد قدَّ
واالأعراف الع�شائرية، وكانت له -ب�شبب زعامته و�شخ�شيته القوية- �شلطة يف حل امل�شاكل 

والقيام على �شوؤون االأهايل ال تقل اأهمية عن �شلطة رجال احلكم االأتراك.

لقد حظي ال�شيخ وال�شيا�شي �شالح العوران بربية غنية باخلربات، من خالل مالزمته 
لوالده وتعلمه على يديه ال�شجاعة واالإقدام، وقد نهل من مدر�شة والده �شمات الكرم وطيب 
اأوليًا من خالل  تعليمًا  تلقى  ووطنه، وخالل طفولته  اأهله  وتكري�س حياته خلدمة  النف�س 
اأوفر حظًا من باقي بلدات جنوبي االأردن يف تلك الفرة التي  الكّتاب، فلم تكن الطفيلة 
عانت فيها من قلة عدد املدار�س وندرة املدر�شني املوؤهلني، فلم تتح له فر�شة اإكمال درا�شته 
الثانوية، فتوجه اإلى احلياة العملية؛ ليتعلم على نف�شه، ويت�شرب من والده معارف احلياة 

ال�شريف ح�شني بن علي
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املتاحة واخلربات املراكمة، واأن ي�شاهم يف عمر مبكر مع �شقيقه االأكرب عبد ال�شالم يف 
معا�شدة والدهما يف اإجناز املهام امللقاة على عاتقه، وقد كان لرجاالت الطفيلة م�شاهمة 

م�شهودة يف معارك الطفيلة وغريها التي خا�شها جي�س الثورة العربية الكربى.

�شكلت معارك الثورة العربية الكربى التي جرت على االأر�س االأردنية منذ عام 1917، 
حالة ذات اأبعاد عميقة يف وجدان ال�شيخ �شالح العوران، وحمل ر�شالتها اخلالدة طوال �شنوات 
عمره، ومل يتقاع�س عن دوره يف جهود بناء موؤ�ش�شات الدولة االأردنية منذ تاأ�شي�شها عام 1921، 
وذلك من خالل امل�شاعدة يف ا�شتتباب االأمن، وت�شهيل فر�س �شلطة الدولة يف البلدات والقرى 
وم�شارب الع�شائر، وهذا �شاهم يف تقدم الدولة ال�شريع يف م�شاريعها التنموية املختلفة، رغم 

�شعوبة الو�شع االقت�شادي، وتعقد الو�شع ال�شيا�شي والع�شكري يف املنطقة.

تويف والد �شالح العوران ال�شيخ ذياب العوران عام 1919م، فتابع اأبناوؤه م�شرية والدهم 
الوطنية، وحملوا نهجه من خالل توا�شلهم مع اأبناء اجلنوب ب�شكل خا�س، ومع �شيوخ ووجهاء 
االأردن ب�شكل عام، وتوليهم عددًا من املنا�شب داخل الطفيلة، ويف موؤ�ش�شات الدولة املختلفة.

انتخابات  العوران، فقد حقق جناحًا مميزًا يف  بها �شالح  التي متتع  للمكانة  ونظرًا 
املجل�س الت�شريعي االأول التي جرت عام 1934، حيث اأ�شبح نائبًا يف هذا املجل�س عن لواء 
وكانت  معان،  ومدينة  الطفيلة  ومدينة  الكرك  مدينة  من:  كاًل  ي�شم  كان  الذي  اجلنوب 
جتربة العمل الربملاين جديدة عليه، وقد اأك�شبته هذه التجربة خربة وا�شعة، وجعلته على 

ات�شال مبا�شر مع ق�شايا الوطن.

و�شول االأمري عبداهلل املوؤ�ش�س اإلى االأردن
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وخا�س ال�شيخ �شالح العوران انتخابات املجل�س الت�شريعي التي جرت عام 1941، وفاز 
فيها نائبًا عن لواء الطفيلة، وكانت هذه االنتخابات بوابة عري�شة لعمله النيابي الطويل 
بعد اال�شتقالل جمل�س  ا�شمه  اأ�شبح  الذي  الت�شريعي -  َيِغب عن املجل�س  واملتوا�شل، فلم 

النواب عام 1957 حيث وري الرثى يف مدينة الطفيلة م�شقط راأ�شه االأحب اإليه)64(.

�صالح بن عودة املحي�صن .. من رجالت الأردن)65(

ال يذكر التاريخ ال�شيا�شي واالجتماعي احلديث ملدينة الطفيلة وما حولها،  اإال وذكر 
ال�شيا�شية  التحالفات  خارطة  ر�شم  يف  بارز  دور  له  كان  الذي  املحي�شن  �شالح  ا�شم  معه 
لي�شبح  ع�شريته  م�شارب  خارج  بعيدة  مل�شافات  نفوذه  وميتد  املدينة،   يف  واالجتماعية 
واحًدا من رجاالت الوطن البارزين،  وت�شهد على ذلك م�شاركته يف اأعمال املوؤمتر الوطني 
االأردين االأول الذي عقد يف عمان عام 1928 برئا�شة ح�شني با�شا الطراونة،  وجاء بكثري 

من املطالب الوطنية.

تلقى  مدينته  مدار�س  ويف  قرنني،   بني  الفا�شل  العام    ،1900 عام  الطفيلة  يف  ولد 
تعليمه االأويل يف نهايات عهد االمرباطورية العثمانية،  وكان عليه مثل اأبناء جيله اأن يتعلم 
يف حينه اللغتني العربية والركية،  وقد وجد نف�شه يتيًما بعد وفاة والده وهو يف �شنوات 
عمره االأولى،  لكن �شالح املح�شني ذهب اإلى بناء �شخ�شيته ومالمح وعيه اخلا�س م�شتنًدا 
اإلى حجم ح�شوره بني اأهله الذين راأوا فيه »فار�ًشا« متميًزا،  االأمر الذي دفعهم فيما بعد 

لت�شميته بفار�س الع�شرية؛  لدوره امل�شهود يف حماية االأهل والدفاع عن م�شاحلهم.
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ال�صاحلان

مًعا يف  ارتبطا  العوران،  و�شالح  املحي�شن  �شالح  وهما  الطفيلة  �شخ�شيات  اأبرز  من 
احلياة والنفوذ االجتماعي يف املرحلة الزمنية ذاتها،  وت�شري ال�شرية الذاتية الأبي مالك 
اأنهما عمال مًعا يف جباية االأموال اأواخر العهد العثماين، وقد اأ�شبح رئي�شًا للبلدية ونتيجة 

ملنازعات داخل البلدية جرى حرق ال�شجالت فيها ولذا مل يطل بقاوؤه فيها.

االأردن  جنوب  يف  الع�شائرية  الوجوه  اأبرز  اأحد  املحي�شن  �شالح  كان   1921 عام  ويف 
اأمرًيا على البالد،  الذين ا�شتقبلوا االأمري عبد اهلل بن احل�شني يف مدينة معان  وبايعوه 
وب�شبب هذا الدور متت دعوته للم�شاركة يف اأعمال املجل�س الوطني الفل�شطيني الذي انعقد 
يف �سباط 1969 يف القاهرة،  وهو املجل�س الذي اختار يا�شر عرفات رئي�ًشا ملنظمة التحرير 

الفل�شطينية  بعد �شيطرة الف�شائل عليها.

فرة  ختتالل  عديدة  دورات  يف  النيابية  املجال�س  اإلتتى  عمومته  اأبناء  و�شل  وبف�شلة 
اخلم�شينيات وال�شتينيات من القرن املا�شي.

ا واأخالقيًّا، لي�س الأبناء ع�شريته فح�شب بل ملدينة  ظلَّ طوال حياته ميثل مرجًعا ع�شائريًّ
الطفيلة وما يجاورها، وامتدت حدود اأحكامه اإلى م�شافات بعيدة يف االأردن. ويف الثامن 
من �سباط عام 1974 لفظ �شالح املحي�شن اأنفا�شه االأخرية، وتويف عن اأربعة و�شبعني عاًما،  
ق�شاها يف قلب امل�شهد ال�شيا�شي واالجتماعي يف مدينته وخارجها، ودفن يف الطفيلة بعد 
اأن عا�س املراحل ال�شيا�شية التي مرت على االأردن، وكان فاعاًل يف كثري من اأحداث تلك 

املرحلة.
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�صعد جمعة)66(

من  1979، وهتتتو  يف عام  جنوب االأردن عام 1916 وتويف  مدينة الطفيلة   يف  ولتتد     
الثانوية  درا�شته  اأنهى  عديدة،  اإ�تتشتتدارات  وله  واأديتتًبتتا  وكاتًبا  مفكًرا  كان  اأ�شل كردي. 

يف مدر�شة ال�شلط ثم در�س احلقوق يف جامعة دم�شق وتخرج منها عام   1947.

   كان �شعد جمعة من الرموز االأردنية التي لها ثقل يف الدولة، وقد عمل يف موؤ�ش�شاتها 
منذ اأن اأنهى درا�شته؛ فقد كانت فرته ع�شيبة واالأمور اآخذة يف الت�شاعد، واحتاج امللك 
اإلى من يقف معه يف هذه الفرة احلرجة فوقع اختياره على �شعد جمعة. كلفه امللك ح�شني 
بن طالل برئا�شة الوزارة وت�شكيل احلكومة خلًفا لرئي�س الوزراء ال�شريف ح�شني بن نا�شر 

عام 1967، وقد �شكل �شعد جمعة احلكومة مرتني خالل هذا العام.

الثقة  على  االأردن  تاريخ  يف  مرة  والأول  اأبريل 1967، وحازت  يوم 23  االأولتتى  ل  �شَكّ    
باالإجماع من جمل�س النواب االأردين، ب�شبب توقيع االأردن اتفاقية دفاع م�شرك مع م�شر يف 
عهد الرئي�س الراحل جمال عبد النا�شر يف 30 مايو 1967 ومع العراق يف 4 يونيو 1967. 

ا�شتقالت هذه احلكومة بعد حرب حزيران/ حرب االأيام ال�شتة وحتديًدا يف 1 اآب 1967.

  كلف امللك �شعد جمعة ثانية بت�شكيل حكومة جديدة يف اليوم نف�شه ف�شكلها يف اليوم 
بعده بهجت  اأكتوبر 1967، لي�شكلها  حتى 7  وا�شتمرت  اأغ�شط�س 1967،  يف 2  اأي  التايل؛ 
التلهوين للمرة الرابعة له كرئي�س وزراء. ومن املالحظ اأنه مت تكليف اأربع حكومات متتابعة 

خالل عام واحد.

ال�شريف ح�شني بن نا�شر�شعد جمعة

مدر�شة ال�شلط الثانوية
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ُعنيَّ بعدها �شعد جمعة ع�شًوا يف جمل�س االأعيان، ثم �شفرًيا يف اخلارجية ا�شتعداًدا 
لتعيينه �شفرًيا لالأردن يف اململكة املتحدة، وبقي ع�شًوا يف الهيئة اال�شت�شارية حتى تويف.

  كان مفكًرا وا�شع البحث واالطالع، عرف عنه ال�شدق وال�شراحة يف جميع كتاباته، 
وقد ن�شر يف حياته مقاالت وُكتب عديدة �شدر منها:

.1968 العربي،  الكاتب  دار  بريوت:  امل�شري،  ومعركة  •  املوؤامرة 
.1971 العربي  الكاتب  دار  بريوت:  الكراهية،  •  جمتمع 

االأفاعي. •  اأبناء 
الدمار. اأو  •  اهلل 

تويف عام 1979 اإثر نوبة قلبية يف لندن، ودفن يف عمان.
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منا�صبه يف الدولة

والن�شر. املطبوعات  عام  •  1948 - 1949 مدير 
اخلارجية. بوزارة  ال�شيا�شية  ال�شعبة  •  1949 - 1950 رئي�س 

الداخلية. وزارة  وكيل   - الوزراء  لرئا�شة  •  1950 - 1954 �شكرتريا 
العا�شمة. •  1954 - 1958 حمافظ 

اخلارجية. وزارة  •  1958 - 1959 وكيل 
�شوريا. يف  ثم  اإيران  يف  االأردن  •  1959 - 1962 �شفري 

االأمريكية. املتحدة  الواليات  لدى  االأردن  •  1962 - 1965 �شفري 
�لها�سمي. �مللكي  �لبالط  اأبريل 1965 وزير   1  •

الدفاع. ووزير  وزراء  اأغ�شط�س 1967 رئي�س  اأبريل 1967 - 1   23  •
الثانية. للمرة  االأردنية  احلكومة  اأكتوبر 1967 تراأ�س  اأغ�شط�س 1967 - 7   2  •

االأردين. االأعيان  جمل�س  يف  �شبتمرب 1969 ع�شو  نوفمرب 1967 - 18   1  •
اخلارجية. بوزارة  �شبتمرب 1969 �شفري  اأغ�شط�س 1969 - 22   28  •

بريطانيا. لدى  االأردن  نوفمرب 1970 �شفري  �شبتمرب 1969- 15   22  •
اال�شت�شارية. الهيئة  يف  اأغ�شط�س 1967 ع�شو   1  •
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الأو�صمة

االأولى. الدرجة  من  االأردين  الكوكب  •  و�شام 
االأولى. الدرجة  من  االإيراين  الهمايوين  •  و�شام 

االأولى. الدرجة  من  ال�شيني  •  الو�شام 

االأولى. الدرجة  من  االيطايل  • الو�شام 

حممد بطاح املحي�صن)67(.

دم�شق  اإلى  ارحتل  ثَمّ  1888م،  �شنة  الطفيلة  مدينة  يف  املحي�شن  بطتَّتاح  حممد  ولد 
الإكمال درا�شته يف »مكتب عنرب« الذي كان ُيعُدّ اأرقى معهد علمي يف بالد ال�شام يف العهد 

العثماين.

ويذكر االأ�شتاذ الباحث حممود �شعيد عبيدات يف درا�شة له اأن املحي�شن كان اأول طفيلي 
ج يف عام 1908 م من"مكتب عنرب"يف دم�شق، وكان قد در�س فيه مبتعًثا على نفقة  تخَرّ
ال�شلطان العثماين ب�شبب تفوقه، وقد تزامنت درا�شة حممد املحي�شن يف"مكتب عنرب"مع 
ت�ساعد ن�ساط �حلركة �لعربية �لوطنية �سد مظامل حكومة حزب �لحتاد و�لرتق��ِّ�ي، �لتي 
كانت ت�شيطر على مقاليد الدولة العثمانية، والذي كانت غالبية قياداته من يهود الدومنة 

ومن املا�شونيني، الذين كان يغلب عليهم التطرف للقومية الطورانية.

حممد بطاح املحي�صن
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وكان املحي�شن من ن�شطاء اجلناح ال�شبابي يف احلركة الوطنية العربية، و�شارك يف 
قيادة حركة اعت�شام قام بها مع زمالئه يف »مكتب عنرب« مطالبني بزيادة ح�ش�س اللغة 
�س كاأترابه من �شباب احلركة للمالحقة من االحتاديني،  العربية والتاريخ العربي، فتعَرّ
تق االحتاديون اخلناق على ال�شبان العرب ا�شطر املحي�شن اإلى مغادرة دم�شق  وعندما �شَيّ
اإلى فرن�شا ومنها اإلى مدينة ديرويت يف الواليات املتحدة االأمريكية، حيث ا�شتقر فيها. 
واأ�شدر جريدة باللغة العربية ا�شمها »الكفاح الوطني« مع �شديقه الكركي االأ�شتاذ حممد 
عبد  العربية  الوطنية  احلركة  يف  ورفيقهما  �شديقهما  ماليًّا  ودعمهما  احلتتروب،  ح�شن 
اإلى  الهجرة  اإلى  �شبقهما  قد  كان  الذي  العربي الحًقا«،  البنك  ت�س  »موؤ�ِشّ �شومان  احلميد 

اأمريكا.

ته   ومكث املحي�شن يف مغربه قرابة خم�شة ع�شر عاًما واجه خاللها �شعوبات ا�شطَرّ
للعودة اإلى االأردن، وجاءت عودته يف عام 1923 م بعد عامني من تاأ�شي�س االإمارة االأردنية.

التل »عرار«  التقى من جديد برفاقه يف »مكتب عنرب« م�شطفى وهبي  اأن  يلبث  ومل 
»اأبو�شعب«،  التل  واأحمد  القطب  جالل  وال�شابطني  اأبوغنيمة  �شبحي  حممد  والدكتور 
�لت�سدي لالحتالل �لربيطاين  �لأردنية يف  �لوطنية  ن�ساطات �حلركة  لينخرط معهم يف 
و»وعد بلفور« ولتداعيات اتفاقية )�شايك�س ت بيكو(، التي ق�شمت الوطن العربي اإلى اأجزاء 
من  عودته  بعد  املحي�شن  وعمل  والفرن�شي،  الربيطاين  االحتالل  نري  حتت  ترزح  عديدة 

فران�شوا جورج بيكو ممثل فرن�شامارك �شاي�س ممثل بريطانيا
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اأمريكا مفت�ًشا للمعارف، فحر�س على اإن�شاء عدد من املدار�س يف القرى االأردنية، ثَمّ نتُتقل 
�شغل  الذي  اخل�شاونة  احلمود  اهلل  �شيف  املحامي  االأ�شتاذ  ويذكر  اإربد،  ملدر�شة  مديًرا 
اأبناء جيله من  الكثري من  مع  تتلمذ  اأنه  اأكرث من مرة  النيابي  واملقعد  التتوزاري  املن�شب 
املحي�شن،  بطتَّتاح  االأ�شتاذ حممد  يدي  على  املن�شرم  الع�شرين  القرن  ع�شرينيات  طالب 
اأمتهم  بتاريخ  اإلى االعتزاز  باأنه كان يحر�س على توجيه طالبه  اأ�شتاذه  وي�شف احلمود 
العربية، وعلى تربيتهم تربية وطنية ليكونوا جيل امل�شتقبل املوؤمن بربه والويف الآمال اأمته 
ر من االحتالل، الذي كان يجثم على �شدور ال�شعوب العربية يف تلك الفرة، ثَمّ  يف التحُرّ

نتُتقل حاكًما اإداريًّا يف وزارة الداخلية.

ت�س عبد اهلل االأول بن احل�شني رئي�ًشا للديوان االأمريي، وكان   ثَمّ اختاره االأمري املوؤ�ِشّ
بالعمل  ان�شغاله  اأن  للمحي�شن  تل  وُي�شَجَّ والفرن�شية،  والركية  االإجنليزية  اللغات  يتقن 
باإلغاء املعاهدة الربيطانية، وطرد  الوطنية؛ فبقي يطالب  تر من قناعاته  يغِيّ الر�شمي مل 

االأجانب من الوظائف احل�شا�شة، واإجراء انتخابات ت�شريعية.

تان نتُ�شر الحًقا اأن االإجنليز كانوا وراء تزوير  وك�شف تقرير للقن�شلية االأمريكية يف عَمّ
انتخابات املجل�س الت�شريعي الثالث ل�شمان اإبعاد مناوئي احلكومة الربيطانية من الو�شول 
اإليه، ومل تتوقف م�شايقات االإجنليز للمحي�شن؛ فف�شل من عمله ونتُفي اإلى م�شقط راأ�شه 

الطفيلة، وانتقل املحي�شن اإلى رحمة اهلل عَزّ وجَلّ يف �شهر اآ ذار من عام 1942 م.
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كتابة  يف  ريادته  املحي�شن  بطتَّتاح  حممد  االأ�شتاذ  �شرية  يف  املطوية  ال�شفحات  ومن 
امل�شرحية، ويف هذا ال�شدد يذكر االأ�شتاذ ال�شاعر حيدر حممود وزير الثقافة االأ�شبق يف 
مقالة ن�شرتها �شحيفة »الد�شتور« يف 27 ت 2 ت 1983، اأن االأ�شتاذ املحي�شن بعد عودته من 
مهجره الق�شري اإلى اأمريكا )1908 ت 1923 م( وعمله يف دائرة املعارف)وزارة املعارف( 
ا كان ي�شجع الطالب على متثيل رواية م�شرحية وطنية كتبها اأثناء وجوده يف  مفت�ًشا عامًّ
مهجره الق�شري يف اأمريكا، وقدمت على م�شارح مدن اأمريكية عديدة، وقد اأطلق عليها ا�شم 
»االأ�شري«، وهي تروي ملحمة جهاد االأ�شقاء املغاربة بقيادة االأمري عبد الكرمي اخلطابي 

�شد االحتالل الفرن�شي.

حتّدث  »الفري�شة«،  بعنوان  اأخرى  م�شرحية  رواية  املحي�شن  بطتَّتاح  حممد  ولالأ�شتاذ 
فيها عن املجتمع العربي يف اأواخر احلكم العثماين وعن ن�شاطات بع�س رجاالت احلركة 
الوطنية العربية، التي كانت تت�شدى ملحاوالت حكومة حزب االحتاد والرقتِّتي املا�شونية 

لطم�س الهوية العربية وفر�س الهوية القومية الركية »الطورانية« على العرب ق�شًرا.

بهجت املحي�صن)68(:  

با�شا  م�شطفى  والتتده  كنف  يف  ون�شاأ   ،1927 عام  الطفيلة  مدينة  يف  املحي�شن  ولد 
ابنه على  تربية  االأختتري على  الطفيلة، فحر�س  رجتتاالت  اأبتترز  اأحتتد  يعد  التتذي  املحي�شن، 
يف  االإمكانيات  و�شعف  العي�س،  م�شاعب  من  البالد  اأهايل  واجه  ما  ورغم  وجه،  اأح�شن 

بهجت املحي�شن
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بداية مرحلة التاأ�شي�س، اإال اأن م�شطفى با�شا اأحلق ابنه باملدر�شة االبتدائية يف الطفيلة، 
تاأثر كثريًا  واأزقة مدينته باحثًا عن ظل اأحالمه القادمة، وقد  لكنه ظلَّ يلعب يف حارات 
بوالده اأحد زعماء الطفيلة الذين قدروا عاليًا دور اجلي�س العربي االأردين النا�شئ، ولذا 
الت�شق بهجت املحي�شن بالوطن اأر�شًا واأهاًل وقيادة، ووجد يف �شالمته والذود عن حماه، 
الواجب االأ�شمى الذي �شعى له منذ �شغره، وقد ظهرت عليه بوادر الذكاء والنبوغ يف وقت 

مبكر، ولفت انتباه مدر�شيه بتفوقه الدرا�شي و�شرعة بديهته.

بعد اأن اأنهى املرحلة الدرا�شية االأولى يف الطفيلة، اأبدى رغبة ملحة يف اإكمال م�شواره 
التعليمي، ومن اأجل حتقيق هذه الغاية كان عليه ترك مدينة الطفيلة والرحيل باجتاه مدينة 
ال�شلط من اأجل االلتحاق مبدر�شتها الثانوية، التي تعد اأول مدر�شة ثانوية يف االإمارة، وقد 
�شمت هذه املدر�شة خرية املعلمني يف االأردن واملنطقة، فقد كان من �شمن مدر�شيه: خليل 
درا�شته عددًا  زامل خالل  وقد  برقاوي،  وح�شن  فريز،  وح�شني  ال�شوارب،  وحنا  ال�شامل، 
من الطلبة الذين اأ�شبحوا فيما بعد من جيل الرواد يف عدد من املجاالت، وكان من �شمن 
من تخرج معه يف مدر�شة ال�شلط، واحلائزين على �شهادة الثانوية العامة كل من: حكمت 

ال�شاكت، ونذير ر�شيد، وحمداهلل النابل�شي، وعبد الرزاق املجايل.

نال بهجت املحي�شن الثانوية العامة بتفوق، وقد فتحت له هذه ال�شهادة باب الوظيفة 
احلكومية على م�شراعيه، لكنه قرر درا�شة علم امل�شاحة، وبعد اأن حتقق له هذا الهدف، 
اختار االنت�شاب للقوات امل�شلحة االأردنية، وقد رافقه يف هذه اخلطوة زمياله خالد الطراونة 
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اأول عام  ت�شرين  �شهر  ال�شاد�س ع�شر من  للجي�س يف  انت�شابه  الرو�شان، وقد كان  واأحمد 
على  احل�شول  من  متكن  الفرة  هذه  وختتالل   ،) 521( الع�شكري  الرقم  وحمل   ،1947
البكالوريو�س يف العلوم الع�شكرية، وقد التحق بكتيبة املدفعية االأولى، واأر�شل اإلى اململكة 
تاأ�شي�شية، عاد بعدها للخدمة يف �شالح املدفعية،  املتحدة عام 1949 للم�شاركة يف دورة 
ومتيز ب�شرعة اكت�شاب املعارف واملهارات الع�شكرية، وعرف بال�شجاعة واالإقدام، وقد عاد 
اإلى اململكة املتحدة عام 1957م ملتحقًا بدورة ركن مدفعية، وعندما عاد اإلى الوطن ُعنينِّ 

»ركن ع�شكري« يف قيادة �شالح املدفعية امللكي.

ح لدورة القيادة واالأركان يف الواليات املتحدة االأمريكية، فاجتازها بتفوق  يف العام 1962 ُر�شنِّ
كعادته، وكان من نتائج ذلك اأن ُعني قائدًا ملدر�شة املدفعية بعد تعريب قيادة اجلي�س العربي، وذلك 
يف فرتة �سعبة �حتاج �جلي�س فيها لتاأهيل عدد من �ل�سباط �لأكفاء؛ لرفد قطاعات �جلي�س �لآخذة 

بالنمو ال�شريع بالقادة املوؤهلني، وهذا ما �شعى اإليه املحي�شن خالل قيادته لهذه املدر�شة.

وقد ت�شلَّم بعد ذلك قيادة كتيبة مدفعية امليدان، ثم اأ�شبح قائدًا ملدفعية اجلبهة الغربية 
برتبة »مقدم ركن«، بعدها ت�شلم قيادة لواء )29 (، حيث كان حينها برتبة »عقيد ركن«، ُعنينِّ 
بعدها بفرة ق�شرية قائدًا للواء حطني، وخالل قيادته لهذا اللواء املتمركز يف منطقة اخلليل يف 
ال�شفة الغربية، واجه القوات االإ�شرائيلية ال�شخمة التي هاجمت قرية ال�شموع فجر يوم االأحد 
11/13/ 1966 متذرعة بوجود خاليا اإرهابية، وقد جرت معركة كبرية �شارك فيها �شرب من 
طائرات �شالح اجلو امللكي االأردين، وقاد املعركة من اجلانب االأردين القائد بهجت املحي�شن، 
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وقد كان العدو اأكرث عددًا واأحدث ت�شليحًا، ومع غطاء جوي كثيف متكنت القوات االأردنية من 
اأ�شيب يف هذه املعركة القائد  دحر املعتدين وتكبيدهم خ�شائر تكتم عليها االإ�شرائيليون، وقد 

املحي�شن الذي كان يقاتل كاأي جندي يف كتائب لواء حطني.

وقد رف�س نقله اإلى م�شت�شفى رام اهلل رغم جراحه حتى تنتهي املعركة، وا�شت�شهد املالزم الطيار 
من  عدد  على  االأردنية  القوات  ح�شلت  وقد  الهباهبة،  اهلل  �شيف  حممد  والرائد  ال�شلطي،  موفق 

�لغنائم من �لأ�سلحة �لتي تركها �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، ومت �إ�سقاط ثالث طائر�ت �إ�سر�ئيلية حديثة.

وكان له �شرف امل�شاركة يف معركة الكرامة اخلالدة، حيث خا�س لواء حطني بقيادة املحي�شن 
– عمان، حيث اعرف قائد الدروع االإ�شرائيلي  – ال�شونة  اأعنف املعارك يف منطقة مثلث الرامة 
اأن جميع اآلياته اأ�شيبت با�شتثناء دبابتني، حيث ولى هاربًا، ومتكنت القوات االأردنية من حتقيق اأول 
ن�شر عربي على اإ�شرائيل، ودح�س اأ�شطورة اجلي�س الذي ال ُيقَهر، وكانت خ�شائر جي�س العدو تفوق 
خ�شائره يف حرب حزيران عام 1967 على اجلبهات كافة، ونظرًا ل�شجاعته ومتيزه يف معركة الكرامة  
فقد متت ترقيته اإلى رتبة »عميد ركن«، ليتولى بعد ذلك قيادة لواء احل�شني بن علي املتمركز جنوب 
االأردن، وقد ا�شتمر قائدًا لهذا اللواء املهم مدة �شنتني، حيث مت تعيينه ملحقًا ع�شكريًا يف ال�شفارة 
االأردنية يف لندن، وكان �شفري االأردن يف بريطانيا حينها �شعد جمعة الذي اأ�شبح رئي�شًا للوزراء يف 

ما بعد.

املالزم الطيار موفق ال�شلطي
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للفرقة  قائدًا  وُعنينِّ   1970 عام  ا�شتدعي  فلقد  لندن،  ال�شباب  عا�شمة  يف  املقام  فيه  َيُطل  مل 
الثانية، التي كانت ت�شكل ن�شف القوات امل�شلحة االأردنية، لكنه اأحيل على التقاعد عام 1971 بناًء 

على طلبه.

ميدانية  وخربة  فرا�شة  �شاحب  وقائدًا  حمرفًا،  ع�شكريًا  املحي�شن  بهجت  كان  لقد 
اأكرث  يعد  التتذي  و�شمعته،  االأردين  اجلي�س  تطور  على  اخلا�شة  ب�شماته  وتتترك  وعلمية، 
بحب  م�شلحًا  املدنية،  احلياة  اإلى  تقاعده  بعد  انتقل  وقد  املنطقة،  يف  احرافًا  اجليو�س 
الوطن وعمق االنتماء، وتفرغ لربية اأبنائه، ويف اجلانب الر�شمي كانت للمحي�شن مكانة 
جتتدارة،  عن  ا�شتحقها  التي  االأو�شمة  من  عتتددًا  نال  فقد  عتتاٍل،  بتقدير  ومتتع  مرموقة، 
الثالثة،  الدرجة  من  النه�شة  و�شام  الثالثة،  الدرجة  من  اال�شتقالل  و�شام  منح  حيث 
و�شام الكوكب من الدرجة الثانية، و�شام اال�شتقالل من الدرجة الثانية، وو�شام االإقدام 
العامة، اخلدمة  و�شارة  احلربية،  العمليات  و�شارة  ال�شموع،  معركة  يف  لدوره   الع�شكري 
وبقي العميد بهجت املحي�شن يخدم وطنه، ويلهج بالوالء احلقيقي حتى حلظاته االأخرية، 
فقد وافته املنية يف العا�شر من ني�شان عام 2007، عن عمر ناهز التا�شعة وال�شبعني، وقد 
بنامو�س  الذاكرة  ف�شاء  ي�شيء  بقي  لكنه  بتتدران،  �شفا  االأخري يف مقربة  مثواه  اإلى  ع  �ُشينِّ

البطولة واالإقدام والعمل ال�شالح.

اأو�شمة ملكية
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عبد املهدي حممود املرايف )69( :

وهو اأحد رجاالت الطفيلة املتميزين يف العهد الركي، ولد يف العام 1878، وعا�س يف 
كنف والده ال�شيخ حممود خ�شري املرايف، الذي كان ي�شغل وظيفة »حتريرات كاتبي اأفندي« 
والده  اأر�شله  الكتاتيب  يف  درا�شته  وبعد   ،1894 عام  الطفيلة  ق�شاء  اإدارة  جمل�س  �شمن 
اإلى ال�شام ليدر�س املرحلتني االبتدائية والر�شدية، ونظًرا ملكانة والده الر�شمية وم�شيخته 
الإحدى الع�شائر الكبرية يف الطفيلة فقد ح�شل على بعثة للمعهد العايل يف ا�شطنبول، فكان 
الفرن�شية  اللغة  العايل، وكان يجيد  التعليم  اأول رجل يف الطفيلة يح�شل على �شهادة يف 

اإ�شافة اإلى اللغتني الركية والعربية.

وبعد اأن حّل املجل�س العمومي للواليات بدل »جمل�س املبعوثان« كان عبد املهدي املرايف 
ممثاًل لق�شاء الطفيلة.

وعندما اختلف توجه احللفاء مع العرب، حاول االأمري في�شل واأركان حكومته يف دم�شق 
ر�شميني  النتخاب ممثلني  ال�شعب  يدعى  اأن  فتقرر  م�شوؤولياته،  ال�شعب يف حتمل  اإ�شراك 
لهم يجتمعون يف دم�شق، فقد حدث ذلك يف عام 1919، وكان مندوب الطفيلة يف ذلك 
الوقت عبد املهدي املرايف من �شمن ثمانية اأع�شاء ميثلون �شرق االردن. وللرجل مذكرات 

خمطوطة تخ�س تاريخ االأردن.
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اأدباء و�صعراء معا�صرون من الطفيلة)70(

الأديب وال�صاعر تي�صري ال�صبول

االأردن  جنوب  يف  الطفيلة  مدينة  يف  ال�شبول  تي�شري  االأردين  وال�شاعر  االأديب      ولد 
عام 1939م،  وقد تلَّقى تعليمه االبتدائي يف مدار�س الطفيلة،  ويف عام 1951م انتقل مع 
اأخيه االأثري لديه �شوكت اإلى مدينة الزرقاء حيث يعمل،  ثم انتقل بعد ذلك وحتديًدا يف 
عام 1957م اإلى العا�شمة عمان ليوا�شل درا�شته الثانوية يف كلية احل�شني، فح�شل على 

الثانوية العامة فيها وكان من االأوائل على دفعته على م�شتوى العا�شمة عمان .

فرة  بعد  غادرها  لكنه  بتتريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  اإلى  درا�شية  بعثة  يف  اأُوفتتد       
ق�شرية اإلى دم�شق ليدر�س احلقوق يف جامعتها. ويف دم�شق تفتحت قريحة تي�شري ال�شبول 
الكتابة من خالل  انطلق يف عامل  و  بَنَهم،  يقراأ  اأح�شان جامعة دم�شق، فكان  ال�شعرية يف 
املجالت والدوريات االأدبية يف دم�شق وبريوت، كمجلة الثقافة، وجملة االآداب وجملة االأديب.

     وقد اأنهى درا�شته اجلامعية عام 1962م فعاد اإلى االأردن وعمل يف دائرة �شريبة 
ثم  ال�شناع،  �شليبا  املحامي  مكتب  يف  بالتدّرب  وبتتداأ  احلكومي  العمل  ترك  ثم  الدخل، 
قطع تدريبه و�شافر مع زوجته الدكتورة مي اليتيم اإلى البحرين للعمل فيها، ثم انتقل اإلى 
اإلى االأردن عام 1964 واأكمل تدريبه. فتح مكتبًا للمحاماة يف الزرقاء،  ال�شعودية، وعاد 
ثم اأغلق مكتبه وعمل يف االإذاعة،وكان يقدم برناجًما كانت له �شهرته الوا�شعة يف االأردن 

بعنوان »مع اجليل اجلديد«.

االأديب وال�شاعر تي�شري ال�شبول
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وخيبة  احلزن  باأجواء  متاأثرًا  ق�شرية  لفرة  الكتابة  عن  توقف  حزيران  هزمية  بعد 
كتابة  عن  موؤقتًا  توقف  واأبعادها،   اخل�شارة  حجم  مدركًا  بالهزمية  ِدَم  �شُ فلقد  االأمتتل، 
اأعقاب حرب  اليوم« يف  منذ  »اأنت  روايته  فكتب  عنه،  كبديل  الرواية  اإلى  فتوجه  ال�شعر، 
1967م ،   وحازت على جائزة الرواية العربية بعد الهزمية عام 1968م، وقد �شدرت عن 
دار النهار البريوتية، وكانت مثااًل رائًدا يف �شلم التجديد والريادة يف عامل الرواية العربية، 
ثم  �شدر له ديوان �شعري بعنوان »اأحزان �شحراوية« عن دار النهار يف العام1968م، ثم 

�شدرت االأعمال الكاملة عن دار اأزمنة بعمان وبدعم من وزارة الثقافة عام 1998م.

امل�شّورة،  والتمثيلية  الق�شرية،  ة  والق�شّ وال�شعر،  الرواية،  ال�شبول  تي�شري  كتب     
والنقد، واملقالة ال�شحفية، وترك خمطوطًا فكريًا يف العروبة واالإ�شالم.

وا�شتمر يقّدم برناجمه االإذاعي »مع اجليل اجلديد«  يف االإذاعة االأردنية اإلى اأن انتحر 
بطلق ناري يف 1973/11/15 يف اأعقاب حرب ت�شرين.

ويعلن  النفاق  يكره  فهو،  النظري،  املرهف منقطع  باإح�شا�شه  ال�شبول  تي�شري  ويت�شف 
ذلك �شراحة.

اأحد روايات االأديب تي�شري ال�شبول
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من ديوانه »اأحزان �شحراوية« اخرت لكم هذه الق�شيدة :

الق�صيدة الأخرية

 اأنا يا �شديقي
 اأ�شري مع الوهم، اأدري

م نحو تخوم النهاية  اأمينِّ
ا غريب املالمح اأم�شي اإلى غري غايه  نبيَّ

 �شاأ�شقط ال بد،  ميالأ جويف الظالم
ا قتياًل،  وما فاه بعد باآية  نبيَّ

 واأنت �شديقي...
 واأعلم،  لكن قد اختلفت بي طريقي

 �شاأ�شقط،  ال بد...
 اأ�شقط ميالأ جويف الظالم

 غديرك بعد، 
 اإذا ما التقينا بذات منام

 تفيق الغداة وتن�شى
 لكم اأنت تن�شى

 عليك ال�شالم..
.....
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ني�صان و حكمة اجلدار

 ملقى هنا يف غرفتي
 ووجهك الربيء،  يا �شديقتي

 يلوح عرب وحدتي
 اإ�شراقه

 حّنوه
 ين�شاب يف اأوردتي

 يعيدين اإلى �شفاف البارحة، 
 البارحة

 )ني�شان،  ومو�شيقى االأعماق
 وحنايا مبهمة االأ�شواق

 وجنوح اثنني اإلى املطلق
 قد �شاقت عنه  االأ�شواق

 األقته
 لتيه االأ�شطورة(

 اأبحرنا نن�شد جنمينا
فنا دنيا من األق  طوَّ

ا  ال تعرف بعًدا اأو حدَّ
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 اإبحار اأبًدا اإبحار
 ويخدر فينا االإب�شار
 واخرنا عفًوا جنمني

 و�شحكنا �شحكة طفلني
 و�شمت لدى حانت نظرة

 كاأنا جنمني بعيدين
 �شديقتي

 ملقى هنا يف غرفتي
 لرمبا يحفر الزمان جبهتي
 ورمبا اأحال عمري امل�شيعا

 �شحراء بلقعا
 لكنني

 يف عمق �شر العظم يف �شمري كل جارحة
رت ذكرى البارحة  قطَّ

 اأظل يا �شديقتي
 يا نبعة �شخية احلنان

 اأذكرها ما عادين ني�شان
 لكنما



119

 معذرة �شديقتي
 وددت لو اأزّوق احلروف

 اأهديكها
 اأغنية م�شحورة الطيوف

 حني اخليال موثق
 على �شليب غ�شتي
 فنحن يا �شديقتي

 نحن الذين اإذ ن�شري نطرق اجلباه
 ُخطَّ لنا،  من قبل اأن جنيء للحياة

 ل�شنا بفر�شان اخليال،  اإن ن�شر ُنطاع.
 حياتنا لو تعلمني،  مرة ال�شراع

 من اأجل عار لقمة
 و�شرة عن العيون

 �شعارنا ما زال من قرون
 مع اجلدار �شر

 تكن ثقيلة عليك.
 ونحن اإذ جنوع ن�شمت
 لكي تكف �شرها العيون

 والبارحة
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 غفلت يا �شديقتي
 عن حكمة اجلدار، 

 فمهجتي
 اأ�شحت حلني والهة

 بحب جنم مبعد
 يقال اإن االآلهة

 خ�شته يل رفيق
 وكان اأن اأطعت ما تلفق الظنون.

 وكان يا �شديقتي
 حلًما ق�شرًيا الح وانطفاأ

 وعدت للراب
ًعا  ممزًقا،  م�شيَّ

 م�شتت اللباب.
 �شديقتي

 واأنباأت خرافة النجوم
 عن األف �شور بيننا

 الأن يل �شعار
 خلقت

 كي ت�شدق يّف
 حكمة اجلدار.
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 ال�صوؤال

 قيل هذا اليوم كان
 كان طفاًل

 ملء عينيه �شوؤال
 ولذا غذ خطاه

 م�شرًعا خلف روؤاه
 ي�شتطيب االرحتال، 

 وهنا باغته ال�شوت و قال:
 )حينما وجهت ال »اأين«

 فقف
 هذه اأر�س املحال(
 قبل هذا اليوم كان

 كان طفاًل
 وهو طفاًل ما يزال

 ولقد يعرب حيًنا
 �شالًكا اأيَّ اجتاه، 
 ولقد يذكر طيًفا
 من قدميات روؤاه

 ولقد ي�شحك اأو يبكي
 فطفاًل ما يزال

 هو يحيا
والذي مات ال�شوؤال...
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الروائي �صليمان القوابعة  

ولد االأديب والروائي �شليمان  حماد القوابعة يف مدينة الطفيلة عام 1943م،  در�س 
�شفوفه االبتدائية الثالثة االأولى يف جنني، حيث اأخذته والدته اإلى هناك مع ابنها البكر 

ا يف اجلي�س العربي يف مدينة جنني بفل�شطني. الذي كان جنديَّ

يف جنني  كانت له ذكريات طفولة ال تن�شى، فقد ا�شتمع اإلى ق�ش�س الكبار من الرجال 
رجالها  هبَّ  والتي  الطفيلة،  اإلتتى  تنت�شب  التي  اجلوابرة  ع�شرية  عن  �شيَّما  وال  والن�شاء 
اأ�شوارها،  و�شلت  نابليون  اأن حملة  علموا  اأهل عكا، عندما  لنجدة  العام 1798  ون�شاوؤها 
فقرروا اأن يكونوا ظهريًا الأهلهم هناك ون�شرة لهم، بعد �شيحة اأطلقتها الن�شاء »يا �شتار 
اإلى  ومنها  عربة،  وادي  اإلى  بداية  وو�شلوا  والن�شاء  الرجال  تنادى  رجتتال«.  البيدا  يف  ما 
اإلى يعبد، حيث  اإلى وادي الباذان قرب نابل�س، ثم و�شلوا  قرية �شعري يف اخلليل، ومنها 
ا�شتقبلهم اأهلها. ويروي قوابعة اأن اجلبل الذي اأبقى رجال اجلوابرة ن�شاءهم فيه قبل اأن 
ينطلقوا �شوب عكا، ما زال يحمل ا�شم جبل اجلابريات حتى يومنا هذا. والقوابعة يتذكر 
اأي�شًاً من زمن جنني يف م�شريته احلياتية، مقربة �شهداء اجلي�س العراقي وا�شمها »مقربة 
االأمرية عالية«، ن�شبة لعالية ابنة االأمري في�شل االأول. عاد القوابعة اإلى الطفيلة، ووا�شل 

درا�شته حتى ح�شل على ال�شهادة الثانوية من مدر�شة الكرك الثانوية عام 1965.

الروائي �شليمان القوابعة
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 ومنها انطلق اإلى عمان ليدر�س يف جامعتها اجلديدة اآنذاك. فح�شل على بكالوريو�س 
االآداب من اجلامعة االأردنية عام 1969، وعلى دبلوم الربية من جامعة موؤتة عام 1989.

انتدب   ،1975-1969 ال�شنوات  خالل  والتعليم  الربية  وزارة  مدار�س  يف  معلمًا  عمل 
تربويًا يف  م�شرفًا  ُعنينِّ  ثم  ال�شنوات من 1980-1976  املغربية خالل  اململكة  للتدري�س يف 
يف  الطفيلة  حمافظة  يف  الربوي  االإ�شراف  لق�شم  رئي�شًا  ثم   ،1993-1982 من  ال�شنوات 
الفرة من عام 1993 حتى عام 2000، وبعد ذلك عمل مديرًا لل�شوؤون التعليمية يف املحافظة 
بجائزة   1976 عام  فاز   .2003 عام  �شيف  التقاعد يف  على  نف�شه  اأحال  اأن  اإلى  املذكورة 
الن�س االأدبي من القريوان بتون�س، ويف عام 1978 فاز بجائزة الرواية العربية من املغرب.

تاأثر القوابعة باحلراك االأدبي الثقايف الذي كان �شائًدا يف اأجواء اجلامعة االأردنية، 
فكتب عام 1967 اأولى رواياته »جرح على الرمال«، وعر�شها على االأ�شتاذ ها�شم ياغي، 
الذي اأبدى بع�س املالحظات، وطلب منه اأن يوا�شل الكتابة. ويف العام 1969 ن�شر القوابعة 
تلك الرواية، لكنه مل يلَق ت�شجيعًا كبريًا من البيئة القروية التي كانت حتيط به. ويف العام 

1976 غادر اإلى املغرب معارًا من وزارة الربية والتعليم للعمل مدر�شًا هناك.

وهناك يف املغرب �شمع القوابعة مب�شابقة اأدبية اأُعلن عنها، فما كان منه اإال اأن �شارك 
برواية »�شجرة االآرغان« التي فازت باجلائزة االأولى. ثم �شارك يف م�شابقة اأدبية اأخرى يف 
القريوان التون�شية، وفاز اأي�شًاً. لكنه مل يعد نف�شه كاتبًا اإال عندما عاد اإلى االأردن، و�شمع 

من اأ�شدقاء له اأن اأ�شتاذه القدمي ها�شم ياغي اأ�شار اإليه يف برنامج تلفزيوين.
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وقد ربطت القوابعة عالقة بابن بلدته الطفيلة تي�شري ال�شبول من خالل عالقة والدي 
االثنني، لكن تي�شري �شبقه مع �شقيقه االأكرب �شوكت اإلى عمان والزرقاء.

بعد ذلك باأعوام زار القوابعة تي�شري يف االإذاعة، حيث كان ال�شبول يقدم مع ال�شاعر 
لتي�شري  القوابعة  وقتتراأ  والواعدة،  ال�شابة  الكتابات  يرعى  برناجمًا  املنا�شرة  الدين  عز 
ال�شبول ق�شيدة مطلعها »يا ليل هل ترتقي اإال على رمقي؟ وهل جتو�س بنا يف اأوبة ال�شفق؟ 
يا ليل يا عني يا اأ�شداء حنجرتي«، فبكى تي�شري متاأثرًا بالق�شيدة واأجوائها الرومان�شية 
اأوجعني  �شعرك   .. »اأخي  قائاًل:  الرواية  اإلى  ويتحول  ال�شعر  يهجر  باأن  احلزينة، وطالبه 
قبل اأن يوجعك«، »ال ت�شبقني! ال ت�شبقني! اإياك اأن ت�شبقني!« كان ذلك قبل انتحار تي�شري 

ال�شبول بفرة ق�شرية. فهل كان تي�شري يحذره من اأال ي�شبقه اإلى املوت؟

للثقافة  العربية  الهيئة  ويف  العرب  الكتاب  واحتاد  االأردنيني  الكتاب  رابطة  هو ع�شو 
و�لتو��سل �حل�ساري )بيت �لأنباط(، وهو �أي�سًاً ع�سو م�سارك يف �للجنة �لثقافية بجامعة 
موؤتة �شابًقا وكذلك كان ع�شو جمل�س كلية العلوم الربوية يف جامعة الطفيلة التقنية ثم 
ع�شًوا يف جمل�س كلية االآداب يف اجلامعة نف�شها . وقد اأعدَّ عنه عبد اهلل م�شلم الك�شا�شبة 
اأطروحة دكتوراة بعنوان »�شليمان القوابعة وجتربته الروائية«/ جامعة النيلني 2001.كما 
ت الطالبة اآمنة القوا�شمة اأطروحة ماج�شتري عنه يف جامعة موؤتة عام 2014 بعنوان   اأعدَّ

»جماليات الفن الروائي عند الروائي �شليمان القوابعة«.
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موؤلفاته:

جرح على الرمال )رواية(، جمعية عمال املطابع التعاونية،عمان، 1969.  -

�شجرة االأركان )رواية(، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان، 1978.  -

الطفيلة موجز يف جغرافيتها التاريخية )درا�شات( دار االإميان 1985.  -

الطفيلة تاريخها وجغرافيتها )درا�شات( املطبعة االأردنية، عمان،1986.  -

املطابع  عمال  جمعية  ط1/ط2،  �مل��غ��رب   ،1979 )روايتتتتة(،  املتتوت  حو�س   -
التعاونية، عمان، 1994.

الرق�س على ذرى طوبقال )رواية( دار اأزمنة،عمان، 1998.  -

حلم امل�شافات البعيدة)رواية(، دار اأزمنة، 2007.  -

�شفر برلك رواية، وزارة الثقافة، 2010، مطبعة ال�شفري.  -

املطابع  عمال  جمعية  )درا�شات(،  ال�شحى  �شاعة  –�شانا  عربية  ف�شاءات   -
التعاونية، عمان، 2002.

الثورة العربية الكربى، دار اأزمنة، عمان ،2007.  -

مو�شوعة اجلنوب، االأر�س واالإن�شان، حمافظة الطفيلة، اليازوري، 2011.  -
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فرحان �صبيالت .. 

ابن الطفيلة الذي عا�س افكاره ودافع عن مبادئه

عا�س فرحان �شبيالت زمن جيله من املعاناة ومواجهة ال�شعاب والتحديات، فقد جاء 
الى احلياة بعد �شنة من هّية الكرك فكان مولده عام 1911 يف الطفيلة وقد تاأثر مبا كان 
يجري ورغم ان الطفيلة كانت بلدة �شغرية انذاك مل ميتد التعليم الى جوارها فقد در�س 
فيها ملتحقا بالكّتاب الذي كان بديال للمدر�شة وتتلمذ على يد �شيخ امل�شجد ليتعلم القراءة 

والكتاب ومبادىء احل�شاب وكل ذلك قبل ان يلتحق باملدر�شة االبتدائية..

لقد بداأ حياته ب�شعوبة، وكان مميزا يف درا�شته ومتفوقا بني اقرانه اذ كان االول يف 
�شفه وكان �شغوفا بالتعلم ويتطلع الى املزيد ولذا كان طموحه ان يكون يف املدر�شة الثانوية 
ال�شلط ولذا فانه رغم ال�شعوبات واالبتعاد عن  الوحيدة يف االردن انذاك وهي مدر�شة 
االهل فقد ق�شدها ليكون احد طالبها املميزين القادمني من كل جهات االمارة .. وبعد 
تخرجه منها كانت الوظيفة بانتظاره فاملتعلمون قليلون والبالد تبحث عن �شبل اخلال�س 
على يد ابنائها ووجد ان تعقيدات الزمن و�شطوة اال�شتعمار االجنليزي وجوره يف التعامل 
قد جعله يف �شفوف املعار�شة ولكن مل يغال فيها ومل يتطرف وكان يريد ان تاخذ بالده 
ا�شر�شاوؤه  التي ميكن  املنا�شب  ينغم�س يف  ولذا مل   .. الكلف  باقل  ونه�شتها  ا�شتقاللها 
اراوؤه اخلا�شة  وكانت  وقومية.  وطنية  اهداف  به من  يوؤمن  كان  ما  تبعده عن  والتي  بها 

فرحان �شبيالت
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التي مل تبعده عن االغلبية او تبعده عن االخال�س يف عمله والقيام بواجبه . وكان لوعيه 
واخال�شه ان اختري بعد ا�شت�شهاد امللك عبداهلل املوؤ�ش�س يف القد�س ليكون ع�شوا يف جلنة 
العر�س والتي لعبت دورا يف املناداة باحل�شني ملكا عام 1952 وقد ا�شتمر  الو�شاية على 
عمل جمل�س الو�شاية عاما انتهى بجلو�س امللك على العر�س عام 1953 وكان �شبيالت يف 
تفانيه لعمله واخال�شه حمط انظار امل�شوؤولني واهل بلده ووطنه ولذا جرى اختياره ليكون 
امينا للعا�شمة بني عايل 1953 – 1955 ) اي اول امني للعا�شمة يف عهد امللك الراحل 
احل�شني (  وبعدها دخل احلكومة الول مرة مع هزاع املجايل الذي �شكل تلك احلكومة عام 
1955 وقد ت�شلم حقيبة وزارة الدفاع وبعد ذلك عني �شفريا لالردن يف تون�س . وقد متيز 

بدبلوما�شيته الرفيعة وقدرته على جذب القناعات وان يحظى بالتقدير ..

كانت ابرز مالحظاته حني كان يف املعار�شة بداية حياته انه كان يرى يف رئي�س الوزراء 
توفيق ابو الهدى �شخ�شية �شعيفة امام ال�شفري الربيطاين . وظلت بينه وبني الرئي�س ابو 
الهدى مناكفات اذ رف�س �شبيالت ان يكون وزيرا يف احدى جكومات ابو الهدى فاغ�شب 
املحاكم  اروقة  كانت  وقد   .. را�شه  الطفيلة م�شقط  الى  فنفاه من عمان  الهدى  ابو  ذلك 
جماال خلالفاته مع ابو الهدى الذي ف�شله من عمله فا�شتعاد �شبيالت موقعه بقرار من 
املحكمة .. وقد ك�شب �شبيالت الق�شية �شد ابو الهدى وعاد ليكون وزيرا يف حكومة �شعيد 
املفتي .. لقد متتعت ق�شيته بالنزاهة على يد القا�شي النزيه علي م�شمار الذي مل يخ�شع 

ل�سغوط رئي�س �حلكومة �نذ�ك ..
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لقد كان �شبيالت وطنيا عميق الوطنية وعروبيا ا�شيل االنتماء دافع عن م�شروع وحدة 
االردن والعراق يف زمن الها�شميني وراى فيه بداية وحدة عربية مت�شعة ..

عا�س يف تون�س بعد عام 1970 وبعد خالفات مع احلكومة على احداث ايلول �شبتمرب 
عام 1970 ..

لقد بقي يف تون�س بعيدا عن الوظيفة وقد اعتزلها .. الى ان عاد الى عمان قبل وفاته 
بثالث ايام وهو ي�شارع املر�س ب�شجاعة لتكون وفاته عام 1979 ..
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الكاتب عبداملهدي عطا اهلل عبا�س القطامني

التت�تتشتتحتتافتتة،  ويتتعتتمتتل يف جمتتتتال  التتتتتتعتتتتتتام1963،  التتبتتيتت�تتشتتاء يف  التتتعتتتني   ولتتتتد يف 
االإدارة  يف  وماج�شتري  االأعتتمتتال،  اإدارة  يف  بكالوريو�س   : فهو  له  العلمي  التح�شيل  اأمتتا 

والدرا�شات االإ�شراتيجية.

 • اخلربات العملية:

   1. مدير الثقافة يف حمافظات الكرك والطفيلة ومعان.
   2. حمرر �شحفي يف وكالة االأنباء االأردنية.

   3. رئي�س حترير �شحيفة »القلعة االقت�شادية« االأ�شبوعية.
   4. رئي�س حترير �شحيفة »العقبة اليوم« االأ�شبوعية.

   5. مرا�شل �شحفي ل�شحيفة »العرب اليوم« يف العقبة.
   6. مرا�شل الإذاعة »�شوت املدينة« يف العقبة.

    • الع�صوية :
   1. ع�شو رابطة الكتاب االأردنيني.

   2. ع�شو نقابة ال�شحفيني االأردنيني.
   3. ع�شو نقابة ال�شحفيني العرب.

   • الإجنازات الكتابية
   1. ديوان �شعري بعنوان »ا�شتعاالت يف زمن الغربة «.

  2. جمموعة ق�ش�شية بعنوان »الراأ�س ال�شابع«.
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املنا�صل والرتبوي مر�صي القطامني

قراأت مذكرات الراحل املنا�شل مر�شي القطامني، التي تعك�س مرحلة مهمة من تاريخ 
االأردن املعا�شر، واكبها �شاحب ال�شرية وتفاعل معها واأثر فيها، لقد قراأت املذكرات التي 
وقائعها  تني  �شدَّ لقد  مكاين،  من  اأحترك  اأن  دون  �شفحة  مئتي  من  كتاب  م�شاحة  تغطي 
ين االأ�شلوب الذي كتب به الراحل اأوراقه، فاأنت  وقوة اإيقاعها يف الزمان واملكان، كما �شدَّ
خ ملرحلة اخلم�شينيات؛ حيث �شبابه  تقراأ مر�شي القطامني وتقراأ االأردن معه، فالرجل اأرَّ
مت�شكه  وحيث  واأفراحه،  واأحزانه  واآالمه  مطارته  كانت  وحيث  م�شريته،  ورفاق  احلزبي 
بحقه يف اأن يتعلم، واأن ينقل معه الطفيلة بكل ما تعني من جغرافيا وتاريخ واإن�شان حيثما 
حل، وهو الذي �شدمه الواقع و�شدمته احل�شارة التي انتقل اإليها دفعه واحدة من الطفيلة 
التي جابها، وقد ظلَّ متم�شًكا بالقيم نف�شها  الوا�شعة  اإلى القاهرة وما بينهما ثم االآفاق 

التي رّبى عليها وكان االأقدر على اإعادة غر�شها من خالل عمله يف التعليم.

ال تت�شع ال�شفحات املخ�ش�شة للكتابة عنه كعلم من اأعالم الطفيلة �شمن كتاب منوع 
عن  اأكتب  واأنا  خا�س،  ب�شكل  والتقاليد  والعادات  واجلغرافيا  التاريخ  يف  الطفيلة  يقدم 
جمموعة من اأعالم الطفيلة و�شخ�شياتها، ولذا جاءت الكتابة ق�شرية ولكنها تدعو لفتح 
اأطروحة طويلة ت�شيء جوانب عديدة من  اأن ُتكتب عنه  الباب للكتابة عنه، فهو ي�شتحق 
حياته، التي يغلب عليها طابع الع�شامية والقيم الن�شالية واملناقبية العالية وعدم ال�شكوت 

ا لها. على الباطل، وحتمل امل�شاق واالآالم واملعاناة يف �شبيل الفكرة التي اآمن بها وظلَّ وفيَّ

الطفيلة التقنية حتتفل بعيد ميالد جاللة امللك

املنا�شل والربوي مر�شي القطامني
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الب�شرة يف 28/6/2013: »رحل  الفريجات يف موقع �شبكة  الدكتور غالب  كتب عنه 
مر�شي القطامني اأبو ن�شال وترك لنا مرارة الدنيا«.

م ع�شارة �شبابه من  جيل املنا�شل اأبو ن�شال يحث اخلطى للرحيل عن الدنيا بعد اأن قدَّ
اأجل مبادىء االأمة التي كانوا يحلمون بوحدتها وحريتها وتقدمها، كانوا يحلمون بالوحدة 
عن  بدياًل  والتقدم  وبالنه�شة  التبعية،  عن  بدياًل  والتحرر  وباحلرية  التجزئة  عن  بدياًل 
اأخرجت  اأمة  تكون خري  باأن  اإليها  واملوكول  بالعظمة،  امل�شكونة  االأمة  ولكن هذه  التخلف، 
للنا�س تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وقد واجهت اأ�شر�س حملة عدوانية من االإمربيالية 
وال�شهيونية، اأرادتا اأن تق�شيا على احللم الذي كان يراود مر�شي ورفاقه، وجنحتا اإلى 

حني، ولكن االأمة �شتحقق احللم الذي يراودها.

والوحيد  االأمثل  الطريق  اأنها  بالعروبة  اآمن  الذي  االإن�شان  الرجل  مر�شي  املنا�شل 
واحلقيقي لرتقي االأمة، ومن كان يحمل على كتفيه مثل هذه املبادىء دون اأدنى �شك يتمتع 
ب�شمات الرجال الرجال، الذين ي�شعون للم�شاهمة يف الوقوف اإلى جانب كل ملهوف، فلم 
اأ�شمع اأنه قد �شدَّ رفيًقا من رفاقه، وال مهلوًفا من اأ�شدقائه، وال مواطًنا كانت له حاجة، 
فعندما كان مديًرا للربية كان ودوًدا من اأ�شدقائه ورفاقه، يريد اأن يكون اإلى جانبهم يف 
الوطن يف عطائه، انطالًقا من  بالقدرالذي كان فيه منتمًيا لراب هذا  انتزاع حقوقهم 

مفهومه القومي: »من مل يكن وطنيًّا جيًدا لن يكون قوميًّا جيًدا«.
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الكثري  رثاه  وقد  رحيله،  بعد  حتى  ل�شريته  م�شاحبة  بقيت  عطرة  ب�شمعة  يتمتع  كان 
من املفكرين والكتاب وال�شخ�شيات العامة والرفاق الذين واكبوا م�شريته، يقول الدكتور 
�شربي اربيحات وهو من بلد الراحل وقد �شغل من�شب وزير الثقافة: »لقد كان اإيقاع ا�شمه 
يبعث يف نفو�شنا الكثري من م�شاعر التقدير للمعلم واالعتزاز مبهنة التعليم، ومع اأنني مل 
األتِق به كثرًيا اإال اأن اأبا ن�شال كان بالن�شبة يل دائًما وللعديد ممن عرفوه اأو عملوا معه 
منارة ت�شع حكمة وعزمية وخلًقا و�شالبة طاملا جعلتني اأفخر باأنني جئت من حيث اأتى«. 
ويتابع: »يرحل ج�شد اأبو ن�شال لكننا ال ميكن اأن نن�شى ح�شوره الطافح و�شمته وغليونه 

ووقاره ونظراته احلادة التي تنفذ اإلى اأعماقك لتقول لك ما ال تقله الكلمات«.

ويف كلمة موؤثرة يرثيه ولده ن�شال بقوله: »رحل ك�شنديانة بقيت حياتها الطويلة فارعة 
العروبي، رحل عازًفا عن كل  القومي  يتعالج مع هّمه  وفتتوؤاده  واقًفا، رحل  الوقوف، رحل 
االأحالم التي عارك من اأجلها �شروف الدهر اآالف املرات، وحني اأدرك اأن قلبه املنهك مل 

يعد قادًرا على ا�شتيعاب االنهيارات املتتالية الأحالمه القومية، اآثر الرحيل«.

ابة نحو القومية، اإلى دم�شق  يف الطريق املمتد من القاهرة التي اأيقظت فيه روحه الوثَّ
التي راأي فيها خيل �شالح الدين تثب يف حناجر املوؤذنني بالنا�س بالوحدة واحلرية، اإلى 
الطفيلة/ )النمتة(، التي اأنبت فيها قواعد العدل وال�شراحة والقيادة، كانت اأول خطاه، 
وبني ما اأتقنه يف دم�شق والقاهرة من فن الهتاف و�شعارات القومية، وما احرفه يف مغارة 
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امتد  ق�شرية،  لي�شت  م�شافة  القيادة،  يف  ومبادىء  ال�شيد  يف  حنكة  من  والنمتة  االأروى 
قيدتها ظروف  التي  اأحد: حريته  ما مل مينحه  الوطن، فمنحهما  ونحو  النا�س  نحو  فيها 
اخلم�شينيات، و�شقيق لنا اأنا ومعن وقي�س و�شذى واأرب واأمل، �شّحت به والدتنا وهي تقفز 
ململمة اأوراقه املحظورة، وقر�س ال�شبت، والقواعد االأولى ملجد التعليم )اأين ما جتد ع�شرة 

طالب...( افتح مدر�شة.

رحل اجلليل ال�شامت املهيب يف لندن، كان هادًئا وديًعا نقي�س ما نعرفه، كان ينف�س 
اأ  عن وجهه ويديه واأنفه خراطيم االأوك�شجني، وكاأنه اأيقن اأن لقاء خالقه قد اقرب، فهيَّ

اجل�شد النحيل لكي يكون بحجم الرحيل، واقًفا فارًعا مهيًبا.

كان ال ينفكُّ يحّدث نف�شه ويحدثنا واالأمل يعت�شر من فوؤاده، عن دم�شق والقاهرة وما 
يحدق بهما من اأخطار، كانت م�شر و�شوريا مربط خيله، فيهما تعلم االأبجدية االأولى ملعنى 

القومية والعروبة، ويف �شوارعهما نبتت على قلبه اأول العلل واأول احلب.

ا وهو ينتظر لقاء ربه، قادته فرا�شته قبل �شهر من الزمن نحو  كان هادًئا وادًعا مطمئنَّ
لقاء جمعنا فيه مودًعا وموزًعا اإرثه بر�شى وقناعة، ولعله اأدرك قرب الرحيل حني اختتم 
مذكراته قبل اأ�شبوع فقط، تلك التي اأودعها جتربة حياته املثرية، رحل واقًفا دون اأن يكون 

ثقياًل على اأحد، رحل ب�شمته، وعنفوانه وكربيائه«.
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وكتب عنه الدكتور عبداملهدي القطامني: »مثل كل العروبيني والقوميني الذين مت�شكوا 
ا على جمره  قاب�شً بذلك احللم  ن�شال متم�شًكا  اأبو  االأمة، عا�س  بوحدة  بحلمهم اجلميل 
بيديه النحيلتني، قال يل: اأنا ال اأ�شدق اأن هذه االأمة ذاتها التي عرفتها يف اخلم�شينيات 
من القرن املا�شي، كانت اأمة متوثبة اجلموح عنيدة تقاوم، واأجزم اأنها ما زالت«. خ�شيت 
اإن االأمة غري االأمة واإن النا�س غري النا�س، ف�شمت حتى زلزل ربيع  اإن قلت  اأُغ�شبه  اأن 
العرب كرا�شي املت�شلطني. بدا الفرح على وجهه جليًّا وقال يل مرة اأخرى: »اأال ترى معي.. 

هذه هي االأمة التي اأعنيها والتي اأعرفها«.

عندما كان ي�شرد علّي بع�س ذكرياته التي �شرعنا بت�شجيلها مًعا قبل اأكرث من خم�س 
�شنوات ومل تكتمل بعد، �شمت فجاأة عند نهاية العام 1989م ومل يكمل، ت�شاءلت: ملاذا؟ 
! قال: ما زال  قال: هناك الكثري من البوح ولكن مل ياأِت اأوانه بعد، قلت: ولكن الوقت ميرُّ

يف العمر متَّ�شٌع ملزيد من الكالم.

ولكنَّ هاتف ال�شباح املفزع برحيله اأنهى كل بوح.
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�صخ�صيات عامة وبرملانية:

املقاعد  من  عدد  الطفيلة  ملحافظة  �َس  ُخ�شنِّ االأردن  الربملانية يف  احلياة  عودة  وبعد 
النيابية، التي اأ�شهمت بظهور �شخ�شيات عامة و�شيا�شية ذات توجهات وطنية حيوية من 
الطفيلة، كان لها االأثر الوا�شح يف الربملان على مدار احلياة الربملانية وعلى امتداد عمر 

املجال�س النيابية.

بداية  انتخابية يف  كدائرة  النيبابي  بالتمثيل  تاريخها  االأولى يف  للمرة  الطفيلة  متتعت 
عهد املجال�س النيابية العام 1947. ففي ذلك العام خ�ش�س لها،  ب�شفتها " ق�شاء" ، مقعد 
واحد، اما يف عهد املجال�س الت�شريعية اخلم�شة ال�شابقة )1929-1947(، فكانت الطفيلة 
به مرتني، ومتثيل  بتمثيل خا�س  الذي حظي  لواء معان  ال�شعيد االنتخابي جزءا من  على 
م�شرك مع لواء الكرك ثالث مرات. وقد ا�شتاثر �شالح العوران بتمثيل الطفيلة يف املجال�س 

الت�شريعية االربعة االولى، فيما كان املقعد من ن�شيب اهايل معان يف املجل�س اخلام�س.

املجال�س  يف  الطفيلة  ق�شاء  مبقعد   الفوز  على  واملحي�شن  العوران  ع�شريتا  وتناوبت 
النيابية منذ العام 1947 وحتى جمل�س النواب التا�شع الذي انتخب قبيل احتالل ال�شفة 
الغربية العام 1967. فوز ع�شرية العوران بالتمثيل كان االكرث تكرارا، اذ ح�شر ممثلها، 
�شالح العوران، حتت القبة يف �شتة جمال�س نيابية ملرتني، ووحيد العوران للمرات االربع 
التالية. اما فوز ع�شرية املحي�شن مبقعد الق�شاء، فجاء يف جمل�شي االمة الثالث والرابع من 

خالل جودة املحي�شن، وجمل�س االمة ال�شابع من خالل �شاهر املحي�شن .
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يف العام 1984، ا�شتدعي جمل�س النواب التا�شع الذي كان قد حل العام 1976، ب�شفته 
جمل�شا نيابيا جديدا حامال الرقم 10، وقرر املجل�س العا�شر اجراء انتخابات مللء ال�شواغر 
فيه ب�شبب الوفاة، والتي بلغ عددها يف ال�شفة ال�شرقية ثمانية مقاعد احدها للطفيلة ، فاز 

به املر�شح اال�شالمي عبداهلل العكايلة.

الطفيلة  حمافظة  اعتربت  الربملانية،  احلياة  عودة  د�شنت  التي   1989 انتخابات  يف 
دائرة انتخابية واحدة، ومثلت بثالثة مقاعد من ا�شل 80 مقعدا هي عدد مقاعد جمل�س 
النواب احلادي ع�شر )1989-1993(. مر�شحو جبهة العمل اال�شالمي ح�شدوا مقعدين 
احتفظ  الذي  �شوتا(  العكايلة)4587  عبداهلل  بهما  فاز  الثالثة،  املحافظة  مقاعد  من 
مبقعده الذي كان احتله يف االنتخابات ) التكميلية العام 1984، وفوؤاد اخللفات)4454 

�شوتا(، فيما كان املقعد الثالث من ن�شيب ابراهيم الغباب�شة )3526 �شوتا (.

ويف انتخابات العام 1993، احتفظ عبداهلل العكايلة)2398 �شوتا( مبقعده، بر�شيد 
ثالل دورات متتالية منذ العام 1984، فيما جاء ) حممد الدتودية يف املرتبة االولى)2568 

�شوتا(، وراتب ال�شعود يف املرتبة الثالثة)1931 �شوتا(.

يف انتخابات العام 1997، قاطع االخوان امل�شلمون وذراعهم ال�شيا�شي، حزب جبهة 
العمل اال�شالمي، االنتخابات، لكن القيادي يف اجلبهة عبداهلل العكايلة مل يلتزم بقرار 
القبة  حتت  مبقعده  باالحتفاظ  ذلك  برغم  وجنح  الطفيلة،  يف  نف�شه  ور�شح  املقاطعة، 
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للمرة الرابعة على التوايل، حيث حل يف املركز الثاين)2104 �شوتا(، وقد ادى ذلك الى 
انهاء �شلته التنظيمية باحلزب. اما املركز االول فكان من ن�شيب حممد العوران ) 2967 
�شوتا( وهو ابن �شالح العوران، اول من مثل الطفيلة يف املجال�س الت�شريعية ثم النيابية، 

وحل �شدقي ال�شباطات  يف املركز الثالث بر�شيد 2092 �شوتا.

نواب الطفيلة كانت ح�شتهم جيدة يف الوزارات التي كان بع�س حملة حقائبها نوابا 
يف الفرة 1989-1997. ففي العام 1990، عني عبداهلل العكايلة وزيرا للربية والتعليم يف 
تعديل على حكومة م�شر بدران الرابعة، الى جانب اربعة وزراء من نواب االخوان امل�شلمني 
حملوا حقائب االوقاف وال�شحة والعدل والتنمية االجتماعية. وكان قد �شبق العكايلة الى 
امل�شاركة يف حكومة م�شر بدران الرابعة لدى ت�شكيلها، النائب ابراهيم الغباب�شة الذي عني 

وزيرا لل�شباب .

ودخل الى الوزارة اي�شا حممد داودية وراتب ال�شعود من نواب املجل�س النيابي الثاين 
على  تعديل  العايل يف  للتعليم  وزيرا  ال�شعود  راتب  فقد عني  العام 1993.  املنتخب  ع�شر 
الى مطالع )  العام 1994  اوا�شط  الفرة من  االولى خالل  املجايل  ال�شالم  حكومة عبد 
العام 1995. ووا�شل ال�شعود حمل  حقيبة التعليم العايل يف حكومة زيد بن �شاكر الثالثة 

واالخرية)1996-1995(.
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اما حممد داودية، فقد دخل الوزارة مرتني؛ االولى ب�شفة وزير لل�شباب يف حكومة 
عبد الكرمي الكباريتي)1996-1997(، والثانية يف حكومة في�شل الفايز )2004-2003(، 
وزارة  حقيبة  يحمل  من  اول  داوديتتة  وكان  الربملانية،  وال�شوؤون  ال�شيا�شية  للتنمية  وزيرا 
النائب  الفايز،  وكلف  الحقا  ا�شتحدثت يف عهد حكومة في�شل  التي  ال�شيا�شية  التنمية 
معروف  حكومة  على  تعديل  يف  ال�شيا�شية  التنمية  حقيبة  بحمل  العوران  حممد  ال�شابق 

البخيت يف ت�شرين الثاين / نوفمرب2006.

كقانون  املفعول  �شاري  متتازال  والتتذي   ،2001 ل�شنة   34 رقم  املوؤقت  االنتخاب  قانون 
الى  املحافظة  وق�شم  مقاعد،  اربعة  الى  ثالثة  من  الطفيلة  حمافظة  متثيل  رفع  موؤقت، 

دائرتني؛ دائرة لواء الق�شبة ولها ثالثة مقاعد، ودائرة ب�شريا ولها مقعد واحد.

ع�شر  الرابع  النواب  جمل�س  انتخابات  يف  الثالثة  الطفيلة  ق�شبة  لواء  مبقاعد  فاز 
املنتخب العام 2003، ابراهيم العطيوي)3500 �شوت(، عبداهلل العكايلة)3412�شوتا(، 
القي�شي)2719  القبة، وح�شني  لنف�شه دورة خام�شة حتت  العكايلة قد حجز  يكون  وبهذا 

�شوتا(. فيما فاز احمد النعانعة مبقعد لواء ب�شريا)997 �شوتا(.

من الوقائع الالفتة يف انتخابات 2003 ان حمافظة الطفيلة جنحت يف انتزاع مقعدين 
االنتخابية  دوائرها  �شغر  من  م�شتفيدة  الن�شائية،  للكوتا  املخ�ش�شة  ال�شتة  املقاعد  من 
من حيث عدد الناخبني فيها . فقد فازت ان�شاف اخلوالدة عن دائرة لواء  ب�شريا باحد 

عبد الكرمي الكباريتي
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ادب  فازت  فيما  الرابعة،  املرتبة  يف  وجتتاءت  �شوتا،   365 على  بح�شولها  الكوتا  مقاعد 
ال�شعود يف دائرة لواء الق�شبة باملقعد االخر بت 1132 �شوتا، وحلت يف املوقع ال�شاد�س .

غاب  فقد  مهمة،  تغريات  �شهدت  احلايل،  ع�شر،  اخلام�س  النواب  جمل�س  انتخابات 
عبداهلل العكايلة عن امل�شهد للمرة االولى منذ العام 1984، وفاز بجميع مقاعد املحافظة 
االربعة رجال اعمال. ومن بني هوؤالء، ابراهيم العطيوي) 4758 �شوتا(، وهو الوحيد  الذي 
احلناقطة)3946  الرحمن  عبد  االخرين؛   الق�شبة  لواء  مبقعدي  وفاز  مبقعده.  احتفظ 
ال�شعودي  حممد  ب�شريا  لتتواء  مبقعد  فاز  فيما  �شوتا(،   3750( عتتواد  وحممد   ، �شونا( 

)5365 �شوتا(.

ع�شر  اخلام�س  النواب  جمل�س  انتخابات  يف  اختترى  مرة  جنحت  الطفيلة  حمافظة 
اخلوالدة  ان�شاف  ، من خالل  الن�شائية  للكوتا  املخ�ش�شة  ال�شتة  املقاعد  احد  يف حجز 
املر�شحة عن لواء ب�شريا، والتي احتفظت باملقعد مع رفع عدد ا�شواتها من 365 �شوتا 
يف انتخابات 2003، الى 1376 �شوتا يف انتخابات 2007 ، وحلت بذلك يف املرتبة االولى .
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جودت ال�شبول
فرحان ال�شبيالت

غيث �شبيالت
ليث �شبيالت

�شالح العوران
عبد اهلل العكايلة
حممد الداوودية

عبد خلف داوودية
ال�شاعر حممد اخلوالدة

حممد �شالح العوران
ح�شني القي�شي
اأحمد النعانعة

عبد الرحمن احلناقطة
حممد عواد

حازم العوران
حممد امل�شيعديني

جودت املحي�شن
حممد عودة القرعان

اأحمد اأبو ربيحه
د. راتب ال�شعود

د. ن�شال القطامني
د. حممد القطاط�شة

اإبراهيم العطيوي
اإبراهيم ال�شحاحدة

اإبراهيم الغباب�شة
حممد ال�شعودي

ال�شيخ اأحمد م�شعود الدباغ
الفنان ح�شن ال�شبايله

الفنان الت�شكيلي جمال مو�شى املحي�شن
�لفنان و�خلطاط �أحمد �لعمايرة

الفنان رائد املحي�شن
د. �شربي اربيحات
د.حممد العدينات

د. في�شل الرفوع
د. دريد حما�شنة

الناب يحيى ال�شعود

كما كان لها اأثر وا�شح يف امل�شاهمة يف احلياة االقت�شادية وال�شيا�شية االأردنية ومن 
اأبرز هذه ال�شخ�شيات:

�شخ�شيات من الطفيلة

د.ن�شال القطامني

تي�شري ال�شبول

ليث �شبيالت

حممد عودة القرعان

عبدالرحمن احلناقطةحممد داودية

عبداهلل العكايلةدريد حما�شنة

عبد املهدي القطامني

الراحل حممد عودة القرعان 
احد ابرز �شخ�شيات الطفيلة ولد عام 1916 يحمل لي�شان�س حقوق من جامعة دم�شق. 
�شغل من�شب وكيل وزارة املالية/اجلمارك ومدير عام موؤ�ش�شة االقرا�س الزراعي وع�شو 
جمل�س االعيان من عام 1980-1993 يحمل او�شمة النه�شة من الدرجة الثانية واال�شتقالل 

من الدرجة االولى.
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د. حنان خري�شات
النائب د. امل الرفوع 

فوزية اجلرادين 
رمي النظامي

النائب ان�شاف اخلوالدة 

مها الغباب�شة 
د. مرمي مرايات 

د. ادب ال�شعود
الكابنت �شمر العوران

ال�شبايلة يف م�شهد متثيلي

د.راتب ال�شعود د.غيث �شبيالت

�شربي اربيحاتابراهيم العطيويد.اأدب ال�شعود

د.اأمل الرفوع

د.دريد حما�صنة
مواليد عمان، حا�شل على بكالوريو�س علوم من اجلامعة االردنية، و�شهادة الدكتوراه 
يف املياه والعلوم البحرية "مبعوث يون�شكو" و�شهادة ما بعد الدكتوراه من جامعة ديوك /

الواليات املتحدة "مبعوث فولربايت".

عمل ا�شتاذا م�شاعدا يف جامعة الريموك زمديرا ملركز االبحاث البحرية يف العقبة 
-1991 املوانئ  ملوؤ�ش�شة  عاما  ومديرا   ،  1991-1985 العقبة  اقليم  ل�شلطة  عاما  واأمينا 
1996 ، واأمينا عاما ل�شلطة وادي االأردن 1996-1999 ، يعمل حاليا مديرا ل�شركة توفيق 
�شركات  ادارة  وجمال�س  العربية  البوتا�س  �شركة  ادارة  جمل�س  وع�شو  للمالحة  غرغور 

خمتلفة وع�شو جمل�س ابناء جامعة ال البيت .
حائز على و�شام اال�شتقالل الدرجة االولى،حائز على و�شام العطاء املميز الدرجة االولى 

ومن الن�صاء:

غيث �صبيالت ..
هو ابن الراحل فرحان �شبيالت تخرج من كلية الطب 1962 جامعة لندن و�شغل رئي�س 
اخت�شا�س جراحة وجتميل يف اخلدمات الطبية امللكية . وقد ا�شبح ع�شو جمل�س االعيان 

عام 1997 يحمل او�شمة اال�شتقالل من الدرجة االولى والكوكب من الدرجة الثانية .
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ن�صاء من الطفيلة 

حنان خري�صات 

من مواليد الطفيلة عام 1964

وحتمل املوؤهل العلمي : دكتوراه يف التاريخ اال�شالمي من جامعة موؤتة – وهي رئي�شة 
جمعية �شيدات الطفيلة .

وتعمل  كباحثة وا�شتاذة جامعية – وع�شو هيئة التدري�س يف جامعة الطفيلة التقنية .

ومن موؤلفاتها:

1-  ال�شيا�شة اخلارجية لدولة املغول االيلخانيني ) درا�شة 2012 (.

ولها جمموعة من االبحاث ودرا�شات ومن ارائها ان ) املراة اكرث حمال للهم العام (.

د. امل يو�صف مطوع الرفوع :

التقنية  الطفيلة  جامعة  يف  وتعمل  االردن  من  تخرجت   1969 عام  مواليد  من  وهي 
وحتمل دكتوراة يف القانون ، وقد ا�شبحت ع�شوا يف الربملان االردين عن الدائرة الثانية، 
اذ فازت مبقعد عن الكوتا الن�شائية وكانت ع�شوا يف حزب العهد االردين، ولها ع�شويات يف 
منظمات املجتمع املدين، فهي رئي�شة جتمع جلان املراة من عام )2003-2007( ورئي�شة 

جمعية فاطمة الزهراء )2001-2010( ومن برناجمها االنتخابي الذي قدمته.

حنان خري�شات
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ان التعاون بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية و�شرورة احداث اال�شالح كمنظومة 
�شيا�شية واقت�شادية وادارية واجتماعية متكاملة.

و�شرورة امل�شاركة ال�شعبية في�شنع القرار من خالل تطوير احلياة ال�شيا�شية واعادة 
وتفعيل  ال�شحفيني  نقابة  دور  وتعزيز  االعتتالم  حرية  ودعتتم   . االنتخاب  بقانون  النظر 
مكافحة  على  وركتتزت   . والتعبري  التتراي  وحرية  املعلومة،  على  احل�شول  يف  احلق  قانون 
الفقر والبطالة واتخاذ االجراءات ملواجهة العنف املجتمعي وارتفاع ا�شعار الطاقة واملواد 
الغذائية، والتوقف عن فر�س ال�شرائب وتطوير قطاع التعليم. هذا الى جانب االهتمام 
بال�شباب وتعزيز دور املراة بزيادة التمثيل باملجال�س البلدية والنيابية وتوفري فر�س  العمل 
االجتماعي  ال�شمان  قانون  النظر يف  واعتتادة  املتتراة،  التي متيز �شد  القوانني   ومراجعة 
واالهتمام بالقطاع ال�شحي، باال�شافة الى دعم احلركة الثقافية، وتطوير اجلهاز  االداري  
والرقابي واعادة هيكلة الهيئات امل�شتقلة ودعم منظمات املجتمع املدين والقوات امل�شلحة”. 

فوزية اجلرادين:

واحدة من الن�شيطات يف العمل العام وموؤ�ش�شات املجتمع املدين ، وهي من�شقة مكتب 
خدمة اجلمهور يف الطفيلة، در�شت الهند�شة وتخرجت فيها وهي تقود مبادرات وحمالت 
تطوعية منها ما كانت فيها �شريكة مع املعهد اجلمهوري ومديرية الربية واملجل�س البلدي 

يف الطفيلة .

وعملت يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين ولها يف هذا املجال ب�شمات حية .. كما انها القت 
العديد من املحا�شرات يف تاهيل الن�شاء والعمل التطوعي ون�شر ثقافة امل�شاواة والعدل ..
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رمي النظامي :

و�شعارها ان ال �شيء يقف امام االرادة والعزم.

 كان لها  ريادة يف العمل اخلا�س الذي جعلها تتخطى انتظار مكاتب اخلدمة املدنية، 
ان  بعد  الطفيلة  يف  الريادي  م�شروعها  بناء  على  واقدمت  االنتظار  حلقة  ك�شرت  فقد 
مركز  فانتحت   .. طبيعي  وعالج  ريا�شي  تاهيل  تخ�ش�س  يف  موؤتة  جامعة  من  تخرجت 
اقبلت عليه الن�شاء ملمار�شة الريا�شة واللياقة والتدريب واعادة بناء ال�شخ�شية واالعتماد 

على النف�س.. وهذا ما �شكل منوذجا لن�شاء كثريات .

ان�صاف اخلوالدة :

وهي احدى الفائزات عن  الدائرة الثانية من حمافظة الطفيلة باالنتخابات النيابية 
2013/2012 وهي من مواليد الطفيلة – 1958 حتمل بكالوريو�س تخ�ش�س  معلم �شف 

من جامعة الزيتونة وماج�شتري علم نف�س وتربية ..

الطفيلة /  الكرك/   / العقبة  مادبا/  �شنة يف مناطق   20 ملدة  عملت مديرة مدر�شة 
عمان وكانت نائبا �شابقا الكرث من دورة برملانية ممثلة عن منطقة  لواء ب�شريا وهي ع�شو 
يف جمعية �شيدات القاد�شية / القاد�شية وع�شو يف االحتاد الن�شائي / الطفيلة وع�شو يف 
العقبة وع�شو يف اجلمعية   / الثقايف  امللتقى  الطفيلة وع�شو يف  الزرقاء-   / املراة  جلان 

ال�شياحية / �شانا – القاد�شية ..

ان�شاف اخلوالدة
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مها الغباب�صة :

مديرة مدر�شة امللك عبداهلل الثاين للتميز .. نا�شطة يف املجاالت االجتماعية والتطوعية 
والتدريب .. وقد و�شفت املدر�شة التي تديرها بالقول انها تاتي �شمن م�شروع وطني يقوم 
على ان�شاء مدار�س للطلبة املوهوبني واملتميزين يف املحافظات لتقدمي منط تعليمي اثرائي 

يكون بيئة تعليمية منا�شبة العداد قادة امل�شتقبل .
واملدر�شة تنفذ خالل العطلة ال�شيفية برناجما اثرائيا، اختياريا للطلبة مدته خم�شة 
ا�شابيع يت�شمن ان�شطة وم�شاريع وابحاث تن�شجم مع ميول الطلبة ، الفتة الى انه يتم تقييم 

اداء الطلبة من قبل معلميهم ح�شب اال�ش�س واملعايري التي ت�شعها جلنة الوزارة .
نهاية  ويف  ال�شابع  ال�شف  من  املعتمدة  وال�شاعات  الف�شول  نظام  تعتمد  واملدر�شة 

املرحلة الثانوية للمباحث املدر�شية وللمدر�شة ن�شاطات فنية وابداعية عديدة .

د. مرمي املرايات :
ابنة الطفيلة .. اديبة كاتبة و�شاعرة وتربوية .. تن�شر مقاالتها الدورية يف الراي وتعالج 
من خاللها ق�شايا عامة واجتماعية �شاخنة .. وهي نا�شطة اجتماعية �شاركت يف العديد 

من االحتجاجات واالعت�شامات مطالبة باال�شالح وحماربة الف�شاد ..
وكانت عملت يف الربية والتعليم يف �شلطنة عمان وقد ظلت تقود جتمعات ن�شائية .. 
لها اعمال مطبوعة وا�شهامات يف الربية والتعليم يف املحافظة ) الطفيلة ( وخارجها .. 

وهي حتمل �شهادة الدكتوراة برتبة ا�شتاذ م�شاعد تخ�ش�س اللغة العربية وتعمل يف 
بجراة  وتطلعاته  االردين  ال�شارع  نب�س  تعك�س  كتاباتها  ان  النقاد  ويرى   .. موؤتة   جامعة 

و�شدق وتاثري ..

مها الغباب�شة
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د. ادب ال�صعود :

هي �شخ�شية ن�شائية اردنية من الطفيلة وهي دكتورة يف الربية عن ر�شالتها “ دور 
جمل�س النواب يف االردن يف �شناعة ال�شيا�شات الربوية خالل والية املجال�س احلادي ع�شر 

والثاين ع�شر والثالث ع�شر والرابع ع�شر واملمتدة من عام )1989- 2007( ..

النيابي الربوي عن  اليه هو ان هناك ق�شور يف اخلطاب  وكان ملخ�س ما تو�شلت 
املجل�س  كتتدور  الد�شتوري  للتو�شيف  وفقا  تربوية،  ت�شريعات  با�شدار  املتتبتتادرات  تقدمي 
وااقت�شار اخلطاب على تقدمي روؤى عامة  دون طرح ا�شراتيجيات ومع ان هذا االمر يعترب 
هاما وموؤثرا اال انه ال يقلل من الدور احلقيقي ملجل�س النواب واملتمثل بالت�شريع والرقابة ..

ا�شغلت الدكتورة ادب ال�شعود مقعد نيابي عن الطفيلة من ح�شة الكوتا الن�شائية ومل 
تكن اال يف الثالثينيات من العمر ، هي من قرية عميمة ،رفعت �شعار ) مر�شحة بال وعود(  

يف حني كتب على اليافطات املوؤازرة لها ) ثقة بال حدود للنائب ادب ال�شعود(  ..

وقد كان خالها الدكتور �شربي اربيحات قد حتدث عنها اكرث من مرة باعتزاز ومراهنة 
اجلامعة   من  تخرجت   وقد  عام 1969  مواليد  من  وهي  النيابي  املجل�س  دورهتتا يف  على 
االردنية يف تخ�ش�س اجلغرافيا حني مل ت�شتطع ان حت�شل على مقعد لدرا�شة الطب وبعد 
ذلك اختارت للدكتوراة مو�شوعا يف تخ�ش�س االدارة الربوية .. وقد ا�شبحت عميدة كلية 

العلوم يف جامعة العلوم اال�شالمية العاملية ..

د.اأدب ال�شعود
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�صمر جنيب العوران: 

بنت الطفيلة التي حازت يف م�شريتها املهنية على عدة األقاب يف عامل الطريان ت�شتذكر 
م�شريتها..

وتقول انا اول فتاة عربية م�شلمة يف العامل قطعت املحيط االأطل�شي يف رحلة من عمان 
اإلى �شيكاغو وبعدها نيويورك وتلتها مدن اأخرى، وقد كنت اأول فتاة م�شلمة يف العامل تقود 
طائرة نفاثه وخ�شو�شا يف الدول االإ�شالمية حينما ابتعثت واأخذت موافقات كثرية حيث 

كنت اأقود الطائرات اخلا�شة يف دول مثل اإيران واأفغان�شتان.

وقد كنت اأول فتاة عربية ع�شوة يف املنظمة العاملية للثقافة اجلوية التي دعيت ب�شبب 
ان�شمامي اإليها اإلى موؤمترات عديدة كنت اأحتدث فيها عن املراأة العربية ودخولها عامل 

الطريان الذي كان مقت�شرا على الرجال اآنذاك.

واملوقف االأبرز يف حياتي والذي �شكل مفرقا وف�شال وذلك حينما تدخل جاللة املغفور 
انخراطي  ب�شدة  ترف�س  كانت  والتي  عائلتي  عند  طالل  بن  احل�شني  امللك  اهلل  بتتاإذن  له 
اأن  اأن جاللته رحمه اهلل قد عر�س على عائلتي ان يتبناين بعد  يف جمال الطريان حتى 
اأن دعاهم وجل�س  اإال  اجتمعت العائلة كلها �شد طموحي فما كان من جاللته رحمه اهلل 

معهم واأقنعهم.

وقد  كنت اأول فتاة عربية ح�شلت على بعثة من وكالة نا�شا واالأمم املتحدة ودر�شت 
يف ايطاليا يف مدينة تري�شتا ودر�شت مادة تعطى لعلماء ورواد الف�شاء عن اال�شت�شعار عن 
بعد وعن كيفية حتويل ما يوجد على االأر�س واملاء وحتتهما بال�شور من الف�شاء، وعملت 
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كمهند�شة طريان على طائرات )بوينج 707-720( بعدها اأ�شبحت م�شاعد قائد طائرة 
على نف�س هذا النوع وعلى طائرة )الراي�شتار( وتنوع طرياين ما بني الرحالت اخلا�شة 
مع بع�س قادة الدول وامل�شافرين وال�شحن انتقاال اإلى نقل اجلنود ملواقع احلروب اأو ال�شالم 

ونقل امل�شاعدات االإن�شانية والطبية يف اأكرث من مطار ع�شكري اأثناء احلروب.

قبل اأكرث من 25 عاما قدت الطائرة بطاقم ن�شائي متكامل ما عدا املهند�س واأنا اأقول 
رمبا اأن التطور االإعالمي احلديث هو ما جعل النا�س على اطالع اأو�شع باإجنازات املراأة يف 
هذا القطاع اإال اأن احلقيقة الثابتة والتي ال ي�شتطيع اأحد اإنكارها اأن املراأة االأردنية اأجنزت 

الكثري يف عامل الطريان منذ 30 عام.

من  عرفات  يا�شر  الراحل  الفل�شطيني  للرئي�س  رحلة  طائرة  نقود  كنا  مرة  ذات  يف 
تون�س، واأذكر يومها اأننا بلغنا بوجود قنبلة على منت الطائرة فقمنا باإبالغ الرئي�س على 
الفور اإال اأنه طلب مني اإكمال الرحلة ب�شكل طبيعي ودون اإحداث اأي جلبة اإلى اأن و�شلنا 
وجهتنا ب�شالم واأذكر يومها اأن هدوء الطاقم انعك�س اإيجابا على التعامل مع هذا املوقف.

يف الثمانينيات حينما ا�شتقلت الطائرة التي كنا نتولى قيادتها رئي�شة االحتاد الن�شائي 
الفرن�شي، والتي اأ�شيبت بحالة من الهلع عندما عرفت اأن طاقم الطائرة ن�شائي وطلبت 
النزول باأمتعتها من الطائرة فبادرت باخلروج اإليها والتحدث معها بل وا�شطحبتها اإلى 
بالكالم  واقتنعت  للمراأة  املراأة  دعم  عند  بها  تنادي  اأمور هي  القيادة وحتدثنا يف  قمرة 
واأم�شت جزءا من الرحلة معنا يف القمرة وبعد هذه الرحلة كتبت يف جملة ت�شدرها عن 
الطريان عن هذا االأمر وطالبت الن�شاء بدعم عمل املراأة وتناولت �شخ�شية املراأة العربية 

امل�شلمة يف اأكرث من مو�شوع يف جملتها فيما بعد.
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رغم اأن ق�شية عمل املراأة مل تعد مو�شع نقا�س يف زماننا هذا اإال اأن الرجل ال�شرقي 
ال يزال يرف�س فكرة تفوق املراأة عليه يف اأي جمال.. م�شتندا يف ذلك اإلى عادات وتقاليد 
املتتراأة يف  من  وت�شلب  والنجاح،  والطموح  العمل  كاملة يف  موجودة متنحه حقوقا  الزالت 
املقابل حقوقا م�شابهة، وهو ما يوؤدي اإلى حدوث �شراع خفي غري معلن، يحاول فيه بع�س 

الرجال اأن يقفوا حائال اأمام طموح املراأة.

هناك اعتقاد �شائع بني كثري من الرجال يف اأن عمل املراأة ميثل عائقا اأمام ا�شتمرار 
حياتها العائلية حتى بعد اأن اأثبتت املراأة عك�س ذلك بنجاحها يف حتقيق توازن بني البيت 
عدة  يف  الرجال  على  تفوقت  م�شرفة  كثرية  مناذج  وجود  ذلك  على  دليل  واأكتترب  والعمل 
نقا�س فقد جنحت  املراأة مل تعد مو�شع  اأن ق�شية عمل  اأرى  واأنا  ب�شكل ملحوظ  جماالت 
ن�شلب حقها  اأن  وال ميكن  واأثبتت جدارتها  اأمومتها  اإلى جانب  ومدر�شة  و�شفرية  كوزيرة 

حتقيقا لرغبة البع�س ممن ت�شيطر عليهم االأنانية. وتعزيز كيانهم على ح�شابها.

�شمر جنيب العوران
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واقع املراة يف الطفيلة:

للبحوث  االأردين  املركز  بها  قام  الطفيلة  يف  املتتراأة  واقع  حول  م�شحية  درا�شة  اأكدت 
الطفيلة  وبلدية  ال�شرف اخلريية  التقنية وجمعية زين  الطفيلة  بالتعاون مع طلبة جامعة 
الكربى ومنظمات اأوروبية ومنظمة كري العاملية، احلاجة اإلى تطوير واقع املراأة يف جماالت 

عدة لتمار�س دورها الفاعل يف املجتمع. 

نتائج   " للمراأة  املتتراأة   " ال�شويدية  املنظمة  من  املمولة  الدرا�شة  فريق  وا�شتعر�س   
وتو�شيات الدرا�شة التي كان اأبرزها،  التوجه للرجل لتغيري مفاهيمه والنظرة التقليدية 
جتاه دور املراأة وعملها وم�شاركتها يف احلياة العامة واال�شتمرار يف تقدمي خدمات التوعية 

والتثقيف للن�شاء حول االتفاقيات واملرجعيات الدولية ومواثيق حقوق االإن�شان. 

القطاعات  يف  املتتراأة  م�شاركة  ومفهوم  مبداأ  تر�شيخ  اأهمية  على  الدرا�شة  واأو�شت 
يف  العاملة  احلكومية  غري  للموؤ�ش�شات  احلكومي  الدعم  وتوجيه  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

جمال متكني وتاأهيل الن�شاء يف الطفيلة .

 وت�شمنت الدرا�شة امل�شحية التي متت يف خم�س مناطق يف الطفيلة حزمة مو�شوعات 
وحماور اأبرزها م�شاركة املراأة يف القطاعات ال�شيا�شية واالقت�شادية ، وواقعها جتاه ذلك 
�إلى جانب عر�س �لتحديات �لتي تو�جهها يف �لنخر�ط يف �مل�ساركة �ل�سيا�سية و�لجتماعية 

وحجم االأ�شرة ودخلها ال�شهري يف الطفيلة وم�شتويات املراأة التعليمية.

تدلل  الدرا�شة كقاعدة معلوماتية  اأهمية هذه  ال�شحيم  الطفيلة ها�شم  واأكد حمافظ 
ال�شيا�شية  الفاعلة يف احلياة  واأ�شباب ومعيقات م�شاركتها   ، على و�شع املراأة يف الطفيلة 

جل�شة عن تعزيز م�شاركة ال�شباب يف االنتخابات النيابية
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الفتا اإلى الدور املهم للجمعيات اخلريية خ�شو�شا الن�شائية منها والتي تعمل على تطوير 
واقع املراأة يف كافة املجاالت .

وللمراة يف الطفيلة �شجل نا�شط يف جمال االنتخابات الربملانية والر�شيح والدعاية 
الن�شاء  من  العديد  و�شول  الربملانية  التجارب   اثبتت  حيث  املوؤيدين،  وك�شب  االنتخابية 
يف الطفيلة الى الربملان رغم حدة ال�شراعات الع�شائرية و�شيادة جمتمع الذكورية وقد 
ر�شحت ن�شاء من الطفيلة انف�شهن على برنامج الكوتا يف حني تناف�س )24( مر�شحا رجال ..

وقد ا�شتطاعت املراة يف الطفيلة حتقيق نتائج ملمو�شة حيث فازت يف الربملان اخلام�س 
ال�شعود وان�شاف اخلوالدة  ال�شابقتان ادب  النائبتان  التوايل  وال�شاد�س ع�شر على  ع�شر 
يف  مبقعد  الرفوع  امل  ال�شابقة  النائب  فازت  كما  ع�شرة  اخلام�شة  التتدورة  يف  مبقعدين 

الدورة ال�شاد�شة ع�شرة .

بنات  من  ولي�س  الذكور،  من  تاتيهن  بالعادة  الن�شاء  عليها  حت�شل  التي  واال�شوات 
جن�شهن، حيث ال توؤثر العديد من الناخبات االدالء ب�شوتها ل�شالح امراة وتقول النا�شطة 
الرجل،  عن  اهمية  تقل  ال  الطفيلة  يف  املراة  ان  اجلرادين  فوزية  املهند�شة  االجتماعية 
وميكن بقدرتها خو�س غمار املعركة االنتخابية واحل�شول على ا�شوات توؤهلها للفوز مبقعد 
نيابي، لت�شتمر يف اداء دورها بعد الو�شول الى قبة الربملان، حيث ت�شارك بقوة يف طرح 
االفكار البناءة يف جماالت الت�شريع وغريه من املجاالت التي تهم امل�شالح الوطنية العليا .

الد�شتوري بكل  الطفيلة ميكنها ان متار�س حقها  املراة يف  ان  الى  وت�شري اجلرادين 
حملة توعوية باالنتخابات يف الطفيلة
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للنظرة  �لتقليدية  ب�ساطة و�سهولة، لوجود رغبة د�خل �ملجتمع يف �سرورة تغيري �لمناط 
الى املراة على انها يجب ان تبقى حبي�شة املنزل، الفتة الى ان نظام الكوتا الن�شائية يكفل 

للمراة يف اي منطقة النجاح وحتقيقه ب�شهولة اكرث من الرجال .

وتوؤكد املواطنة ام علي على ان الن�شاء يف الطفيلة  ميار�شن ادوارهن االجتمعية ب�شكل 
عادي كما يف الوظائف العامة، فلم يعد م�شتغربا ان ت�شل املراة الى قبة الربملان، وهي 
التي امتهنت مهنا كانت مقت�شرة على الرجال، فاول كابنت طيار على �شعيد الوطن كانت 
من �لطفيلة ) �سمر �لعور�ن(، تبعتها فتيات �خريات عملن يف ذ�ت �ملجال وعلى خطوط 

جوية عاملية .

وا�شارت الى ان العديد من الن�شاء  ت�شلمن منا�شب مهمة، فمنهن املحامية والطبيبة، 
ا�شافة الى وظائف كانت حكرا على الرجال يف جمتمع حمافظ كما يف الطفيلة .

واكدت اهمية ان تدعم املراة يف الطفيلة املر�شحات  من بنات جن�شها، الن املراة خري 
من ميكن ان متثل املراة يف الدفاع عن حقوقها، فهي تعرف جيدا متطلباتها وطموحاتها 
حقها  ممار�شة  الطفيلة  يف  املتتراة  على  ي�شتهجنون  البع�س  كون  من  علي  ام  وت�شتغرب 
الد�شتوري يف خو�س االنتخابات النيابية، مثلها مثل الرجال، موؤكدة انه ميكنها املطالبة 
وا�شتجواب  بالت�شريعات  املطالبة  على  قدرتها  على  عتتالوة  منطقتها  بحقوق  قتتوة  بكل 

احلكومات ..
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الفصل السادس

الواقع التنموي يف الطفيلة
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الفصل السادس
الواقع التنموي يف الطفيلة

اأبرز االإجنازات يف حمافظة الطفيلة وفق القطاعات االقت�شادية)71( :  

اأوًل: البنية التحتية واخلدمات احلكومية الأ�صا�صية:

1( الأ�صغال العامة والإ�صكان:

ما  اأهمها  العديد من اخلدمات،  املحافظة  واالإ�شكان يف  العامة  االأ�شغال  يوفر قطاع 
يتعلق بالطرق من فتح وتعبيد و�شيانة، وتخدم الطرق الرئي�شة والفرعية ما ن�شبته 99% من 
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التجمعات ال�شكانية املوزعة على م�شاحة املحافظة، اأما الطرق الزراعية فتخدم ما ن�شبته 
70% من م�شاحة االأرا�شي الزراعية على م�شتوى املحافظة، واإن الطرق التي هي بحاجة 
اإلى �شيانة  اأطوال الطرق التي هي بحاجة   اإلى تعبيد تبلغ م�شاحتها 16كم، يف حني تبلغ 

اأو حت�شني 25 كم. 

واجلدول التايل يبني اأطوال الطرق الداخلية الرئي�شة والثانوية والقروية والزراعية املعبدة.

اأنواع الطرق الداخلية واأطوالها)72(: 

طول الطريق ) كم (نوع الطريق

185رئي�شة
92ثانوية
143قروية

395زراعية
815املجموع

وترتبط حمافظة الطفيلة باملحافظات املجاورة ب�شبكة من الطرق الرئي�شة املعبدة؛ اإذ 
ا يف حركة االأفراد  يبلغ جمموع اأطوالها حوايل ) 815( كم، وُتَعدُّ هذه الطرق عن�شرًا مهمًّ

واخلدمات.

منعطفات خطرية على طريق الطفيلة تت�شبب بحوادث مميتة
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2( املياه والري وال�صدود:

يبلغ معدل هطول االأمطار ال�شنوي يف املحافظة حوايل) 250( ملم، يف حني يبلغ معدل 
ا�شتهالك الفرد من املياه حوايل 129 لر / يوم.

اآبار للري، وتبلغ  بئًرا لل�شرب و 6  ويبلغ عدد االآبار االرتوازية )21 ( بئًرا، منها 15 
طاقتها االإنتاجية 389 م3 / �شاعة، اإ�شافة اإلى ) 82( نبًعا، وبلغت ن�شبة التزويد املائي 

ال�شنوي لالأغرا�س املنزلية حوايل )3.9( م3.

وبلغت ن�شبة ال�شكان امل�شمولني بخدمة املياه لغايات ال�شرب ما ن�شبته 92%، وال�شرف 
ال�شحي حوايل )20%( من اإجمايل �شكان املحافظة.

حوايل تنقية  على  الت�شميمية  قدرتها  ر  ُتقدَّ تنقية  حمطة  املحافظة  يف  يوجد   كما 
66.7 م3 / �شاعة، وقد مت و�شع درا�شة لال�شتفادة من مياه هذه املحطة ومل تدخل حيز 

العمل بعد.

كما يوجد يف املحافظة �شد التنور الذي تبلغ طاقته التخزينية حوايل )16.8( مليون م3، 
ويوجد ) 5( حمطات ل�شخ املياه.

مزارعون من الطفيلة يطالبون با�شتغالل مياه �شد التنور
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3( قطاع الكهرباء:

الكهربائي،  بالتيار  ال�شكانية خمدومة  التجمعات  باأن جميع  الطفيلة  تتميز حمافظة 
ويتم تغذية حمافظة الطفيلة بالتيار الكهربائي من خالل م�شدرين اأ�شا�شيني هما حمطة 
مناطق  جميع  لت�شمل  خدماته  بتقدمي  الكهرباء  قطاع  ويقوم  احل�شا،  وحمطة  الر�شادية 

املحافظة، حيث تبلغ ن�شبة التغطية ب�شبكة الكهرباء )99%( من �شكان املحافظة.

4( الربيد والت�صالت:

ال�شكانية يف املحافظة، وذلك من خالل  الهاتفية جميع التجمعات  تغطي اخلدمة 
مق�شم اإلكروين واحد يتبع له )8 ( مقا�شم فرعية موزعة على مناطق املحافظة، كما 
مركًزا   )  14( خالل  من  وذلك  املحافظة،  مناطق  معظم  الربيدية  اخلدمات  تغطي 

ومكتًبا بريديًّا.

5( النقل واملوا�صالت العامة:

تتو�فر يف حمافظة �لطفيلة و�سائط نقل عامة وخا�سة تعمل على �خلطوط �لد�خلية 
واخلارجية خلدمة �شكان املحافظة.

عمال الكهرباء يتوقفون عن �شيانة االعطال يف الطفيلة
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ثانًيا: التنمية الجتماعية واملوارد الب�صرية:
1( قطاع ال�صحة:

�شهد القطاع ال�شحي خالل ال�شنوات املا�شية تطورًا ملمو�شًا اأدى اإلى حت�شني املوؤ�شرات 
املحافظة،  مناطق  اأغلب  تقريًبا  ال�شحية  اخلدمات  �شملت  حيث  املحافظة،  يف  ال�شحية 
وتتوافر هذه اخلدمات من خالل مديرية ال�شحة واملراكز ال�شحية التابعة لها وم�شت�شفى 
اأرجاء  لت�شمل  ال�شحية  اخلدمات  هذه  تغطية  يف  ي�شاهم  الذي  احل�شني،  بن  زيد  االأمتتري 
ة يف م�شت�شفى االمري زيد بن احل�شني  ) 120( �شريرًا،  املحافظة كافة، حيث بلغ عدد االأ�شرَّ
ة )73%(، واجلدول التايل يبني عدد املرافق ال�شحية والكوادر  وبلغ معدل اإ�شغال هذه االأ�شرَّ

الطبية يف حمافظة الطفيلة.

البيانات االإح�شائية لقطاع ال�شحة يف حمافظة الطفيلة )73( 

املجموع على م�شتوى املحافظةقطاع ال�شحة
1*عدد امل�شت�شفيات

120عدد االأ�شرة

عدد املراكز ال�شحية

4�شامل
10اأويل

8فرعي
22املجموع
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املجموع على م�شتوى املحافظةقطاع ال�شحة
16عدد مراكز االأمومة والطفولة

عدد املختربات
15خمترب

3اأ�شعة
13اأ�شنانعيادات اال�شنان

عدد ال�شيدليات
9خا�شة

13حكومي
23املجموع

37طبيب عام
1طبيب اخت�شا�س

15طبيب اأ�شنان
32�شيدالين/م�شاعد �شيدالين

129ممر�س/ممر�شة
23فني خمترب / اأ�شعة

البوتا�س يقدم دعم م�شت�شفى االمري زيد بن احل�شني الع�شكري

املنطقة الع�شكرية اجلنوبية تنظم يوم طبي جماين

جل�شة حوارية للن�شاء يف قانون ال�شمان االجتماعي
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التنمية الجتماعية:)74(

اإلى تنمية االإن�شان وتاأهيله وتفعيل قدراته، بو�شفه حمور  تهدف التنمية االجتماعية 
للتنمية  مديريتني  لوجود  ا  مهمًّ دوًر�  �لقطاع  بهذ�  ويناط  وهدفها،  وحمركها  �لتنمية 
ومراكز  مكاتب  عنهما  ع  يتفرَّ ب�شريا(،  يف  والثانية  الطفيلة  يف  )اإحداهما  االجتماعية 
عديدة منت�شرة يف جميع اأرجاء املحافظة، وتقوم هاتان املديريتان بالتعاون والتن�شيق مع 
اإلى  التابعة لهما بتقدمي العديد من اخلدمات، التي تهدف من خاللها  املكاتب واملراكز 
حت�شني امل�شتوى االقت�شادي واالجتماعي والعمل على وحدة ومتا�شك املجتمع ب�شكل عام، 
و�شندوق  االجتماعية  التنمية  مكاتب  من  امل�شاعدات  من  امل�شتفيدة  احلاالت  عدد  ويبلغ 

املعونة الوطنية حوايل ) 1471( حالة.

م خدمات الرعاية االجتماعية للمواطنني يف املحافظة من خالل: وُتقدَّ

�صندوق املعونية الوطنيية :  يقدم ال�شندوق عددًا من اخلدمات مثل معونة نقدية  اأ(  
ويبلغ  ال�شندوق،  يقدمها  التي  اخلدمات  من  وغريها  ج�شماين  وتاأهيل  متكررة 

عدد ذوي االحتياجات اخلا�شة امل�شتفيدين من ال�شندوق ) 171( حالة.

ب( ال�صندوق االأردين الها�صمي:  يقوم ال�شندوق مبجموعة من الن�شاطات ت�شمل التثقيف 
وامل�شاركة  والطفولة،  االأمومة  خدمات  تقدمي  التدريبية،  التتدورات  وعقد  االأ�تتشتترى، 
الفاعلة مع املجتمع املحلي، من خالل �شتة مراكز موزعة على األوية حمافظة الطفيلة .

�شندوق الزكاة ينظم ملتقى يف �شيل ح�شبان
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3. العلم والتعليم يف املحافظة

ُتَعدُّ الطفيلة من اأوائل مدن اململكة التي اهتمت بالتعليم، حتى قبل تاأ�شي�س االإمارة، 
حيث ت�شري امل�شادر اإلى انه يف العام 1897 مت تاأ�شي�س مدر�شة ذكور بالطفيلة كان فيها 

32 طالًبا،  ويف عامي 1910 - 1912 مت اإن�شاء مدرا�س ب�شانا وب�شريا وعيمة و�شنفحة.

من  كغريها  الدولة  قبل  من  والرعاية  باالهتمام  املحافظة  يف  التعليم  قطاع  حظي  ثم 
املحافظات، وعلى امل�شتويات كافة من التعليم االأ�شا�شي حتى اجلامعي، ويف ما يلي بيان ذلك:

التعليم الأ�صا�صي والثانوي واملهني:

تركز مهمة قطاع الربية والتعليم يف رفع كفاءة وتطوير م�شتوى التعليم يف املحافظة، اإلى 
لة وحتفيز القطاع اخلا�س يف تنمية املوارد الب�شرية مبا يوؤدي اإلى  جانب تاأمني القوى العاملة املوؤهَّ

رفع م�شتوى اأداء هذه القوى وزيادة اإنتاجيتها يف خمتلف املواقع واالأن�شطة االقت�شادية.
عدد املدار�س وال�شعب ال�شفية يف املحافظة ح�شب املراحل التعليمية واجلن�س)75(

عدد ال�صعبعدد املدار�سعدد املدار�س وال�صعب

خمتلطاإناثذكورخمتلطاإناثذكور

371388388378367املجموع

وزير الربية والتعليم يتفقد �شري العملية التدري�شية



164

ويت�شح من اجلدول اأعاله اأن عدد املدار�س يف حمافظة الطفيلة بلغ يف العام 2007 )138 ( 
الطلبة  اأعداد  فيبني  التايل  اأما اجلدول  اأطفال،  وريا�س  واأ�شا�شية  ثانوية  مدر�شة  بني  ما  مدر�شة، 

واملعلمني ح�شب املراحل التعليمية خالل العام 2007 موزعني على األوية املحافظة.
توزيع الطلبة واملعلمني ون�شبة الطلبة ح�شب املراحل التعليمية واجلن�س )65(

توزيع الطلبة 

واملعلمني

عدد الطلبةعدد املعلمني
معلم لكل طالب

اإناثذكوراإناثذكور

7291259134381230813املجموع

وباملحافظة مدار�س كثرية )للبنني وللبنات(، ومن اأبرز هذه املدار�س:
- مدر�شة الطفيلة الثانوية للبنني  »املدر�شة االأم «.

- مدر�شة ابن تيمية االأ�شا�شية للبنني.
- مدر�سة بالط �ل�سهد�ء �لأ�سا�سية.

- مدر�شة الثانوية للبنات.
- مدر�شة عمار بن يا�شر.

- مدر�شة عرفة االأ�شا�شية.
- مدر�شة امللك عبد اهلل للتميز.
- مدر�شة عيمة الثانوية للبنني.

حملة �شديقك توزع كتب يف عني البي�شاء
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التعليم العايل:

حظي التعليم العايل يف حمافظة الطفيلة باهتمام كبري، حيث تاأ�ش�شت جامعة الطفيلة 
التقنية باإرادة ملكية �شامية يف ال�شابع ع�شر من كانون الثاين عام 2005م، على اأن تكون 
التي  �شابقًا  الهند�شية  للمهن  الطفيلة  )كلية  التطبيقية  اجلامعية  الطفيلة  لكلية  اخللف 

تاأ�ش�شت عام 1986، والتي ان�شمت اإلى جامعة البلقاء التطبيقية منذ عام 1997م(.

وجامعة الطفيلة التقنية  هي اإحدى اجلامعات احلكومية يف اململكة االأردنية الها�شمية، 
التا�شعة يف اململكة االأردنية الها�شمية، تقع اجلامعة يف حمافظة  وهي اجلامعة الر�شمية 

الطفيلة على بعد 187كم جنوب العا�شمة عمان.

تاأ�ش�شت جامعة الطفيلة التقنية لتدعم التعليم العايل والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
املحلي، من خالل رفد املجتمع باخلريجني التَمهَرة واملخت�شني يف التخ�ش�شات املختلفة. 
واأنواعها، واالأدب باأنواعه،  منها الهند�شة باأ�شكالها  التخ�ش�شات،  من  الكثري  وت�شم 

وغريها.

املختلفة، يف  العلمية  امل�شتويات  االأكادميي ) 122( ح�شب  كادرها  العدد يف  بلغ  وقد 
العام 2007.
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- كليات اجلامعة:

- كلية الهند�شة

- كلية العلوم

- كلية االأعمال

- كلية االآداب

- كلية العلوم الربوية

- الكلية التقنية املتو�شطة

- مراكز اأكادميية و علمية

- متتركز اللتغتتتات

- مركز ال�شراكة املجتمعية 

- مركز اأبحاث الطاقة وال�شخر الزيتي 

- مركز احلا�شوب

- مركز تطوير اأع�شاء هيئة التدري�س
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وتقوم هذه اجلامعة حديثة العهد بتدري�س التخ�ش�شات التالية : الهند�شة بفروعها 
واأ�شكالها،  باأنواعها  والفنون  واملحا�شبة،  االإدارية  والعلوم  كافة،  باأنواعها  والعلوم  كافة، 

والتكنولوجيا املجتمعية، وغريها من التخ�ش�شات الربوية.

اأما روؤية اجلامعة فهي ال�شعي اإلى اأن تكون اجلامعة ريادية ذات �شمعة علمية عاملية 
مرموقة، قادرة على توطني التنِّقانة وتطويرها وتوظيفها يف براجمها العلمية والتطبيقية؛ 

لتلبية احتياجات املجتمع احلالية وامل�شتقبلية.

اأما ر�شالتها فهي ال�شعي العداد جيل قادر على تلبية احتياجات املجتمع العلمية واملهنية 
والبحثية والفنية، ومتطلبات التنمية امل�شتدامة كافة.

والبحوث  الربامج  وتعزيز  التقني،  التطور  مواكبة  اال�شراتيجية  اأهدافها  اأبرز  ومن 
والتطبيقات التقنية، وطرح تخ�ش�شات تقنية جديدة، وزيادة عدد اأع�شاء هيئة التدري�س 

ا واإن�شاء مراكز التميز العلمي واالإبداع التقني. بني تقنيَّ املدرَّ

الدعم  توفري  للجامعة، من خالل  واملالية  الب�شترية  املوارد  تنمية  اإلى  كذلك  وتهدف 
املايل الالزم وتدريب العاملني فيها، وتعزيز االبتعاث، ودعم البحث العلمي، وتعزيز القيام 

باالأبحاث التطبيقية الالزمة لتنمية املجتمع املحلي.
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4( قطاع العمل والتدريب املهني)77(:

اأ( العمل:

بلغت ن�شبة امل�شتغلني والنا�شطني اقت�شاديًا يف املحافظة )39.2%( من اإجمايل �شكان 
االإناث  ومن   )%61.5( الذكور  من  اقت�شاديًا  النا�شطني  ن�شبة  بلغت  حيث  املحافظة،  
للمحافظة  البطالة  معدل  بلغ  حني  يف  املحافظة،  يف  امل�شتغلني  اإجمايل  من   )%16.7(
يف  العمل  عن  العاطلني  اإجمايل  من  اإناث  و)%31(  ذكور   )%11.4( منهم   ،)%15.5(

املحافظة للعام 2007)77(. 

ب( التدريب املهني:

دورًا  الطفيلة  حمافظة  يف  املتنوعة   براجمه  خالل  من  املهني  التدريب  قطاع  يوؤدي 
وي�شاهم  وتنظيمه،  العمل  �شوق  احتياجات  لتلبية  املدربة؛  العاملة  القوى  اإعداد  يف  مهًما 
قطاع التدريب املهني  يف تطوير املحافظة وتنميتها اجتماعيًّا واقت�شاديًّا، وتعمل اجلهات 

امل�شرفة على هذا القطاع من خالل اأربعة مراكز للتدريب املهني يف املحافظة.
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5( قطاع الثقافة والريا�صة وال�صباب

ي�شاهم هذا القطاع بتوفري املرافق الريا�شية والثقافية املختلفة، اإ�شافة اإلى دوره يف 
اإقامة االأندية الريا�شيتة والثقافيتة التي ت�شاهم يف تطوير احلركتة الريا�شيتة والثقافية يف 
املحافظة، ويوجد يف حمافظة الطفيلة )8 ( نوادي ريا�شية وثقافية و)20 ( ملعبًا ريا�شيًا.
واجلدول التايل يحتوي على اأ�شماء اأبرز اجلمعيات والهيئات الثقافية يف الطفيلة )78( :

ا�صم اجلمعية

ملتقى ب�شريا الثقايف
ملتقى الطفيلة الثقايف

فرقة احل�شا لل�شامر والفنون ال�شعبية
فرقة جبال الطفيلة

ملتقى قاد�شية الطفيلة الثقايف
جمعية �شيل �شانا للفلكلور ال�شعبي والثقايف

ملتقى ال�شلع الثقايف
فرقة �شانا للفلكلور ال�شعبي
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ا�صم اجلمعية

ملتقى القاد�شية و�شانا الثقايف
اجلمعية االأردنية للفكر والثقافة والتنمية

جمعية البادية االأردنية للفكر والثقافة والتنمية
فرقة �شباب احلجايا لل�شامر واملحافظة على الراث

جمعية ملتقى املعطن للثقافة واإحياء الراث
 

ويوجد يف الطفيلة العديد من املكتبات العامة الكربى، ومناأبرزها:

- مكتبة م�شجد ب�شريا، ويوجد فيها )5000 ( كتاب.

- مكتبة جامعة الطفيلة الكربى، ويوجد فيها )37000 ( كتاب.

- مكتبة مديرية امل�شادر والتعلم، وفيها )5000 ( كتاب.

- مكتبة بلدية الطفيلة الكربى، وفيها )15000 ( كتاب.

ويف اإطار اختيار الطفيلة عا�شمة للثقافة االأردنية، فقد مت البدء باإن�شاء ثالث مكتبات 
اء وطالب العلم واملثقفني من اأبناء املحافظة. جديدة يف املحافظة؛ لتخدم القرَّ

افتتاح مبادرات �شبابية يف الطفيلة
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للن�شاطات  ت�شتخدم  فاإنها  توا�شعت يف مرافقها  واإن  التي  امل�شارح  العديد من  وفيها 
املختلفة اأبرزها م�شرح جامعة الطفيلة التقنية، وم�شرح مدر�شة ب�شريا، وم�شرح مدر�شة 

امللك عبد اهلل للتميز، وم�شرح مدر�شة احل�شا، وم�شرح مدر�شة القاد�شية.

6( الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية:

فهو  الطفيلة،  حمافظة  يف  املهمة  االجتماعية  القطاعات  من  االأوقتتاف  قطاع  وُيَعدُّ 
والركيز  امل�شاجد  اظ يف  والُوعَّ االأئمة  وتعيني  العبادة  دور  توفري  فاعل يف  ب�شكل  ي�شاهم 
الإعمار  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  على  وبناء  ال�شحابة.  واأ�شرحة  الدينية  املواقع  على 
مقامات ال�شحابة، فقد مت تنفيذ م�شروع اإعمار مقام ال�شحابي اجلليل احلارث بن عمري 
االأزدي يف منطقة ب�شريا، حيث بلغت الكلفة االإجمالية للم�شروع ما يقرب من )611000 ( 
دينار، وقد تف�شل �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني اأثناء زيارته امليمونة 
للمحافظة بافتتاح هذا امل�شروع  بتاريخ 8/15 /2006 ، ويبلغ عدد امل�شاجد  يف املحافظة 

134 م�شجًدا.

وتزخر الطفيلة بالعديد من امل�شاجد املنت�شرة يف اأرجاء املحافظة كافة، فمنها االأثري 
القدمي كتلك التي اأ�شرنا اإليها �شابًقا كم�شجد الن�شا�س وامل�شجد احلميدي وغريها، وتالًيا 

بع�س اأبرز هذه امل�شاجد:

العي�شاوي يتفقد م�شاريع مبادرات ملكية

�شركة الفو�شفات االأردنية تطلق حملتها الرم�شانية
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 م�شجد الطفيلة الكبري 
 م�شجد الن�شا�س

  م�شجد جابر االأن�شاري 
 م�شجد اأبو هريرة 

  م�شجد ريا�س ال�شاحلني 
 م�شجد االإمام مالك 

  م�شجد االإمام م�شلم 
  م�شجد اأبو بنا 

  م�شجد الر�شى 
 م�شجد اأرومي القدمي

 م�شجد عرفة اجلديد 
  م�شجد االأنوار املحمدية 

 م�شجد الدويخلة ال�شرقي 
  م�شجد اأن�س بن مالك 

 م�شجد علي بن اأبي طالب 
 م�شجد احل�شني بن علي 

  م�شجد الرباء بن مالك / املن�شورة 

  م�شجد عيمة الكبري
  م�شجد ارحاب الغربي 

  م�شجد احلنانة 
 م�شجد الواد االأخ�شر 

  م�شجد العني البي�شاء الكبري 
  م�شجد عابل 

 م�شجد احل�شا 
  احل�شا / ال�شمايل 

 م�شجد احل�شا / اال�شراحة
 اجلوفة امل�شافرين 

  م�شجد ب�شريا الكبري 
  مقام احلارث 
  م�شجد عائ�شة 

 م�شجد �شهيب بن �شنان 
 م�شجد ربعي بن عامر 

  م�شجد القعقاع 
 م�شجد اإبراهيم اخلليل 
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  م�شجد غرندل الكبري 
 م�شجد اأ�شامة بن زيد 

  م�شجد القاد�شية الكبري 
 م�شجد القاد�شية اجلديد 

 م�شجد �شعد بن معاذ
 م�شجد االأبرار 

اظ ح�شب االألوية)79( عدد امل�شاجد والُوعَّ

املجموعالبيان
134امل�شاجد

33الواعظات واملر�شدات
اظ واالأئمة 63الُوعَّ

242موؤذن وخادم

7( مراكز تعزيز الإنتاجية )اإرادة ( الطفيلة:

ليقوم  2002م،  عام  الطفيلة  حمافظة  يف  )اإرادة(  االإنتاجية  تعزيز  مركز  اإن�شاء  مت 
يف  ت�شاهم  التي  املحافظة،  يف  التنموية  للم�شاريع  االقت�شادية  اجلدوى  درا�شات  باإعداد 

اإيجاد امل�شاريع املنا�شبة التي حتدُّ من ظاهرتي الفقر والبطالة،

وزير االأوقاف يفتتح امللتقى اخلريي الثالث
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ثالًثا: التنمية القت�صادية:

1( الزراعة:

ُيَعدُّ قطاع الزراعة ومعه تربية املا�شية من اأهم الروافد االقت�شادية الأبناء حمافظة 
الطفيلة، ومن القطاعات الداعمة لال�شتثمار فيها، حيث تتميز املحافظة بالتنوع املناخي 
�لإجمالية يف  �لزر�عية  �لأر��سي  م�ساحة  وتبلغ  �لزر�عية،  �لأمناط  تعدد  �إلى  يوؤدي  وهذ� 
حمافظة الطفيلة حوايل )500000 ( دومن، امل�شتغل من هذه االأرا�شي حوايل )120.8 ( 
األف دومن، وتبلغ م�شاحة االأرا�شي احلرجية اأو امل�شجلة حراًجا )100000 ( دومن، وم�شاحة 
املراعي واملحميات 92 األف دومنا، كما يوجد حمميتني رعويتني، ويبني اجلدول امل�شاحات 

املروية والبعلية للمحا�شيل الزراعية املختلفة.
نوع املحا�شيل ح�شب امل�شاحات املروية والبعلية )80(

امل�صاحات البعلية ) دومن (امل�صاحات املروية )دومن (نوع املح�صول

3063500حما�شيل حقلية
1815531450اأ�شجار مثمرة
77600اخل�شراوات

2594594950املجموع



175

اأما بالن�شبة للرثوة احليوانية فقد مت اإجراء تعداد عام للموا�شي بتاريخ 2007/7/21 يف 
جميع مناطق املحافظة، ويبني اجلدول التايل اأنواع الرثوة احليوانية واأعدادها.

الرثوة احليوانية)81(

خاليا النحلمزرعة/دجاجاأبقاراإبلماعز�صانالنوع

----1617012570العدد

اأهم املواقع ال�شياحية واالأثرية يف حمافظة الطفيلة ح�شب االألوية)82(، وهذا ما متت 
االإ�شاره اإليه �شابًقا:

املواقع الأثريةاملواقع ال�صياحيةاللواء

قلعة الطفيلةحمامات عفرا املعدنيةلواء الق�شبة

ق�شر الدير

خربة �شباعةحمامات الرببيطة

خربة كركا وامل�شميل

ق�شر التوانةقرية ال�شلع

خربة التنور

قلعة ال�شلع

وزير الزراعة خالل لقائه املزارعني واملواطنني يف القطاع الزراعي
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املواقع الأثريةاملواقع ال�صياحيةاللواء

خربة الذريحقرية �شانالواء ب�شريا

كني�شة الر�شادية

خربة الن�شرانية

قلعة احل�شا-لواء احل�شا

2( قطاع ال�صناعة والتعدين:

حيث  املتميزة،  الطبيعية  املتتوارد  ذات  اململكة  حمافظات  من  الطفيلة  حمافظة  ُتَعدُّ 
كربى  من  عتتدًدا  دعا  الذي  االأمتتر  ال�شناعية،  وال�شخور  املعادن  من  الكثري  على  حتتوي 
ال�شركات االأردنية اإلى ا�شتغالل بع�س من هذه املوارد، غري اأن الكثري من املوارد املعدنية 

مل ُي�شتغّل بعد.

اأما �شركة مناجم الفو�شفات االأردنية فت�شتغل خامات الفو�شفات املتوافرة يف منطقة 
احل�شا، وت�شتغل �شركة م�شانع االإ�شمنت االأردنية اخلامات الالزمة الإنتاج مادة االإ�شمنت 

يف م�شنع الر�شادية، واأهم هذه اخلامات هي احلجر اجلريي وال�شل�شال والغ�شار.

اأعمدة كهربائية �شخمة ترعب املواطنني يف ب�شريا

اأهل القاد�شية يوا�شلون اعت�شاماتهم اأمام م�شنع اأ�شمدة الر�شيدية
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اأما ال�شخور ال�شناعية املتوافرة يف املحافظة فهي ال�شخر الزيتي يف منطقة جرف 
الدراوي�س، والبرياليت بالقرب من احل�شا، والدولومايت بالقرب من الر�شادية، واجلب�س 

يف منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة، اإ�شافة اإلى خامات الفو�شفات.

ومن اأهم املعادن املتوافرة يف املحافظة النحا�س، ويقدر االحتياطي املوؤكد من املعدن 
النقي بحوايل مليون طن مري، اأما املنغنيز فيقدر االحتياطي املوؤكد منه بحوايل ن�شف 

مليون طن مري.

وم�شنع  لالألبان  وم�شنع  املن�شوجات  ل�شناعة  م�شنع  منها  امل�شانع  من  العديد  يوجد  كما 
االإ�شمنت.

م�صنع الإ�صمنت وم�صنع الر�صادية *:

لالإ�شمنت  لتاأ�شي�س م�شنع  الدرا�شات  اأو جوارها جرت  القاد�شية  بلدة  على م�شارف 
م�شنع  ومب�شمى  االإ�شمنت،  م�شانع  �شركة  وبا�شم  املادة  لتلك  اإنتاج  �شركة  تاأ�ش�شت  وقد 
الر�شادية، وقد بداأ اإنتاج ال�شركة عام 1984م، وكان الغر�س من تنظيم هذه ال�شركة اإنتاج 
اال�شمنت لغايات الت�شدير ب�شورة رئي�شة، ولتغطية ا�شتهالك اجلنوب من االإ�شمنت، وُيَعدُّ 

م�شنع الر�شادية هذا من اأول �شتة م�شانع عاملية من حيث احلداثة والتقنية.

ا�شركت  االأخرية  ال�شنوات  ويف  طن،  مليون  اأكرث  فهي  ال�شنوية  امل�شنع  اإنتاجية  اأما 
�شركة الفارج الفرن�شية بن�شبة معينة يف اإدارة هذا امل�شنع.
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الرثوة املعدنية يف الطفيلة:

االأختترى  وخرياتها  الزراعية  ثرواتها  اإلتتى  اأ�شافة  الطفيلة  حمافظة  مناطق  تزخر   
برثوات معدنية �شخمة اأهمها معدن النحا�س، وقد اأثبتت الدرا�شات وجود اأكرث من �شتة 
مليارات طن من النحا�س يف  منطقة �شانا، ويف يوم علمي ُعِقَد  يف كلية الهند�شة بجامعة 
الطفيلة قال نقيب اجليولوجيني االأردنيني املهند�س بهجت العدوان، اإن من �شاأن ا�شتخراج 
االقت�شاد  دعم  الطفيلة،  مبحافظة  �شانا  منطقة  يف  بكرثة  يتوافر  الذي  النحا�س  خام 
اإلى اأن  ا، اإ�شافة اإلى توفري فر�س عمل كثرية، م�شرًيا  االأردين ب�شتة مليارات دوالر �شنويَّ
الطفيلة حتت�شن ثروة طبيعية من النحا�س تقدر بحوايل �شتة مليارات دوالر، بعدما اأثبتت 
الدرا�شات تواجد خاماته بوا�شطة البعثات اجليولوجية االأملانية، التي عملت جنًبا اإلى جنب 
مع جيولوجيني من �شلطة امل�شادر الطبيعية يف حممية �شانا واأثبتت وجود 845 األف طن 

من النحا�س .
ر  واأ�شار اإلى اأن م�شروع تعدين النحا�س يف وادي خالد ووادي راتيا وفينان  الذي ُيقدَّ

مب�شاحة 30 كيلو مًرا مربًعا �شيوفر نحو 800 فر�شة عمل .
تراب الطفيلة، مثل  يحت�شنها  التي  واخلامات  الطاقة  م�شادر  ذلك  اإلى  وي�شاف   

ال�شخر الزيتي  واحلجر اجلريي النقي وغريها .
وبح�شب اأعمال التنقيب والدرا�شات التي قامت بها �شلطة امل�شادر الطبيعية، فاإن خام 
النحا�س الذي يتجاوز �شعره عامليًّا 8 اآالف دوالر للطن الواحد يتواجد بكميات كبرية يف 
ر كميته بنحو 900 األف طن، اأما القيمة ال�شوقية له  اأودية �شانا واأبو خ�شيبة وفينان، وُتقدَّ

فتبلغ 7 مليارات دوالر.
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فيها  النحا�س  خام  كميات  الطبيعية  امل�شادر  �شلطة  رت  َقدَّ خ�شيبة  اأبو  منطقة  ففي 
رت  رت قيمتها ال�شوقية بحوايل ملياري دوالر كحدٍّ اأدنى، فيما ُقدنِّ بنحو 250 األف طن، وُقدنِّ
رت قيمتها ال�شوقية بتت 2 ر 2 مليار  الكميات يف منطقة فينان باأكرث من 266 األف طن، وُقدنِّ
دوالر، اأما يف وادي �شانا وحتديًدا يف منطقة خربة النحا�س فقد اأ�شارت الدرا�شات اإلى 
رت قيمتها ال�شوقية بتت 8 ر 2 مليار دوالر، لتتجاوز القيمة  وجود اأكرث من 360 األف طن، ُقدنِّ

ال�شوقية ملا مت اكت�شافه حتى االآن .

واأول اكت�شاف خلام النحا�س يف منطقة �شانا كان يف مطلع اخلم�شينيات من القرن 
العا�شر  القرن  اإلى  تاريخها  يعود  وا�شتخراجية  تعدينية  اأعمال  اكت�شفت  حيث  املا�شي، 
القدمية يف  واملناجم   )Slag( اخلبث وجود  عليها من خالل  ا�شتدل  والتي  امليالد،  قبل 
منطقة خربة النحا�س - اجلارية ومواقع اأخرى يف حميطها. وتتواجد متعدنات النحا�س 
اأبو خ�شيبة الرملي وتكوين الربج دولومايت طفل،  �شمن تكوينني جيولوجيني هما تكوين 
يف مناطق متتد بطول حوايل 70كم وعر�س 15كم على طول اجلهة ال�شرقية ملنطقة وادي 
فهي  اأهمها  اأما  خ�شيبة،  اأبو  منطقة  حتى  امليت  للبحر  اجلنوبية  اجلهة  من  بدًءا  عربة، 
االأغلب  على  وهي  وغريها،  والبالن�شايت  والكربايت  واتاكمايت  والكريزوكوال  املالكايت 

اأكا�شيد و�شيليكات.

وتقع خربة النحا�س يف اجلزء ال�شمايل من منطقة فينان، وتتواجد متعدنات النحا�س 
الطفل  طبقة  �شمك  يبلغ  فيما  مربع،  كم   61 حوايل  م�شاحتها  منطقة  �شمن  تكوينني  يف 
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املحتوية على التمعدن حوايل 2 م بن�شبة نحا�س 2،3%، اإ�شافة اإلى وجود الطبقة دولومايت 
ب�شمك 1 م تقع اأ�شفل طبقة الطفل، وحتتوي على متعدن النحا�س بن�شبة ت�شل اإلى 2%، كما 
يقع بالقرب منها جبل املرزوقة - اجلارية، الذي يغطي م�شاحة من 8- 10 كم مربع، وُيَعدُّ 

ح�شب الدرا�شات من املواقع املوؤملة بوجود متعدنات النحا�س .

متعدنات  اكت�شفت  فقد  وراتيا  و�شانا  خالد  اأوديتتة  ت�شم  التي  فينان  منطقة  يف  واما 
النحا�س يف تكوينني جيولوجيني بن�شبة تواجد 1،37%، يف نطاق متعدن ومبعدل �شمك ي�شل 
اإلى 2،06 م، يف حني بلغ تواجده يف تكوين اأبو خ�شيبة بن�شبة 65 ر 0 %، وتراوح �شمك نطاق 
التعدين بني 1 ت 3 اأمتار . وقد مت البدء بتنفيذ م�شروع الذهب يف االأردن يف العام 1991 من 
قبل ق�شم اجليوكيمياء يف �شلطة امل�شادر الطبيعية، وذلك كجزء من برنامج التعاون بني 
�شلطة امل�شادر الطبيعية وبرنامج االإمناء يف هيئة االأمم املتحدة وهيئة التنقيب عن املعادن 
يف جمهورية اليمن؛ لتحديد املواقع املوؤملة للمعادن النفي�شة وال �شيَّما الذهب اإلى جانب 
تدريب الفنيني وتقييم اأجهزة التحليل املتواجدة يف خمتربات �شلطة امل�شادر الطبيعية يف 

حتليل هذه املعادن.

ي وجود خامات الذهب، حيث  ويف عام 1994 قام فريق جيوكميائي من ال�شلطة بتق�شنِّ
نات الراب  اأخ�شع موقع اأبو خ�شيبة لعمليات التحري اجليوكيميائي التف�شيلي؛ بتحليل عينِّ
حبيبات  اكت�شاف  النتائج  اأظهرت  وقد  الثقيلة،  املعادن  عينات  وتراكيز  االأودية  وروا�شب 
الذهب املنظورة يف عدد من عينات املعادن الثقيلة و�شلت اإلى 40 غم/ طن، فيما و�شلت 
اإلى 5 غم/ طن، ومت حتديد عرق الذهب  نات �شخرية �شطحية م�شبعة بال�شيليكا  يف عينِّ

بطول 700 م وبعر�س يراوح بني ن�شف مر ومرين.)83(
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وقد كتب الدكتور دريد حما�شنة اخلبري التنموي االداري معلقا على الواقع التنموي يف 
الطفيلة:

تتميز الطفيلة مدينة وحمافظة بخوا�س عدة قد جتعل فر�س حتقيق تنمية اقت�شادية 
نذكر موقعني مميزين يف جغرافيا  ا�شتثماره ومن هذه اخلوا�س  واقعا يجب  واجتماعية 

الطفيلة وهم ..

حمامات عفرا والتي تت�شف مبياه معدنية طبيعية ذات �شفات عالجية �شياحية   -1
مل يتم ا�شتغاللها حتى االن . ولكي يتم ا�شتغاللها يجب ايجاد عوامل حمفزة لال�شتثمار 
فيها كوجود طريق متطور للو�شول اليها مع خدمات وطاقات ب�شرية متدربة لتقدمي هذه 
اخلدمات . ومل تبذل حتى االن اية حماوالت حقيقية البراز موا�شفات هذا املوقع كفر�شة 

ا�شتثمارية �شياحية لل�شكان يف اململكة ولل�شياح من اخلارج ..

حممية �شانا ويف ت�شكل هذه املحمية اولى املحاوالت للمحافظة على طبيعة هذه   -2
املنطقة ومنع الرثوة احلرجية والزراعية واحليوانية فيها من االنقرا�س اال ان تطويرها 
كموقع �شياحي بيئي قريب من البراء مل ينل حظه من املحاوالت اال املتوا�شع منها ومل 

يكتب لها النجاح .

الطريق امللوكي ويعد هذا الطريق امل�شار الطبيعي للح�شارات �شابقا وقبل اقامة   -3
�شكة احلديد �شركة الطفيلة وميتد مع طريق الكرك والى العني ليتكامل مع املزارات وقلعة 

الكرك ا�شافة الى البراء ووداي رم فالعقبة .

الدكتور 
دريد حما�شنة
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�شنويا على منطقة  الثلوج  املياه وهطول االمطار وحتى  تواجد  ان  والزراعة  املياه   -4
التقليدية  الزراعات  بعيدا عن  ا�شتغاللها  زراعية يح�شن  الطفيلة  يجري يف خلق فر�س 
كالبندورة وغريها وي�شتلزم ذلك و�شع برامج زراعية تعنى باختيار النوع القابل للزراعة 

والت�شدير على نوافذ ت�شديرية تعنى بنوعيات جيدة وبعيدة عن اي تلوث .

ولال�شف فان الطريق الوا�شل بني الطفيلة وغور وادي عربة مل يتم ا�شتغالله بطريقة 
مثلى لتحقيق هذا الغر�س.

منها  قرب  وعلى  املدينة  اطتتراف  يف  اال�شمنت  م�شنع  يتواجد  فيما   .. ال�شناعة   -5
تقع مناجم للفو�شفات اال ان املدينة تفتقر للكثري من العنا�شر املوؤهلة جلعلها ناجحة يف 
هذا املجال فال عماله متدربة وال تداخل يف التعليم والتاهيل من هذه ال�شناعات وجامعة 
الطفيلة التقنية بحيث يلجا الطلبة واخلريجون للبحث عن برامج تدريبية ووظائف خارج 
الوطني يف  الهم  يزيد من  نحو عمان مما  للكفاءات  ي�شاهم يف خلق هجرة  املدينة مما 

توفري وظائف وخدمات للخريجني اجلدد .

االمر  ي�شتلزم  االمتتر  لهذا  منا�شبة  حلول  و�شع  يف  العام  القطاع  دور  يراجع  وفيما 
ايجاد حزم ا�شتثمارية للقطاع اخلا�س ال�شتغالل ميزات هذه املدينة وخلق مراكز تنموية 
القيام به  من تطوير وتاهيل كوادر مدربة  فاعلة وهنالك دور هام على جامعة الطفيلة 
يف قطاعات ال�شياحة والزراعة وال�شناعة بعيدا عن االدوار التقليدية يف هذا املجال وقد 
عرب  اال�شتثمارية  االمكانيات  على  ال�شوء  بت�شليط  املحاوالت  هذه  االردنية  الدولة  تدعم 
برامج خا�شة مع الدول واجلهات املانحة والتمويلية �شواء املحلية او االقليمية او الدولية 
ويجب اتاحة الفر�س لتمويل امل�شاريع ال�شغرية وتي�شري وت�شهيل احل�شول عليها خللق هذه 

الفر�س املطلوبة . 
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الفصل السابع

احلياة االجتماعية
العائالت والع�سائر.. العادات والتقاليد
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الفصل السابع
احلياة الجتماعية

العائالت والع�صائر... العادات والتقاليد

ت�شري امل�شادر التاريخية اإلى اأن  منطقة جنوب االأردن مبا يف ذلك )الطفيلة( �شهدت 
الكثري من التقلبات ال�شكانية والهجرات الع�شائرية والقبلية خالل العهد العبا�شي، ففي 
القرن )4هت = 10م( هاجرت قبلية بني كالب )طي( القحطانية من قلب جند اإلى جبال 
ال�شراه وا�شتقرت يف نواحي جبال ال�شوبك والطفيلة، وتبعتها قبيلة ربيعة )طي( القحطانية 
يف القرن )6هت = 12م(، وخالل فرة احلروب ال�شليبية والعهد االأيوبي ظهرت جمموعات 
اأخرى من القبائل القحطانية يف منطقة البلقاء والكرك وجوارها)84(، كان منها : بنو مهدي 
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)البلقاء( وبنو عقبة )بالد الكرك(، ومل يختلف االأمر يف العهد اململوكي، حتى يف بداية 
العهد العثماين كان بنو عقبة يقيمون يف بالد الكرك والطفيلة يف القرن )10هت = 16م(، 
17م(،   = )11هت  القرن  يف  ال�شكانية  احلركة  يف  كبرًيا  حتواًل  ت�شهد  بداأت  املنطقة  لكن 
مع بداية النزاع بني االأمري فخر الدين املعني والدولة العثمانية حول املنطقة، بعد ذلك 
�شكنت املنطقة مبا يف ذلك )الطفيلة( جمموعات ع�شائرية اأخرى، وبداأت كتب الرحالة 
تتحدث عن �شكان الطفيلة يف نهاية القرن )13هت = 19م( ب�شكل خمتلف عن املجموعات 
الع�شائرية ال�شابقة، وينقل لنا )اأوبنهامي( عن م�شادره باأن �شكان الطفيلة يطلق عليهم 
اأو نخوتهم الع�شائرية، وينقل لنا )اأوبنهامي( عن  اأو )عيال جابر( و�شيحه  )اجلوابرة( 

)موزيل( معلومات اأخرى عن �شكان الطفيلة، تقول باأن �شكان الطفيلة هم)85(:

الكاللدة.  •

الطفيلة هو  �شيخ م�شايخ  اإن  وقال  الطفيلة،  ن�شر قائمة عن ع�شائر  »اأوبناهم«  اأن  اإال 
ال�شيخ �شالح با�شا العوران، اأما قائمة ع�شائر الطفيلة فهي :

. احلميدات   •

الكاللدة.  •

الهالالت.  •
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الوهيبات.  •

البحرات.  •

القطيفات.  •

العبيدين.  •

وينتظم ال�شكان يف جمموعات ع�شائرية خمتلفة، وتتوزع يف جميع اأرجاء املحافظة وهي :

. احلميدات   •

العبيدين.  •

البحارات.  •

الهالالت.  •

الكاللدة.  •

القطيفات.  •

الوهيبات.  •

ال�شوابكة.  •

مقام فروة اجلذامي يف الطفيلة
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الثوابية.  •

ال�شوالقة.  •

ال�شتيات.  •

العمور.  •

احل�شا�شنة.  •

ال�شعوديني.  •

العطاعطة.  •

احلجايا.  •

ا )اآل جمعة(، ويرجعون اإلى جدهم )�شيخو م�شطفى(،   من عائالت الطفيلة اأي�شً  •
العثمانية  القوات  بقايا  من  وهم  �شوريا  يف  ال�شاحلية  بلدة  من  عائالتهم  جتتاءت   وقد 
والتي ا�شتقرت يف الطفيلة. ثم ا�شتقرت يف البلدة عائالت اأخرى قليلة وباأعداد متوا�شعة 

مثل عائلتي االأ�شهب/ال�شهبان، وال�شرقاوي وغريهما.
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وهناك درا�شة اأخرى ت�شري اإلى اأن ع�شائر الطفيلة تتكون من الع�شائر التالية)86( :

: • اجلوابرة 
جمموعة من الع�شائر ت�شكن يف مدينة الطفيلة، واأ�شل الت�شمية))اجلوابرة(( جاءت 
    ( جلنوب االأردن  اأر�شله النبي )   من ال�شحابي جابر بن عبداهلل االأن�شاري، الذي 
ه النا�س باأمور دينهم،  كما اأر�شل )      ( معاذ بن جبل اإلى اليمن للمهمة نف�شها،  ليفقنِّ
ون�شب �شكان الطفيلة املدينة ال�شمه )اجلوابرة( تبارًكا با�شمه، وهذا ما ي�شري اإليه احلاج 
مو�شى بن اإبراهيم الكريري يف مذكراته . واحلاج مو�شى الكريري هو من قبيلة عا�شت يف 
الطفيلة منذ الع�شر اململوكي، اأما مقام ال�شحابي جابر االأن�شاري فهو يف البقيع قرب 

مديرية ال�شرطة القدمية يف مرتفع املدينة. وتنق�شم ع�شائر اجلوابرة اإلى: 

اأ – ع�صرية العبيديني :

 1 - املحا�شنة، ولهم  فروع يف  كل من كفر خل يف جر�س وبيت يافا يف اإربد ال�شمال، ولهم  
 فرع من العبابيد  يف  فل�شطني و�شوريا ، 2- ال�شعايدة، 3 - ال�شتحاحدة ، 4 – احلجتتتتاج، 
– العميالت ، – القراقرة ، 9  – الوحو�س ، 8  – القطاط�شة ، 7   5- القرعان ، 6 

 10– التويجريني . وان�شم اإلى هذه احلمولة الف�شائل التالية :

11 - البدارين : اأ�شلهم من العال باحلجاز. 12 - الداودية : جاوؤا اإلى الطفيلة من 
غزة، التي جاوؤا اإليها باالأ�شل من الفيوم يف م�شر. 13- الزرقان ، 14- الرواجفة، اأ�شلهم 

من قرية راجف التي تقع بني ال�شوبك والبرا، ويعودون بن�شبهم اإلى بني هالل .
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ب – ع�صرية الكاللدة :

تنق�صم ع�صرة الكاللده اإلى العائالت التالية :

اآل الهوي�شل 6-اخللفات  1- املحي�شن 2- العواجني 3- القطيمات 4- القوا�شمه 5- 
7- العدينات 8- الزحيمات 9- البدور 10- امل�شاروة 11- اخلماي�شة.

 ج – ع�صرية احلميدات :

وان�شم اإلى احلميدات الفرق التالية :

كلب،  بني  من  ال�شرارات  من  اللحاوي  ع�شرية  اإلتتى  بن�شبهم  يعودون  العوران:   –  1
منهم. فتترع  عجلون  ومبنطقة  ح�شن،  بني  من  الزيود  ع�شرية  من  جابر«  »اأبتتو   وحمولة 
2 – احلوامدة: يعودون بن�شبهم اإلى جذام، ولقد خرج منهم فرع ا�شتوطن يف �شمال االأردن 
 يف الرمثا، ويقال لهم )الذيابات(.3 – املهايرة : فرع من قبيلة العباد يف منطقة البلقاء.

مدينة  من  )اأ�شلهم  الزغاليل   -  7  ، – احلناقطة   6 – اجلرابعة،   5 – اجلتتراديتتن،   4
اخلليل(، 8 – العطيوي .

د – ع�صرية البحرات :

اإلى احلجاز ومنها هاجروا  اأخويه دلقمون وتهتمون من م�شر  خرج جدهم بحر مع 
�شوب ال�شمال، فنزل بحر يف الطفيلة واأ�شبح اأعقابه يقال لهم البحرات، وذهب دلقمون 

رئي�س الوزراء ال�شابق يزور موقع حمامات عفرا

رئي�س الوزراء يتفقد �شري عمليات الت�شجيل بالدوائر االنتخابية
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اإلى  ان�شم  ولقد   . الرحال  اأثناء  فتويف  تهتمون  اأما   ، الدالقمة  الأبنائه  ويقال  اإربتتد  اإلى 
البحرات الفرق التالية :

1 – العمايرة: اأ�شلهم من قرية )دورا( ق�شاء اخلليل، ولهم اأقرباء يف مدينة ال�شلط 
من اأر�س البلقاء ويف قرية الكورة/ ق�شاء اإربد يف ال�شمال يحملون اال�شم نف�شه.

اأقرباء يحملون اال�شم  اأ�شلهم من احلجاز ومن ع�شرية عتيبة، ولهم  – القوابعة:   2
نف�شه يف ال�شعودية وما حولها.

3 – القي�شيه: اأ�شلهم من اخلليل.

4 – املرايف: اأ�شلهم من احلجاز، ومنهم اجلفوت وال�شودان.

5 – الهري�شات: اأ�شلهم من احلجاز.

6 -  العتايقة اأ�شلهم من بئر ال�شبع.

7 – ال�شواري�س، من �شاري�س القد�س.

8 – ال�شباعني ، 9 – العر�شان ، 10 – ال�شول ، 11 – العوادين .
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ه� – ع�صرية القطيفات :

املرايات  فريقان:  وهم  بجوار عيمة،  القطيف  اأم  الطفيلة من  اإلى  قدموا  اأنهم  ُيقال 
والعجارمة. وان�شم اإليهم الفرق التالية :

اخلري�شات ، والفريحات ، واملعابرة الذين جاوؤوا من اإحدى قرى الكرك.

و – ع�صرية الهاللت :

وت�شم حتت لوائها الف�شائل التالية :

فيها  وُيتتعتترفتتون  بعجلون،  )دوقتتتترة(  قتتريتتة  اإلتتتى  فتترع  منهم  ختترج  ال�شبيالت:   –  1
ال�شبول.  –  3 وال�شبايلة.  الزغايبة  اإلتتتى:  وينق�شمون  اجلتتبتتاريتتة:   –  2  »بتتالتت�تتشتتلتتول«. 
ا.  4 – ال�شقرات: خرج منهم فرع اإلى قرية )الرمثا( بعجلون، وُيعرفون فيها »بال�شقرات«   اأي�شً
 5 – الفراهيد، 6 – احلداري�س ، 7 – ال�شواوية ، 8 – احللي�شي ، 9 – ال�شبيحات ،

–  القطيطات 11-املطارمة، وهم من املطارنة، جاوؤوا من اإحدى قرى الكرك الغربية   10
التي تخ�س الربار�شة، 12 – املراحلة .

ز – ع�صرية الوهيبات :

وهم من �شكان الطفيلة القدماء، وينق�شمون اإلى الفرق التالية :
الربابعة ، ال�شرايدة ، ال�شقارين ، الرخامني ، الزغاميم .

مهرجان يف الطفيلة بعنوان الوالء واالنتماء للوطن والقائد
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وهناك عائالت اأخرى جاءت اإلى الطفيلة من ال�شوبك، واتخذ هوؤالء ا�شم )ال�شوابكة( 
عوا بعد ذلك ل�شبع عائالت معظمها ارتبط بع�شرية احلميدات، وغريها  يف البداية ثم تفرَّ
التحق بع�شرية العبيديني، واإن بدت اأغلب تلك املجموعة الوافدة حتاول اعادة بنائها من 

جديد، ومن تلك العائالت املهاجرة :
1-الهلول 2- ال�شوابكة 3- الطواهي 4- التويجريني 5- ال�شعايدة 6- ال�شكور 7- الرفاعيني. 

ح – ع�صرية ال�صعوديني  :
ا�شم  بع�شهم  اتخذ  واإن  وغرندل  ب�شريا  يقطنون  عديدة  خمتلفة  اأ�شول  من  وهم 
بن  االأعمى  من�شور  بن  �شعود  ا�شمه  رجل  اأعقاب  من  )ال�شعود(  هتتوؤالء  ومن  ال�شعودي، 
ع�شرية  )جد  وملحام  الرفايعة(،  ع�شرية  )جد  رفيع  اأخو  و�شعود  حمراء،  اأبو  الدين  عز 

املالحيم(، ونعيم )جد ع�شرية النعيمات( وهم متوزعون بني ال�شوبك ومعان.

وينق�شمون اإلى �شبع فرق :
- الرفوع.

- الزيدانيني.
- ال�شفا�شفة.

- عيال �شلمان.
- امل�شيعديني.

- العطاونة: وهم فرع من العطاونة يف بئر ال�شبع.
- املزايدة.

موؤمتر يف الطفيلة يوؤكد االعتزاز بالقيادة الها�شمية
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ط – ع�صرية الثوابّية :

جبلي يف  عمان  يف  وا�شتقر  هاجر  من  ومنهم  والطفيلة،  وارحتتاب  عيمة   ويقطنون 
)االأ�شرفية والتاج( يف ما ي�شمى »حي الطفايلة«  ويزعمون اأنهم من اأعقاب جعفر الطيار 
خرج  عيمة.  بقرية  ومنازلهم  اجلعافرة(،  )�شبيان  بنخوتهم  هتتذا  زعمهم  يتتوؤيتتدون  و 
: التالية  الف�شائل  اإلى  الثوابية  وينق�شم  العدوان.  اإلى  وان�شموا  البلقاء  اإلى  فرع   منهم 

احلرا�شي�س - اخلوالدة - الربيحات - ال�شعود – الرعود-عيال عواد . 

ي – ع�صرية احلمايدة :

وقد ا�شتقروا يف �شمال موقع احلمايدة الذين هاجروا اإلى مواقع اأخرى اإثر خالفات 
مع من واجهوهم من جنوبهم بهجوم يف ليل، اأما ع�شائر احلمايدة احلاليني فقد اتخذوا 
منهم  رون  واملعمَّ خمتلفة  اأ�شول  من  فهوؤالء  باملكان،  ارتبط  التتذي  )احلمايدة(  م�شمى 

يدركون من اأين اأتوا.
ومن ع�شائر احلمايدة : 

- ال�شوالقة.
- ال�شتيات.

- العمور.
- احل�شا�شنة.

- الروا�شدة

م�شرية للحركات ال�شعبية بالطفيلة

اعت�شام الأبناء القاد�شية و�شانا
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ولكل جمموهة من هوؤالء عائالتها املعروفة يف بلدات �شنفحة، وعني البي�شا، وال�شلع، 
وارومي، وعابل، وعرفة، واحلنانة، وغريها.

ك – ع�صرية العطاعطة :
اأحد اأفخاذ قبيلة بني حميدة القدمية، وتتاألف من الفرق التالية :

- اخل�شبة.
- اخلوالدة.

 - النعانعة،  ولكل فخذ من هوؤالء عائالت معروفة، وهم يقيمون يف بلدات القاد�شية و�شانا.  

جتمع ع�شائري يحتفلون بعيد ميالد القائد

ع�شائر الطفيلة تنظم مهرجانًا ملناق�شة هموم حمافظتهم
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العادات والتقاليد الجتماعية والرتاث ال�صعبي)87(

الفرد،  �شلوكيات  خالل  من  تظهر  وممار�شات  م�شاعر  عن  عبارة  االجتماعية  القيم 
اأ�ش�س الت�شامن املجتمعي؛ من خالل تركيزها على االأخالق واالآداب واأ�ش�س  وهي اإحدى 

التعامل والت�شرفات اليومية يف احلياة االجتماعية .

من هذا املنطلق جند اأن القيم االجتماعية حتدد �شخ�شية الفرد ون�شاأته االجتماعية، 
وتوجه اأفعاله من خالل التعامل مع املجتمع الذي يعي�س فيه .

ال��زواج

وهو عالقة م�شروعة اأينِّ رجل وامراأة، ورغم اأن االإ�شالم قد حلَّل هذه العالقة امل�شروعة 
ها املجتمع، واإذا تطرقنا اإلى مو�شوع الزواج فتتتي  اإال اأن القيم والعادات املتوازنة قد اأقرَّ
ال�شابق وال �شيَّما الزواج املبكر، فاإننا جند اأن الدافع الرئي�س له هو )العزوة(؛ اأي زيادة 
عدد اأفراد االأ�شرة ب�شكل خا�س واأفراد الع�شرية ب�شكل عام، لكي يت�شدوا لعمليات الغزو 
والنهب وال�شلب التي كانت حت�شل، ومن �شلبيات هذه االأنواع من الزواج اأن ال�شاب يثقل 
م�شاكل  بلورة  اإلى  النهاية  يف  يتتوؤدي  مما  بها،  له  الطاقة  التي  امل�شوؤولية  حتمل  يف  كاهله 
جديدة توؤدي اإلى العنف االأ�شري �شد الزوجة واالأبناء وتنتهي اإلى الطالق، اأما يف احلياة 
احلا�شرة فاإن الزواج تاأثر مبفهوم الريث ب�شبب الوعي واالإر�شاد والظروف االقت�شادية 

مت�شعبة االأبواب.
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اجلامعية  الدرا�شة  اكمال  حيث  من  للجن�شني،  والثقافة  العلم  ذلك  يف  �شاعد  كما 
والدرا�شات العليا، ورغم هذا فاإن الزواج يف ال�شابق كان يتمثل بالب�شاطة؛ اإذ اإن املهر مل 

يكن يكلف الكثري، كما اأن اإجراءات الزواج �شهلة مقارنة بالزواج الع�شري .

تقت�شر  كانت  ال�شابق  يف  التتتزواج  حتتاالت  غالبية  اأن  على  وا�شحة  دالئتتل  وهتتنتتاك 
من  �شندوق  عن  عبارة  العرو�س  ومتاع  اأثتتاث  فكان  العم،  بنت  �شيَّما  وال  االأقتتربتتاء  على 
ال�شرورية، احلتتاجتتات  وبع�س  وقهوة  و�شاي  و�شكر  وو�شائد  وفر�شات  وحلتتف   اخل�شب 
ل ومهر  اأما املهر فيتكون من االأرا�شي واملوا�شي وقليل من النقد، وُيق�َشم املهر اإلى مهر معجَّ
ل هو حفظ حق الزوجة وعدم اإهانتها اأو طالقها الأتفه االأ�شباب، مبعنى اأنه  ل، فاملعجَّ موؤجَّ

جاء كرادع ملن يقف يف وجه زوجته وي�شئ لها .

يقول املثل العربي: )ابن العم ينزل ابنة عمه عن الفر�س(، فكان يعقب اخلطبة م�شاكل 
بني اخلاطب الغريب واأبناء عمومة اخلطيبة، ولكن يف الوقت احلايل اأخذت هذه الظاهرة 
اإلى راحة الفتاة النف�شية يف  تختفي ب�شبب زيادة التعليم والوعي لدى النا�س، مما يوؤدي 
اأنَّ الوعي العلمي قد حدَّ من هذه الظاهرة ب�شبب االأمرا�س  اختيار �شريك حياتها، كما 

الوراثية التي يخلقها الزواج من االأقارب .
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مرا�صم اخلطوبة : 

يقوم من يريد اخلطبة اأو ويل اأمره باإر�شال ماي�شمى ) اجلاهة( اإلى بيت اأهل الفتاة، 
قائاًل:  االأر�تتس  على  في�شعها  اجلاهة  لكبري  العربية  القهوة  م  ُتقدَّ اجلاهة  و�شول  وحني 
لياأخذ  اجلاهة  الفتاة  والد  ي�شتاأذن  ثم  فيه(،  جينا  اللي  يف  نروح  اإال  قهوتكم  )مان�شرب 
براأي الفتاة ووالدتها احراًما لهما، مع علمه اليقني باملوافقة، ويتم التداول يف احلديث 
ل، وُتقَراأ الفاحتة  ل واملهر املوؤجَّ بني والد اخلطاب ووالد اخلطيبة حول حتديد املهر املعجَّ
ع احللويات على احلا�شرين، ويتم االتفاق على حتديد يوم كتب الكتاب )كتاب عقد  وُتوزَّ
الزواج( وبعد االنتها من كتابة العقد تقوم اإحدى قريبات اخلاطب باإطالق الزغاريد اإعالًنا 
بالفرحة، وتتم هذه املرا�شم باأن يح�شر املاأذون ال�شرعي لكتابة العقد بح�شور اخلاطب 
ي اأمريهما وجمموعة من االأقرباء، في�شافح اخلاطب والد اخلطيبة وي�شع  واخلطيبة وولينِّ
املاأذون يده اليمنى فوق يديهما، ثم ياأمر باإطفاء ال�شيجار وعدم ت�شبيك اأ�شابع اليدين اأو 

ربط �خليوط �عتقاًد� باأن هذه �لأمور �ستخلِّف �مل�ساكل م�ستقباًل بني �خلطيبني .

د والد الفتاة بعد املاأذون العبارة التالية: ) زوَّجتك اأو نكحتك ابنتي فالنة مبهر  فريدنِّ
اخلاطب:  فيقول  ور�شوله(  اهلل  �شنة  على   ........ قتتدره  ل  موؤجَّ ومهر   .... قتتدره  ل   معجَّ

)واأنا قبلت(. وقد حت�شر اأو ال حت�شر الفتاة هذه املرا�شم .
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جمريات الزواج 

بكامل  ز  املجهَّ ال�شعر  بيت  فُين�شب  وا�شعة،  م�شاحته  مبكان  ال�شهرة  مكان  يحدد 
والفرا�س  الطاولة(،  ي�شمى )لوك�س  تتمثل مبا  قدمًيا  كانت  التي  االإنارة،  التجهيزات من 
والدحيا  والرق�س  والبديع  ال�شامر  يتخلَّلها  االأ�شبوع،  اأيام  طيلة  تكون  وال�شهرة  العربي. 

والدبكات ال�شعبية وال�شباب والق�شيد والربابة واجلوفية واملقرن واجلوزة.
مناذج من ال�صامر

اهلل مي�شيكم باخلري كيف اأنتم يا قرايبنا

ياهل الفرح اجلديد ريته مربوكا �شعيد

انتم عظمة الرقبة واللي �شايبكم �شايبنا

ريت �شغريكم يكرب ويجيب الك�شب من بعيد

دحيو وادحيو ودحيو وادحيو / مع ثني الركبتني حتى تكاد ت�شل االأر�س .

اأول ما نبدي ونقول �شلوا على طه الر�شول

ياراكب حمر العهداين االأ�شكل مدموج الذرعان

من �شاليل ال�شيحان لنزوع ي�شراك الطري

هال بيك ومهلي على قد فرو�س امل�شلي
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اخره  وتكرر  بال�شرعة  تتميز  و�شامرة  م�شحكة  بهلوانية  بحركات  ال�شامر  وينتهي 
االأر�س م�شكلني زاوية  تكاد ت�شل  الركبتني حتى  ثني  وب�شكل مفاجئ، من خالل  بالبطء 
اال�شتمرار  مع  حتتادة،  زاويتتة  ت�شكل  واأختترى  قائمة،  زاويتتة  ب�شكل  ثانية  وحركة  منفرجة، 
دين )دحيو وادحيو(، وقائد الفرقة قد يكون رجاًل وقد يكون امراأة ملثَّمه  بالت�شفيق مردنِّ
تلب�س عباءة ويف يدها �شيف اأو ع�شا دون اأن يعرف هويتها اأحد، وغالًبا فاإن قائد الفرقة 
ي�شمى )احلا�شي( وهو امراأة ملثَّمة بيدها اخليزرانة، تهزها فكل واحد من �شف الرجال 
ح باخليزرانة ويخرج منها  تلونِّ ها  ولكنَّ يتقدم نحو احلا�شي )املتتراأة(،  اأن  يحاول مع جاره 
ال�شوت الذي هو اإنذار ملن يريد اأن يتقدم، وقد مييل طرف اخليزرانة على االأر�س بر�شم 
مة. وحني ي�شتد الرق�س يعود  حدود طاعة احلا�شي ملن يحاول اأن يقرب من الرغبة املحرَّ
للهدوء وللبّداع و�شط ال�شف اأن يقول ما لديه، ثم تنه�س الهمة اجلاحمة، ويعود احلا�شي 
لالإنذار باخليزرانة، واأخرًيا يجل�س اجلميع، ويبداأ احلوار والتحدي واملرافعة من البّداع، 

وتنتهي املرافعة واحلا�شي جال�س بهيبة، وغالًبا ما ينتهي احلوار دون غالب اأو مغلوب .

مناذج من اأغاين اجلوفية:
يا بو ر�شيدة قلبنا اليوم جمروح جرحا عميقا باحل�شا م�شتظلي

جابوا الطبيب ومددوين على اللوح قلت برخاوة ما عا�س ايل ي�شلني
ظليت اأنادي واأطرق الباب بال�شيف عيوا يابي هيلك يفتحويل

واهلل لفتح للي واقف وراء الباب الفتح الباب لو هيلكي قطعوين
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اأما مرا�شم ليلة احلّناء فتكون ليلة اجلمعة للعرو�شني مع نهاية ال�شهرة، حيث يجل�س 
اء مع الورد اأو ال�شموع امل�شاءة، ويلتف حوله  العري�س على كر�شي ويح�شر اأهل العري�س احلنَّ
جمموعة من ال�شباب يغنون االأغاين املختلفة، ثم يتم التداول بني احل�شور حول من يقوم 

اء اإيذاًنا باأن ويّل العري�س عنده . بتخطيط يد العري�س باحلنَّ

اأما يف الوقت احلا�شر فاإن الوليمة ُيتَّفق عليها مع العري�س يف وقت ي�شبق مرا�شم الزواج .

اء العرو�س فاإن والدة العرو�س تقوم بدعوة ن�شاء احلي حل�شور فرحة  اأما بالن�شبة حلنَّ
والدة  تقوم  ثم  اء،  باحلنَّ العرو�س  يدي  بتخطيط  العري�س  قريبات  اإحدى  فتقوم  التتزواج، 

اء على احلا�شرات.  العرو�س بتوزيع ما تبقى من احلنَّ

منوذج من اأغاين احلنا :

حنيت اديه وال حنيت كفاتي يا حمال النومه يف ح�شن البنيات

ا�شابيعي املرابيعي

ملي يا ملي ومللي خمداتي

الفاردة :

ا  اإمَّ العري�س،  اأهل  بيت  اإلى  هن  يتوجَّ العري�س  اأقتتارب  من  الن�شاء  من  جمموعة  وهي 
م�شًيا على االأقدام كما كان يف املا�شي مع وجود حر�س من الرجال يرافقونهنَّ ويحملون 
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معهنَّ م�شدر �شوء )لوك�س الطاولة(، اأو با�شتخدام ال�شيارات كما هو يف الوقت احلا�شر، 
ز العرو�س لليلة  م لهنَّ وجبة الع�شاء على �شرف اأهل العرو�س، واأثناء هذه املرا�شم جُتهَّ وُيقدَّ
اء ولب�س مالب�س جديدة،  الزفاف؛ من حيث غ�شل ج�شمها وتخطيط يديها و�شعرها باحلنَّ
اأما يف الوقت احلا�شر فقد تطورت هذه املرا�شم بتطور العادات والتقاليد االجتماعية التي 

متثلت بفتح �شالونات التجميل والكوافري للفتيات .

منوذج من اأغاين الفاردة :

نْي »فاردة«: وعند و�شول الن�شوة لبيت اأهل العرو�س تغني قريبات العري�س اللواتي ُي�شمَّ
ال�شاحة و�شعنا  العرو�س  ابتتو  يتتا  ال�شاحة  و�شعنا 
الراحة طالبات  ال�شبايا  احنا  الراحة  وطالبات 
ن�شيتك تتتقتتول  ال  حممد  ابتتو  يتتا  ن�شيتك  تتتقتتول  ال 
طريتك متتا  اول  املتتبتتدي  وانتتتت  طريتك  متتا  واول 
بيوتي والتتبتتيتتوت  عتتنتتدي  والتتفتترح  بيوتي  والتتبتتيتتوت 
والتتعتتدو ميتتوتتتي و�تتشتتديتتقتتي يتتفتترح والتتعتتدو ميوتي

وبعد اأن تخرج العرو�س من بيت اأهلها تغني قريبات العري�س:
خريكو اهلل  كتترث  عليكو  يخلف  خريكم  اهلل  وكتترث 
غريكو ليقنا  متتا  التتبتتوادي  درنتتتا  غتتريكتتو  لقينا  متتا 
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رحلة العرو�س من مكان بعيد :

قد يبعد منزل العرو�س عن بيت العري�س، فكانت العادة اأن يتم تنظيم �شري »القطار « 
الذي هو �شري العرو�س مع لفيف من اأهلها ومرافقني من اأهل العري�س وعلى ظهور اخليل 
والبغال، وقد يعر�س هذا املوكب من ي�شرخ بالق�شم قائاًل: »ما اأ�شمح لكم اأن تتخطرونا 
الوليمة(، ويقول هذا الكالم بغ�شب وي�شتد،  اأي  دون ان نقريكم )اأي نقدم لكم القرى؛ 
اإلى  فتتم الوليمة على عجل، وقد حتدث مرا�شم �شباق خيل، وبعد الوليمة تتجه القافلة 
بيت العري�س، وقد كان هذا يحدث بعفوية، اأما اليوم فاإن قوافل ال�شيارات تطلق زوامريها، 

وغري ذلك من االأمور امل�شتحدثة.

يوم القرى :

للعري�س، ويكون  امل�شتوى االقت�شادي  تعتمد على  القرى قدمًيا كانت  م�شتلزمات يوم 
امل�شتلزمات  وكل  العربي  بالفرا�س  هز  املجَّ ال�شعر  بيت  فين�شب  لربكته،  اجلمعة  يوم  بحاجة 
الذبائح  مل�شاعدته يف ذبح  اليوم  �شاعات مبكرة من هذا  العري�س يف  اأقتتارب  ويح�شر  االأختترى، 

وطهي الطعام.

وبعد �شالة اجلمعة يبداأ النا�س بالتوافد اإلى مكان القرى في�شتقبلهم اأهل واأقارب العري�س 
م الطعام لهم على �شكل )منا�شف( ب�شحبة الزغاريد، ويعقب هذه  بالرحاب، وبعد ذلك ُيقدَّ
)�لنقوط(،  �لو�جب  له  ليقدمو�  �جلديد  بلبا�سه  �حل�سور  �أمام  ليمثل  �لعري�س  ح�سور  �ملر��سم 
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الغذاء،  وجبة  له  م  ُتقدَّ ذلك  بعد  العر�س،  اأيام  للعري�س عن خ�شائره طيلة  م�شاعده  ُيَعدُّ  والذي 
اء ليتناول وجبة الع�شاء . لريتاح بعدها يف �شاعات امل�شاء ملبًيا دعوة من قام بتخ�شيب يديه باحلنَّ

واأثناء تلك الفرة ُتَزفُّ العرو�س اإلى بيتها اجلديد لتكون يف ا�شتقبال عري�شها مودعة اأهلها 
بالفرح املمزوج باحلزن، وجتل�س على من�شة الزفاف ن�شاء من حولها على �شكل حلقة وُهنَّ يغننيَّ 
اأنواًعا خمتلفة من االأغاين منتظرات قدوم العري�س، وقبل و�شوله اإلى بيته اجلديد يقوم �شباب 
اعتقاًدا  ويخاف،  يدخل  ال  حتى  ج�شمه  من  متفرقة  اأماكن  يف  مربح  غري  �شرًبا  ب�شربه  احلي 
منهم باأنَّ اخلوف قد يوؤدي اإلى عدم االإجناب م�شتقباًل، ثم يدخل على عرو�شه ويجل�س بجوارها 

ويتبادالن احلديث، فتبداأ حياة زوجية جديدة يعقبها اإجناب اأجيال امل�شتقبل الواعد .

ال�صيافة:

اأبناء حمافظة الطفيلة ب�شكل خا�س  اإال تعبري خال�س عن اأخالق واأ�شالة  ال�شيافة ما هي 
واأبناء بقية املحافظات ب�شكل عام، الأنها اإرث اجتماعي يعتزون به يف حياتهم اليومية، علًما باأن 
اأنهم  كما  الرباين،  والثواب  االأجر  ملا يف ذلك من  ال�شيف؛  اإكتترام  قد حثَّ على  ديننا احلنيف 
اإلى �شغوطات اجتماعية من  �س من مل يكرم �شيفه  يتعرَّ بل  اأمرًا واجبًا  ال�شيف  اإكرام  ون  يعدُّ

طَّ من كر�مته ومكانته �لجتماعية يف �أو�ساط �ملجتمع �لذي يعي�س فيه.  ُ �ساأنها �أن حتحَ
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طبيعة امل�شاكن القدمية كانت من احلجر والطني واخل�شب، اأو بيوًتا من ال�شعر يف اأماكن 
خمتلفة هنا وهناك، وعندما يكون ل�شخ�س اأو جمموعة اأ�شخا�س حاجة ما يف منطقة معينة 
فال بد لهم اأثناء م�شريهم من املرور بعدة حمطات �شكن اأو بيوت من ال�شعر، فاإذا ما دخلوا بيًتا 
اأهل البيت مرحبني: )هال حيا اهلل ب�شيوف الرحمن، اأهاًل و�شهاًل فيك من ملفاك مللقاك(، 
ب اإلى املكان  ويرد امل�شاف عليهم قائاًل: )اأبقاكم اهلل، واهلل قدها وقدود (، ثم يدخل املعزنِّ
املخ�ش�س لل�شيوف )ال�شق يف بيت ال�شعر وغرفة اأو �شالة ال�شيوف يف البناء احلديث (ويبداأ 
ر من طعام، وقد يذبح لهم اإحدى ال�شياه .  بتقدمي القهوة العربية ال�شادة لهم، ثم يقدم ما تي�شَّ

وطيلة فرة جلو�شهم يبقى يهلنِّي ويرحب بهم، لي�شعرهم باأنه غري مت�شائم من �شيوفه، اأما 
دوابُّ ال�شيوف فيقوم املعزب اأو اأحد اأبنائه بربطها وتوفري العلف واملاء الالزمني لها .

مكان  فتتاإن  �شاحه  له  لي�س  البيت  كان  فتتاإذا  ال�شيارات،  التتدواب  حملَّ  فحلَّ  االآن  اأمتتا 
ب اأحد ابنائه حار�ًشا عليها للحيلولة دون  ا�شطفافها يكون قريًبا من البيت، وي�شع املعزنِّ

العبث بها من قبل ال�شغار .

وقد ي�شدف اأن ال يجد ال�شيف اإال الن�شاء، ف�شرعان ما تقوم اإحداهنَّ وال �شيَّما �شاحبة 
بنف�شه  يقوم  باأن  ال�شيف  تكلف  اإنها  حتى  ال�شيافة،  واجب  وتقدمي  اإليه  بالذهاب  البيت 
بذبح الذبيحة وتقطيعها، ورمبا ياأتي �شاحب البيت وال�شيف ال زال موجوًدا يف بيته، فاإنه 
ي�شلم عليه ويرحب به ويقول لزوجته اأو من تنوب عنها: )ع�شاكم قدمتم واجب ال�شيافة 
لل�شيف؟(، فيخاطب ال�شيف امل�شيف قائال: ) واهلل ما ق�شرت بنت احلالل : عز اهلل اإن 

الفر�س من الفار�س وبنت الرجال ما ت�شتحي من الرجال ( .
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ب: )مهنا ولك عندنا مثنا(، فريد عليه ال�شيف:  وبعد اأن يغادر ال�شيف يقول له املعزنِّ
)اهلل يقدرنا على رد اجلميل(

يدخل  ال  فاإنه  ي�شتقبله  يجد رجاًل  اإذا قدم ومل  ال�شيف  فاإن  الوقت احلا�شر  اأما يف 
البيت مهما كانت حاجته، وذلك ب�شبب العادات والتقاليد الع�شرية، والتي ال ت�شمح بذلك 

خوًفا من امل�شاكل االجتماعية التي تعقب هذه الزيارة .

وقد كان ال�شيف يف ال�شابق يقيم ثالثة اأيام وال يحقُّ للم�شيف اأن ي�شاأله عن حاجته، 
ا  فياأكل وي�شرب واإذا مل يف�شح عن حاجته يف اليوم الثالث فاإنَّه يحقُّ للم�شيف اأن ي�شاأله عمَّ

يريد اأو عن اأي ا�شتف�شار اآخر .

اأما ال�شيافة الع�شرية فعادة ما تقت�شر على االأقرباء واملعارف واالأ�شدقاء، وغالًبا ما 
تكون مدتها ق�شرية.

ر له �شبل االأمن واال�شتقرار وحمايته من اأينِّ  وما دام ال�شيف يف �شيافة امل�شيف يجب اأن ُتوفَّ
اعتداء داخلي اأو خارجي، واإذا حدث ذلك فعلى امل�شيف اأن ي�شدَّ على يد �شيفه وياأخذ حقه ويلجاأ 

اإلى الق�شاء الع�شائري؛ ملا يف ذلك من اإهانة ل�شخ�س وكرامة �شاحب البيت .

ب واأهله، فال يجوز النظر يف  اأما بالن�شبة لل�شيف فمن الواجب عليه اأن يحرم املعزنِّ
اأنحاء وحرم البيت، وعليه اأن يتكلم باأدب واأخالق معهم، واأالَّ يعتدي على اأعرا�شهم وال 
ي�شرق وال يفتعل امل�شاكل وال ي�شدر عنه اإال اخلري وكل ما هو طيب، على اعتبار اأنه ماحلهم 

على راأي املثل القائل: )من مالح القوم ما بوق فيهم(.
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القهوة العربية:

القهوة لها عالقة بالقيم االجتماعية ال�شائدة يف جمتمع املحافظة، وال يخلو اأي بيت 
م  يف املحافظة منها، فهي تعربنِّ عن املكانة االجتماعية الأفراد املجتمع، ودليل ذلك اأنها ُتقدَّ

يف منا�شبات االأفراح واالأتراح .

اأدوات عمل القهوة:

النحا�س. من  م�شنوع  وهو   : اجلرن   •

اخل�شب. من  م�شنوع  وهو   : املهبا�س   •

احلديد. من  م�شنوع  وهو   : املحما�س   •

النحا�س. من  م�شنوعة  وهي   : لة  الدَّ  •

احلديد. اأو  اجلب�شني  من  م�شنوع  وهو   : الفنجان   •

منهم. مراأى  على  ال�شيوف  ب  معزنِّ ي�شربه   : الهيف  فنجان   •

ذ. والتلذُّ لال�شتمتاع   : الكيف  فنجان   •

لل�شيف)88(. م  ُيقدَّ الذي  الفنجان   : ال�شيف  فنجان   •
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امل�صاكن التقليدية

مركزًا  ت�شكل  االأولتتى  الع�شور  منذ  كانت  املحافظة  اأن  اإلى  التاريخية  الدالئل  ت�شري 
لال�شتيطان الب�شري، فاآثار اخلراب والقالع والق�شور واالأ�شجار املعّمرة �شواهد حية على 
ذلك، حني كانت املحافظة قدميًا عبارة عن مناطق متفرقة هنا وهناك، كل منطقة ت�شكل 
االإمكانات  وحجم  تتنا�شب  �شيقة  تتة  واأِزقَّ �شوارع  وجود  مع  القدمية  البيوت  من  جمموعة 
املتوافرة اآنذاك، وهذا التجاور �شروري من اأجل الدفاع عن االأحياء وهو تخطيط بطابع 

تقليدي اإلى اأن بداأت حركات التطور املتعاقبة.  

وكل  �شكنية(،  )اأحتتيتتاء  �شكانية  جتمعات  كانت  الطفيلة  مناطق  من  منطقة  فكل 
غرفتني  اأو  غرفة  من  املكون  الواحد  املنزل  يف  وي�شكن  بها،  ا  خا�شًّ موقعًا  تتخذ  ع�شرية 
بيت  ال�شكن يف  �شبب  ويرجع  واحد،  �شقف  وكلهم حتت  فرًدا  من )20-5(  مكونة  عائلة 
التعاون. منهم  تتطلب  التي  االقت�شادية  واالأن�شطة  املتينة  العائلية  الروابط  اإلى   واحد 
وهذه البيوت التقليدية جاءت مالئمة للبيئة املحلية واملناخ ال�شائد، فمواد البناء متوافرة 

يف املنطقة ب�شكل كبري .

اأربعة  على  وتقوم  احلجم  كبرية  تكون  قد  واحدة  غرفة  من  القدمية  امل�شاكن  تتكون 
قناطر، اأو �شغرية احلجم قائمة على قنطرتني وعلى اأطراف هذه الغرف خمازن خمتلفة 
اأمام  ويوجد  والدواب،  للموا�شي  اإيواء  واأماكن  كم�شتودعات  ت�شتخدم  واالأحجام  االأ�شكال 

هذه الغرف ف�شحة وا�شعة ت�شمى )احلو�س(.
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لكل غرفة منهما مدخل  يحتوي على غرفتني  التقليدية  امل�شاكن  اآخر من  نوع  هناك 
م�شتقل اإحداهما تكون لل�شيافة والنوم واالأخرى ت�شتخدم كمطبخ .

مواد بناء هذه امل�شاكن من احلجر والطني واخل�شب والق�شب، فاالأخ�شاب والق�شب 
اأما الطني  التتدواب،  كان ال�شكان يح�شلون عيها من االأوديتته من خالل نقلها على ظهور 

فيتكون من �لرت�ب �ملخلوط بالتنب. 

اأ�صماء الأجزاء التي يتكون منها البيت التقليدي

الكوارة: م�شنوعة من الطني، تت�شدر الغرفة وت�شتخدم حلفظ احلبوب والطحني،   •
واملجموع هو الكواير .

. لل�شرب  باملاء  متالأ  الفخار  من  كبرية  جرة   : الزير   •
لها باب �شغري وفتحة علوية قريبة  الدار،  اإحدى زاويا  : مبنى �شغري يف  الراوية   •

من ال�شقف حلفظ احلبوب والتنب .

امل�شطبة: رفعة اأو رفعات متوزعة على جوانب الغرف، وت�شتخدم للنوم والراحة.  •
. واملوا�شي  الدواب  الإيواء  خم�ش�شة  امل�شكن  زوايا  من  زاوية   : الرف�س   •

لغايات  للنار  كموقد  وت�شتخدم  الغرفة،  اأر�شية  وتتو�شط   : »النقرة«  النار  حفرة   •
الدفء وو�شع القهوة.
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اأما مرافق البيت  فهي:

رة اأمام الغرفة .  احلو�س: ف�شحة م�شوَّ
الطابون: الفرن حاليًا اأو مكان �شنع اخلبز.

املراح: )زريبة الغنم(.

ومنذ اخلم�شينيات طراأ على هذه امل�شاكن تغريات خمتلفة، وظهر منط معماري جديد 
كليًّا عن  اختالًفا  يختلف يف ت�شميمه  وهو  والرمل واحلجر،  االإ�شمنت واحلديد  مكوناته 
امل�شاكن التقليدية،  فالبناء احلديث يتكون من ب�شع غرف كل غرفة منها لها م�شمى خا�س، 
مثل: غرفة اأو �شالة ال�شيوف، وغرفة النوم، واملطبخ، و�شالة اجللو�س التي حتتوي جدرانها 
على فتحات اأو نوافذ للتهوية اإ�شافة اإلى املرافق ال�شحية وخدمات املياه والكهرباء، وقد 

ا بتاأجريها . يتكون املبنى الواحد  من اأكرث من طابق، والبع�س ي�شتغلها اقت�شاديًّ

واأما بالن�شبة للبا�س التقليدي ال�شائد بني اأهل املحافظة فهو ال�شماغ العربي والعقال 
الرجل �شالحه وذخريته  الرجال و�شاًحا كان يرتدي عليه  العربي، ويرتدي عليه  والثوب 

التي تدل على �شموخه وعنفوانه.

اأما اليوم فقد اأ�شاب هذا التقليد احلداثة والتطور والتغري، فهو يف الغالب البنطال 
يطلق  اأ�شود  ثوب  فهو  والوقار،  باحل�شمة  فلبا�شهنَّ ميتاز  الن�شاء  اأما  للرجال،  واجلاكيت 

عليه )املدرقة(. 

ومن االأ�شياء الراثية التي كان يت�شلَّى بها كبار ال�شن يف االأرياف بعد اأيام العمل ال�شاق 
عدد من االألعاب الذهنية واالألغاز واالأحاجي: منها:
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لعبة ال�صيجة: 

وهي عبارة عن لعبة ��ستحدث ��سمها من �ل�سياج، كونها ت�سيج باأربعة خطوط ود�خل 
هذه �خلطوط حجر�ت يتوزعها فريقان من ثمانية ��سخا�س لكل فريق )8*8(، وتو�شع 

لكل فريق يف حجراته حجارة تختلف يف لونها عن حجارة الفريق االآخر.

وت�شمى احلجارة يف الراث ال�شعبي )جراوة(، وتبداأ اللعبة بالتناف�س بني جراوة كل 
فريق؛ اإذ يتم حتريك اجلراوة على م�شاحة ال�شيجة بخطوات ذكية ويحر�س كل فريق على 
اأال تقتل )جراوته(، وت�شبه لعبة ال�شيجة اإلى حدٍّ ما لعبة ال�شطرجن، وال �شيَّما اأن هذه اللعبة 

قد ت�شتمر ل�شاعات طويلة ويكون للفريقني م�شجعون.

وُتلَعب هذه اللعبة على م�شاطب اأمام البيوت القدمية اأو يف ال�شوارع القدمية يف القرى، 
ط �شياج اللعبة بالراب، وقد ارتبطت هذه  ُتلَعب يف بيوت ال�شعر وُيخطَّ وقبل ذلك كانت 

اللعبة ب�شهرات رم�شان واأيام ال�شيف. 

 لعبة  املنقلة »النقلة«: 

اللعبة عبارة عن اأربعة ع�شر جرنًا حمفورًا يف ال�شخر اأو يف اخل�شب، ويو�شع يف كل 
جرن )�شبع ح�شوات( لي�شبح املجموع )49ح�شوة( من احل�شى البحرية املنتقاة لهذه 
اللعبة، وللمنقلة طريقتان يف اللعب؛ واحدة ت�شمى )املجنونة( يلعبها االأطفال واملبتدئون، 



213

االأخري ح�شوتان اآخر حتى ي�شبح يف اجلرن  اإلى   وتعتمد على تدوير احل�شى من جرن 
اأو اأربع ح�شوات، فياأخذ الالعب ما يوجد يف اجلرن املقابل له .   

وتعتمد طريقة تدوير احل�شى احلركة بعك�س عقارب ال�شاعة؛ اإذ يحمل الالعب كّل 
احل�شى من اجلرن االأول وي�شع يف كل جرن ح�شوة حتى ينتهي، ويقوم باأخذ ح�شوات 
ثالث  بقيت  اإذا  اأما   ، العدنِّ عن  يتوقف  واحدة  ح�شوة  بقيت  فاإن  ويعّدها،  االأخري  اجلرن 
ح�شوات اأو اأكرث فيقوم بعّدها ويف حال كانت مفردة -وت�شمى )قرعة(- يوقف العد ويبداأ 

باللعب. 

-لعبة »الفنيجيلة«:

تتكون من  كونها  املنزل؛  داخل  لعبها  ل�شهولة  ال�شتوية  االأجواء  عليها  غلبت  لعبة  هي 
ئ الفريق االأول حتت اأحدها عالمة، مثل: الورقة اأو اخلامت اأو حبة الهيل،  ثالثة فناجني يخبنِّ

ئت العالمة. وعلى الفريق الثاين اأن يكت�شف اأين ُخبنِّ

اأخرى  �شعبية كثرية  األعاب  االإدراك، بخالف  وقوة  ب�شكل كبري على احلظ  اللعبة  وتعتمد هذه 
برزت يف فرة ما�شية واعتمدت على عنا�شر اأخرى تت�شل باجلوانب الذكائية والعقلية.



الفصل الثامن

الطفيلة يف عيون الها�سميني  





216

الفصل الثامن  
الطفيلة يف عيون الها�صميني:

�شكنت الطفيلة يف عيون الها�شميني منذ اأن بزغ فجر االإ�شالم ومنذ اأن بداأت دعوته 
الطفيلة  واأر�س  االأردن عامة  اأر�س  العربية،  فكانت  واالنت�شار خارج اجلزيرة  باالمتداد 

خا�شة طريق جيو�س الفتح االإ�شالمي اإلى فتح ال�شام وبيت املقد�س.

ا اإ�شالمية وباتت والية  ومنذ اأن انت�شر االإ�شالم وكربت دولته اأ�شبحت الطفيلة اأر�شً
معرب  اأ�شبحت  اأنها  اإلتتى  اإ�شافة  اجلديدة،  االإ�شالمية  الدولة  مقاطعات  من  ومقاطعة 
القوافل الفاحتة والتجارية،  بل اإن اأر�س احلميمة كانت الرحم الذي احت�شن ميالد الدولة 

العبا�شية؛ الأنهم وجدوا فيها االأمان والطماأنينة والهدوء، مما وفر لهم حرية االنت�شار.
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ودولتهم اجلديدة،  دعوتهم  هم يف  وم�شتقرَّ العبا�س  بني  مقام  الطفيلة  اأر�س  فكانت 
اإلى  الظلم  نار  العرب من  اإلى حترير  الكربى  العربية  الثورة  ا طريق جيو�س  اأي�شً وكانت 
ر ن�شًرا  نور العلم واالإميان واحلرية، فعلى اأر�شها جرت معارك الها�شميني اخلالدة لت�شطنِّ

ها�شميًّا عربًيا كبرًيا.

عيون  يف  الطفيلة  �شكنت  -اأيتت�تتشتتًا-  الها�شمية  االأردنتتيتتة  اململكة  تاأ�ش�شت  وعندما 
ات عديدة، وحلَّ �شيًفا على اأهلها واأقام فيها اأيامًا  الها�شميني، فزارها امللك املوؤ�ش�س مرَّ

وليايل كثرية.

وكذلك �شكنت الطفيلة يف عيون امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني فاأوالها الرعاية 
والعناية واالهتمام.

وقد زارها جاللة امللك عبد اهلل الثاين اأكرث من مرة فلقي فيها كل الرحاب واملحبة، 
ومن اأبرز الزيارت امللكية للطفيلة تلك الزيارة التي متت يف العام 2008.

وقد كان ملوؤلف هذا الكتاب )�شلطان احلطاب( �شرف الكتابة عن الطفيلة يف اإطار تلك 
الزيارة؛ اإذ كتب يف �شحيفة الراأي االأردنية مقااًل بعنوان: »امللك يف الطفيلة.. ا�شت�شراف 

امل�شتقبل من تاريخ جميد«.)88(

الكاتب ال�شحفي �شلطان احلطاب

من موؤلفات احلطاب
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امللك يف الطفيلة.. ا�صت�صراف امل�صتقبل من تاريخ جميد)89(

ُعِرَف عن اأهلها الثبات على املبداأ، ومنهم اأول �شهيد م�شلم يف االأردن ب�شبب اإ�شالمه 
ا�شت�شهد  وهو فروة بن عمرو اجلذامي، الذي كان يتولى معان زمن حكم الرومان، وقد 
ا التي كان ا�شمها )تافلو�س( اأو )اأر�س  على عني عفرا جوار الطفيلة املدينة القائمة حاليَّ
 اجلبال(، وكان �شبب ا�شت�شهاد هذا الطفيلي الذي اأخل�س الأهله العرب اأنه را�شل الر�شول
)      ( واأهدى له فر�ًشا اأ�شهب وبغلة بي�شاء وقم�شاًنا من كتان وعباءة من حرير اأر�شلها 
ه وكتب اإلى  مع قريبه م�شعود اجلذامي، واأن الر�شول )      (  ا�شتقبله واأح�شن وفادته واأمدَّ
وايل معان فروة كتابًا ُيِقرُّ له فيه اإ�شالمه وميتدح عمله، فلما علمت الروم بذلك ا�شتدعت 
فروة لريتدَّ عن اإ�شالمه فاأبى ولهج با�شم الر�شول )      (، ف�شجنوه وعذبوه على ماء عني 
عفرا ) 26( كم �شمال مدينة الطفيلة حتى ا�شت�شهد، وقد قال �شاعة ا�شت�شهاده �شعًرا يرثي 

به نف�شه:

اأال اأهل اأتى �شلمى باأنَّ حليلها   

على ماء عفرا فوق اإحدى الرواحل     
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على ناقة مل ي�شرب الفحل اأمها   

م�شتتتتتتذبة اأطرافها باملناجتتل     

وحني بداأو بفك قيوده ليقتلوه قال: بلنِّغ �ُشراة امل�شلمني باأنني �شلم لربي اأعظمي وبناين، 
وقد قتلوه ب�شرب عنقه بال�شيف على ماء عفرا. 

اإلى  ووقفت  العربية  الثورة  جي�س  ا�شتقبلت  قد  كانت  اجلبال  بني  الراب�شة  والطفيلة 
جانب قيادة في�شل االأول، حيث قاد ال�شريف نا�شر هجوًما على احلامية فيها فا�شت�شلمت 
يف 1918/1/16، وقد تغلَّبت قوات الثورة العربية التي نا�شرها الطفايلة على جي�س عثماين 
موؤلف من ثالث كتائب ومدفعني و�شبعة وع�شرين ر�شا�ًشا، وقد �شقط يف معركة الطفيلة 
450 قتياًل ووقع 250 اأ�شرًيا يف يد العرب، وبقي اجلي�س العربي يف الطفيلة اإلى اأن توَّجه 
اإلى القطرانة. اأخرج من التاريخ واأعود اإلى الطفيلة املعا�شرة التي اأولتها الدولة االأردنية 
عنايتها واهتمامها بو�شفها من اأقدم املناطق املاأهولة بال�شكان، وقد تعاقبت عليها االأمم 
�ملختلفة كالأدوميني �لذين �تخذو� ب�سري� عا�سمة لهم ثم �لأنباط ثم �لرومان، ثم جاء 
االإ�شالم اإليها بعد معركة موؤتة والريموك، الطفيلة االآن يف العهد الها�شمي تتكون من ثالثة 
األوية )الق�شبة وب�شريا واحل�شا(. وهي اأر�س فيها تاريخ وتراث ومواقع دينية مهمة، وقد 
زرت فيها قلعة ب�شريا التي تعود اإلى العهد االأدومي، وقلعة الطفيلة التي بناها العثمانيون، 
ال�شام  ومقام ال�شحابي اجلليل احلارث بن عمري االأزدي، ومقام ال�شهيد االأول يف بالد 
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)فروة بن عمر اجلذامي(، و�شريح ال�شحابي كعب بن عمري الغفاري الواقع يف منطقة 
بالقرب من  االأن�شاري  ال�شحابي جابر  العقبة -معان، و�شريح  ذات اطالح على طريق 
ا حمامات  اأي�شً الطفيلة  ويف  اجلوابرة،  اإليه  ُين�شب  الذي  االأن�شار(  البلدية )حي  مقربة 
عفرا املعدنية، وحمامات الرببيطة، و�شانا املحمية الطبيعية ال�شهرية، وقلعة احل�شا، وقلعة 
لتايكي  متاثيل  فيها  وجدت  اإغريقية  وهي  التنور  وخربة  النبطية،  الذريح  وخربة  ال�شلع، 
ومتثال الالت من اآلهة العرب قبل االإ�شالم )الالت والعزى ومناة(، وهناك موقع غرندل 

الروماين، وموقع فينان وموقع جنل. 

اأيام م�شت ا�شُتقِبَل امللك عبداهلل الثاين يف الطفيلة التي خرجت ال�شتقباله على  ويف 
ذ وعده بزيارته لها، وقد جدد �شباب »كلنا االأردن« من اأبناء الطفيلة مطالب  بكرة اأبيها، نفَّ
املحافظة وحاجات اأهلها، وا�شتعر�س امللك مع وجهاء املحافظة الذين التقاهم ما مت اإجنازه 
وما يتطلع الإجنازه يف زمن حمدد األزمت احلكومة نف�شها به، وقد ا�شتعر�س رئي�س الوزراء 
ث من ح�شر من املواطنني لقاء امللك يف مطالب املحافظة التي  ما مت وما �شوف يتم، كما حتدَّ
الزيارة امللكية توجه االآالف  واإذ ت�شادف  التنموية املخ�ش�شة لها.  ا�شتفادت من الربامج 
لَّ م�شاكل املحافظة، واأن يجد  من طالب الطفيلة ملدار�شهم فاإن ذلك فيه فاأل خري باأن حُتَ
اأبناوؤها املزيد من فر�س العمل مبا َيُحدُّ من البطالة، وزيادة امل�شاريع التنموية يف تلك البيئة 
التي ميكن اأن ت�شبح بيئة �شياحية واإنتاجية جاذبة، واأن جتد اأجيالها ما يبقيها مزروعة يف 
َذ فيها العديد من امل�شاريع هذا العام والعام القادم كما اأ�شار  املحافظة التي من املتوقع اأن ُيَنفَّ
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امللك يف زيارته، حيث الرهان على غنى هذه املنطقة مب�شادرها املختلفة وعلى قدرتها على 
ا�شتثمار ما يف اأر�شها من خريات وعلى توافر عنا�شر اجلذب للم�شتثمرين فيها. ما �شمعه 
د  د اأهلها على ال�شراحة وتعوَّ امللك من املواطنني كان وا�شًحا ومبا�شًرا و�شريًحا، فقد تعوَّ
امللك على اأن ي�شمعهم واأن يطلب منهم امل�شاركة يف حلنِّ ق�شاياهم والنهو�س مب�شوؤولياتهم. 
لقد حددت امل�شوح والدرا�شات التي قام بها �شباب »كلنا االأردن« من احلاجات، وفتح امللك 
بروؤيته اآفاق امل�شتقبل وما يحمله لهذه املحافظة من تخفيف معاناة االأهلني، ومتكينهم من 

التغلب على كل عوامل الغالء والتحديات، وجعل معطيات التنمية يف خدمتهم.

ق�صة ا�صت�صهاد امللكة علياء احل�صني)90(:

اخلام�س  يف  ولتتدت  احل�شني،  علياء  و�شهرتها امللكة  طوقان،  الدين  بهاء  علياء  هي 
املرحوم  والدها  كان  اإذ  القاهرة؛  يف   1948 العام  من  االأول  كانون  �شهر  من  والع�شرين 
جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  در�شت  هناك،  للمملكة  �شفريا  يعمل  طوقان  الدين  بهاء 
لويوال يف العا�شمة االإيطالية روما، وتعود اأ�شولها  لعائلة من اأ�شل فل�شطيني من عائالت 
ا يف الواليات املتحدة، واإخوتها هم  مدينة نابل�س. والدها هو ال�شفري االأردين ال�شابق اأي�شً
م�شت�شار اأمرا�س اجلهاز اله�شمي يف االأردن الدكتور عالء الدين طوقان، ووزير االت�شاالت 
وبعد  دي�شمرب 1972،  من امللك احل�شني يف 24  تزوجت  الدكتور عبداهلل طوقان.  ال�شابق 

َبت بامللكة علياء احل�شني، واأجنبا: الزواج ُلقنِّ
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االأمرية هيا:  ولدت يف 3 مايو 1974.
االأمري علي: ولد يف 23 دي�شمرب 1975.

يف 9 فرباير 1977 �شقطت املروحية التي كانت ُتِقلُّها اأثناء توجهها اإلى جنوب االأردن يف 
رحلة تفقدية للمناطق النائية، فا�شت�شهدت هي  وكل من كانوا معها. و تخليًدا لذكراها بعد 

ان با�شمها. ي املطار الدويل يف عمَّ وفاتها �ُشمنِّ

-باإذن  له  املغفور  جاللة  الكبري  بالراحل  اقرانها  منذ  اهلل-  -رحمها  اأ�شهمت  وقد 
اهلل- امللك احل�شني -طيَّب اهلل ثراه- حتى ا�شت�شهادها يف خمتلف االأن�شطة والفعاليات 
وحت�شني  املواطنني  بحياة  املتعلقة  الن�شاطات  دعم  يف  اأ�شهمت  كما  واخلريية،  الن�شائية 

ظروفهم املعي�شية واحلياتية يف خمتلف مواقعهم.

وكانت جاللتها -رحمها اهلل- منوذًجا للمراأة االأردنية وعطائها املتميز، واأكدت دائًما 
اأن املراأة يجب اأن تعمل مع الرجل لتحقيق اأهداف االأردن التنموية ومتكينها وتعزيز دورها 

يف خمتلف املجاالت.

احل�شني حرم  بنت  هيا  االأمرية  �شمو  دت  ج�شَّ فقد  الراحلة  الفقيدة  لذكرى  وتخليًدا 
�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي فكرة طاملا راودت والدتها املغفور لها -باإذن اهلل- امللكة علياء 
وتقدمي  واملحتاجني  الفقراء  م�شاعدة  اإلى  تهدف  التي  علي«  اأم  »تكية  بتاأ�شي�س  احل�شني؛ 
اإذ قدمت التكية وما زالت تقدم االآالف من وجبات الطعام لالأ�شر  وجبات الطعام لهم؛ 

الفقرية واملحتاجة.
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واملتوا�شعة،  املحبوبة  ال�شخ�شية  و  التاألق  هذا  والدتها  االأمرية هيا من  ورثت   ولقد 
والتفاين يف خدمة االآخرين، كما ورث االأمريعلي بن احل�شني عن والدته الودنِّ والتقرب من 

النا�س ومدنِّ يِد العون، فكان خري رفيق الأخيه امللك عبد اهلل الثاين وخري عون له . 

من جميل ال�صعر يف حق الطفيلة

كتب ال�شاعر اإ�شماعيل ال�شعودي �شعًرا جمياًل  يف ق�شيدته حماولة فا�شلة ال�شتعادة 
تي�شري ال�شبول ..

تتتلتتتٌة ُكِتباهتتتتذي التتطتتفتتيتتلتتُة اأحتتتتتتتالٌم متتتوؤجَّ َقتتْد  االأحتتبتتاِب  اإلتتى  وجتتٍد  و�شعُر 
�شو�شنٌة التتبتتدِء  متتنتتُذ  الطفيلُة  والُهُدباهتتذي  القلَب  منها  الع�شُق  بَلََّل  قد 
فانفتقْت واجلتتتتتورُيّ  املتت�تتشتتُك  تتَع  متتثتتل احلتتتمتتتامتتتِة، يتتتا هلل متتتا وهتتبتتاجتتتَمَّ
والُنُجباوهتتَب التتوجتتوَد جتتنتتاَن اخُلتتلتتِد اجمَعها تتَمّ  التت�تتشُّ اأهتتلتتي  للكون  و�تتشتتاغ 
تتُهتتَبتتافتتتكتتتُلّ متتتن متترهتتا قتتتد ذاَب متتتن ولتتتٍه تت�تتس يف طتترقتتاتتتهتتا التت�تتشُّ حتتتتتى تتتلتتَمّ
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االأعمدة الربكانية املطلة على �شانا

بقايا قواعد االأعمدة النبطية هيكل خربة ال�شريح

خربة �لتنور - من �آلهة �لأنباط

خربة الن�شرانية والتي تقع بني منطقة الر�شادية وب�شريا

متثال تايكي املجنح - نق�س على ال�شخر الكل�شي 
 نبطي يف خربة التنور

القبور النبطية - �شانا
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متثال الن�شر/ نبطي

القباب الرملية ل�شق الري�س

بقايا االأعمدة التي دمرت يف بلدة غرندل - �شرقي ب�شريا�شق الري�س

نقو�س نبطية على �شكل ورق وعناقيد عنب/ ال�شريح من القوالب احلجرية ل�شناعة ال�شيوف امل�شرقية يف خربة

�شق الري�س
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احدى الطواحني التي تدار ب�شيل ماء ين�شكب يف فوهة 
ا�شطوانية �شمن جدار الطاحونة

بوابة احلر�س/ال�شلع/بداية مرتفع القلعةال�شلع/ برج املراقبة و�شط القلعة

ال�شلع - برج املراقبةمناجم النحا�س

من اآثار قلعة ال�شلع - نبطية

/ال�شلع/كهوف نبطية

منطقة الربة بجوار �شق الري�س
�شانا/ كهوف البرية النبطية
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خربة النحا�س خربة النحا�س - نحا�س وادي فينان من ال�شمال

الن�شرانية - اأحوا�س ع�شر الزيتونمن اآثار خربة الن�شرانية الواقعة بني ب�شريا ومنطقة الر�شادية

الن�شرانية - من االأحوا�س احلجرية حيث معا�شر الزيتون

منحوت على �شكل راأ�س رجل من خربة التنور/ 
نبطي/ يوجد يف متحف جبل القلعة

املدافع الركية التي غنمها رجال الثورة 
العربية الكربى يف ميدان املعركة
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معايل الدكتور ن�شال القطامني
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ي�شغل ال�شيد جمال احمد مفلح ال�شرايرة 
الطفيلة  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  من�شب 
البوتا�س  �شركة  من  كل  ادارة  جمل�س  ورئي�س 
العربية و�شركة �شناعات اال�شمدة والكيماويات 
مغني�شيا  و�تتشتتركتتة  )كتتيتتمتتابتتكتتو(،  التتعتتربتتيتتة 
وذلتتك   ، االردن،  بتترومتتني  و�تتشتتركتتة  االردن 
ملجل�س  رئي�س  وكتتذلتتك   ،  2012/6/13 منذ 
من  اعتبارا  لال�شمدة  العربي  االحتتتاد  ادارة 
2012/10/31 ،ميتلك جمال احمد ال�شرايرة 
غنية  مهنية  م�شرية  ناجتة عن  �شاملة  خربات 
هتتامتتة يف  ،تتتقتتلتتد ختتاللتتهتتا منا�شب  ومتتتتتنتتوعتتة 
القطاعني العام واخلا�س ،يف جماالت عديدة 

�شملت االت�شاالت والربيد والنقل والتنظيم .
حياته  التت�تتشتترايتترة  جتتمتتال  ال�شيد  ا�شتهل 
املهنية يف القطاع اخلا�س عام 1980 كم�شت�شار 
اململكة  يف  ارامتتكتتو  �شركة  يف  املوظفني  ل�شوؤون 
العربية ال�شعودية ، ثم ا�شبح ممثل ارامكو املقيم 
ومدير عمليات ال�شركة يف االردن و�شوريا ولبنان 
النواب  ملجل�س  انتخب   1989 عام  .ويف  وتركيا 
خاللها  ،انتخب  �شنوات  اربتتع  لفرة  االردين 
عام  .ويف  املجل�س  لرئي�س  االول  النائب  ملن�شب 
ل�شياغة  امللكية  اللجنة  ع�شو  تعيينه  مت   1990
امليثاق الوطني ،والذي حدد اطر عمل ون�شاطات 
االحزاب ال�شيا�شية يف االردن . ويف عام 1993 

مت انتخابه لفرة ثانية يف جمل�س النواب.

ال�شيد جمال  تعيني  يف عام 1991،مت 
للربيد  ووزيتتترا  للنقل  وزيتتترا  التت�تتشتترايتترة 
واالت�شاالت ورئي�شاآ ملجل�س ادارة موؤ�ش�شة 
عملية  ترا�س  حيث   ، االردنية  االت�شاالت 
ت�شميم وتنفيذ برنامج االت�شاالت الوطني 
االردين وعملية حتويل موؤ�ش�شة االت�شاالت 
ا�شرف  ،كما  خ�شخ�شتها  ثم  �شركة  الى 
على �شن اول قانون لالت�شاالت يف االردن 
عام 1995،وادار عملية ان�شاء هيئة تنظيم 
رئي�س  اول  كتتان  التتتتتي  االتتت�تتشتتاالت  قتتطتتاع 

جمل�س ادارة لها .

بني عامي 2000و2012 كان ال�شيد جمال 
االعمال  وتطوير  امل�شت�شارين  كبري  ال�شرايرة 

ل�شركة رياليان�س جلوبالكم 

 flag فالغ    )reliance-Globalcom(
تقدر  هندية  ا�شتثمارات  �شركة  وهتتي  �شابقاآ 

قيمتها ال�شوقية مبليارات الدوالرات . 

درا�شاته  ال�شرايرة  جمال  ال�شيد  تلقى 
العليا يف القانون الدويل والعالقات الدولية من 
 university college of(جامعة ابريي�شويث
اجلامعية  wales ، Aberyswyth(و�شهادته 
االولى يف اللغة االجنليزية من جامعة الكويت.

جمال اأحمد ال�سرايرة
نبذة عن السرية املهنية



279

1973 االأردنية  اجلامعة  اداب  بكالوريو�س   •
1975 االآداب  يف  ماج�صتر   •

رومانيا  1979 ال�صحافة  يف  ماج�صتر   •
1986-1990 االأردنية  ال�صعب  �صوت  جريدة  حترير  رئي�س   •
2014  -  1990 الراأي  جريدة  ب�صراحة  يومي  عمود  كاتب   •

اليوم حتى   1990 الدورية  الها�صمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  نا�صر   •
الدولية ال�صحفيني  ومنظمة  العرب،  ال�صحفيني  واحتاد  االآردنيني،  ال�صحفيني  نقابة  ع�صو   •

2010 الدولية  ال�صوؤون  جلمعية  االإدارية  الهيئة  ع�صو   •
االأردنية. االإذاعة   - �صيا�صية«  »�صوؤون  برنامج    •

كبار«  مع  حوار  »برنامج  منها  تلفزيونية  برامج   •

�صلطان ها�صم احلطاب

 االو�صمة
فل�صطني  1992 القد�س  درع  و�صام  على  حائز   •

االردن  1992 اال�صتقالل  و�صام  على  حائز   •
حائز على و�سام الكوكب الأردين ط2 1991 االردن

1982 واآيدولوجياتها  ن�صوؤوها  اال�صرائيلية  االحزاب   •
االنتفا�صة نهاية املعاناة وبداية اال�صتقالل 1989   •
االأردن  يف  الدميوقراطية  والتجربة  ال�صيا�صي  الواقع   •

1989
1990 االإن�صان  امللك   •

2006 فل�صطني  من  جاء  العمالقة  اآخر  �صعيد  اإدوارد   •
2008 امل�صتقبل  ووهج  املا�صي  عبق  عمان   •

2007 ال�صرق  مدينة   .. الزرقاء   •
2010 وامل�صتقبل  التاريخ   .. العقبة   •
2009 ؟  التاريخ  يقول  ماذا   .. غزة   •

2009  .. االقت�صادي  الثاين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة   •
2010  .. املتقدة  التاريخ  �صعلة   .. نابل�س   •

2010 وال�صمود  املقاومة  اأ�صطورة   .. جنني   •
اأذربيجان .. عرو�س القزوين وبالد النفط .. 2010  •

2011 االآر�س  على  ال�صماء  مدينة   .. القد�س   •
2012  .. ال�صائعة  اململكة   .. �صفد   •
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�صرة   •

2013  .. للبحر  امليناء  قاله  ما   .. يافا   •
2013  .. االأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت   •

الكرك .. حكمت القاهرة .. و�صرت الفتح الثاين للقد�س .. 2014  •
2014.. امل�صتقبل  ووهج  املا�صي  عبق  عمان..   •

2015-2014.. و�صلطان  �صلطنة   •
2015  .. القد�س  حترير  بوابة  عجلون   •

2015  .. الكروم  واأر�س  االأدوميني  مملكة  الطفيلة   •

موؤلفات الكاتب

موؤلف الكتاب



طباعة كتاب الطفيلة �شمن �شل�شلة يف هوية املكان

فريق العمل

ابراهيم احلطاب - بالل املالح

ر�شا خلف - رمي الكيايل

مّت بحمد اهلل


