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 ما 
ً
 من عناصر البنية األساسية للبيانات املكانية ألي بلد، وغالبا

ً
 أساسيا

ً
ل األسماء الجغرافية عنصرا

ّ
شك

ُ
ت

تستعمل األسماء الرسمية كنقطة دخول إلى قواعد البيانات األخرى ذات املرجعية الجغرافية.

      ويمكن إتاحة املعلومات املتعلقة باألسماء الرسمية للمستعملين من خالل عدة وسائل أبرزها الخرائط التي 

عرف باألسماء الرسمية، كذلك األطالس واملعاجم الجغرافية 
ُ
تعد جزء من املجموعة األساسية ملنشورات أي بلد ت

حدد أنواع الكيانات الجغرافية املسماة ومواقعها مع ضرورة تنقيحه 
ُ
حيث تتضمن األسماء الرسمية ومعلومات ت

 ما يستلزم تحديد األسماء في منطقة جغرافية معينة التزود بالخرائط للقدرة على التعرف 
ً
بصفة مستمرة، وكثيرا

  عن موقعه بالنسبة لغيره من الكيانات املسماة.
ً
 على نطاق الكيان املسمى  فضال

ً
بصريا

وتعد الخرائط واملخططات ) الورقية والرقمية ( أهم أداة للتعريف باملعلومات املتصلة باألسماء الجغرافية  

والوسيلة السهلة والسريعة للحصول على املعلومات الجغرافية واملعلومات املتعلقة باألسماء الرسمية وأن إتاحة 

املعلومات من خالل الخرائط من جانب هيئة وطنية إلعداد الخرائط هي أفضل أحد الطرق املتاحة ملعظم البلدان 

لنشر األسماء الرسمية.

 بهذا املوضوع منذ العام 1959 م، فأنشأت 
ً
وألهمية األسماء الجغرافية فقد أولت األمم املتحدة اهتماما خاصا

املجموعة العاملية لخبراء األسماء الجغرافية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ثم انبثقت منها العديد من 

الشعب، ومنها الشعبة العربية والتي تبلورت في مؤتمرها األول عام 1971 م، وتوالى االهتمام من الدول العربية في 

هذا املجال بانضمامها إلى الشعبة العربية وإنشاء هيئات أو لجان وطنية تعني باألسماء الجغرافية.

ومن أبرز أهداف الشعبة العربية ؛ وضع األسس والقواعد الالزمة لجمع وضبط وتوحيد واستخدام األسماء 

الجغرافية العربية عل الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي وحّل جميع املشاكل اللغوية والصوتية التي تعترض 

توحيدها، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية التي تساعد جميع الدول األعضاء في إيجاد السبل املؤدية إلى إصدار 

معاجمها الجغرافية الخاصة واملعجم الجغرافي العربي املوحد وغيرها من املواضيع ذات االختصاص بعملها، ووضع 

بالعلوم الجغرافية عامة وصناعة الخرائط خاصة  التي تتعامل  العربية  للتعاون املشترك بين املنظمات  آليات 

ومثيالتها من املنظمات اإلقليمية والدولية، واالهتمام باألسماء الجغرافية في الوطن العربي من حيث ضبطها 

وتوحيدها وتمكين جميع الدول األعضاء في الشعبة العربية من استخدامها وكتابتها بطريقة موحدة، وإبراز الفوائد 

الكبيرة، االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية الناتجة عن جمع وضبط وحفظ وتوحيد األسماء 

الجغرافية.

ك��ل��م��ة ال��ع��دد
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ل في ؛ العمل على تطوير الوسائل واآلليات املناسبة لتوحيد األسماء الجغرافية 
ّ
 أما أبرز مهام الشعبة العربية فيتمث

استنادا إلى القواعد واملتطلبات املعمول به في كل بلد عضو، وتشجيع بحث ودراسة الخطوات النظرية والعملية 

املؤدية إلى توحيد األسماء الجغرافية في البلدان العربية، والتعاون مع الجهات اللغوية املعنية ولجان املعلومات 

الجغرافية والجهات ذات العالقة للوصول إلى أفضل النتائج، وإنشاء األجهزة الالزمة واللجان الفرعية الضرورية 

وتطوير الوسائل الفنية وإقامة حلقات التدريب الفني واللغوي إلنجاح عمل الشعبة في توحيد األسماء الجغرافية، 

واتخاذ التدابير التي من شأنها نشر مبادئ وأنظمة توحيد األسماء الجغرافية العربية ونقلها إلى األحرف الالتينية ) 

الرومنة ( وغيرها من اللغات وحث العاملين في مجال صناعة الخرائط على تطبيق هذه املبادئ واألنظمة،  والبقاء على 

اتصال دائم بالشعب األخرى التابعة لألمم املتحدة لحمل جميع املنظمات العاملية على تطبيقها على الصعيد املحلي 

واإلقليمي والعالمي،  وتحضير أعمال املؤتمرات اإلقليمية املعقودة على صعيد الدول األعضاء، واملؤتمرات العاملية 

املعقودة على صعيد األمم املتحدة وإيجاد السبل الالزمة لتطبيق قراراتها،  وتنسيق أعمال لجان األصول اللغوية 

ولجان املعلومات الجغرافية وتشجيع أعضاء هذه اللجان التعاون للوصول إلى أفضل النتائج.

 في 
ً
 متخصصا

ً
ويأتي حرص رئاسة الشعبة العربية على إصدار مجلة متخصصة باألسماء الجغرافية لتكون منبرا

هذا املوضوع الهام والذي يمس حياة الشخص واملجتمع العادية والتنموية.

 مع انعقاد امللتقى الدولي حول " أسماء األماكن 
ً
ويسعدنا إصدار العدد الثالث من مجلة األسماء الجغرافية تزامنا

في العالم العربي وبلدان منطقة الساحل " الذي سيعقد في مدينة قسنطينة / الجزائر في الفترة من  1-3 شباط / 

فبراير 2016 في إطار تظاهرة " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "، ورئاسة الشعبة والهيئة اإلدارية للشعبة العربية 

تتمنى النجاح والتوفيق لهذا امللتقى، وتحث جميع الدول العربية على بذل الجهود التي تساهم في تطوير ونشر املعرفة 

في هذا املجال عبر الوسائل املختلفة وبالىتنسيق مع الهيئة اإلدارية املنتخبة للشعبة العربية.

كما ترحب الشعبة العربية باملقاالت والبحوث  وتقارير الدول واللجان واملجموعات لنشرها في األعداد املقبلة 

 من منابر األسماء الجغرافية، 
ً
 هاما

ً
عتبر األولى من نوعها على املستوى العربي ومنبرا

ُ
من املجلة مما يثري املجلة، والتي ت

علما بأنه قد صدر منها لغاية اآلن ثالثة أعداد تزخر بمواضيع هامة وقّيمة.

وهللا املوفق
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العربية  الدول  من  الهاشمية  األردنية  اململكة  وكانت   
للنظر  لجنة  لت 

ّ
تشك فقد  املجال،  هذا  في  السّباقة 

باألسماء الجغرافية في العام 1984بموجب قرار مجلس 
الوزراء  رقم 568  كتاب رقم 3674/1/11/66 تاريخ 
1984/4/14م،  واستمرت للعام 1986م وكانت مؤلفة 

من :
واملقدسات 	  والشؤون  األوقاف  وزير  معالي 

اإلسالمية.
معالي وزير األشغال العامة.	 
معالي وزير الثقافة والشباب واآلثار.	 
مدير عام دائرة األرا�ضي واملساحة.	 
مدير عام املركز الجغرافي األردني	 
مندوب عن كل من الجامعات األردنية )األردنية، 	 

اليرموك، مؤتة(.
وكانت مهامها :

 املسميات القائمة في األردن وفلسطين.. 1
 إظهار الوجه الحضاري لألردن من خالل وضع . 2

األسماء الجغرافية املناسبة.
وفي العام 2000  وبجلسة مجلس الوزراء رقم )3976(، 
ومعنيين  مختصين  لتضم  اللجنة  تشكيل  إعادة  تم 

وتتألف من مندوبين من :
املركز الجغرافي امللكي األردني.	 
وزارة الداخلية.	 
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.	 
وزارة السياحة واآلثار/ دائرة اآلثار العامة.	 

المملكة األردنية الهاشمية   
واألسماء الجغرافية

الدكتور املهند�س عوين حممد اخل�صاونة/ مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين
رئي�س ال�صعبة العربية للأ�صماء اجلغرافية/  رئي�س اللجنة الوطنية الأردنية للأ�صماء اجلغرافية

تنبهت معظم الدول في العالم إلى أهمية األسماء الجغرافية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فأولتها العناية 
الكبيرة وخصصت معظم دول العالم لجان أو رواب��ط أو جمعيات لتعتني بهذه املسميات الجغرافية ألهمية 

املوضوع.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.	 
دائرة األرا�ضي واملساحة.	 
مجمع اللغة العربية.	 
أعضاء من القطاع العام والخاص بموافقة رئاسة 	 

الوزراء.
ثم أضيفت أمانة عمان الكبرى، وزارة األشغال العامة 

واإلسكان، سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
امللكي  الجغرافي  املركز  في  الدائم  مقرها  يكون  أن  على 
األردني، ويمكنها اإلستعانة بمختصين في مجال عملها، 
ويوكل إليها كل ما له عالقة باألسماء الجغرافية في األردن.

ويرأس اللجنة مدير عام املركز الجغرافي امللكي األردني.
واجبات اللجنة :

توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن.	 
إدامة فهرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره.	 
التنسيب لرئاسة الوزراء باألسماء املقترحة والبديلة 	 

ألسماء املواقع الجغرافية التي يوافق على تغييرها، 
أو عند إطالق أسماء ملواقع ال أسماء لها.

بالحروف 	  الجغرافية  اعتماد نظام كتابة األسماء 
العربية  غير  األسماء  أو  )الرومنة(  الرومانية 

بالحروف العربية.
البديلة 	  الجغرافية  لألسماء  معلومات  بنك  توفير 

والشهداء  التاريخية  األحداث  تضم  الجديدة  أو 
والشخصيات السياسية واألدبية والتي لها دور بارز 

في الحياة االجتماعية األردنية.
متابعة ما يستجد في الدول العربية والعالم فيما 	 

يخص األسماء الجغرافية.   
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بالغ رسمي رقم ) 23 ( لسنة 2001
)لغايات توحيد مرجعية ما يختص باألسماء الجغرافية، على جميع الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات 
الرسمية والجهات ذات العالقة عند إطالق أسماء جديدة، أو تغيير أسماء حالية، أو كتابة األسماء بالحروف 
العربية والحروف الرومانية،  سواء كانت هذه األسماء أسماء بلدان أو شوارع أو مواقع، الرجوع إلى اللجنة الوطنية 
لألسماء الجغرافية، بحيث يصبح ما يصدر عنها هو اإلسم الجغرافي املعتمد متوافقا مع توصيات خبراء هيئة األمم 

املتحدة في هذا املجال(.
2001/10/3
رئي�س الوزراء
املهند�س علي اأبو الراغب

تعريفات :
اللجنة : اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.	 
اإلسم الجغرافي: أسماء البلدان والشوارع واملواقع 	 

واملعالم الجغرافية.
املقر:مقر اللجنة وهو املركز الجغرافي امللكي األردني.	 
الرئيس:رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.	 
نائب الرئيس:نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء 	 

الجغرافية.
لألسماء 	  الوطنية  اللجنة  سر  السر:أمين  أمين 

الجغرافية.
أعضاء اللجنة:

مندوبوا املركز الجغرافي امللكي األردني.. 1
مندوب وزارة األوقاف.. 2
مندوب وزارة الداخلية.. 3
مندوب وزارة الشؤون البلدية.. 4
اآلثار  . 5 دائرة  واآلثار/  السياحة  وزارة  مندوب 

العامة.
مندوب دائرة األرا�ضي واملساحة.. 6
مندوب مجمع اللغة العربية.. 7
مندوب وزارة األشغال العامة واإلسكان.. 8
مندوب سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية.. 9

مندوب أمانة عمان الكبرى.. 10
أعضاء من القطاعين العام والخاص بموافقة . 11

رئاسة الوزراء.
رئيس اللجنة : مدير عام املركز الجغرافي امللكي األردني.

اختصاصات رئيس اللجنة :
اإلشراف على جميع أعمال ونشاطات اللجنة.	 
الدعوة 	  وُيوجه  اللجنة  اجتماعات  يترأس 

الجتماعاتها.
اختصاصات نائب رئيس اللجنة:

يتولى القيام باألعمال التي يوكلها إليه الرئيس.. 1
ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.. 2

اختصاصات أمين السر :
تدوين وقائع جلسات اللجنة.. 3
اإلشراف على حفظ السجالت وتنظيمها.. 4
متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.. 5
التمهيد إلجتماعات اللجنة.. 6

صالحيات اللجنة :
الخبراء . 1 من   

ً
مناسبا تراه  بمن  االستعانة 

واملختصين من القطاعين العام والخاص.
طلب إلغاء أو وقف إستخدام أي أسماء جديدة . 2

إلى حين إجازتها من اللجنة.
والكتب، . 3 والدراسات  والبحوث  املقاالت  نشر 

امللصقات،  وعمل  واملعارض  املؤتمرات  وإقامة 
املقروءة  اإلعالم  وسائل  من  واإلستفادة 
اللجنة  بمهام  للتوعية  واملرئية،  واملسموعة 

وأعمالها في مجال األسماء الجغرافية.
القيام بدراسات ميدانية وبحثية عند الحاجة.. 4
التوصية بضم أعضاء جدد ) مؤسسات أو أفراد( . 5

أو استبدال أعضاء عاملين بآخرين، وبموافقة 
رئاسة الوزراء.

بالغ رسمي من رئاسة الوزراء يحمل الرقم 23 لسنة 2001 ، تم تعميمه وصدر بالجريدة الرسمية هذا نصه:

النظام الداخلي للجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في اململكة األردنية الهاشمية :
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آلية عمل اللجنة :
تنظر اللجنة في اجتماعاتها الدورية أو الطارئة في . 1

الطلبات واملعامالت املحولة لها والخاصة بتغيير 
أسماء جغرافية أو إطالق أسماء جديدة ملواقع 

ال أسماء لها.
تختار اللجنة األسماء الجديدة املقترحة بناء على . 2

األسس التي اعتمدتها اللجنة.
ترفع اللجنة األسماء الجديدة املقترحة لرئاسة . 3

الوزراء التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق القوانين 
واألنظمة الخاصة بذلك.

األسس العامة لألسماء الجديدة:
1 ..

ً
أن ال يكون اإلسم مكررا

أن ال يمس الشعور الوطني أو الديني أو الذوق . 2
العام.

أن ال ُيثير حساسية سياسية أو عرقية أو دينية . 3
أو عشائرية.

أن ال يرتبط باسم عشيرة أو عائلة أو شخص ال . 4
كر في واجبات اللجنة.

ُ
يتوافق مع ما ذ

أن يكون له صلة بتاريخ وثقافة األردن والعاملين . 5
العربي واإلسالمي.

عند إطالق أسماء محددة ملواقع معينة، يراعى . 6
اآلتي : استشارة سكان املنطقة، واإلتفاق معهم 

ال  وبحيث  الجديد،  اإلسم  حول  اإلمكان  قدر 
يتعارض مع األسس التي اعتمدتها اللجنة.

صفة . 7 أو  الجغرافية  املوقع  صفة  على  التعرف 
مكان قريب منه.

يثّبت املقطع املوائم من اإلسم، إذا كان االسم . 8
يتكون من أكثر من مقطع.

ينظر في بنك معلومات األسماء الجغرافية من . 9
اللجنة الختيار اإلسم املناسب.

تفصيح حروف اإلسم.. 10
ُيَفّصح بناء اإلسم.. 11

اجتماعات اللجنة :
وتعقد . 12 شهر،  كل  مرة   

ً
دوريا اللجنة  تجتمع 

اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة.
 إذا حضر نصف األعضاء . 13

ً
يكون االجتماع قانونيا

زائد واحد.
تساوت . 14 وإذا  بالتصويت،  قراراتها  اللجنة  تتخذ 

األصوات ترجح كفة املجموعة التي يوجد فيها 
الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، أو في أي مكان . 15
تتطلب طبيعة مرحلة من العمل ذلك.
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الجاسر أسس املعجم  الشيخ حمد  وعندما وضع 

1389هـ  عام  السعودية  العربية  للبالد  الجغرافي 

من  مجموعة  حوله  جمع  تأليفه  في  وبدأ  )1969م(، 

العلماء ممن تصدوا للقيام بالكتابة عن أجزاء من هذه 

البالد كل فيما يعرفه حق املعرفة، وقد صدر من هذا 

أنحاء  معظم  غطت  املجلدات  من  كبير  عدد  املعجم 

اململكة العربية السعودية. وكان للدولة ممثلة في جاللة 

امللك فيصل بن عبد العزيز  رحمه هللا دور كبير في رعاية 

تشجيعه  في  واستمرت  تأسيسه  بداية  في  العمل  هذا 

ومؤازرته منذ ذلك الوقت كما أوضح ذلك الشيخ حمد 

ال����م����ع����ج����م ال����ج����غ����راف����ي

ال��س��ع��ودي��ة ال��ع��رب��ي��ة   ل��ل��ب��اد 
أ.د. عبدهللا بن ناصر الوليعي/ نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في اململكة العربية السعودية، 

النائب األول لرئيس الشعبة العربية

لقد حقق الشيخ حمد الجاسر رحمه هللا قصب السبق في العناية 
بتحقيق املواضع، وظهر اهتمامه بها قبل تأليف املعجم الجغرافي 
. ويتمثل 

ً
للبالد العربية السعودية بأكثر م��ن خمسة وث��الث��ي��ن ع��ام��ا

ذل��ك فيما ن��ش��ره ع��ن منطقة األح��س��اء ف��ي ج��ري��دة أم ال��ق��رى ف��ي عام 
1360ه��� )1941م( ومجلة املنهل في السنة ذاتها، وما كتبه في مجلة 
الفتح التي كان يصدرها في القاهرة األستاذ محب الدين الخطيب 
حول طبعة األستاذ مصطفى السقا من كتاب معجم ما استعجم 
 على 

ً
للبكري، فقد قدم في ثالث مقاالت متتابعة نحو ستين استدراكا

تحقيق السقا )األع��داد 854، 855، 856، عام 1367ه����/1947م(. 
وق��د صحح في املقاالت امل��ذك��ورة تصحيفات منكرة لبعض أسماء 
امل��واض��ع«. ولذلك فهو سابق لجهود الشيخ محمد بن عبدهللا بن 
بليهد الجليلة في تحقيق األسماء الجغرافية الواردة في املعلقات التي 
نشرها في كتابه )صحيح األخبار عما في بالد العرب من اآلثار ( الذي 

صدرت طبعته األولى عام 1370ه�  وطبعته الثانية عام 1392ه�.

الجاسر في مقدمة أول مجلد صدر من هذا املعجم عام 

1397هـ )1977م(.

العربية  للبالد  الجغرافي  املعجم  مجلدات  ولكن 

مجلد  في  كلها  املعجم  مواد  ترتيب  ينقصها  السعودية 

واحد، إذ إن الباحث عن موقع من املواقع مطالب أن 

يعرف موقعه التقريبي حتى يمكنه معرفة أين يقع من 

 
ً
هذه املعاجم؛ فلو بحث عن اسم ) وادي فيحان( مثال

فينبغي أن يعرف بأن هذا الوادي يقع في شمال اململكة 

قبل أن يتسنى له اختيار املعجم الخاص بهذه املنطقة 

وهو )معجم شمال اململكة( للشيخ حمد الجاسر. 
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وقد أدرك الشيخ حمد هذا النقص منذ وقت بعيد 

إذ ذكر في مقدمة ) املعجم املختصر( وهو أول األجزاء 

 
ً
 ما يلي: )هذه املرحلة من التأليف تعتبر تمهيدا

ً
صدورا

ملرحلة أخرى هي دمج جميع املواد التي تتضمنها األجزاء 

التي ألفت، في كتاب واحد هو )املعجم الجغرافي للبالد 

العربية السعودية( ينسب تأليفه لكل األخوة املشاركين 

في التأليف وتذيل كل مادة من مواده باسم كاتبها، على 

قبل جماعة  من  ألفت  التي  املعارف  دوائر  مواد  نمط 

وقد م�ضى وقت طويل على هذه  من العلماء، ص 9(. 

األمنية للشيخ حمد فلم تتحقق حتى ظهرت الحواسيب 

وتطورت قواعد املعلومات.

امللكي  الوطني–آنذاك- وصاحب السمو  رئيس الحرس 

الرياض– منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير 

آنذاك- أنجز مشروع دمج املعاجم تحت اسم )موسوعة 

األماكن الجغرافية في اململكة العربية السعودية(. وكان 

لدى الجمعية طموح في تطوير املوسوعة وبدء مرحلة 

املسح امليداني ملناطق اململكة وأسست وحدة لألسماء 

الجغرافية فيها، ولكنها لم تستطع إنجاز ذلك بسبب قلة 

اإلمكانات.

في  السعودية  الجغرافية  الجمعية  بدأت  ولذلك 

العمل على تحقيق أمنية الشيخ حمد الجاسر رحمه هللا 

بالتنسيق معه ومع املؤلفين اآلخرين املشاركين معه في 

والشيخ  بن خميس  الشيخ عبدهللا  أمثال  املعجم من 

رحمهم هللا  العقيلي  محمد  والشيخ  جنيدل  بن  سعد 

صاحب  من  وبدعم  وغيرهم،  العبودي  محمد  الشيخ 

العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  األمير  امللكي  السمو 

وزمالؤه  الجاسر  الشيخ حمد  أشعلت جهود  وقد 

السعودية  العربية  للبالد  الجغرافي  املعجم  تأليف  في 

السعودية  العربية  اململكة  أنحاء  في  الباحثين  حماس 

فألفت معاجم عن األسماء الجغرافية في كل صقع من 

أصقاعها.
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 ويبرز من بين الباحثين املحقق األستاذ عبدهللا بن محمد الشايع الذي 

تتبع طرق القوافل القديمة وحققها ورسم دروبها، وأظهر ما تمر به من معالم 

 من 
ً
 كبيرا

ً
وأسماء موجودة أو مندرسة أو مما تغير اسمه، وقد أخرج عددا

الكتب في هذا املجال؛ منها دروب القوافل والطرق القديمة التي كانت القوافل 

تتبعها في شبه الجزيرة العربية، واألماكن التي تقع عليها وتنشرها دارة امللك 

عبدالعزيز. وقد صدر منها حتى اآلن البحوث اآلتية:

 في أرض الشحر واألحقاف:
رحلة قام بها مؤلف هذا الكتاب إلى الجمهورية اليمنية وصف من خاللها 

آثار مأرب وسدها القديم، وكذلك ما شاهده في جبلي  ما وقف عليه من 

العلمين األبيض واألسود، ووادي حضرموت، ووادي دوعن. وقد ركز املؤلف 

على الحديث عن أرض الشحر واألحقاف التي كانت فيها مساكن عاد قوم هود 

عليه السالم. وذكر الكتاب ما قاله علماء اللغة واملفسرون والبلدانيون، وما 

قاله أهل اليمن عنها، وعن األحجار الثالثية املتناثرة على طرقها.

 في أرض البخور واللبان:
يتضمن حصيلة رحالت ميدانية قام بها الباحث في بعض مناطق«سلطنة 

 أماكنها حسب 
ً
ُعمان«، وقد وصف ما وقف عليه من مشاهد أثرية محددا

وفي  الفوتوغرافية.  بالصور  وصفه   
ً
مدعما الطول  وخطوط  العرض  دوائر 

»محافظة ظفار« ركز الباحث اهتمامه على ظاهرة »األحجار الثالثية« التي 

كانت محل اهتمام الرحالة والباحثين األجانب، وانفرد برأي يخالف آراء من 

سبقوه بشأن الغرض الذي وضعت من أجله تلك الثالثيات الحجرية املنتشرة 

بكثافة حول مصادر املياه وعلى ضفاف األودية وجواد الطرق بشكل الفت 

 من مساكن عاد قوم هود 
ً
للنظر؛ حيث يميل الباحث إلى أنها مما تبقى ظاهرا

املفسرين  برأي من قال من   
ً
آخذا

»إن مساكن عاد األولى خيام ذات 

 ذات أعمدة«.
ً
عماد وليست قصورا

إلى  طريق األخرجة منفيد 
املدينة املنورة:

طرق  ثالثة  أهم  أحد  يحقق 

العراق،  من  القادمين  للحجاج 

األخرجة«  طريق   « يسمى  ما  وهو 

الذي يتفرع من منزل فيد الواقعة 

حائل،  ملدينة  الغربي  الشمال  في 

وسماه  املنورة،  املدينة  إلى  ويمتد 

العناب«.  »طريق  املؤلفين  بعض 

حيث انطلق املؤلف في رحلة علمية 

بدعم من دارة امللك عبدالعزيزسنة 

1430هـ وقف فيها على ما بقي من 

أشهرها:  ومن  الطريق  هذا  معالم 

لحي الجمل وغمرة مرزوق وهضبة 

الرمة  وبطن  والعنابة  الكوكب 

وأسود  والعجاجة  وهضبةالغراء 

ويرى  وغيرها.  والحوارة  العشاريات 

تكون  أن  إما  األخرجة  أن  املؤلف 

الذي  الطريق  يرده  الذي  املورد 

تبعد عن فيد نحو  التي  أبضة  يلي 

، وإما هي جبل حول قرية 
ً
45 كيال

 »جبل 
ً
تدعى الصفراء ويسمى حاليا

املشاركة« أو »جبل صفر املشاركة«. 

 مقدار امليل 
ً
وقد حقق املؤلف أيضا

الوارد في كتب البلدان، لكي يتمكن 

بناًء على ذلك من تحديد املسافات 

في  املذكورة  املعالم  بين  الفاصلة 

الكتب التاريخية ومقارنتها باملواقع 

الباقية اآلن.
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 )GIS( نظام المعلومات الجغرافية
وعاقته  باألسماء والمسميات الجغرافية

نظام املعلومات الجغرافية
هو نظام قائم على الحاسوب و العمل على جمع ومعالجة وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات وحفظها وتخزينها والتعامل 
معها كبيانات محوسبة ومجدولة على أجهزة الحاسوب على شكل بيانات رقمية مصنفة بطبقات مكانية لها احدثيات 

مرتبطة بمعالم وصفية يمكن تخز ينها واسترجاعها والتعديل عليها .

تيسير درويش/ املركز الجغرافي امللكي األردني

مكونات النظام

التخطيط

األجهزة
والبرامج

األرشفة

البيانات
الوصفية

البيانات الخطية 
والصور

GIS

)GIS(  فكرة نظام املعلومات الجغرافية

مجاالت إستخدام نظام املعلومات الجغرافية

اإلسقاط  نظام  نفس  لها  الطبقات  من  مجموعة  هو 

)اإلحداثيات( تعبر عن مكان جغرافي معين. تجتمع هذه 

منها متفرقة،  أكثر  وضوحا  تعبيرات  لتعطي  الطبقات 

وذلك إلجراء دراسات واستنتاجات يبنى عليها مجموعة 

من القرارات 

الزراعة والبيئة والتحليل واالستنباط و استخدامات األرض والتحصين والدفاع والحدود والتقسيمات والخدمات 
والدراسات السكانية والبنية التحتية  والدراسات املائية.
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مصادر البيانات

خرائط
صور جوية أو فضائية	 
مسح ميداني	 
 تقار ير  ودراسات	 

 

 

 

التعرف على البيانات املتوفرة في قسم الخرائط الرقمية

1/25k Index
خرائط 25،000/1

للمناطق 	  لوحة   224 اللوحات  عدد 

الحيوية في اململكة.

عدد الطبقات 8 طبقات	 

تحت العمل لباق اململكة	 
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دور األسماء الجغرافية في قراءة الخارطة

بناء قاعدة بيانات خاصة لألسماء الجغرافية
 األسماء الدولية ... واألسماء اإلدارية )التقسيمات(	 
 العواصم واملدن والقرى	 
 أسماء املناطق والجبال والتالل ...	 
 أسماء البحار،اآلبار، البرك، والعيون ...االنهار،الجداول	 
مستشفيات،مراكز 	  ،مدارس،  مساجد  املعالم...  أسماء 

صحية،...
 أسماء الشبكات ... الطرق، املواصالت،الكهرباء،املياه...	 
 إستخدام األرقام...املساحات، األطوال، اإلرتفاعات...	 

األسماء الجغرافية ونوع املعالم الجغرافية
أسماء البلدان	 
املدن والقرى واملناطق	 
املجاري املائية: األودية األنهار...	 
املعالم النقطية :مساجد مدارس ...	 
الطرق واملعالم الواقعة عليها	 
املواقع األثرية	 

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

 دور األسوبء الجغرافيت فً قراءه الخبرطت

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

Êأسماء البلدان

Êالمدن والقرى والمناطق

Êالمجاري المائٌة Êاألودٌة األنهار: ...Ê

Ê...مساجد مدارس :المعالم النقطٌة 

Êالطرق والمعالم الواقعة علٌها

Êالمواقع األثرٌة

 األسوبء الجغرافيت ونىع الوعبلن الجغرافيت

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

Êأسماء البلدان

Êالمدن والقرى والمناطق

Êالمجاري المائٌة Êاألودٌة األنهار: ...Ê

Ê...مساجد مدارس :المعالم النقطٌة 

Êالطرق والمعالم الواقعة علٌها

Êالمواقع األثرٌة

 األسوبء الجغرافيت ونىع الوعبلن الجغرافيت

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

Êأسماء البلدان

Êالمدن والقرى والمناطق

Êالمجاري المائٌة Êاألودٌة األنهار: ...Ê

Ê...مساجد مدارس :المعالم النقطٌة 

Êالطرق والمعالم الواقعة علٌها

Êالمواقع األثرٌة

 األسوبء الجغرافيت ونىع الوعبلن الجغرافيت
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darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

الجغرافية  األسماء  كافة  تنزيل 
من  واملواقع  املعالم  لجميع 
خرائط األساس للملكة كطبقة 
وسهولة  للمعرفة  محدثة 

اإلستدالل.

خرائط األساس للمملكة 50,000/1

بناء قاعدة بيانات خاصة باململكة
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darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

    االستذالل على أي هعلن هن خالل االسن الجغرافً 
االستدالل على اي معلم من خالل االسم الجغرافي

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

ÊÊالتزام الذقت عنذ تعبئت الوسويبث الجغرافيت 
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darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

فهرس االصطالحاتÊ
Ê
مقياس الرسمÊ

Ê
اللوحات المجاورةÊ

Ê
نظام اإلسقاطÊ

Ê
 مصادر المعلومات

Êوتاريخها
Ê
 معلومات عامة عن

Êالخارطة

 استخذام االسوبء فً عنبصر الخبرطت

ربط املسميات وعالقتها بالواقع

إستخدام أألسماء في عناصر الخارطة

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

 ربط الوسويبث وعالقتهب ببلىقع
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darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

 روهنت الوسويبث حبسىبيب

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

 روهنت الوسويبث حبسىبيب

darweesh_t@hotmail.comÊ Êالمركز الجغرافي الملكي األردني

 االسوبء الجغرافيت عبلويب

رومنة املسميات حاسوبيا

رومنة املسميات حاسوبيا

ً
األسماء الجغرافية عامليا
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االسم في نظر اللغويين واملعاجم 
:َسَما  الوسيط   املحيط ومعجم  األسم حسب معجم 
ائُر 

ّ
 وارتفع؛ سما الط

َ
 وَسَماًء ]سمو[: َعال

ً
ْسُم سُمّوا

ُ
َيْسُمو ا

في الجّو،سما إلى ال�ضيِء: تطاَوَل إليه؛ سما ِإلى ما فوق 
رف.

ّ
َب العّز والش

َ
ل
َ
الخزانة.سمت هّمُتُه ِإلى معالي األمور: ط

سما َبَصرُه إلى ال�ّضيِء: طمح؛ سما بصُرُه إلى الجبل.سما 
الهالُل: طلع.سما له شخٌص: ُرِفَع له من بعيد فاستبانُه، 
الِب 

َّ
ُه؛ سما بالط

َ
َعُه وأْعال

َ
ُه.سما به: رف

ُ
َسَما للسجين طفل

 له 
ً
ُه اسما

َ
: َجَعل

ً
 أو به، َسْموا

ً
دا  محمَّ

ً
اجتهاُدُه.سما فالنا

اِلٍد . واالسم حسب معجم 
َ
 عليه؛ سما املولوَد بخ

ً
ما

َ
وَعل

قاموس املحيط :َسَما(: ُسُموا اْرتَفع وبه أْعالُه، )كأْسماُه( 
كُر 

َ
ذ

ُ
وت ]مصدر[  ،)والسماُء(  ُبْعٍد  من  ُرِفَع  ال�ضيُء  ولَي 

ْسُم( ال�ضيِء  ِ
ُ
 كّلِ �ضيٍء وكلُّ َبْيٍت وُرَواُق الَبْيِت ، )َوأ

ُ
وَسْقف

 
ُ
ْفظ

َّ
َتْيِن َعالَمته والل

َ
ث
َّ
ل
َ
بالكسر والضم ،)وِسُمُه وُسَماُه( ُمث

أْسماٌء  ]جمع[  للَتْمييِز  والَعَرِض  الَجْوَهِر  على  ْوضوُع 
َ
امل

 
ً
النا

ُ
اُه( ف وأْسماوات ]جمع الجمع[ أَساِمي وأَسام ، )وَسمَّ

ٍب 
َ
ْعل

َ
ُل عن ث اُه وبه واألوَّ اُه وبه وَسَماُه إيَّ وبه ،)وأْسماُه( إيَّ

ى( بكذا  َسمَّ
َ
ظيُرَك ،)وت

َ
اْسُمَك ون اْسُمُه  َمِن  َك(  ،)وَسِميُّ

َسَب .
َ
ت
ْ
ْوِم والْيِهم ان

َ
وبالق

الَعَرِض  أو  الجوهِر  على  املوضوع  اللفظ  هو  واالسم: 
اسم   :  

ً
ُمبتدئا كقولك  بعض،  من  بعَضه  به  لَتْفِصل 

ْسُم هذا كذا، وكذلك ِسُمه 
ُ
هذا كذا، وإن شئت قلت: ا

الحيوان  أو  وُسُمه، واالسم لفظة تطلق على اإلنسان 
أو ال�ضيء، تدل على ماهيته وشخصيته، وتستطيع من 

ى عن سواه.  خالله تمييز املسمَّ
ومنهم   ، ُمّوِ السُّ من  مأخوذ  أنه  اللغويين  بعض  وقال 
ه مشتق من الَوْسِم، وجاء في لسان العرب 

ّ
من قال بأن

البن منظور: اسم ال�ضيء وَسُمه وِسُمه وُسُمه وَسماُه : 
رت االسم  ك إذا صغَّ  وصٍل ألنَّ

ُ
عالمته، واالسم ألُفه ألف

ُمّوِ وهو:  ه مشتق من السُّ
ّ
، وذكر بعضهم أن قلت: ُسَميٌّ

ٌع، والذاهب منه الواو ألنَّ جمعه: 
ْ
َعة، وتقديره: إف

ْ
الّرِف

، وانقسموا في تقدير أصله بين  أسماٌء، وتصغيره: ُسَميٌّ

ابراهيم عبدهللا عبيد/ سكرتير وعضو اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية/ مقرر الشعبة العربية

وأهميته ال��ج��غ��راف��ي  اإلس����م 

 لهذا الوزن، وفيه أربع 
ً
ْعٌل، وأسماء يكون جمعا

ُ
ِفْعٌل وف

ْسٌم وِسٌم وُسٌم، وإذا نسبت إلى االسم قلت: 
ُ
لغات: ِاْسٌم وا

وتركته على حاله،  اْسِميٌّ  وإن شئت  وُسَمِوّي،  ِسَمِوّي 
وجمع اسم: أسماء، وجمع أسماء: أساٍم، وحكى اللحياني 

 .
ً
والكسائي والفراء جمع أسماء: أسماوات أيضا

 بالداللة على 
ً
ما ُجِعل االسم تنويها قال أبو إسحاق: إنَّ

املعنى ألنَّ املعنى تحت االسم، وفي التهذيب: من قال إنَّ 
ه لو كان اسٌم من   من وَسْمت فهو غلط، ألنَّ

ٌ
 مأخوذ

ً
اسما

 . 
ً
وَسْمته لكان تصغيره: ُوَسْيما

كما أنَّ أسماء: جمع اسم، وهو اسم امرأة مختلف فيها، 
 والهمزة فيها أصل، ومنهم من 

ً
فمنهم من يجعلها فعال

 من واو وأصلها عندهم: َوْسَماء، ومنهم من 
ً
يجعلها بدال

يت  سّمِ اسم  ويجعلها جمع   
ً
زائدا  

ً
قطعا همزتها  يجعل 

به املرأة، ويقّوِي هذا الوجه برأي ابن منظور قولهم في 
 لم تحذف . 

ً
ة، ولو كانت الهمزة فيها أصال تصغيرها: ُسَميَّ

واالسم قديم ومعروف ِقدم األزل وقد تداوله اإلنسان 
على مّر العصور ، ولنا في قوله تعالى في سورة األعراف، 
آية 180}وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها..{، وفي سورة 
ها ثم عرضهم على 

َّ
م آدم األسماء كل

َّ
البقرة، آية 31 }وعل

املالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين{، 
يتها مريم وإني  }..وإني سمَّ وفي سورة آل عمران، آية 36 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم {، وفي سورة آل 
عمران، آية 45}إذ قالت املالئكة يا مريم إن هللا ُيبشرك 
 في الدنيا 

ً
بكلمة منه اسمه املسيح عي�ضى ابن مريم وجيها

واآلخرة ومن املقربين{، وفي سورة النجم، آية 23 }إن هي 
ف،  إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ..{، وفي سورة الصَّ
آية 6 }وإذ قال عي�ضى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول 
 برسول 

ً
 ملا بين يدي من التوراة ومبشرا

ً
هللا إليكم مصدقا

يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا 
ا 

ّ
هذا سحر مبين{، وفي سورة مريم، آية 7 }يا زكريا إن

 …} 
ً
نبشرك بغالم اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

. ألكبر دليل على أهمية االسم في هذا الكون .
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االسم الجغرافي :
اسم َعلم ُيطلق على   :  )   toponym ( االسم الطبغرافي
الجغرافي  االسم  يشمل  وهو مصطلح   . م طبغرافي 

َ
َمعل

واالسم خارج األرض .
: اسم يطلق   )   geographical name ( االسم الجغرافي
على معلم أر�ضي ؛ وهو حالة خاصة من االسم الطبغرافي.

 تم تعريف االسم الجغرافي : بأنه االسم الذي يطلق على 
معلم أو منطقة تقع على سطح األرض وله إحداثيات )خط 
طول ودرجة عرض(  ومن ثم يشمل املراكز العمرانية 
والشوارع واملعالم املائية  )أودية، أنهار، بحار، محيطات، 
حات املائية( واملعالم الطبيعية 

ّ
آبار، ينابيع، وبقية املسط

)سهول، جبال، تالل، صحاري،بوادي، ..الخ(، وأسماء 
املناطق والدول والقارات وأحواض األرا�ضي ..الخ مما على 
 على 

ً
سطح األرض أو ضمنها، ويتجاوز ذلك لُيطلق أيضا

أي معلم خارج نطاق الكرة األرضية )كالنجوم والكواكب 
االسم  يكون  ما  عادة  األصل   .وفي  ..الخ(  واملجرات 
 : مقطعين  من  مؤلف  بالتخصيص  الطبيعي  الجغرافي 
ة، هضبة، سهل، 

ّ
املقطع األول  وهو عام مثل جبل ، تل

نهر، وادي، سفح، شارع ..الخ . واملقطع الثاني : الخاص 
وهو االسم املميز له عن غيره، نقول بحيرة طبريا : فكلمة 
بحيرة هي اسم عام، وكلمة طبريا هي االسم الخاص املميز 
لهذه البحيرة عن غيرها من البحيرات سواء في املنطقة أو 
في العالم .ونقول البحر األحمر حيث البحر هي كلمة عامة 
مساحة  املحيط  من  األصغر  املائية  املسطحات  تعني 
 له عن 

ً
، واألحمر هو اسم خاص لهذا البحر تمييزا

ً
وتعريفا

البحار األخرى في املنطقة أو العالم، إذ يوجد العديد من 
البحار في املنطقة أو العالم.ونقول شارع املتنبي، فكلمة 
املدينة  أو  القرية  في  وكثيرة  شائعة  عامة  كلمة  شارع 
الواحدة، بينما املتنبي هو اسم خاص للشارع املعني في 
تلك القرية أو املدينة . ونقول بيت محمد، فكلمة بيت 
هو اسم عام يشمل العديد من البيوت التي تقع في نفس 
الحي أّما محمد فهو اسم خاص لصاحب أو ساكن ذلك 

البيت وهكذا. 

   أهمية االسم الجغرافي :
لهذا  فرد 

ُ
أ بها فقد   ألهمية األسماء واالهتمام 

ً
   نظرا

األسماء  )علم  باسم  ُعرف  خاص  تخصص  املوضوع 
التخصص  هذا  ويتبع   )TOPONYMY( الجغرافية 
الجغرافيا البشرية . ويهتم فرع علم األسماء الجغرافية 

بما يلي:
دراسة األسماء وأصل اشتقاقها : فقولنا )ارتوازي( 	 

أقدم  وهي  الفرنسية   ARTOIS من  ُمشتقة 
املقاطعات الفرنسية التي ُحفرت فيها اآلبار، وكلمة 
وكلمة  األعشاب،  وتعني  األصل  فرنسية  براري 
ستعمالن 

ُ
صحاري وكلمة وادي، كلمتان عربيتان وت

املعنى، واسم مدينة )فلد  باللغات األخرى لنفس 
الوليد(،  )بلد  عربية  باألصل  هي  اإلسبانية  وليد( 
ودمشق ُسميت كذلك ألنهم دمشقوا في بنائها أي 
أسرعوا . وهناك الكثير من املعاجم التي تبحث في 

هذا املوضوع .
تحقيق األسماء من حيث النطق ومن حيث املواقع 	 

قاله  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن  عليها،  تطلق  التي 
القلقشندي في كتابه صبح األع�ضى )مدينة مراكش 
وألف  وفتحها  املهملة  الراء  وتشديد  امليم  بفتح 
ساكنة ثم كاف ثم شين ُمعّجمة(، وهناك الكثير من 

األمثلة التي يمكن الرجوع إليها .
نالحظ 	  حيث   : الجغرافية  األسماء  تطور  دراسة 

تطور وتغير األسماء الجغرافية وخاصة أسماء املدن 
املتوسط على سبيل  فالبحر  التاريخ  عبر  والدول، 
طلق عليه العديد من األسماء 

ُ
املثال ال الحصر  أ

البحر  الشام،  بحر  الروم،  بحر  منها  التاريخ  عبر 
 
ً
سّمى سابقا

ُ
األبيض املتوسط ..الخ، وسرلنكا كانت ت

سّمى في 
ُ
سرنديب، سيالن ..الخ.ومدينة عّمان كانت ت

السابق ربة عمون، فيالدلفيا ..الخ . 



األسماء الجغرافية      19

وتكمن أهمية االسم الجغرافي في عالقته بحياة 
اإلنسان اليومية . ويمكن تلخيص ذلك باألمور 

التالية :
1. عالقته بالوثائق الشخصية للفرد :

ص أي مّنا ما معه من وثائق شخصية،  ليتفحَّ
هوية مدنية، جواز سفر، شهادة ميالد، رخصة 
قيادة املركبات، عقد زواج، شهادة مدرسية أو 
تأمين صحي.. بطاقة  ملكية،  جامعية، سندات 
الخ والحظ في أي منها فال بّد ِمن أن تجد عالمة 

خاصة لها عالقة باملكان وبالتالي اسم مكان .
أو  الشخصية  الهوية  في  املثال  سيبل  فعلى   
الوالدة ونجد فيه  السفر نجد فيه مكان  جواز 
مكان اإلصدار ونجد قبل كل ذلك اسم الدولة 
ُيقال  وما  الرسمية،  الوثيقة  تلك  أصدرت  التي 
الشخصية، فتصّور  الوثائق  بقية  في  ُيقال  هنا 
أو  أحوال مدنية  أو هوية  أن يصدر جواز سفر 
رخصة قيادة مركبة وال يوجد على أي منها اسم 
مكان، كالدولة التي أصدرت تلك الوثيقة ومكان 
خّول حاملها استخدامها 

ُ
صالحيتها والدول التي ت

التي سيخلقها  الدولية  فيها، ومدى اإلشكاليات 
عدم وجود اسم مكان فيها وحدود االنتماء الدولي 
للفرد، أو أن هذا االسم مهما كان عدد مقاطعه 
 على عشرات األشخاص في الدولة 

ً
سينطبق حتما

الواحدة فما بالك في املنطقة الجغرافية األوسع 
أو العالم عامة ؟ ! خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار 
تكرار األسماء ذات االرتباط الديني أو السيا�ضي 
..الخ والتي تنتشر في الدولة أو املنطقة فلنأخذ 
 في الدول اإلسالمية ونرى انتشار اسم محمد، 

ً
مثال

ومدى  ..الخ   حسن  حسين،  محمود،  أحمد، 
تطابق األسماء والتي ال ُيميزها عن بعضها البعض  
 اسم املكان بدء من القرية أو املدينة التي ُولد 

ّ
إال

فيها الفرد أو على مستوى  الدولة التي ينتمي إليها 
..الخ . 

 ولو تصفحنا دليل الهاتف أو أي من  الكشوفات 
أو  الحي  مستوى  على  حتى  باألسماء  الخاصة  
املدينة أو القرية أو الدولة أو املنطقة أو القارة ولو 
عَت البحث على مستوى االسم الثاني والثالث  َوسَّ
األسماء  في  التكرار  مدى  فستالحظ  للشخص 
ق من 

ُ
املتشابهة، وعندنا مثل شعبي يقول )يخل

به أربعين(  الشَّ

ش
نط

 ح
ربي

ص

شاهر املعايطة

ة
ون

صا
خ

ال
ح 

ال
ص

د 
م

ح
م

ن النجداوي
ابراهيم حس

عيمــــــه

عيد صالح الرحاحلة

عوض ناصر حداد

فهد الحجاج 

ابراهيم العويدي

ي
س

ــــ
مرن

 ال
ن

اب

مد
ح

 م
بن

ل 
طال

ن 
د ب

حم
 م

مير
اال

دة
وال

لخ
د ا

عاي
د 

حم
م

عبدالله احمد زريقات

جدعان كايد الحجاج
ن

وا
عد

 ال
ية

 بن
يم

كر
 ال

بد
ع

وصفي مسعود العدوان

علي قفطان 

العدوان

مسجد 
الرحمن

مسجد ذات النطاقيين

مسجد النهار

ام القرى

احمد عبدالله عبدالقادر
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أو  كل  الشَّ في  التشابه  مستوى  على  ذلك  كان  فإذا 
املظهر الخارجي للفرد فما بالك على مستوى االسم 

! ؟ .
وكذلك هناك أهمية في تحديد اسم املكان لغايات 
أمور  وأي  االنتخابات  كإجراء  الدولة  في  التنظيم 
إدارية أخرى خاصة بالفرد أو املجتمع أو الدولة، وهذا 
فقط مثال واحد في الوثائق الشخصية، وِقْس عليها 
بقية الوثائق الشخصية، كامللكيات العقارية فلو أّن 
لك قطعة من األرض أو بيت ..الخ ولم يتم تحديد 

املكان املوجودة فيه فماذا سيحصل ؟ .
إضافة إلى أهمية العنوان في بعض املعامالت لتسهيل 

الوصول لصاحب العالقة عند الحاجة .
2- عالقتها بوسائل اإلعالم  :

 مّرت وسائل االتصال والتي من خاللها تنتقل األخبار 
واملعلومات بين الناس بأطوار مختلفة الوسائل فمن 
عبر االتصال املباشر الشخ�ضي في البداية إلى النقل 
عبر التنقل والحمام الزاجل ووسائل االتصال األحدث 
عبر البرق  والهاتف والتلفاز والفاكس واملذياع وغيرها 
مصاحبة  والالسلكي  السلكي  االتصال  وسائل  من 
في مراحل مختلفة  املقروءة  الوسائل  لالتصال عبر 
 إلى عصر اإلنترنت الحديث حتى ُوِضع العالم 

ً
ووصوال

باملعلومات  التزود  في  الواحد  اإلصبع  ملسة  تحت 
ة وسائل 

ّ
واألخبار من كل أطياف املعرفة والِعلم ُمسَتِغل

االتصال والتكنولوجيا العلمية في مراحلها املختلفة، 
قاطعة الكرة األرضية من شرقها وحتى غربها، شمالها 
ريد في طرفة عين وأنت 

ُ
وحتى جنوبها لتَصل إلى ما ت

استبعدنا  ما  إذا  هذا  وكل  مكانك،  تبرح  ال  تجلس 
يؤدي  ال   

ً
ناقصا  

ً
علما ُيصِبح  الجغرافية  املسميات 

املطلوب والهدف الكامل منه، ولو تلقيَت أو تناهى إلى 
مسامعك عبر أي وسيلة ِمن وسائل اإلعالم املسموعة 
 يقول بحدوث 

ً
أو املقروءة أو املرئية أو امللموسة، خبرا

زلزاٍل أو كارثة معّينة ، وتوقف الخبر عند هذا الحدث 
ألصبح الخبر ال قيمة له أو أنه سُيحِدث بلبلة لدى 
الجميع في مختلف هذه املعمورة ومَمن َسِمع عن هذا 
الخبر، فكل سُيحِدد مكانه في منطقة ما وربما يكون 
لكل شخص إنسان عزيز عليه وربما يخطر بباله أنه 
السؤال  ويبقى  الزلزال،  هذا  نتيجة  مكروه  أصابه 
الذي ال بّد ِمن اإلجابة عليه : أين وقع هذا الزلزال وال 
بّد من التحديد الدقيق ملكان وجوده، وِقس على هذا 
املثل الكثير من األمور واألحداث، فاملكان ضرورة ِمن 

تناقل عبر وسائل اإلعالم . 
ُ
ضرورات الخبر امل

 3- عالقتها بالتعليم  :
َمن يقرأ هذا املقال أو البحث فمؤكد أنه ذهب إلى املدرسة 
م فيها، 

َّ
م، وبالتأكيد يذكر إسم مدرسته أو املدارس التي تعل

َّ
وتعل

ر اسم مكان املدرسة التي درس فيها، وكذلك 
ّ
وبالتأكيد يتذك

املعهد أو الجامعة التي درس فيها وتخّرج منها، فاملكان حاضر 
 ما دَرَس معه في 

ً
ر الشخص شخصا

ّ
بمخّيلة الجميع وربما يتذك

ره بأنها تقع 
ّ
مدرسة ما وإذا غابت عن ذهن أحدهما فإنه ُيذك

في حي  أو قرية أو مدينة أو شارع كذا  أو دولة كذا ..الخ فلكل 
مدرسة اسم ولكل شارع اسم أو مدلول ما ولكل بلدة أو مدينة 

أو دولة اسم .
من   الكثير  الجامعية  أو  املدرسية  املناهج  في   

ً
أيضا ونالحظ 

الكتب واملراجع التي تنوء بِحمِله ِمن أسماء لألماكن واملواقع 
الجغرافيا  ومراجع  كتب  في  وتكثر  التخصصات  مختلف  في 

والتاريخ والجيولوجيا ..الخ. 
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 3- عالقة األسماء بالتاريخ :
تصّور معي لو أّن سرد التاريخ بدون أسماء للمواقع !! فلو 
قلنا أو قرأنا أن معركة حدثت وانتصر فيها أو خسر فيها 
طرف على آخر وتوقف الخبر عند ذلك فماذا سنستفيد 
على  وتعّرفنا  واسمه  املكان  عرفنا  فإذا  ؟!  الخبر  من 
ألخذنا  الحدث  ملوقع  واملكانية  الطبوغرافية  الظروف 
على  ساعدت  الغالب  في  التي  األسباب  وعرفنا  العبرة 

النصر أو سّببت  الهزيمة . 
وينطبق هذا على قراءة الحضارات القديمة، فلو قلنا 
املنطقة  تحديد  ِمن  لنا  بدَّ  فال  اآلشوريين،  حضارة 

الجغرافية التي سادت فيها هذه الحضارة .
عطينا أسماء األماكن األهمية الكبيرة في التعرف على 

ُ
وت

حضارة ما وتوصلنا إلى وضع تصّور عن الحياة الدينية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي كانت سائدة 
الزمن،فأسماء  من  الحقبة  تلك  وفي  املنطقة  تلك  في 
الدينية  املعتقدات  عن  املدلوالت  تعطينا  األماكن 
اآللهة  وأسماء  للمكان،  التسمية  فترة  في  للمناطق 
ومناطق سيادتها وانتشارها، فقد يكون االسم الجغرافي 
أو مقطع منه يرمز أو يوحي أو اسم مباشر لِقديس أو نبي 
أو طائفة دينية أو َولّي ..الخ مثال ذلك  األسماء التي تحوي 
على كلمة هللا أو بعل، أو دير أو سانت أو سان ..الخ مع 
ضرورة األخذ بعين االعتبار ما تتعّرض له هذه املسميات 
من تحريف مع مرور الزمن وتغيرها في النطق أو الكتابة .

كما أن هناك الكثير من  املسميات املكانية املنتشرة عبر 
عطينا مدلوالت مختلفة عن تاريخ 

ُ
م والتي ت

َ
أرجاء العال

لتغيير  من جهد  حَتل 
ُ
امل ُيحاول  وما  كاحتاللها  املنطقة 

في  أو ثقافته أو سياسته  املكانية وفق دينه  املسميات 
ذلك  وُيالحظ  املحتلة  املنطقة  معالم  لطمس  محاولة 
 في عصرنا الحالي ما يحدث في فلسطين ِمن تدمير 

ً
جليا

لقرى عديدة أو بناء مدن بجانب مدن أخرى وتسميتها 
بطابع وثقافة وديانة وسياسة املحَتل .

ما  منطقة  في  الجغرافية  املسميات  كذلك  وتعكس 
الحقبة السياسية التي كانت سائدة في منطقة ما في فترة 
ما ومن األمثلة الشاهدة على ذلك املسميات التي كانت 
سائدة في االتحاد السوفيتي في الحقبة الشيوعية التي 
سيطر عليها فمثال ُسمَيت 

ُ
حكمت املناطق التي كانت ت

مدنا مختلفة بأسماء القادة الشيوعيين مثل لينيغراد، 
ستالينغراد ..الخ .

واملخططات  الخرائط  بصناعة  األسماء  عالقة   -4
واألطالس :

لعل أساس أي خريطة أو مخطط أو أطلس يكمن في 
أو  خريطة  أو  مخطط  معي  فتصور  الجغرافي،  االسم 
ظِهر  األسماء الجغرافية بدًء من اسم اللوحة 

ُ
أطلس ال ت

أو الخريطة ومرورا بأسماء التجمعات السكانية وأسماء 
الشوارع وأسماء املناطق وأسماء األودية واألنهار والبحار 
والصحاري  والبوادي  والسهول  والجبال  والبحيرات 
كاهل  تثقل  التي  األسماء  من  ..الخ  والتالل  والهضاب 
سيستفيد  فكم  اللوحة،  أو  الخريطة  أو  املخطط 
املستخِدم منها !؟ فهي صماء تفقد الكثير إْن لم يكن 

كامل الهدف منها .
وتّصور لو أنه وضع صفة املكان دون أن يتبعه اسم له 
تبعه 

ُ
كأن نقول سهل، وادي، جبل، محيط ..الخ دون أن ن

الواحدة  املنطقة  في  له، فكم من جبل موجود  باسم 
ع األمر  الواحد، ووّسِ السيا�ضي  أو  التقسيم اإلداري  أو 
على مستوى التقسيمات اإلدارية األوسع وعلى مستوى 
الدولة وعلى مستوى القارة وعلى مستوى العالم. فهنا 
ال بّد من إضافة اسم لصفة الظاهرة حتى يزيد األمر 
 إضافة إلى تحديد اإلحداثيات أو اسم  الدولة التي 

ً
وضوحا

يوجد فيها ذلك املظهر . وما ُيقال عن الظواهر الطبيعية 
ُيقال عن الظواهر االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ستحَدثة من اإلنسان كالطرق 

ُ
..الخ بما فيها الظواهر امل

وأنواعها وال بّد لنا من تحديد  اسم نقطة البداية واسم 
نقطة النهاية لهذا الطريق أو ذاك .
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5- عالقة األسماء الجغرافية بحياة اإلنسان اليومية :
لعّل من املفيد بداية أن نسوق املثال التالي، فعندما 
غادر منزلك في الصباح إلى عملك أو إلى أي مكان آخر 

ُ
ت

وألي هدف، وسألك أحدهم : إلى أين ُوجهتك ؟ فتقول له 
إلى املصنع، فإن لم يكن يعرف اسم املصنع فسيسألك 
أي مصنع وإن أجبته وال يعرفه فسيسألك أين هو ؟ 
فهنا ال بّد لك َمن أن تقول له إسم املنطقة التي يقع فيها 
املصنع ذلك . وِقس على ذلك الكثير من األمور الحياتية 
املكان،  تحديد  من  لك  بّد  وال  صادفك 

ُ
ت التي  اليومية 

حتى أنك في حياتك وعندما تشتري سلعة ما تسأل عن 
سلعة منسوبة السم مكان مالي فربما تطلب شراء ساعة 

سويسرية أو برتقال فرن�ضي أو حذاء إيطالي ..الخ .
6- عالقة األسماء الجغرافية باألنساب :

كثيرا ما نالحظ ارتباط اسم شخص أو عائلة باسم البلد 
، فُيرف أشخاص أو عائالت باسم بلدتهم 

ً
املنتمي لها أصال

أو دولته، وكثيرا من ذلك  ما نالحظه في العصر الحديث 
الخوارزمي  كان   

ً
فقديما السابقة  العصور  في  وحتى 

 ال يكاد تجمع سكاني على مستوى 
ً
والفار�ضي ..الخ وحاليا

من  يحمله  من  وله   
ّ
إال دولة  حتى  أو  مدينة  أو  قرية 

األشخاص أو العائالت .
والصناعة  بالتجارة  الجغرافية  األسماء  عالقة   -7

والزراعة :
في  أهمية  من  البضاعة  ملصدر  ما  أحد  على  يخفى  ال 
التسويق، ففي الغالب  يتم الطلب لسلعة ما بتحديد 
مكانها ومنشأها ومن ضمن هذه األسباب وإن لم يكن 
القطع  وتوفر  املكان  ذلك  في  نَتج 

ُ
امل جودة  هو  الوحيد 

التبديلية أو الصيانة أو االقتصاد في املصروفات ..الخ 
من األسباب، واألمثلة على ذلك وفيرة وُيعايشها كل مّنا 
بصورة مباشرة ويومية ‘ وُيحجم البعض مّنا عن شراء 
سلعة ما ِمن إنتاج بلد أو منطقة ما ألسباب شتى، ومن 
في  الجغرافي  البيان  باسم  ُيعرف  ما  أهمية  هنا ظهرت 
التجارة الدولية وُيَعّرف بأنه شارة توضع على السلعة 
د وصفات أو سمعة  أو السلع التي لها منشأ جغرافي ُمحدَّ
البيان  يكون  أن  الشائع  ومن  املكان،  ذلك  إلى  عزى 

ُ
ت

الجغرافي عبارة عن اسم مكان َمنشأ السلعة أو البضائع، 
وتستمد البيانات الجغرافية صفاتها من مكان إنتاجها .

ففي املجال الزراعي واإلنتاج الزراعي فإّن هذه الصفات 
حددها عدة عوامل منها املناخ والتربة ووسائل الزراعة..

ُ
ت

الخ، في حين أّن األمر في املجال الصناعي ُيحدده صفات 

عزى للعوامل البشرية من الخبرة واملهارة ووسائل 
ُ
معينة ت

اإلنتاج …الخ .
يمكن  إذ  الوطني  الُبعد  يأخذ  الجغرافي  البيان  وصفة 
 
ً
أنواعا ُيغطي  انتفاع  الجغرافي موضع  البيان  أن يكون 

مختلفة من املنتجات الزراعية فعلى سبيل املثال جبنة 
املوز الصومالي،  اللبناني،  التفاح  الفرنسية،  رو كفور 
للتبغ  هافانا  )تسمية  الكوبي  والسيجار  البرازيلي،  البن 
املزروع في منطقة هافانا في كوبا، وغيرها من األمثلة(، وفي 
عزى كما 

ُ
األمور الصناعية تبرز صفات محددة في املنتج ت

 للعوامل البشرية، حيث يختص بها مكان 
ً
ذكرنا سابقا

منشأ تلك املنتجات مثل املهارات الصناعية والتقاليد 
واملواد األولية للمنَتج، ومن األمثلة البارزة في هذا املجال 
صناعة الساعات في سويسرا وما لها من شهرة عاملية 

منذ أمد طويل  . 
ومكان املنَتج أو املنشأ قد يكون قرية أو مدينة أو منطقة 

. 
ً
أو بلدا

الجغرافية  البيانات   املنشأ نوع خاص من    وتسمية 
 
ً
املستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا

أو أساسيا ً إلى املحيط الجغرافي الذي نشأ فيه املنَتج، 
وقد وِضَعت القوانين واألنظمة واالتفاقيات الدولية التي 

مها معايير محددة، وتحظى بالحماية الدولية .
ُ
تحك

   تكمن وظيفة البيان الجغرافي في أنه ُيشير إلى مكان 
معين يحدد صفات املنتج والصادر منه، ومن املهم أن 
 إلى 

ً
يستمد املنتج صفاته وسمعته من ذلك املكان، ونظرا

أن تلك الصفات رهن بمكان اإلنتاج الجغرافي، فال بّد أن 
تقوم عالقة محدودة بين املنتج واملكان األصلي إلنتاجه .

   وحسب مفهوم البيان الجغرافي فإّن املستهلك عند 
شراء املنَتج يعرف مصدره ونوعيته، ونالحظ اكتساب 
سيئة  بصورة  الصيت  ذائع  منَتج  سمعة  من  البعض 
وخاصة من أولئك الذين ُيمارسون الغش والخداع في 
إنتاج سلعة  )التقليد( أي  التجارة وهو ما ُيطلق عليه 
للمنَتج  التجاري   االسم  أو  الخارجية  الصفات  تحمل 

األصيل ولكنها ليست بذات الجودة . 
   وال بّد لنا من التمييز بين البيان الجغرافي والعالمة 
التجارية، فالعالمة التجارية هي إشارة تنتفع بها شركة 
ز منتجاتها وخدماتها عن منَتجات وخدمات الغير من  لُتمّيِ
الشركات، وتمنح مالكها الحق في منع الغير من االنتفاع 
من العالمة، بعكس البيان الجغرافي الذي ُيشير إلى أّن 
سم بصفات 

ّ
املنَتج أو السلعة صادرة عن مكان معين ويت
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الذين  املنتجين  لكل  ويجوز  إنتاجه  مكان  إلى  عزى 
ُ
ت

يصنعون منتجاتهم التي تتسم بالصفات التي يختص بها 
ذلك املكان .

  ويختلف البيان الجغرافي النوعي عن البيان الجغرافي 
 في أن البيان الجغرافي النوعي يستعمل 

ً
الوارد الذكر آنفا

اسم مكان ملنَتج أو سلعة،كأن تستعمل اسم بلد أو قرية 
أو دولة أو أي مسّمى آخر، لتسمية منَتج ما كأن نقول 
نتج 

ُ
ت أنها ال  )تفاح سعودي( فالسعودية معروف   

ً
مثال

التفاح وال تصلح بيئتها ومناخها إلنتاج هذا النوع، وإنما 
خذ اسم  السعودية  واسُتغّل لتمييز املنَتج أو السلعة 

ُ
أ

سّمى به وتأثيره على املستهلك 
ُ
أو االستفادة من شهرة امل

وبالتالي زيادة البيع والربح والتسويق.
االتفاقيات  من  العديد  فهناك   

ً
سابقا ذكرنا  وكما    

حماية   
ً
كليا أو   

ً
جزئيا تتناول  التي  الدولية  واملعاهدات 

امللكية  لحماية  باريس  كاتفاقية  الجغرافية  البيانات 
املنشأ  تسميات  لحماية  لشبونة  واتفاقية  الصناعية 
وتسجيلها على الصعيد الدولي، وغيرها من االتفاقيات 

اإلقليمية والدولية.
عند وضع تسمية جديدة ملوقع ال بّد من أخذ النقاط 

التالية بعين االعتبار :
التسمية املحلية للسكان املحليين .	 
أسماء املواقع التاريخية : القصص الخرافية التي 	 

ارتبطت باملوقع : مثال قصر العبد نتيجة عالقة بين 
ابنة حاكم املنطقة والعبد الذي يخدمها وتزوجته 

أثناء غياب أبيها .
الطبيعة الجغرافية للموقع : انحدار، سهل، وادي، 	 

ة، قاع، منخفض ..الخ  مثال ذلك البصة: 
ّ
جبل، تل

وتعني املياه الضحلة، مأدبا : في السريانية تعني املياه 
الطيبة أو الهادئة، عراق األمير : والعراق يعني القطع 

الصخري الحاد )الصعب( 
الكتب 	  الرحالة،  كتب  مثل  التاريخية:  املصادر 

املقدسة، املراجع التاريخية، املعاجم .
 كنيسة الخريطة / مأدبا: والتي 	 

ً
الشواهد األثرية: مثال

ورد فيها أسماء لكثير من املدن في األردن وفلسطين 
وشمال الدلتا، كنيسة القديس اسطفان: والتي تقع 
في أم الرصاص حيث صورت أهم املدن في األردن 
)ميشع  ميشع  نقش   . الدلتا  وشمال  وفلسطين 
 
ً
ملك مؤاب( حيث أورد في نصبه التذكاري سجال
بانتصاراته وأورد فيها أسماء الدول واملدن واملناطق 

والخرب  التي سيطر عليها .

العمالت السابقة .	 
االسم 	  من  بدال  ورد  أينما  العربي  االسم  تثبيت 

األجنبي.
في حالة عدم وجود اسم للمعلم ُيعطى اسم معلم 	 

مشهور بجانبه .
اشتقاق االسم من صفة املوقع .	 
…الخ 	  معركة  أو  موقعة  أو  اسم شخصية  إطالق 

تاريخية قديمة أو حديثة لها عالقة وثيقة باملوقع .
إذا كان االسم مركبا ُيثبت الجزء املناسب منه .	 
األسماء التاريخية القديمة . 	 
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دأب االحتالل اإلسرائيلي منذ 1948 على إدخال تغييرات جذرية على أسماء هذه املناطق، حيث أطلق أسماء يهودية 
على املناطق املقامة عليها املواقع حيث تم تهويد حوالي )964( اسما جغرافيا فلسطينيا داخل حدود الضفة الغربية، 

واستبدالها بأسماء دخيلة ال عالقة لها باملحيط التاريخي ، وتحمل معاني ذات دالالت توراتية بهدف تهويد األسماء.
محافظة جنين

 )583( جنين  محافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة  سكان  عدد  ويبلغ  مربع  كم 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
م   2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
30355 نسمة، كما بلغ عدد التجمعات 
تجمعا   )94( املحافظة  في  الفلسطينية 
بمساحة إجمالية تساوي تقريبا )56( كم 

مربع.
موقعا   )15( جنين  محافظة  في  يوجد 
استعماريا إسرائيليا بمساحة كلية )4.4( 
كم مربع موزعة على 7 مستعمرات، و)6( 
قواعد عسكرية وبؤرة استيطانية واحدة 
صناعية  ومنطقة  خدمات  ومنطقة 
إسرائيلية . ويبين الجدول التالي أسماء 
األصيلة  العربية  واألسماء  املواقع  هذه 
للمناطق الواقعة عليها والتي تم تهويدها 

وعددها )29( اسما جغرافيا.

الجغرافية  األس��م��اء  تهويد 
الفلسطينية

ية على أسماء هذه املناطق، حيث أطلق أسماء يهودية  1948دأب االحتالل اإلسرائيلي منذ 1948دأب االحتالل اإلسرائيلي منذ 1948 على إدخال تغييرات جذ

املستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية )املعلومات الواردة تعود لعام 2014م
 بمساحة كلية تعادل )155.1( كم مربع منها 	 

َ
 إسرائيليا

ً
 استعماريا

ً
يوجد في الضفة الغربية )406( موقعا

 كمناطق صناعية بمساحة )7.4( 
ً
 مصنفا

ً
)158( مستعمرة بمساحة ) 122.1( كم مربع و) 15( موقعا

كم مربع . كما يوجد )91( قاعدة عسكرية إسرائيلية بمساحة )17.5( كم مربع و)118( بؤرة استعمارية 
بمساحة ) 6( كم مربع و)4( مواقعا سياحيا إسرائيليا بمساحة )1( كم مربع و)20( موقعا خدماتيا 

إسرائيليا بمساحة )1.1( كم مربع.
تبلغ مساحة الضفة الغربية ) 5655( كم مربع تضم )660( تجمعا فلسطينيا تشمل املدن والقرى 	 

والخرب وبمساحة إجمالية )529.9( كم مربع أي ما نسبته 11% من مساحة الضفة الغربية في حين 
تشكل املستعمرات اإلسرائيلية حوالي 29.3% من مساحة املناطق العمرانية الفلسطينية.

املواقع االستعمارية اإلسرائيلية تقع على أرا�ضي فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وتحمل هذه األرا�ضي 	 
مسميات جغرافية تاريخية أصيلة في املنطقة وموثقة على خرائط املسوحات البريطانية بمقاييسها 

املختلفة.

سناء البيراوي / فلسطين 
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محافظة طوباس 
تبلغ مساحة محافظة طوباس )402( 
كم مربع ، ويبلغ عدد سكان املحافظة 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
م   2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
62627 نسمة. ويبلغ عدد التجمعات 
الفلسطينية في املحافظة )24( تجمعا 

بمساحة إجمالية )9.2( كم مربع.
يوجد في محافظة طوباس )20( موقعا 
كلية  بمساحة  إسرائيليا  استعماريا 
مستعمرات   )8( منها  مربع  كم   )4.2(
وبؤرة  عسكرية  قاعدة  و)11( 
 )26( تهويد  تم  واحدة.  استيطانية 

 في املحافظة.
ً
اسما جغرافيا

 محافظة نابلس
كم   )605( املحافظة  مساحة  تبلغ 
مربع ، وعدد سكانها حسب تقديرات 
الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
للعام 2014 حوالي 372621 نسمة،  
الفلسطينية  التجمعات  عدد  ويبلغ 
إجمالية  بمساحة   )72( املحافظة  في 

)49.2( كم مربع.
يوجد في محافظة نابلس )47 ( موقعا 
كلية  بمساحة  إسرائيليا  استعماريا 
مستعمرة   )11( منها  مربع  كم   )10(
قواعد   ) و)6  صناعية  منطقة  و)2( 
استيطانية  بؤرة   )25( و  عسكرية، 
و)3( مواقع للخدمات. تم تهويد )142( 

اسما جغرافيا.
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محافظة طولكرم
كم   )246( املحافظة   مساحة  تبلغ 
املحافظة  سكان  عدد  ويبلغ   ، مربع 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
 2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
عدد  ويبلغ  نسمة،   178774 هو 
املحافظة  في  الفلسطينية  التجمعات 
 )  39( إجمالية  )40( تجمع بمساحة 

كم مربع.
يوجد في محافظة طولكرم )6( مواقع 
كم   )2.3( كلية  بمساحة  إسرائيلية 
مربع منها )3( مستعمرات في املحافظة 
و )2( بؤرة استيطانية وقاعدة عسكرية 
وتم تهويدها ويبلغ عددها )18( اسم 

جغرافي.

محافظة سلفيت 
كم   )204( املحافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة حسب  ، عدد سكان  مربع 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  تقديرات 
للعام 2014 هو 69179  الفلسطيني 
التجمعات  عدد  ويبلغ  نسمة، 
 )22( املحافظة  في  الفلسطينية 

بمساحة إجمالية 16.8 كم مربع.
موقعا   )28( سلفيت  محافظة  في 
كم   )15.9( كلية  بمساحة  إسرائيليا 
مربع منها )15( مستعمرة في املحافظة 
و )3 ( مناطق صناعية و )3( قواعد 
عسكرية و)6( بؤر استيطانية ومنطقة 

خدمات.



األسماء الجغرافية      27

محافظة قلقيلية
كم   )166( املحافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة حسب  مربع، وعدد سكان 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  تقديرات 
الفلسطيني للعام 2014 هو 108049 
الفلسطينية  التجمعات  عدد  ويبلغ 
إجمالية  بمساحة   )36( املحافظة  في 

)17.4( كم مربع.
في محافظة قلقيلية )19( موقعا و)4 ( 
منطقة وبؤر  استيطانية  و )3( مواقع 
كلية  بمساحة  اسرائيلية  صناعية 
)9.4( كم مربع والتي تقع على  مواقع 
عربية أصلية عربية . تم تهويد  )86( 

اسما جغرافيا.

محافظة رام هللا
كم   )855( املحافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة  سكان  عدد  ويبلغ  مربع، 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
 2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
عدد  ويبلغ  نسمة،   338383 حوالي 
املحافظة  في  الفلسطينية  التجمعات 
كم   )86.6( إجمالية  بمساحة   )79(

مربع.
والبيرة  هللا  رام  محافظة  في  يوجد 
إسرائيليا  استعماريا  موقعا   )65(
منها  مربع  كم   )30.2( كلية  بمساحة 
)29( مستعمرة إسرائيلية في املحافظة 
بؤرة  و)25(  عسكرية  قواعد  و)10( 
إسرائيلي  سياحي  وموقع  استيطانية 
تم تهويد  )157( اسما جغرافيا في   .

املحافظة .
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محافظة أريحا
كم   )593( املحافظة   مساحة  تبلغ 
املحافظة حسب  مربع، وعدد سكان 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  تقديرات 
حوالي   2014 للعام  الفلسطيني 
50762 نسمة، ويبلغ عدد التجمعات 
الفلسطينية في املحافظة  )16( تجمعا 

بمساحة إجمالية )15.7( كم مربع.
موقعا   54 أريحا  محافظة  في  يوجد 
استعماريا إسرائيليا بمساحة إجمالية 
و)27(  مستعمرة  مربع  كم   )13.4(
قاعدة عسكرية و )6( بؤر استيطانية 
.تم تهويد )60(  و)4( مواقع سياحية 

اسما جغرافيا  في املحافظة.

محافظة القدس
كم   )345( املحافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة  سكان  عدد  ويبلغ  مربع، 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
 2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
حوالي 411640 نسمة. كما يبلغ عدد 
املحافظة  في  الفلسطينية  التجمعات 
إجمالية  بمساحة  تجمعا   )51(
موقعا   )66( مربع.يوجد  كم   )38.7(
إسرائيليا في محافظة القدس بمساحة 
إجمالية )41.6 ( كم مربع منها )26( 
قاعدة   ) و)13  إسرائيلية  مستعمرة 
عسكرية و)16( بؤرة استيطانية و)3( 
وموقع  إسرائيلية  صناعية  مناطق 
خدمات  مناطق  و)7(  سياحي  واحد 
اسما   )237( تهويد  تم    . إسرائيلية 

جغرافيا في املحافظة.
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محافظة بيت لحم
 )659( املحافظة  مساحة  تبلغ 
املحافظة  سكان  عدد  مربع،  كم 
املركزي  الجهاز  تقديرات  حسب 
 2014 للعام  الفلسطيني  لإلحصاء 
عدد  ويبلغ  نسمة.   210484 حوالي 
املحافظة  في  الفلسطينية  التجمعات 
)72( تجمعا بمساحة إجمالية )49.2( 
كم مربع. يوجد في محافظة بيت لحم 
كلية  بمساحة  إسرائيليا  )34( موقعا 
منها)15( مستعمرة  مربع  كم   )13.3(
بؤرة  و)15(  عسكرية  قواعد  و)3( 
سياحي  مصنف  وموقع  استيطانية 
في  جغرافيا   )82(اسما  تهويد  تم   .

املحافظة.

محافظة الخليل.
كم   )997( املحافظة  مساحة  تبلغ 
حسب  املحافظة  سكان  عدد  مربع، 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  تقديرات 
حوالي   2014 للعام  الفلسطيني 
684247 نسمة. ويبلغ عدد التجمعات 
 )154( املحافظة  في  الفلسطينية 

بمساحة إجمالية  )152.1( كم مربع.
يوجد في محافظة الخليل )52( موقعا 
كم   )10.5( كلية  بمساحة  إسرائيليا 
و)3(  في  مستعمرة   )21 منها  مربع 
مناطق صناعية و)8( قواعد عسكري 
إسرائيلية و )17( بؤرة استيطانية و)3( 
مناطق خدمات إسرائيلية . تم تهويد 

)59( اسما جغرافيا في املحافظة.
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يظهر من الجدول أن محافظة القدس هي أكثر املحافظات بعدد املواقع اإلسرائيلية واألعلى من حيث مساحة 
املستعمرات تليها محافظة رام هللا ثم باقي املحافظات كما هو موضح في الجدول أعاله.

عدد املواقع اسم املحافظة
االستعمارية 

اإلسرائيلية

مساحة املواقع 
اإلسرائيلية / كم 

مربع

عدد األسماء 
املهودة

عدد التجمعات 
السكنية 

الفلسطينية

مساحة التجمعات 
السكنية الفلسطينية / 

كم مربع

154.4299456جنين

204.226249.2طوباس

47101427249.2نابلس

62.3184039طولكرم

2.815.9682216.8سلفيت

199.4863617.4قلقيلية

6530.21577986.6رام هللا

5413.4601615.7أريحا

6641.52375138.7القدس

3413.3827249.2بيت لحم

5210.559154152.1الخليل

40615501964660529.9املجموع

جدول  يبين املحافظة وعدد املستعمرات فيها ومساحتها، وعدد التجمعات السكنية الفلسطينية ومساحتها في الضفة 
الغربية
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العصر  وتحديات  العربية  اللغة 
واألسماء الجغرافية

لعل من املفيد، قبل أن نتحدث عن مجمع اللغة العربية 
األردني ودوره في الدفاع عن اللغة العربية ومواجهة هذه 
التحديات، أن نقدم نبذة موجزة عن املجمع تتضمن 

مراحل تأسيسه وإنجازاته، على النحو اآلتي:

تأسس مجمع اللغة العربية األردني سنة 1976م،   -
بالعام  األول  قانونه  وصدر  سامية،  ملكية  بإرادة 
نفسه، وجرت عليه تعديالت عدة، كان آخرها صدور 
قانونه الجديد رقم )19( لسنة 2015م ونصت املادة 

الثالثة منه على:
  أ.  ينشأ في اململكة مجمع يسمى )مجمع اللغة العربية 
مالي  وباستقالل  اعتبارية  بشخصية  يتمتع  األردني( 
وإداري، وله بهذه الصفة تملك األموال املنقولة وغير 
املنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة 
وقبول  العقود  إبرام  ذلك  في  بما  أهدافه  لتحقيق 
الهبات والتبرعات، وله حق التقا�ضي، وينوب عنه في 
اإلجراءات القضائية املحامي العام املدني أو أي محام 

يوكله لهذه الغاية.
ب.  يرتبط املجمع برئيس الوزراء.
ج.  يكون مقر املجمع في العاصمة.

املجمع،  أهداف  على  منه  الرابعة  املادة  ونصت 
وهي:

يهدف املجمع إلى تحقيق اآلتي:
 أ.  الحفاظ على سالمة اللغة العربية، والعمل على أن 

تواكب متطلبات اآلداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب. النهوض باللغة العربية ملواكبة متطلبات مجتمع 

املعرفة.
واآلداب  العلوم  مصطلحات  معاجم  وضع  ج. 
بالتعاون  املصطلحات  توحيد  إلى  والسعي  والفنون، 
مع املؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية 

داخل اململكة وخارجها.
د .  إحياء التراث العـربي واإلسالمي.

د. عبد الحميد علي فالح املناصير/ مجمع اللغة العربية األردني/ عضو اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية

 لهذه األهداف نصت املادة الخامسة منه 
ً
وتحقيقا

على:
يتولى املجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

 أ.  إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة باللغة العربية.
 ب. تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية 

وقضاياها.
 ج.  عقد املؤتمرات اللغوية في اململكة وخارجها، وإقامة 

املواسم والندوات الثقافية.
في  يتم توحيدها  التي  الجديدة   د. نشـر املصطلحات 
اللغة العربية بمختلف وسائل اإلعالم وتعميمها على 

أجهزة الدولة.
 
ً
وإلكترونيا  

ً
ورقيا محكمة  دورية  مجلة  إصدار   هـ. 

تسمى مجلة مجمع اللغة العربية األردني وأي مجلة 
متخصصة أخرى.

العلمية  واملؤسسات  الجامعات  مع  التعاون  و.   
روابط  وإقامة  وخارجها،  اململكة  داخل  والتربوية 
علمية معها، وتوثيق الصلة باملجامع العلمية واللغوية 

في البالد العربية واإلسالمية واألجنبية.

يتألف مجلس املجمع من أعضاء عاملين وشرف 
ومؤازرين، وفق شروط نصت عليها املادة السابعة 

من قانونه، وهي:
أ- يشترط في العضو العامل أن يكون:

أردني الجنسية.. 1
ال يقل عمره عن أربعين سنة.. 2
أو . 3 بالشرف  مخلة  بجنحة  أو  بجناية  محكوم  غير 

باألخالق العامة.
4-  ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في 

اآلداب والعلوم والفنون.
ب.  يشترط في العضو املؤازر أن تتوافر فيه الشروط 
املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة باستثناء 

البند )1( منها.
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قدموا  ممن  يكون  أن  الشرف  عضو  في  يشترط   ج.  
خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.

الثالثة  املادة  حددت  تنفيذي،  مكتب  وللمجمع 
عشرة مهامه وصالحياته، وهي:

يتولى املكتب التنفيذي املهام والصالحيات اآلتية:-
واملالية،  واإلدارية  العلمية  املجمع  شؤون  إدارة  أ-    

واإلشراف على أوجه نشاطه.
 ب- إعداد مشروع املوازنة السنوية للمجمع، والتقرير 
السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى  املجلس.

ج- إعداد مشروعات األنظمة والتعليمات الالزمة لعمل 
املجمع.

 د- اإلشراف على انتخابات املجلس.

 صدر قانون حماية اللغة العربية رقم )35( لسنة 
من   )6298( رقم  الصفحة  على  ونشر  2015م، 
 
ً
الجريدة الرسمية، بتاريخ 2015/7/1م، استنادا
إلى املادة الثانية من الدستور األردني التي تنص 

على »عقيدة الدولة اإلسالم ولغتها العربية«.
 في مجلة األسماء الجغرافية، 

ً
وقد نشر نص القانون كامال

)العدد )2( ونصت املادة الخامسة منه على:
أ - تكتب باللغة العربية:

هذا  بأحكام  املشمولة  املؤسسات  أسماء  الفتات   -1
القانون، وعنوان قرطاسيتها.

وامليداليات  والطوابع  واملسكوكات  النقد  أوراق   -2
األردنية.

3- الشهادات واملصدقات العلمية.
ب- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة 
، وأبرز 

ً
أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما

.
ً
مكانا

ونصت املادة السادسة منه على أن تسمى بأسماء 
عربية سليمة:

من أ.  وغيرها  العامة  والساحات  واألحياء  الشوارع 
غير  األعالم  أسماء  ذلك  من  وتستثنى  املواقع، 

العربية.
التجارية واملالية والصناعية والعلمية ب.  املؤسسات 

واالجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة، وغيرها 
من املؤسسات العامة والخاصة واألهلية.

ونصت املادة الرابعة عشرة منه على:
سيادة  على  بالعمل  كافة  الدولة  مؤسسات  تلتزم 
االقتصادية  املجاالت  في  دورها  وتعزيز  العربية،  اللغة 
واالجتماعية، ومؤسسات املجتمع املدني، وفي األنشطة 

العلمية والثقافية.
املادة  نصت  الجزائية  اإلجراءات  مجال  وفي   -
الخامسة عشرة على: »يعاقب كل من يخالف أحكام 
هذا القانون أو األنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه 
بغرامة  ال تقل عن ألف دينار، وال تزيد على ثالثة آالف 

دينار«.

ونصت املادة السابعة عشرة على: »يصدر مجلس 
هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  األنظمة  الوزراء 

القانون«.

وفي مجال اإللزام بتنفيذ أحكام هذا القانون نصت 
املادة الثامنة عشرة على: »رئيس الوزراء والوزراء 

مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون«
وفي ضوء مواد هذا القانون سيكون ملجمع اللغة العربية 
دور أسا�ضي في الرقابة على كل ما يصدر عن املؤسسات 
السليمة، كما  بالعربية،  الرسمية والخاصة، وااللتزام 

نصت املادة الثالثة من هذا القانون.
إنجازات املجمع:

 ،
ً
 عدة وفق األهداف املذكورة سابقا

ً
أنجز املجمع أعماال

وتركزت هذه اإلنجازات في مجاالت:
تحقيق التراث. 1
إصدار املعاجم اللغوية والعلمية. 2
تعريب املصطلحات األجنبية. 3
إقامة املواسم الثقافية السنوية. 4
ترجمة الكتب العلمية. 5
عقد الندوات واملؤتمرات. 6
داخل . 7 والعلمية  الثقافية  األنشطة  في  املشاركة 

األردن وخارجه
إصدار مجلة نصف سنوية. 8

ومن يرغب في اإلفادة من ذلك، يمكن أن يطلع على هذه 
اإلنجازات في موقع املجمع، وهو بعنوان:

www.majma.org.jo 
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 اللغة العربية والتحديات املعاصرة
 في بناء األمة العربية 

ً
 أساسيا

ً
تعد اللغة العربية محورا

وحضارتها  لعقيدتها  أساسية  وحاضنة  ومجتمعاتها، 
ووسيلة  وهويتها،  لشخصيتها   

ً
قويما  

ً
وعنوانا وثقافتها، 

 لوحدتها وقوتها؛ 
ً
 ثابتا

ً
تواصل واتصال بين أبنائها، وجامعا

ولهذا كله وغيره عمل أعداء هذه األمة على االنتقاص 
أبناؤها الغيارى، فقال بعضهم  من شأنها. ودافع عنها 
 كما 

ً
 بهذه الحمالت املغرضة: »لم نشهد لغة هدما

ً
منددا

شهدته اللغة العربية، فهي منذ أن بسطت جناحيها على 
مشارق األرض ومغاربها تتعرض لالنتقاص وال سيما في 
القرن العشرين – على الرغم من أن القرآن الكريم نزل 
بها، وألفت فيها الكتب، وُدّرِس بها، ونظم بها أروع الشعر 
وأعذبه، واتسعت للتعبير عما في النفوس من رغبات، 
وعما في القلوب من مشاعر وأحاسيس، وعما في العقول 
القديمة  الحضارات  في  وعما  واختراعات،  معارف  من 
العاملية  اللغة  وكانت  وابتكارات،  ومفاهيم،  علوم  من 
ومن  للحضارات)1(.  التاريخية  الحقب  من  لفترات 
املؤكد أن معاداة اللغة العربية نابع من معاداة العقيدة 
النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  لغة  فهي  اإلسالمية، 
الشريف، وهي اللغة الجامعة، وعليها املعّول في توحيد 
صف املسلمين على مر األزمان والدهور، وإن الخالص 
منها وهدمها وإبعادها عن دورها هذا يعني لديهم هدم 
لغة  تكون  أن  من  وتحويلها  منه،  والخالص  اإلسالم 
فاعلة، مؤثرة ومتأثرة إلى لغة جامدة ال حياة فيها، شأنها 
في ذلك شأن اللغة الالتينية القديمة، أي أن تكون لغة 
دينية يتعبد بها املسلمون في مساجدهم كما هي الالتينية 
في كنائسهم. ومن التحديات التي تواجهها اللغة العربية 

في هذا الوقت:

: االزدواجية اللغوية
ً
أوال

ويمكن قسمة هذه االزدواجية إلى قسمين:
أ- اللهجات العامية:

كان لحركة االستشراق في الوطن العربي وجهان: سلبي 
وإيجابي، وتمثل الوجه السلبي في أمور عدة منها إشاعة 
اللهجات العامية في الوطن العربي، والتي تعددت بتعدد 
أقاليمه لتحقيق هدف أسا�ضي من األهداف االستعمارية 
وإحالل  الفصيحة،  العربية  اللغة  على  القضاء  وهو 
وحدة  تمزيق  إلى  للوصول  منها   

ً
بدال العامية  اللهجات 

األمة، وجعلها تستخدم لهجات عامية لتصبح فيما بعد 
 من لغة واحدة.

ً
لغات عربية متعددة بدال

وقد عمل على تحقيق هذا الهدف عدد منهم، وتابعهم 
األملاني  املستشرق  وكان  العربية،  أبناء  بعض  ذلك  في 
العصر  في  العامية  إلى  الداعين  أوائل  من  سبتيا  وليم 
مصر(  في  العامية  اللغة  )قواعد  كتاب  في  الحديث 
كونه عاش في مصر، وتعرف أهلها واختلط بهم، وقد 
االلتزام  أن  منها  باطلة،  باتهامات  العربية  اللغة  اتهم 
بها يعيق التقدم، ويشّل الفكر، وكيف نقبل مثل هذا 
القول وقد مرت اللغة العربية بتجربة حضارية لقرون 
طويلة، وكانت لغة العلم والثقافة والفكر، وحملت لواء 
الحضارة اإلنسانية، وكانت الجسر األمين الذي عبرت 

فيه الحضارات القديمة إلى الحضارات الحديثة؟!!
اعتماد  إلى  السويدي  لندبرج  كارلو  املستشرق  ودعا 
 من اللغة الفصيحة، 

ً
العاميات في الوطن العربي بدال

وكان ذلك سنة 1883م في مؤتمر اللغويين الذي عقد في 
 في اتخاذ 

ً
 مفصال

ً
ليدن في السنة نفسها، إذ قدم تقريرا
العامية لغة الكتابة في الوطن العربي.

الدعوة،  هذه  إلى  املتحمسين  من  فولرس  كارل  وكان 
 بذلك بعنوان )اللهجة العامية الحديثة في 

ً
وأصدر كتابا

مصر(.
أما املستشرق ولكوكس فكان أكثرهم عداء للغة العربية، 
 التخاذ العامية لغة الحديث والبحث 

ً
وأكثرهم تحمسا

وإلى تطور  التقدم  إلى  أدعى  أن ذلك   
ً
زاعما والتأليف، 

الفكر الحديث.
سالمة  الدعوة  بهذه  أخذوا  الذين  العربية  أبناء  ومن 
مو�ضى، وقد دعا في كتابه )البالغة العصرية( إلى ما دعا 
العامية  اللهجات  اعتماد  من  املستشرقين  بعض  إليه 

 من العربية الفصيحة.
ً
لغة رسمية بدال

وسار على دربه لويس عوض في كتاب )مذكرات طالب 
بعثة( إذ كتبه بالعامية املصرية.

العربية  هجر  إلى  غصن(  )مارون  الخوري  ونادى 
الفصيحة، وإحالل العامية محلها.

وذهب إلى مثل ذلك الدكتور أنيس فريحة في كتاب )نحو 
عربية ميسرة(.

 بعنوان )لغة الكتابة 
ً
ونشر جميل صدقي الزهاوي مقاال

ووجوب اتخاذها باللغة املحلية(.
وعني معروف الرصافي بهذه الدعوة، وألف في ذلك كتابه 
)دفع املراق في كالم أهل العراق( ادعى فيه أن العامية 

فيها ميزات أكبر من الفصيحة)1(.



34       األسماء الجغرافية      

ب- اللغات األجنبية
بدأت اللغات األجنبية تزاحم اللغة العربية الفصيحة 
في عقر دارها، وفي أماكن تعلمها وتعليمها، وفي مرحلة 
العام،  التعليم  مراحل  وفي  املدرسة،  قبل  ما  التعليم 
باللغات  االهتمام  وأصبح  العالي،  التعليم  ومراحل 
األجنبية يفوق االهتمام بتعلم العربية وتعليمها، وأخذت 
املدارس الخاصة بهذا النهج، من باب اإلفادة من ذلك 
في الكسب املادي، وأن مناهجها تقّدم للطالب خدمة 
ال تقدمها املناهج الرسمية، وخاصة في املواد العلمية؛ 
ألن ذلك يخفف على الطلبة ما سيواجهونه من عقبات 
وصعوبات في التعليم الجامعي. ولسنا ضد تعلم اللغات 
األخرى، ولكننا ضد أن تحل هذه اللغات محل اللغة 
القومية، فاألصل أن يتقن املتعلم مهارات لغته األم ثم 

ينطلق بعد ذلك إلى تعلم ما يشاء من اللغات.
وقد انسحب ذلك على ألسنة الناس عامة بما يسمى 
)عرب إيزي( وأصبحت الطبقة املتقنة تردد في كالمها 
العربية  عبارات خليط من  أو  كلمات  الرسمي  العادي 

واإلنجليزية.
وساعدت وسائل اإلعالم املتنوعة على شيوع االزدواجية 
اللغوية العامية واألجنبية بما تقدمه من مادة إعالمية 
ومسلسالت وبرامج وما إلى ذلك، مما دعا بعض علماء 
اللغة إلى أن يصف البيئة اللغوية التي يسمعها ويشاهدها 
املستمع العربي بأنها بيئة لغوية ملوثة، ليس فيها صفاء 
املهارات  اكتساب  يعيق  مما  ورونقها  ونقاؤها  العربية 
اللغوية لدى أبناء العربية بصورة عفوية وبسليقة وطبع. 
وشاعت هذه الفو�ضى اللغوية في كل مجاالت حياة أمتنا 
اللغة  حماية  قانون  وجاء  والعملية،  العلمية  العربية 
العربية ليقف في وجه هذه الفو�ضى، والخالص منها، إذ 

نصت املادة الثالثة منه على:
»تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية 
والبلديات  والخاصة  العامة  واملؤسسات  العامة، 
ومنظمات  واألحزاب  والنوادي  والجمعيات  والنقابات 
املجتمع املدني والشركات باستخدام اللغة العربية في 

نشاطها الرسمي«.
ونصت املادة الثامنة منه على ثالثة أمور في تعليم اللغة 

العربية وتعلمها، وهي:
وأعضاء أ.  العام  التعليم  مراحل  في  املعلمون  يلتزم 

هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة 
العربية في التدريس.

اللغة العربية لغة البحث العلمي، وتنشر البحوث ب. 
بها، ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم 
 
ً
تعميما العربية؛  باللغة  للبحث  ترجمة  الباحث 

للفائدة للجهات ذات العالقة.
املادة ج.  هذه  من  و)ب(  )أ(  الفقرتين  أحكام  تسري 

على املتحدثين واملناقشين في املؤتمرات والندوات 
واالجتماعات التي تعقد في اململكة.

 على تعميق االنتماء إلى اللغة العربية، وضمان 
ً
وحرصا

مسيرة تعلمها وتعليمها وشيوعها بصورة فاعلة ومجدية، 
في إكساب مهاراتها لدى أبنائها نصت الفقرة )أ( من املادة 
العاشرة على ضمان الجودة، واختيار أصحاب الكفايات 
العالية في تعليمها؛ إذ جاء فيها: »ال يعين معلم في التعليم 
العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع 
أو معّد أو محرر في أي مؤسسة إعالمية إال إذا اجتاز 

امتحان الكفاية في اللغة العربية...«.
وإننا لنأمل في مثل هذا القانون وغيره الحد من تغّول 
في  العاميات واللغات األجنبية  اللغوية من  االزدواجية 
 
ً
حياتنا، وإحالل اللغة العربية السليمة محلها، انطالقا

من املقولة: إن هللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن.

: تغيير الحرف العربي
ً
ثانيا

ظهرت دعوات إلى تغيير الحرف العربي واألخذ بالحرف 
الالتيني، أدعى أصحابها أن الحرف العربي فيه صعوبة 
في  ومحدودية  واإلمالء،  والرسم  والطباعة  الكتابة  في 
االستعمال واالنتشار، ومن الدعاة إلى ذلك املستشرق 
اإلنجليزي )سلدن وملور( أحد قضاة املحاكم، الذي ألف 
 أسماه )العربية املحكية في مصر( دعا فيه إلى هجر 

ً
كتابا

 عن الحرف العربي، وتوّعد 
ً
الفصيحة، والضرب صفحا

والفصيحة،  العامية  لغتهم  سيهجرون  بأنهم  العرب 
وسيتكلمون لغة أجنبية بعد أن تتوثق صالتهم بالغرب 

.)1(
ً
كثيرا

ومن أوائل الداعين إلى ذلك من أبناء العربية الدكتور 
داود الجابي املوصلي، الذي ربط هذا التغيير بما فعلته 

تركيا في عهد مصطفى أتاتورك.
وطالب عبدالعزيز فهمي بإلغاء الحرف العربي، واألخذ 
بالحرف الالتيني مع إبقاء بضعة حروف عربية، وقدم 
اقتراحه هذا إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة إال أنه باء 

بالفشل.
الضوء  دائرة  إلى  يعيدها  أن  مو�ضى  سالمة  وحاول 
للغة  الالتينية  )الحروف  في رسالته  من جديد، وكتب 
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العربية( ورأى »أن الحروف الالتينية هي وسيلة العلم 
وال وسيلة غيرها« )2(.

مشتركة  لهجة  هناك  تكون  أن  فريحة  أنيس  واقترح 
العربي ال  الحرف  الالتيني؛ ألن  بالحرف  تكتب  رسمية 

يصلح لتدوينها.
وذهب جميل صدقي الزهاوي إلى ما ذهب إليه أصحاب 
 في مجلة املقتطف بعنوان: 

ً
هذه الدعوى، فنشر بحثا

الخط:  من  نوعين  واقترح  خطنا؟(  إبدال  يجوز  »هل 
أحدهما للكتابة، واآلخر للطباعة.

العربية  )الكتابة  رسالته  في  الكرملي  أنستاس  وذهب 
املنقحة( إلى إدخال حروف جديدة من الحروف الساكتة 

والصائتة.
لقد تحطمت هذه الدعوات، وفشل دعاتها في تحقيق 
أهدافهم ألسباب عدة منها أن للحروف العربية جمالية 
ال تتحقق في حروف اللغات األخرى، وهي أيسر في الكتابة 
أثناء  اليمنى  اليد  حركة  طبيعة  مع  تتناسب  إنها  إذ 
الكتابة، وقد وصل بها األمر إلى أن تكون لوحات جميلة 
بطرق  والخطاطون  الفنانون  يرسمها  فنية  وزخارف 
شتى، وبقي الحرف العربي بجماله ودفئه وتعبيره عن 
األصوات اللغوية املختلفة، وسيبقى يتحدى الدعوات، 
كيف ال، وهي الحروف التي رسم املصحف الشريف بها، 
هذا املصحف الذي قال فيه سبحانه وتعالى: »إنا نحن 
نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون«، وهذا الذكر نزل بلسان 

عربي مبين.

 - تغيير األرقام
ً
ثالثا

ظهرت الدعوات بتغيير األرقام )1، 2، 3...( املستعملة في 
 )…3  ,2 املشرق العربي إلى األرقام املغربية األوروبية )1, 
في النصف الثاني من القرن العشرين وفي هذا الصدد 
تلقى مجمع اللغة العربية األردني رسالة من مدير املركز 
الجغرافي امللكي بتاريخ 1985/12/29م يطلب فيها رأي 
 ,2 املجمع حول إمكانيـة قيام املركز بتوقيـع األرقام )1, 
3…( بلد األرقام )1، 2، 3...( في اللوحات املنتجة باللغة 
العربية، وعقب على إقدام لجنة التسمية والترقيم في 
أمانة العاصمة على اعتمادها في الترقيم صورة األرقام 
املغربية )األوروبية( بدل صورة األرقام الشرقية املعتمدة 
في  األمرين  كال  على  جوابه  وجاء  الحضاري،  تراثنا  في 

رسالة جاء فيها: 

معالي أمين العاصمة املحترم
املوضوع: األرقام العربية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:
في  والترقيم  التسمية  لجنة  بأن   ،

ً
توصلنا، مؤخرا فقد 

أمانة العاصمة قد فرغت من ترقيم مباني العاصمة: 
الدوائر الحكومية واملؤسسات العامة والخاصة واملدارس 
مرشد  أو  دليل  بتوزيع  قامت  وأنها  املواطنين،  ومنازل 
 بهذا العمل، وما تجدر اإلشارة إليه 

ً
 موجزا

ً
يتضمن تعريفا

 له فوائد جمة، 
ً
 حضاريا

ً
أن عملية الترقيم هذه تمثل عمال

غير أن أمانة العاصمة تبنت في عملية الترقيم صورة 
األرقام املغربية )األوروبية( بدل صورة األرقام الشرقية 
الراهنة، وهذا املوضوع ما يزال محور نقاش وجدل بين 
كثير من املؤسسات العلمية واملنظمات العربية واملجامع 
حول  النقاش  انبثق  وقد  العربي،  العالم  في  اللغوية 
املوضوع من التصور القائل أن األرقام املشرقية الراهنة 
هي أرقام هندية وأن صورة األرقام املغربية )األوروبية( 
 من هذا التصور 

ً
هي األرقام العربية األصيلة، وانطالقا

قامت بعض الجهات بالدعوة إلى اعتماد صورة األرقام 
 من األرقام املشرقية الراهنة، 

ً
املغربية )األوروبية( بدال

بحجة أن األرقام املغربية )األوروبية( هي األرقام العربية 
 
ً
األصيلة، وأن األرقام املغربية )األوروبية( أيسر استعماال
الحسابية  العمليات  وفي  الحديثة،  الحاسبات  في 
منطق  إلى  ترقى  ال  حجج  من  ذلك  إلى  وما  املختلفة، 

معقول. وأود أن أوضح ملعاليكم الحقائق اآلتية:
 - اإلطار التاريخي:

ً
أوال

تفيد أغلب الدراسات التي تناولت موضوع اإلطار التاريخي 
لألرقام أن وصف األرقام املغربية )األوروبية( بأنها عربية 
أصيلة، وأن وصف األرقام املشرقية بأنها أرقام هندية 
هو مغالطة تاريخية، إذ إن كال النمطين من األرقام يرجع 
إلى أصل هندي، وأنه كان للعرب الفضل في تطوير هذه 
األرقام، واإلضافة إليها، إذ ذكرت الكاتبة األملانية هونكة 
أن أحد اإلنجازات الرئيسية للعرب في علم الحساب إلى 
جانب إنجازاتهم األخرى هو ابتكار الصفر الذي كان غيابه 
يشكل قضية كبرى في علم الحساب كما كان لهم الفضل 

في نشرها في العالم، وقد سار هذا التطوير في اتجاهين:
األول : استكمل صورته في املشرق العربي، وانتشر في 
جميع البالد اإلسالمية غير العربية، وأخذ به بعض بالد 

املغرب.
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والثاني: استكمل صورته في بعض أقطار املغرب العربي، 
وانتشر منها إلى أوروبا، ثم إلى غيرها من بالد العالم.

 – الدراسات املتخصصة:
ً
ثانيا

بدراسة مدى صدق  العلمية  املؤسسات  قامت بعض 
 في الحاسبات 

ً
املقولة: أن األرقام املغربية أيسر استعماال

األصول  لجنة  دراسة  الدراسات  هذه  ومن  الحديثة... 
والتراث ودراسة لجنة الرموز العلمية العربية في مجمع 
اللغة العربية األردني، وقد أوصت اللجنتان بعدم تغيير 
األرقام املستعملة في املشرق العربي، ألنها أكثر طواعية 

وفائدة من الصورة الثانية.
ودراسة املجمع الفقهي اإلسالمي، الذي أكد فيها عدم 
املنظمة  أن  كما  املشرقية،  األرقام  صورة  تغيير  جواز 
العربية للتربية والثقافة والعلوم قد ناقشت هذا األمر 
املوضوع  في هذا  إلى قرار  منذ عام 1982م ولم تصل 

لغاية اآلن.
مجموعة  يلي  فيما  أوجز  أن  أود  تقدم  ما  على  وبناء 

تعقيبات حول هذا املوضوع:
في . 1 أعرق  اآلن،  نستعمله  الذي  املشرقي  الرقم  أن 

إن  إذ  )األوروبي(  املغربي  الرقم  من  االستعمال 
من  أول  أن  على  تدل  لدينا،  املتوافرة  املعلومات 
من  كان  املشرقية  لألرقام  األولى  األشكال  حفظ 
املشرق، ومن رجال القرن الرابع الهجري، في حين 
تدل هذه املعلومات على أن أول من حفظ األشكال 
األولى لألرقام املغربية )األوروبية( كان من املغرب، 

ومن رجال القرن السابع الهجري.
أن عدد من يستخدمون األرقام املشرقية اآلن في . 2

العاملين: العربي واإلسالمي، أكبر بكثير من عدد من 
يستخدمون األرقام املغربية )األوربية( وبالتالي فلم 
 من أن تغلب الكثرة على 

ً
تغلب القلة على الكثرة بدال

القلة. إذ إن استعمال األرقام املغربية اقتصر على 
ثالث دول في املغرب العربي.

أن الصورة املستعملة في املشرق العربي قد استقرت . 3
 من التراث العربي 

ً
فيه منذ قرون، وأصبحت جزءا

أن  مثلما  إسالمية  مسحة  لها  وأصبح  اإلسالمي، 
للحرف العربي مثل هذه املسحة، ولذا فإن تغييره 
إيحاءات  عليه  تنبني  )األوروبي(  املغربي  الرقم  إلى 
ضارة، نحن في غنى عنها، وال سيما في هذه الظروف 

الصعبة التي تمر بها األمة العربية.

ان تغيير رسم األرقام املشرقية والتحول إلى األرقام . 4
وال  األقطار  بعض  يغري  قد  )األوروبية(،  املغربية 
من  كذلك  بالتحول  العربية  غير  اإلسالمية  سيما 
الحرف العربي إلى الحرف الالتيني، وهناك بوادر من 
هذا املوضوع في بالد إسالمية كالصومال وماليزيا 

.
ً
مثال

لقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أن رسم األرقام . 5
 في عملية التطور 

ً
 علميا

ً
املشرقية ال يشكل عائقا

العلمي والتقني الحديث، بل لقد ذهب بعضها إلى 
أنه أكثر طواعية ومرونة من رسم األرقام املغربية.

ان العودة عن استعمال الصورة الشائعة في املشرق . 6
العربي – شأنها شأن جميع القضايا املتصلة باللغة 
العربية – ال يجوز أن ينفرد به قطر وحده، بل ال بد 
من إجماع عام: عربي إسالمي، لدراسة األمر دراسة 

علمية، والوصول إلى قرار.
ان ما تتعرض له أمتنا العربية في الظروف الراهنة . 7

ومن  مؤملة،  ظروف  من  به  تمر  وما  أخطار،  من 
يفرض  وهويتها  معالم حضارتها  لطمس  محاوالت 
علينا أن نتمسك بكل ما يمت بأية صلة إلى تراث 
حين  التحوالت،  هذه  مثل  ألن  وحضارتها،  أمتنا 
والغلبة  بالقوة  األمة  فيه  تحس  وقت  في  تحدث 
 ضارة في نفوس 

ً
والثقة بالنفس، قد ال تترك آثارا

أبناء هذه األمة في حين أن تحوالت تجرى في ظل 
 من جزء من 

ً
هذه الظروف املؤملة قد تعني تنازال

تراثنا الثقافي املميز لشخصيتنا.
من املعلوم، أن الرقم املشرقي، شأنه في ذلك شأن . 8

صبغة  العصور  عبر  اكتسب  قد  العربي،  الحرف 
فنية جمالية، تستثير اإلعجاب حتى عند غير العرب 
وغير املسلمين، وليس من املرغوب فيه، أن يفقد 
هذا الرقم سمته الجمالية بالتحول عنه إلى الرقم 

املغربي )األوروبي(.
إلى . 9 املشرقية  األرقام  استعمال  عن  التحول  ان 

األرقام املغربية )األوروبية( يعني أنه بعد عقدين أو 
ثالثة ستنقطع الصلة بين األجيال الحاضرة وبين 
، هذا 

ً
تراث هذه األمة الزاخر خالل أربعة عشر قرنا

مع العلم بأنه ليست هناك مشكلة، ألن أي مواطن 
من مواطني املشرق العربي قد أزيلت أميته يستطيع 

قراءة األرقام املغربية )األوروبية(.
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ولهذا كله وألسباب أخرى ال يتسع املقام لذكرها فإنني 
دوائر  جميع  إلى  باإليعاز  تتكرموا  أن  بمعاليكم  أهيب 
األرقام  رسم  باستعمال  تلتزم  بأن  العاصمة  أمانة 
 في خدمة 

ً
املعروفة في مشرقنا العربي، وفقنا هللا جميعا

أمتنا والحفاظ على تراثها املجيد وعلى مقومات هويتها 
وأصالتها.

الدعوات،  هذه  لدراسة  ومؤتمرات  ندوات  وعقدت 
أكدت رأي املجمع في أن األرقام )1، 2، 3...( هي األصل، 

ومن هذه الدراسات:
عقدت  وأحكام،  حيثيات   – العربية  األرقام  ندوة   -1
بالتعاون بين الجمعية املصرية لتعريب العلوم واللجنة 
للتربية والعلوم والثقافة، في التاسع  الوطنية املصرية 
الدول  في رحاب جامعة  الثاني سنة 2002  من كانون 
الجامعات  أساتذة  من  كبير  عدد  وحضرها  العربية، 
وممثلي الهيئات واألفراد املهتمين بقضية الرقم العربي 
من داخل مصر وخارجها، وانتهت الندوة إلى التوصيات 

اآلتية:
استخدام . 1 في  العربي  املشرق  بالد  استمرار  تأييد 

األرقام العربية األصيلة )0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 
8، 9( حيث ال يوجد على اإلطالق ما يبرر العدول 
عنها إلى األرقام الغربية املستعملة في أوربة )0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9( مع االلتفات إلى أن تغيير األرقام 
العربية  الحروف  لتغيير   

ً
تمهيدا يكون  أن  ُيخ�ضى 

نفسها.
تمسك املشرق باألرقام العربية األصيلة )0، 1، 2، . 2

 على اللغة العربية 
ٌ
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9( فيه حفاظ

بجانب  الحروف  من  مفرداتها  تتشكل  التي  ذاتها 
 على هويتنا، وٌيْسٌر 

ٌ
هذه الصورة من األرقام وحفاظ

التي  العربية  البلدان اإلسالمية غير  بين  للتواصل 
تستخدمها، فاألرقام العربية األصيلة أكثر مالءمة 
على  بها   

ً
والتصاقا إليها  وانتماًء  العربية  للحروف 

 من األرقام 
ً
مّر العصور، عالوة على أنها أكثر كفاءة

الغربية، ومن ثمَّ يكون من املنطقي أْن يتوحد العرب 
جميعهم على األرقام العربية األصيلة. فالتمسك بها 

تمسك بالعربية.
األرقام . 3 بقضية  املهتمين  أنظار  املجتمعون  يلفت 

العربية املشرقية إلى القرار الحاسم الذي سبق أن 

بالتمسك  بالقاهرة(  العربية  اللغة  )مجمع  اتخذه 
)اتحاد  وقرار  األصيلة،  املشرقية  العربية  باألرقام 
املجامع العربية( الذي يدعو بالد )املغرب العربي( 
التي تستخدم األرقام الغربية بالعودة إلى استعمال 
استقر  التي  األصيلة  املشرقية  العربية  األرقام 

استعمالها من قرون عديد..
يو�ضي املجتمعون الجمعية املصرية لتعريب العلوم . 4

أن تبلغ السيد عمرو مو�ضى – أمين عام الجامعة 
ُيولي  بأْن  رجاءهم  للندوة  األول  والراعي  العربية- 
قضية األرقام العربية املشرقية األصيلة ما تستحقه 
 
ً
 على حقائق التاريخ، وحفاظا

ً
من اهتمام اعتمادا

تواصل  على   
ً
وحرصا العربية،  األمة  ُهوّية  على 

حاضرها بتراثها املجيد في ضوء الحقائق التأريخية 
والدوافع القومية امللحة التي أظهرتها الندوة.

الهيئة . 5 تبذلها  التي  الجهود  املجتمعون  يؤيد 
املصرية العامة للتوحيد القيا�ضي، ولجنة تقنيات 
املعلومات، إلصدار توصيف معتمد لتنميط شكل 

األرقام العربية والرموز األساسية املتعلقة بها.
واملؤسسات . 6 والهيئات  باألفراد  املجتمعون  يهيب 

بجميع البالد العربية، ومنها هيئات تحرير الصحف 
يتبنوا  أْن  النشر،  ودور  والدوريات،  واملجالت 
قضية الرقم العربي األصيل )0، 1، 2، 3، 4، 5، 
6، 7، 8، 9( وأن يستعملوه باألسلوب واملواصفات 
الصحيحة في مختلف مناشطهم وأعمالهم، وكذلك 
وهيئات  واملؤسسات  األفراد  املجتمعون  يشكر 
استعمال  أعادت  التي  والدوريات  املجالت  تحرير 

الرقم العربي األصيل بعدما هجروه بعض الوقت.

وأقام )اتحاد املهندسين العرب( و)نقابة املهندسين   -2
يوم  العلوم(  لتعريب  املصرية  و)الجمعية  املصرية( 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة 1422هـ السادس 
والعشرين من كانون الثاني 2002م، ندوة )القياسات 
الهندسية في تدعيم منظوم األرقام العربية(( في رحاب 
املوارد  وزير  رعاية  تحت  املصرية(  املهندسين  )جمعية 
املالية والري، وشارك في الندوة عدد كبير من أساتذة 
الرقم  بقضية  واملهتمين  الهيئات،  وممثلي  الجامعات، 

العربي من داخل مصر وخارجها.
انتهت الندوة إلى التوصيات التي انتهت إليها )ندوة األرقام 

العربية – حيثيات وأحكام(.
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وكانت جامعة األزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة   -3
)ندوة  عقدت  قد  العلوم  لتعريب  املصرية  والجمعية 
الخطوات العلمية إلقرار استخدام األرقام العربية( في 
الثاني من ذي القعدة 1418هـ- األول من آذار 1998م، 
وأكدت ما أكدته الندوات الالحقة، أن األرقام األصيلة 
 في 

ً
 في الكتابة العربية، وأوسع انتشارا

ً
أقدم استخداما

البالد العربية واإلسالمية.

ُعني املجمع العلمي العراقي باألرقام العربية ونشرت   -4
 
ً
مجلته )املجلد 31، الجزء الرابع 1400هـ-1980م( بحثا
بعنوان )األرقام العربية( للدكتور أحمد مطلوب تعرض 
فيه لتاريخ األرقام وأصالتها واستقرارها في الوطن العربي، 
والعالم اإلسالمي منذ عدة قرون، وانتهى البحث إلى أن 

ؤدي إلى:
ُ
دعوة األخذ بالرقم املغترب ت

قطع الصلة بكتب التراث العربي واإلسالمي.. 1
إعادة طبع الكتب بالرقم املغترب.. 2
تحويل ألف مليون عربي ومسلم إلى أسلوب جديد . 3

في كتابة األرقام.
دفع الدول اإلسالمية إلى تغيير الحرف العربي ليالئم . 4

الرقم الجديد.
تمزيق وحدة الثقافة العربية.. 5
الحرف . 6 الستعمال  بعضهم  إليه  دعا  ما  تحقيق 

الذي ال  املغترب  الرقم  ينسجم مع  الذي  الالتيني 
يؤدي دوره في اللهجة املحكية املشتركة.

للشيخ  دراسة  1982م   - 1402ه  سنة  املجمع  ونشر 
محمد حسن آل ياسين – رحمه هللا- بعنوان )األرقام 
العربية – مولدها - نشأتها – تطورها( تعرض فيها لنشأة 
األرقام واملراحل التي مرت بها، ورّد ما ذهب إليه بعضهم 
من أّن العرب تبنوا الرقم املغترب في العصر الحديث، 

.
ً
 في بعض األقطار أخيرا

ّ
على الرغم من أنه لم يشع إال

 يذكر الشكل املغربي 
ً
وانتهى الشيخ إلى )أننا لم نجد نصا

أو   )600( سنة  املتوفى  الياسمين  ابن  نص  من  أقدم 
)601( في حين أّن تلك األرقام األصيلة كانت هي السائدة، 
قبل  واإلسالمية  العربية  األصقاع  جميع  في  واملنتشرة 
ذلك التاريخ بكثير، وكانت هي املستعملة في الكتابات، 
واأللواح واملؤلفات املعنية بمسائل العلوم والرياضيات 
منذ القرن الثالث الهجري، أي قبل عصر ابن الياسمين 

.)
ً
بثالثة قرون تقريبا

وأنهى الشيخ دراسته بقوله: )فهذه خالصة وافية لتاريخ 

األرقام العربية في مولدها ببغداد، ونشأتها على يد العرب 
في كل أمصارهم، وتطورها في األندلس واملغرب، عرضت 
فيها جميع ما قيل فيه من حيث النسب والحسب، ومن 
واالنتقال  النقل  حيث  ومن  والتطوير،  التحوير  حيث 
ف 

ّ
والحل والترحال.. وكانت الحقيقة الثالثة التي تكش

عنها هذا البحث أّن الشكل العربي البغدادي في كتابة 
األرقام هو األصل األصيل لها في تراث هذه األمة، وأّن ما 
عداه مما يتداوله بعض العرب اليوم إنما هو شكل مغّير 
ومحّرف عن األصل املذكور، وقد طرأ عليه هذا التغيير 

والتحريف من بعد.

 علّي في الختام أن ال أنهي الحديث قبل أن 
ً
وأجد لزاما

، وأكرر ما سبق لي قوله )في مقالة األرقام 
ً
أقسو قليال

العربية في حلها وترحالها املنشور في مجلة آفاق عربية 
– بغداد – العدد 12- السنة الخامسة آب – 1980م(، 

فأتساءل بمرارة وألم وأقول:
هل ستجني األمة العربية من وراء تغيير أرقامها الشائعة 
 في دنيا العلم أو ثمرة في حقول املعرفة؟ 

ً
املتداولة مكسبا

وهل ستترتب فائدة ما – أي فائدة_ على إثارة الضجيج 
ُيَعدُّ من األصالة –  والعجيج حول هذه األرقام؟ وهل 
ونحن من دعاتها وحماتها فيما تدعي- ومن الوفاء لبغداد، 
ونحن من املتحمسين إلحياء أمجادها فيما نزعم – أن 
الجهل،  أشنع  تاريخه  يجهل   

ً
جديدا  

ً
عربيا  

ً
جيال نربي 

وينظر إلى أرقامه األصيلة التي زخر بها تراثه العظيم في 
الرياضيات والفلك والعلوم نظرة الجاهل أو املنكر، بل 
سيحتاج في املستقبل إلى من يفك رموزها حاجته إلى من 

يقرأ له الكتابات البابلية والخطوط الهيروغليفية(.
ونشرت مجلة املجمع العلمي العراقي )املجلد 39 – الجزء 
 للدكتور جميل املالئكة 

ً
الثالث- 1409هـ- 1988م( بحثا

– رحمه هللا- بعنوان )موجز في تطور األرقام( تعرض 
فيه لنشأة األرقام، والنظام العشري، وانتقالها إلى أوربة 

 ينسجم مع الحرف الالتيني.
ً
لتأخذ شكال

 - األول 1408هـ  الجزء   –  39 )املجلد  املجلة  ونشرت 
)تطور  بعنوان  البكري  عادل  للدكتور   

ً
بحثا 1988م( 

العرب  واستعمال  واملغربية  املشرقية  العربية  األرقام 
لألرقام املغربية منذ القديم( تعرض فيه لتأريخ األرقام، 
 من األرقام املشرقية واملغربية ذو أصول 

ً
وانتهى إلى أن )كال

عربية وهما يتساويان بانتسابهما إلى العرب، ومن األصح 
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أْن ُيعمم استعمالهما في البالد العربية في الوقت الحاضر 

كشكلين متميزين من أشكال األرقام العربية، وذلك من 

أجل تحقيق وحدة ثقافية عربية في الوطن العربي من 

مشرقه إلى مغربه()1(.

ق الدكتور أحمد مطلوب على ذلك كله بقوله:
ّ
وعل

»فماذا يراد من إلغاء الرقم العربي األصيل الذي تطور 

منذ  واملسلمون  العرب  واستعمله  العربي،  الحرف  مع 

والعلوم  والهندسة  الحساب  وكتب  العّد،  في  القديم 

واملؤلفات املختلفة.

والرقم  بالثوابت،  التمسك  تقت�ضي  األمة  وحدة  إّن 

األصيل )0، 1، 2، 3...( من تلك الثوابت، ال استعماله 

مع الرقمي املغترب الذي يؤدي إلى تمزيق وحدة الثقافة 

في الوطن العربي.

ولعل فيما جاء في هذه البحوث، وما انتهت إليه )اللجنة 

و)جمعية  والثقافة(  والعلوم  للتربية  املصرية  الوطنية 

األصيل  بالرقم  االلتزام  يجعل  ما  املصرية(  املهندسين 

 بالثواب، وبما يستعمله معظم العرب واملسلمين 
ً
تمسكا

في أنحاء املعمورة اليوم..

إن الدعوة إلى إلغاء الرقم العربي واألخذ بالرقم املغترب 

القرآن  لغة  للقضاء على  بدأت  التي  السلسلة  هي من 

الكريم، كاألخذ بالعامية، وتيسير النحو – بمعنى تغييره- 

 ،
ً
واألخذ بالحرف الالتيني، ومن يدري ماذا سيطلع غدا

إّن  الدعوات،  تتوقف  ولن  تنتهي،  لن  السلسلة  ألّن 

 
ً
الوطن العربي والعالم اإلسالمي مستهدفان، ال سياسيا

 فحسب، وإنما عقيدة وثقافة وهوية ليصال 
ً
واقتصاديا

إلى املجهول. واملجمع العلمي إذ يعيد طبع البحوث التي 

نشرها قبل سنوات – يسعى إلى أْن يطلع عليها النشء 

الجديد، ليعلم أّن ما سمي بالرقم املشرقي هو األصل 

الثقافة  وحدة  وأّن  العربي،  الحرف  مع  ينسجم  الذي 

الحرف  ُيفرض  أن  قبل  به،  االلتزام  تقت�ضي  العربية 

الالتيني لينسجم مع الرقم الذي بدأ خطوة في طريق 

قبل  واالهم  وَمْن  املستشرقون  به  نادى  الذي  التغيير 

سنين«)1(.

أثر هذه التحديات في األسماء الجغرافية
األسماء  على   

ً
سلبيا  

ً
تأثيرا تؤثر  التحديات  هذه  إن 

الجغرافية، ويتضح ذلك في اآلتي:

لهجات . 1 إلى  الفصيحة  العربية  اللغة  تحول  إن 

 ،
ً
 وكتابة وإعرابا

ً
عامية يؤثر في االسم الجغرافي نطقا

 وداللة، مما يفقده قيمته وارتباطه بتطور 
ً
وصرفا

باملكان  الوثيقة  وعالقتها  وتاريخها  املجتمعات 

والبيئة واملفاهيم والقيم والعادات والتقاليد.

إن تحول الحرف العربي إلى الحرف الالتيني يعني . 2

وأن  العربية،  لكتابة  مغايرة  كتابة  مع  التعامل 

واإلمالء،  النطق،  في  تغيير  إلى  يؤدي  التحول  هذا 

والداللة، كما أنه يعني قطع الصلة بين تراث هذه 

تطورها  في  عثرة  حجر  ويكون  وحاضرها،  األمة 

وتقدمها العلمي. كما أنه يؤدي إلى فو�ضى في نطق 

األسماء الجغرافية وكتابتها.

العربية . 3 األرقام  باسم  املعروفة  األرقام  إستخدام 

املستعملة في تراثنا العربي، واملعتمدة في كتاباتنا 

في  املستخدمة  األرقام  تكون  وأن  يتبع،  أن  أولى 

إلى  وما  التوضيحية  والرسوم  واللوحات  الخرائط 

ذلك، ألنها تتناسب مع طبيعة الخط العربي، وما 

 
ً
 أساسيا

ً
اعتاد عليه أبناء العربية، وألنها تمثل رابطا

بين الحقول املعرفية في مجاالت الجغرافيا املتعددة 

في القديم والحديث.

املراجع
وآخرين، . 1 مطلوب  أحمد  تأليف  العربية،  األرقام 

منشورات املجمع العلمي العراقي، 2009/1430م.
لسنة . 2  )19( رقم  العربية  اللغة  مجمع  قانون 

2015م.
لسنة . 3  )25( رقم  العربية  اللغة  حماية  قانون 

2015م.
4 .. www.majma.org.jo موقع مجمع اللغة العربية



40       األسماء الجغرافية      

مصادر دراسة اإلسم الجغرافي للموقع األثري:

الثالث 	  تحتمس  قوائم  في  املصرية  النصوص 

وامينوفس الثاني والثالث ورمسيس الثاني والثالث 

ونصوص تل العمارنة.

الكتابات السومرية والكتابات املسمارية األكادية.	 

النقوش السامية وقد وصلنا منها عدد محدود من 	 

في  إنتشارها  منطقة  في  الجغرافية  املواقع  أسماء 

بالد الشام.

عربية 	  قبائل  وهي  والثمودية  الصفوية  النقوش 

عاشت في القرن األول والثاني قبل امليالد في جنوب 

وتميزوا  العربية  الجزيرة  وشمال  األردن  وشرق 

في  املنتشرة  الصخرية  والنقوش  الكتابات  بكثرة 

البادية األردنية وقد وثقت أسماء األعالم واملواقع 

واملعامالت التجارية ورسوم للحيوانات التي كانت 

تعيش باملنطقة.

لنا العديد 	  نقش امللك املؤابي ميشع الذي خلف 

من أسماء املواقع الجغرافية مثل ديبون )ذيبان( 

وعطروت )عطروز( وبعل معين )ماعين(.

كتاب العهد القديم: يعتبر مصدرا هاما في دراسة 	 

هنادي عمر الطاهر/ مدير مديرية ادارة املواقع األثرية /دائرة اآلثار العامة/ األردن

للمواقع  الجغرافية  التسميات  أصول 
األثرية األردنية

اسة اإلسم الجغرافي للموقع األثر

هناك عالقة وثيقة ما بين الجغرافيا والتاريخ والتراث نشأت من حركة اإلنسان على الرقعة الجغرافية، وإن 
نشاط اإلنسان وتفاعله على الرقعة الجغرافية من عمائر ومنشآت، وفنون وصناعات، وقيم وأخالق، شعائر 
وطقوس ومعتقدات هو سطور التاريخ التي نسجها اإلن��س��ان على الرقعة الجغرافية وه��ذا ما يعرف بالتراث 

الحضاري للشعوب.
إن الفهم الصحيح لألسم الجغرافي وتفسيره ُيساهم في فهم العمق التاريخي ويساعد الباحث واآلثاري على كتابة 
قصة املكان. فدراسة اإلسم الجغرافي للموقع األثري ومدلوالته ال يقل أهمية عن البحث والتنقيب في املوقع 

األثرية.

في  بكثره  وردت  والتي  األصل  الكنعانية  األسماء 

أسفاره.

أم 	  في  اسطفان  القديس  وكنيسة  مادبا  خارطة 

الرصاص وكنيسة ماعين وغيرها: وثائق جغرافية 

للمواقع الجغرافية من  العديد من أسماء  تحوي 

األردن وفلسطين ودلتا النيل.

من 	  وهي  والجغرافيين:  واملؤرخين  الرحالة  كتب 

خصوصا  الجغرافية  لألسماء  األساسية  املصادر 

والرابع  التاسع  القرن  بين  ما  كتبت  التي  املعاجم 

عشر امليالديين.

املصادر 	  أهم  من  العثمانية:  والسجالت  الدفاتر 

التي تعود إلى القرن السادس عشر امليالدي، والتي 

احتفظت بالعديد من أسماء املدن والقرى واملزارع، 

الياس  ومار  الفحم  وأم  قيس(  ام  )مكيس:  مثل 

 من مصادر دراسة الحياة 
ً
وأدر...الخ. وتعتبر ايضا

الفترة  تلك  في  لألردن  واالجتماعية  االقتصادية 

الزمنية.

القطع النقدية: والتي ضرب عليها مدينة الصك.	 

امليثولوجيا الشعبية من السكان املحليين	 
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ً
تصنف األسماء الجغرافية للمواقع األثرية لغويا

الى عدة اصول:
أسماء ذات اصول كنعانية

الكنعانية تضم لهجات متعددة تطور بعضها ليصبح 
لغة مستقلة، واهم هذه اللهجات األوجريتية والفينيقية 
والعبرية القديمة واملؤابية والعمونية واألدومية، تركزت 

جميعها في بالد الشام.
عّمان: وهي ربة عمون الكنعانية وتعني املكان املرتفع	 
الربة: وهي ربة مؤاب بالكنعانية بمعنى املكان املرتفع 	 

من أرض مؤاب
زي: مأخوذة من »زيو« الكنعانية وتعني املكان البهيج 	 
الياهون: وتعني املكان املطل	 

أسماء ذات أصول آرامية
تنتشر األسماء ذات األصول اآلرامية في سوريا ولبنان 

بشكل أكبر من األردن وفلسطين.
مادبا: وتعني األرض الطيبة	 
راكين: وتعني املنحدر	 
وتعني 	  »كثربا«  اآلرامية  الكلمة  من  وهي  ربا:  كفر 

املدينة الرئيسية
الكرك: اسم آرامي من »كرك موبا«  وكرك أو كركا 	 

تعني املدينة املسورة أو املحصنة. 
يرقا: وتعني اللون األخضر	 

أسماء ذات أصول عربية
البصة/ وادي السير: وهي كلمة عربية تعني املياه 	 

الضحلة
الواضح، 	  املرتفع  املكان  وتعني  مادبا  جلول: شرق 

وجل ال�ضيء: معظمه
أم قيس: اشتقت من : مكس جمعها مكوس وهي 	 

ضريبة كانت تؤخذ في الفترة العثمانية وقد كانت أم 
قيس مكان حدودي تجمع فيه الضرائب.

قبور 	  قرب  تزرع  اسم شجرة  والسدرة  أم سدرة: 
األولياء

رجم امللفوف: وأخذ اإلسم نسبة إلى البناء الدائري 	 
امللتف

أم العمد: التي تمتاز بكثرة األعمدة األثرية املتناثرة.	 
املريغة أو املريغات: وتعني الروضة.	 

أسماء إغريقية والتينية
أطلقت  بأنها  والرومانية  اليونانية  الحضارتين  تميزت 
على املدن واملواقع أسماء جديدة تتناسب مع الثقافة 

السائدة.
فيالدلفيا: وهو االسم اليوناني ملدينة عّمان وأطلق 	 

فيالدلفوس  بطليموس  اإلمبراطور  قبل  من  عليها 
وتعني باليونانية »الحب األخوي«

كثيف 	  املكان  باليونانية  وتعني  )جرش(:  جراسيا 
األشجار.

سوف: كلمة التينية وتعني النهر او الينبوع. 	 
سالتوس )السلط( : التينية األصل وتعني الغابة.	 
أرابيال: وهي مدينة إربد وتعني باالغريقية األسود.	 
اللجون: وهي باليونانية والالتينية تعني الفيلق.	 

مصادر أخرى اشتق منها اإلسم الجغرافي للمواقع 
األثرية

األحداث التاريخية أو الدينية التي مرت عليها.	 

األسطورة والحكاية الشعبية السائدة في املكان.	 

الطبيعة الطبوغرافية للمكان واألرض.	 

الوظيفة أو الخدمات التي تقدمها.	 
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األحداث التاريخية أو الدينية
بمرور 	  السائد  اإلعتقاد  إلى  نسبة  مو�ضى:  عيون 

سيدنا مو�ضى عليه السالم إلى هذا املكان وعندما 
ضرب بعصاه األرض وانفجرت املياه منها.

جبل النبي هارون: هو الجبل الذي يوجد عليه مقام 	 
النبي هارون عليه السالم

وادي شعيب: مقام النبيِ شعيب	 
غور أبو عبيدة: قبر الصحابي أبو عبيدة عامر ابن 	 

الجراح
جبل التحكيم في أذرح: املكان الذي تم التحكيم فيه 	 

بعد معركة الجمل بين معاوية بن أبي سفيان وعلي 
بن أبي طالب.

كهف النبي لوط: يعتقد أنه املكان الذي اختبيء فيه 	 
النبي لوط بعد خسف األرض في البحر امليت )قرى 

قوم لوط، سدوم وعمورة(.
املغطس: مكان عماد السيد املسيح عليه السالم.	 

 الشكل الطبوغرافي أو التضاري�ضي للمكان
يوجد دالالت وصفية تحملها أسماء املدن والقرى وهي 
وصف جغرافي للمنطقة حيث يصف االسم شكل املكان 

أو مميزاته وظواهره.
تل أم البساتين/ناعور	 
تل أم البرك األثري/ناعور	 
جبل الكر�ضي/ وادي السير	 
الحجارة 	  الستخدام  األبيض/الجبيهة:  الرجم 

الكلسية البيضاء في بناء البرج.

امليثولوجيا الشعبية
 السم املكان لغرابته 

ً
جاءت الحكايا الشعبية إما تفسيرا

ونسج قصة خيالية تفسر االسم الجغرافي، أو أن املكان 
قد أخذ تسميته من الحكايا الشعبية السائدة.

السكان 	  نسج  االسم  لغرابة   
ً
نظرا مادبا:  عطروز/ 

املحليون حكايا لتفسير االسم وهي أن عطروز هي 
مملكة الجن واالسم قد نسب إلى ملك الجن عطا 

وزوجته روز.
قصر 	  وجود  إلى  نسبة  العبد:  قصر  األمير/  عراق 

ضخم في املنطقة وتقول الحكايا الشعبية أن هناك 
عبدا كان قد تزوج بإبنة امللك أثناء غيابه واستولى 

على الحكم.

تعلو 	  جرة  لوجود  سميت  فرعون/البترا:  خزنة 
السكان  يعتقد  والتي  للخزنة  الصخرية  الواجهة 

املحليينأنها تحوي كنوز فرعون.
خربة سارة: وسارة مشتقة من كلمة »سير« وهي 	 

)تير باآلرامية( وهي املدينة املسورة ويعتقد السكان 
املحليين أن امللكة سارة قد حكمت املنطقة.

وظيفة املكان
لوجود 	  نسبة  سمي  وقد  الشوبك:  الدباغات/  بئر 

أشجار كان يستخدم لحائها في دباغة الجلود
خربة النحاس/ وادي عربة: مكان استخراج معدن 	 

النحاس ويكثر على سطح االرض في تلك املنطقة 
خبث النحاس.

املراجع
طوقان، فواز 1970  »مسلة ميشع ملك مؤاب« 	 

حولية دائرة اآلثار العامة، العدد 15. عمان.
املعاني، سلطان 1994  أسماء املواقع الجغرافيا 	 

وداللية.  اشتقاقية  دراسة  الكرك،  محافظة  في 
منشورات جامعة مؤتة.

نصير، ركاد 2010  املعاني اللغوية ألسماء املدن 	 
الهاشمية.  األردنية  اململكة  في  وأحواضها  والقرى 

منشورات وزارة الثقافة.
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التاريخ عبر  ومسمياته  العربي  الخليج 

الخليج العربي عبارة عن مسطح مائي يبلغ طول سواحله 

من  الشرق  إلى  ويقع  عربية،  ثلثاها  كم،   3600 نحو 

ر  قدَّ
ُ
شبه جزيرة العرب وإلى الغرب من هضبة إيران، وت

مساحته بحوالي  239000 كم مربع )أي ما يعادل مساحة 

 ،
ً
بريطانيا وايرلندا الشمالية(، معدل العمق 100م تقريبا

طوله حوالي 1350 كم وعرضه يتراوح ما بين 27كم إلى  

285كم، ويقع بين خطي طول:)30´49°-00´56°( غرب 

شمال   )°30´00   - غرينتش، وخطي عرض :) 30´°20 

خط اإلستواء.

تعّرَض املؤرخون وأهل اللغة لبيان حدود شبه الجزيرة 

 الَعَرب 
ُ
العربية، فقال صاحب  " تاج العروس"   َجزيَرة

ِم )البحر 
ْ
أ  به َبْحُر الهْند )بحر العرب( وبْحُر الشَّ

َ
ما  أحاط

ة من جَهة 
َ
 والُفراُت، فالُفراُت وِدْجل

ُ
ة

َ
املتوسط( ثم ِدْجل

َل فيه بحُر 
َ
رِقها وبحُر الهند من َجُنوبها إلى َعدَن وَدخ

ْ
َمش

 
َ
ة

َ
 إلى أْيل

َ
ة

ّ
البصرة )الخليج العربي( وَعّبادان وساحُل مك

َل فيه بحُر 
َ
مال وَدخ م على ِجهة الشَّ

ْ
أ ُزم وبحُر الشَّ

ْ
إلى الُقل

بَل 
ْ
أق التي   

َ
الناِحية  

َ
اِلط

َ
ُيخ ْرُدّنِ حتى 

ُ
األ وم وَسواِحُل  الرُّ

 العرب 
ُ
قل عن األصمعي :- جزيرة

ُ
منها الُفرات، وكذلك ن

من أق�ضى عدن أبين إلى أطرار )أطراف( الشام، هذا هو 

 إلى ريف العراق. 
َ
الطول، والعرض من جدة

 وما 
َ
وقال أبو عبيد عن األصمعي :" أنَّ عرضها من جدة

واالها من ساحل البحر إلى أطرار )أطراف( الشام". 

يتضح من ُمجمل هذه األقوال - على تفاوتها - أّن الخليَج 

يدخُل في حدود شبه جزيرة العرب ألّن اللساَن العربي في 

كلها شائع.

الخليج العربي هو ج��زٌء ال يتجزأ من الوطن العربي، أو الوطن العربي الكبير، أو العالم العربي  حيث  ُيطلق 
 إلى 

ً
هذا  اإلصطالح على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة ودين مشترك تمتد من املحيط األطل�ضي غربا

 الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال 
ً
، شامال

ً
بحر العرب والخليج العربي شرقا

أفريقيا وشرقها.
: 

ً
 جغرافيا

��ل��ت أو أص��ب��ح��ت ض��م��ن ب���ل���دان م���ج���اورة م��ث��ل إق��ل��ي��م ) األح������واز( /ع��رب��س��ت��ان 
ُ
ي��ض��م ال���وط���ن ال��ع��رب��ي أرا�ض�����ي اْح��ت

) ال��ذي احتلته إي���ران ع��ام 1925 ( ول���واء اس��ك��ن��درون )واألق��ال��ي��م السورية الشمالية  التي سلمتها فرنسا إلى 
تركيا ع���ام1921( )وج��زر الكناري وسبتة ومليلة وصخرة الحسيمة( املغربية تحت اإلستعمار اإلسباني منذ 
ع��ام1497، والجزر اإلماراتية )طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو مو�ضى( املحتلة من إي��ران  منذ ع��ام1971، 

كما يطالب الصومال بإقليم )أوغادين( الذي تحتله أثيوبيا منذ عام 1887.
يستخدم معظم العرب مصطلح » الوطن العربي«، بينما تستعمل أطراف غربية أو متأثرة بالغرب مصطلح 
» العالم العربي« أو حتى »ال��ش��رق األوس��ط وشمال إفريقيا« مثل وزارة الخارجية األمريكية لإليحاء بوجود 

اختالفات كبرى بين األقطار العربية.

حممود ح�سني ملكاوي/ ع�سو اللجنة الوطنية الأردنية للأ�سماء اجلغرافية
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 ضفتي الخليج:
ُ
سكان

 	 : العربية  الدول  تقع  الغربية  الضفة  فعلى   

)ُعمان، اإلمارات، البحرين، قطر، السعودية، 

الكويت، والعراق(.  

عربستان 	  إقليُم  يقع  الشرقية  الضفة  وعلى   

قبائل  وسكنْته  إليه  هاجرت  الذي  )األحواز(، 

أنَّ  َسّجلت  التي  اآلثار  عليه  تدلُّ  كما  عربية، 

الخامس  األلف  منذ  لهجرتهم  تاريخ  أقدَم 

قبل امليالد، وقد خاضت هذه القبائل معارك 

شرسة في سبيل اإلحتفاظ باستقالليتها من زمن 

اإلسكندر األكبر وحتى اململكة الساسانية التي 

العرب، فسمحت  باستحالة إخضاع  اقتنعت 

ذاتي،  باستقالل  تتمتع  إمارات  بإنشاء  لهم 

مقابل دفع ضريبة سنوية للملك الساساني. 

ثم عادت إيران إلى محاولة إخضاع إقليم عربستان إلى 

ْهر 
َ

ْمش رَّ
ُ
رة)خ حمَّ

ُ
سيطرتها فدخل الجیش اإلیراني مدینة امل

( عام  1925.
ً
حاليا

بن  بكر  قبائل  أن  اإليراني أحمد كسروي  املؤرخ  يؤكُد 

تسيطر  كانت  دارم  بني  و  وبني سعد  وبني حنظلة  وائل 

القبائل  ثم خضعت  اإلسالم،  مجيء  قبل  اإلقليم  على 

العربية للمناذرة، من سنة 368م إلى 633م، وبعد الفتح 

ت هذه القبائل في القبائل العربية األكبر 
َّ
اإلسالمي انحل

منها، والتي استوطنت املنطقة في السنوات األولى للفتح 

اإلسالمي الذي ق�ضى على اإلمبراطورية الساسانية.

وقد أدى سقوط الدولة العيالمية على يد نبوخذ نصر 

البابلي خالل القرن السادس قبل امليالد والتي كان سكانها 

قبل سقوطها من الساميين إلى وصول الفرس إلى املنطقة 

على شكل مجموعات، وعلى الرغم من ذلك بقي إسُم 

 بعد ذلك وعلى مدى قرون.
ً
الخليُج  العربي ُمتداوال

اإلقليم  احتاللها  منذ  اإليرانية  السلطات  وتسعى 

)عربستان(، إلى تغيير ديمغرافيته وطْمس املعالم العربية 

عت هجرة غير األصول العربية إليه،لتزيد نسبة  فيه، فشجَّ

غير العرب، وقامت بتغيير إسم عربستان إلى خوزستان، 

وغيرت األسماء العربية األصلية للمدن والبلدات واألنهار 

رة على سبيل  حمَّ
ُ
وغيرها من املواقع الجغرافية، فمدينة امل

ْهر - وهي 
ّ

ْمش رَّ
ُ
املثال غيرت الحكومة اإليرانية اسمها إلى خ

البلد األخضر-،  فمنطقة األحواز  بمعنى  كلمة فارسية 

من   %90( النفط  وخاصة  الطبيعية،  بمصادرها  ثرية 

رعن ذلك  إنتاج إيران النفطي مصدره عربستان(، وُيعّبِ

الرئيس اإليراني األسبق محمد خاتمي )وهو من القومية 

األذرية( بقوله »إيران با خوزستان زنده است« ومعناه 

)إيران تحيا بخوزستان(.

تواجد فعلي على  يكن إليران  لم  أنه  يتضح  تقدم  مما 

الخليج إال باحتالل األحواز/ عربستان )1925( والجزر 

نة في الخريطتين التاليتين. اإلماراتية )1971( واملبيَّ
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الكلــــدان« 	  بالد  »ببحـــر  العربيُّ   الخليُج  ُسمــيَّ  

)قبــــل  األول  األلــــف  مـــــن  األول  النصف  خـــــالل 

امليالد(.

أصبح إسمه »بحر الجنوب« خالل النصف الثاني 	 

من األلف األول قبل امليالد، وقد أدى سقوط 

البابلي  نصر  نبوخذ  يد  على  العيالمية  الدولة 

كان  والتي  امليالد  قبل  السادس  القرن  خالل 

إلى وصول  الساميين  قبل سقوطها من  سكانها 

الفرس إلى املنطقة على شكل مجموعات، وعلى 

الرغم من ذلك بقي إسم الخليج  العربي بعد ذلك 

وعلى مدى قرون. 

 من الدهر بإسم »البحر 	 
ً
ُعرف الخليج العربي حينا

من  مشتقة  كلمة  وهي   ،Erythraean االرثيري« 

Erythros والتي تعني » األحمر« باللغة اليونانية، 

 )Strabo( )بالالتينية  ستراسبون  اه  سمَّ وقد 

باليونانية )Στράβων ( عاش 64 أو 63 ق.م، 

اه  وهو عالٌم نحوي وجغرافي يوناني معروف  سمَّ

يسميه  كان  أخرى  أحيان  وفي  األحمر،  بالبحر 

أيضا بالخليج العربي.

 سماه اآلشوريون والبابليون واألكاديون : »البحر 	 

الجنوبي« أو »البحر السفلي« )lower sea(  وهو 

 upper( »البحر املتوسط ويقابله » البحر العلوي

أي  نارمرتو  اآلشوريون   عليه  أطلق  كما    )sea

.)bitter sea(  »البحر املّر«

  سماه الفرس »بحر فارس«، قيل التسمية ُعرفت 	 

في أول األمر من قبل امللك الفار�ضي داريوش األول 

)521-486 ق.م( في كالمه »على البحر الذي يربط 

بين مصر وفارس«. والراجح أن اإلسكندر األكبر 

هو أول من أطلق تلك التسمية بعد رحلة موفده 

أمير البحر نياركوس عام 326 ق.  م، وقد عاد من 

الهند بأسطوله بمحاذاة الساحل الفار�ضي، فلم 

يتعرَّف إلى الجانب العربي من الخليج، مما دعا 

اإلسكندر إلى أن ُيطلق على الخليج ذاك اإلسم، 

 بطريق التوارث.
ً
وبقي ُمتداوال

اُه العرُب »خليج البصرة« أو »خليج ُعمان« 	  سمَّ

أو »خليج البحرين« أو »خليج القطيف« ألن هذه 

التي   للسفن 
ً
املدن الثالث كانت تتخذه ُمنطلقا

اسم  ويعود  مياهه،  على  وتسيطُر  عبابه  تمخر 

»بحر البصرة« إلى فترة الفتح اإلسالمي في عهد 

الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.

العربي  الخليج  وبلدات  ُمدن  أنَّ  الدراسات  أكدت   

كانت  وسواحلها،  وأطرافها  العربية  الجزيرة  وشبه 

ترتبط بنشاٍط تجاري ورعوي وأحيانا سيا�ضي فيما 

بينها وعلى الجانبين الشرقي والغربي من الخليج، وهو 

اإلتحاد  أو  الحّرة  البينية  بالتجارة  اليوم  يعرف  ما 

اإلقتصادي، وهذا ما تؤكُده خريطة تواجد القبائل 

العربية على جانبي الخليج، فقد كانت في شبه الجزيرة 

العربية الكثير من الحضارات، كحضارة عاد وثمود، 

وكذلك املدن واألماكن الحضرية منذ أقدم العصور 

اإلنسانية مثل :

	 Magan:  سلطنة عمان حاليا 

	 Melukha : دولة اإلمارات العربية املتحدة حاليا

	 Delmon: مملكة البحرين حاليا

	 Catara:
ً
قطر حاليا

	 Bait Yakin :الكويت حاليا

سماه الرومان »الخليج العربي« وممن أطلق تلك 	 

األول  القرن  في  بليني  الروماني  املؤرخ  التسمية 

.The Younger  Pliny للميالد

ويذكر د. عبد الوهاب عّزام أنَّ الساحل الشرقي من 

الخليج كان يسّمى القطيف، وَيذكر صاحب التعريفات 

الشافية أن الخليج كان ُيسّمى »بحر القطيف«. أما 

شبرنكر فينّص على أنه كان يسّمى »خليج القطيف«، 

قبل أن ُيعرف بأي اسم آخر.
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املراجع:
	 )King , L.W.1907.Chronicles of Early kings.  London ,vol.11(

	 )Winckler,H.1889.DieKeilschrittexteSargons.Leipzig,p37(

	 )Enoy Vol2. P 821  تاريخ العرب قبل اإلسالم (

دت تسمية الخليج العربي عند الرومان واإلغريق 
ّ
تأك

وهو  املصادر  تشير  كما  غيرهم  عند  الحال  هو  كما 

سترابون  لسان  على  تحديدا  أرابيكوس(  )ساينوس 

اإلغريقي )58 قبل امليالد – 23 ميالدية ( وهو في ذلك 

يستشهد بأقوال مؤرخين إغريق آخرين يعود تاريخهم 

إلى قبل القرن الثالث قبل امليالد ومنهم إيراتوستين 

اإلغريقي، مما يؤكد أن هذه التسمية كانت سائدة 

عي�ضى  نبي هللا  ميالد  قبل  قرون،  بعدة  امليالد  قبل 

التي  العربية،  املسّميات  من  وغيرها  السالم(  )عليه 

طلقت من قبل العرب واملؤرخين األجانب قديما على 
ُ
أ

الخليج العربي كما أسلفنا، بل وأن هذه التسمية كانت 

معروفة لدى شعوب وممالك آسيا مثل الهند والصين 

وبالد الرافدين وعيالم وأفريقيا وكذلك في بالد النيل 

)أي مصر والسودان( والحبشة وشعوب أوروبا ولم 

يكن في أرض املعمورة آنذاك دول وأقوام غيرهم فهذه 

هي مناطق الحضارات التي ُوجدت بذلك الوقت. 

إن الجغرافيا والتاريخ يؤكدان على التسمية العربية 

بعض  من  جاءت  الفارسية   
َ
التسمية وإن  للخليج، 

علماء  واعتَبَر  لها  جت  روَّ التي  األجنبية  الجهات 

ثلثي  يزيد عن  ما  عربية  دول  امتالك  أن  الجغرافيا 

في  حتى   
ً
عربا سكانه  غالبية  وأنَّ  الخليج  سواحل 

الجانب اإليراني يؤكد عروبة الخليج.

خريطة لوكانور التي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن السادس عشر والتي تحمل التسمية الالتينية سينوس 

ارابيكوس )Sein Arabique( أي " البحر العربي".

رفض إيران ألي تسمية أخرى بما فيها اإلسم األكثر حيادية:
»الخليج« بدون ذكر كلمة عربي أو فار�ضي، ويمكن اإلستشهاد على هذا الرفض بمجلة األيكونومست عندما   

 عليها ذلك اإلسم املحايد!.
ً
نت خريطة  من دخول إيران ملجرد أنها تضمَّ

ُ
ُمِنعْت تلك املجلة
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لون مثل:- الوادي األبيض، العين البيضاء، جبل . 3
الزرقاء.الحمراء، البيضاء...الخ

حيوان مثل:- أم الغزالن ، أم النعاج، وادي خنزير، . 4
أبو الحمام....الخ.

نبات مثل :- الدالية، أم رمانه، البساتين، أم تينة.... 5
الخ

ماء :مثل:- الحمة، البرك والغدير...الخ. 6
الحصن، . 7 البرج،  الدير،  املحطة،  مثل:  منشآت 

القصر...الخ
نشوء مراكز عمرانية أو منشأة ما في مكان أو منطقة . 8

تحمل اسمه، أو يحمل املكان أو املنطقة إسم املركز 
العمراني أو املنشأة، مثل: أم الغزالن )منطقة،حي(، 

أم القطين )بلدة، حي، منطقة(...الخ

حروفا  المتماثلة  الجغرافية  األسماء 
المختلفة مكانا في األردن

صفات املكان الجغرافية، تضاريس، مناخ، جهة، . 1
لون، جيولوجيا، ثروة معدنية ...الخ

نسبة إلى شخصيات مهمة وقبائل وعشائر.. 2
نسبة إلى أحداث.. 3
نسبة إلى حيوانات أو نباتات .. 4
نسبة إلى ظاهرة مائية وغيرها .. 5
وعند التمعن في األسماء املتماثلة املكررة في األردن . 6

أمكن إستخالص األسباب، هي:
نسبة إلى شخصيات مهمة مثل :- الهاشمية )نسبة . 1

إلى هاشم جد الرسول صلى هللا علية وسلم،ومنه 
الفيصلية  األردن(،  في  املالكة  األسرة  تنحدر 

الخالدية...الخ
صفات جغرافية مثل: العرقوب، الجرف، القرن، . 2

املرج، الغوير، البقيع العالية... الخ

اإبراهيم مو�سى الزقرطي/ ع�سو اللجنة الوطنية للأ�سماء اجلغرافية

عرفت ظاهرة األسماء الجغرافية املتماثلة حروفا )املكررة( املختلفة مكانا منذ القدم ،وثقتها ضمن األسماء 
الجغرافية كتب:

معاجم األسماء، املسالك، الرحالت، التاريخ، الجغرافيا..الخ.
ّص هذه الظاهرة. ويذكر في 

َ
 أقدم ما وصل إلينا خ

ً
 املفترق صقعا

ً
ويعتبر كتاب ياقوت الحموي املشترك وصفا

مقدمته »انتحلتها من كتابي الكبير املسمى »معجم البلدان« وانتزعتها من رياض حدائقه الكثيرة االفتنان، فيما 
 واختلف صقعا ومحتال«

ً
 ومحال

ً
، وإفترق مكانا

ً
 ونقطا

ً
إتفق من أسماء البقاع لفظا  وخطا، ووافق شكال

ذكر ياقوت االس��م وع��دد م��رات التكرارات، ومكانه  ومعلومات عن كل منها .مثل :- أبيات من الشعر ، أحداث 
سبت اليه، ..الخ ويفسر معنى االسم أحيانا، وثبت حركة الحروف كتابة.

ُ
وقعت فيه، شخصيات ن

وم��ن امللفت للنظر ف��ي ك��ت��اب ي��اق��وت أن��ه إعتبر األس��م��اء  ال��ت��ي تشترك ب��االس��م ال��ع��ام ف��ي االس���م الجغرافي املركب 
مشتركةحروفا، رغم التباين  في بقية االسم، مثل التي تبدا ب:   رياض، قصر ..الخ

وأدى ذلك إلى ارتفاع عددمرات التكرار لالسم رغم عدم دقة ذلك، ومن ثم كان التكرار)10-19(مرة و30 اسما 
. 20-49 مرة، 5 أسماء وتكرار بعضها كالتالي:

النهر 66مرة . القصر 54 مرة  شبرا 53 مرة  الرياض 140 مرة   برق 94 مرة 

أطلقت األسماء الجغرافية على األمكنة ألسباب معروفه  في حينه. وإن خفي سبب التسمية اآلن، وأهم هذه 
األسباب:-
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إعتمد االسم املكرر في هذا البحث: االسم الذي تتماثل 
حروفه كتابة ولفظا سواء أكان من كلمة واحدة أو أكثر.

قسمت األسماء املكررة في األردن إلى نمطين:
األسماء املتماثلة حروفا ولفظا ومختلفة صفة:	 

قد يكون اإلسم )منطقة أو مركزا عمرانيا أو واديا.....الخ، 
كتل الحلمة )منطقتان وحي(، العرقوب )جبل ومنطقة(، 

أم حماط )بلدة ومنطقة(، جدول رقم )2(.
  وسائل املعالجة والحد من الظاهرة:

باألسماء . 1 خاصة  لجنة  أو  جهة  أو  هيئة  وجود 
أهدافها  يحدد  نظام  دولة،لها  كل  في  الجغرافية 
لألسماء  الوطنية  اللجنة  نظام  مثل  وواجباتها، 

الجغرافية في األردن.
ومن صالحيات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في 

األردن طلب إلغاء أو وقف استخدام أي أسماء جديدة 
إلى حين إجازتها من اللجنة.

رئاسة  إلى  املقترحة  الجديدة  األسماء  اللجنة  وترفع 
الوزراء التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق القوانين واألنظمة 

الخاصة بذلك.
تغيير األسماء املتماثلة )املكررة(، واألولوية ألسماء . 2

املراكز العمرانية.
مراعاة عدم التكرار عند إطالق أسماء جديدة أو . 3

تغيير األسماء املكررة. 
أو . 4 املكرر،  لالسم  إليه  مضاف  أو  صفة  إضافة 

نسبة للمركز اإلداري أو ألي معلم مشهور. ويمكن 
استخدام هذه الطريقة في وسائل اإلعالم بأنواعها 

والبحوث والكتب إلى حين معالجة التكرار.

»لغايات توحيد مرجعية كل ما يخص األسماء الجغرافية في األردن ،على جميع الوزارات والدوائر الحكومية 
واملؤسسات الرسمية والجهات ذات العالقة عند إطالق أسماء جديدة، أو تغيير أسماء حالية،أو كتابة األسماء 
بالحروف العربية والرومانية سواء كانت هذه األسماء أسماء بلدان أو شوارع أو مواقع ،الرجوع إلى اللجنة الوطنية 
لألسماء الجغرافية،بحيث يصبح مايصدر عنها هو اإلسم الجغرافي املعتمد متوافقا مع توصيات خبراء هيئة األمم 

املتحدة في هذا املجال«.

نص البالغ الرس��������مي رقم)23( لس��������نة 2001 الصادر عن رئيس الوزراء في 2001/10/3 على:
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designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

منطقةAl Basatin32 41 3208 56 35289 400610 618100 238360 1233الَبساِتين
أرضAl Basatin04 36 3259 39 35921 374776 608900 212100 1223الَبساتين

منطقةAl Hiraj12 23 3204 36 35483 368081 585860 206300 1199ألِحراج
منطقةAl Hiraj19 24 3253 09 36550 421594 586900 259700 1201ألِحراج
منطقةAl Hiraj14 22 3244 46 35192 385102 583600 223600 1197ألِحراج
منطقةAl Hamra21 25 3249 11 36582 424493 588900 262650 1203‹الَحْمراء
منطقةAl Hamra2 16 3212 54 35696 396359 571300 235050 1186‹الَحْمراء
أرضAl Hamra34 11 3231 55 35761 398235 563500 237960 1177الَحْمرا

أرضAl Hamra50 31 3235 39 35190 374967 600300 212280 1215‹الَحْمراء
أرضAl Hamra17 55 3122 54 35560 396011 533800 235700 1147‹الَحْمراء
اِلَية منطقةAd Daliya57 48 3110 43 35770 378503 521200 218900 1135الدَّ
اِلَية أرضAd Daliya53 49 3134 53 35196 395033 523600 234700 1137الدَّ

ان وَّ منطقةAs Suwwan08 29 3242 42 35006 379906 595200 217300 1210ألصُّ
ان وَّ منطقةAs Suwwan26 21 3202 48 35217 387598 581650 225130 1196ألصُّ
ان وَّ منطقةAs Suwwan40 20 3254 42 35041 379104 580500 217500 1194ألصُّ
أرضAl `Arid12 24 3241 43 35453 380781 586800 218200 1201ألَعريض
منطقةAl `Arid06 31 3233 48 35215 388422 599350 226970 1213ألَعريض
منطقةAl `Uqda27 32 3206 49 35107 389907 601200 227470 1216ألُعْقَده
منطقةAl `Uqda37 21 3206 43 35370 379849 581800 217250 1196ألُعْقَده
منطقةAl `Uja42 25 3215 34 35700 365728 589000 204900 1203ألُعوجا
أرضAl `Uja19 19 3206 07 36096 417369 577600 255400 1192ألُعوجا
منطقةAl `Uja37 35 3215 46 35706 384811 607700 222300 1222ألعوجا
منطقةAl `Uja47 21 3238 07 36973 417954 581400 256000 1197ألعوجا
َره َدوَّ

ُ
منطقةAl Mudawwara06 30 3250 06 36829 416302 597000 255330 1212أمل

َره َدوَّ
ُ
منطقةAl Mudawwara43 40 3201 57 35663 401096 617500 239870 1231أمل

َره َدوَّ
ُ
منطقةAl Mudawwara36 21 3223 51 35472 392860 581900 230480 1196أمل

َعه َربَّ
ُ
منطقةAl Murabba`a57 28 3239 40 35800 375600 595000 214940 1209أمل

َعه َربَّ
ُ
أرضAl Murabba`a42 40 3242 48 35665 388195 617500 226750 1231أمل

َعه َربَّ
ُ
منطقةAl Murabba`a36 19 3236 47 35511 386209 578000 225730 1192أمل

َرج أرضUmm ad Daraj22 34 3225 40 35568 375625 605600 213960 1219أّم الدَّ
َرج منطقةUmm ad Daraj56 20 3250 55 35347 399385 580800 237120 1195أّم الدَّ
َرج أرضUmm ad Daraj05 23 3148 44 35788 380667 473000 221100 1088أّم الدَّ

منطقةUmm al `Idham08 30 3247 02 36482 410439 597650 248360 1212أّم الِعظام
أرضUmm al `Idham14 29 3256 02 36618 410613 595900 248700 1210أّم الِعظام
منطقةUmm al `Idham19 10 3231 40 35175 375167 561950 213500 1175أّم الِعظام
بلدةUmm al `Amad30 06 3259 44 35108 382051 554000 221500 1168أّم الَعَمد
بلدةUmm al `Amad10 47 3107 54 35013 396020 518500 235700 1132أّم الَعَمد
ول

ُ
ّم الغ

ُ
منطقةUmm al Ghul39 09 3212 49 35804 388790 559600 227350 1174أ

منطقةUmm al Ghul27 57 3155 43 35128 380182 537300 219600 1151أّم الغول
Umm Al أّم الَينابيع

`Yanabi

بلدة1197 222750 583350 383273 35945 45 3256 22 19

ّم الَيَناِبيع
ُ
بلدةUmm al Yanabi39 00 3112 39 35418 371314 432300 212600 1046`أ

َمه
ْ
ّم َبط

ُ
 Umm Butma 38 32أ

33
أرض1227 216700 613000 378323 098 35 41 59

َمة
ْ
ّم ُبط

ُ
بلدةUmm Butma29 49 3135 04 36581 412147 522000 252100 1137أ

َمه
ْ
ّم ُبط

ُ
أرضUmm Butma57 39 3240 38 35942 372980 615800 210270 1230أ

جدول )1(
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تابع جدول )1(

جدول )2(

designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

منطقةAl A`waj12 36 3208 52 35923 393797 608900 231440 1223أألْعَوج

جبلAl A`waj50 39 3235 46 35338 385621 615200 223120 1230أألْعَوج

ْرقي Al Bayad ash ألَبياض ألشَّ
Sharqi

أرض1219 236770 605600 398049 35560 55 3207 34 12

ْربي
َ
أرضAl Bayad al Gharbi45 33 3234 54 35696 397243 604750 235950 1218ألَبياض ألغ

َمه
َ
حيAl Jalama48 32 3205 00 36315 406378 602400 244230 1217ألَجل

َمه
َ
أرضAl Jalama48 43 3203 47 35161 386948 622900 223460 1237ألَجل

َمه
َ
منطقةAl Jalama53 20 3230 41 35848 376541 580300 215900 1194ألَجل

ْير جبلAd Dayr45 23 3206 40 35809 374995 585170 213320 1200ألدَّ

ْير أرضAd Dayr07 40 3222 48 35146 388114 616000 226660 1230ألدَّ

ه ِويَّ أرضAz Zawiyya17 37 3210 53 35556 395789 610500 233460 1225ألزَّ

ه ِويَّ أرضAz Zawiyya13 37 3240 56 35053 401607 610000 239370 1225ألزَّ

ه ِويَّ بلدةAz Zawiyya44 39 3226 54 35603 397295 615470 235000 1230ألزَّ

وال ِ
ّ
منطقةAt Tiwal14 34 3204 47 35963 385250 605000 224760 1219ألط

وال ِ
ّ
حيAt Tiwal10 34 3210 49 35260 389095 605300 227660 1219ألط

وال ِ
ّ
منطقةAt Tiwal33 34 3255 45 35173 384850 605200 222330 1220ألط

وال ِ
ّ
أرضAl Tiwal12 40 3219 51 35748 392207 616600 230830 1230ألط

وال ِ
ّ
منطقةAt Tiwal28 16 3242 40 35616 375561 572200 214900 1186ألط

واِمر Umm ash أّم الشَّ
Shawamir

تلة1135 227500 520740 388947 35301 49 3113 48 43

واِمر Umm ash أّم الشَّ
Shawamir

أرض1117 220160 502600 380728 35862 44 3138 38 49

ْزالن
ُ
منطقةUmm al Ghuzlan14 16 3207 49 35807 388981 571400 227540 1186أّم الغ

ْزالن
ُ
أرضUmm al Ghuzlan05 27 3203 53 35087 395787 591350 233450 1206أّم الغ

ْزالن
ُ
بلدةUmm al Ghuzlan60 01 3109 40 35958 372790 434800 213100 1049أّم الغ

ْزالن
ُ
ّم الغ

ُ
منطقةUmm al Ghuzlan33 10 3127 40 35613 373581 450200 214900 1064أ

ْزالن 
ُ
ّم الغ

ُ
أ

َماِلي الشَّ
 Umm al Ghuzlan

ash Shamali
منطقة1100 223080 485700 383600 35682 46 3132 29 34

designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

َمة
ْ
ّم ُبط

ُ
بلدةUmm Butma29 49 3135 04 36581 412147 522000 252100 1137أ

َمه
ْ
ّم ُبط

ُ
أرضUmm Butma57 39 3240 38 35942 372980 615800 210270 1230أ

منطقةUmm Jurn45 30 3225 01 36351 408574 598500 246460 1213أّم ُجْرن
ّم ُجْرن

ُ
أرضUmm Jurn22 29 3145 43 35277 379292 485300 219700 1099أ

أرضUmm Jaryn04 36 3226 57 35218 402477 608200 240260 1223أّم َجرْين
منطقةUmm Jurayn58 16 3240 58 35724 403992 572300 242800 1187أَم ُجَرْين
أرضUmm Sidra07 32 3222 38 35299 372519 601400 210800 1215أّم ِسْدَرة
منطقةUmm Sidra24 29 3244 38 35815 372490 596000 211780 1210أّم ِسْدَره
ّم ِسْدَره

ُ
منطقةUmm Sidra52 12 3250 34 35305 366015 566000 205200 1180أ

ه
َ
ْحل

َ
أرضUmm Nahla08 36 3209 56 35220 400621 608200 238370 1223أّم ن

أرضAl Birak18 37 3248 35 35410 368126 611350 206340 1225الِبَرك
أرضAl Birak53 24 3216 03 36069 411570 587500 249660 1202الِبَرك
ه

َ
أرضAl Birka20 31 3216 41 35824 376993 599950 214350 1214الِبْرك

ه
َ
منطقةAl Birka00 18 3236 11 36155 424911 574700 262060 1190الِبْرك
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designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

ْرِبي
َ
ْزالن الغ

ُ
ّم الغ

ُ
Umm al Ghuzlan al أ

Gharbi
منطقة1099 223730 485800 383249 35777 46 3136 29 22

ْين
َّ
ّم الُقط

ُ
بلدةUmm al Quttayn41 51 3105 49 35152 388449 526500 227000 1141أ

ْين
َّ
ّم الُقط

ُ
أرضUmm al Quttayn48 49 3147 41 35596 376079 523000 216440 1137أ

ْين
َّ
ّم الُقط

ُ
منطقةUmm al Quttayn04 06 3147 43 35839 378256 442560 219660 1056أ

ْين
َ
بلدةUmm al Quttayn53 18 3260 37 36468 465162 576000 304000 1192أّم الُقط

ْين
َّ
حيUmm al Quttayn10 36 3238 49 35022 390772 608000 228350 1223أّم الُقط

ْين
َّ
بلدة      Umm al Quttaynأّم الُقط

َعاج ّم الّنِ
ُ
منطقةUmm an Ni`aj01 29 3116 45 35666 381633 484700 221080 1099أ

عاج منطقةUmm an Ni`aj03 15 3239 54 35366 397538 569000 236240 1184أّم الّنِ

منطقةUmm Jawza53 15 3259 47 35026 387340 571630 225870 1185أّم َجْوَزه

منطقةUmm Jawza42 17 3232 46 35803 384738 574350 223230 1189أّم َجْوَزه

ّم َجْوَزة
ُ
بلدةUmm Jawza42 05 3209 44 35783 380573 552700 219000 1167أ

وَبة رُّ
َ
منطقةUmm Kharruba08 09 3211 45 35488 382905 558300 221360 1173أّم خ

وَبه رُّ
َ
أرض      Umm Kharrubaأّم خ

وَبه رُّ
َ
Jabal Umm أّم خ

Kharruba
جبل1190 244950 576850 406099 36325 00 3215 18 34

ة
َ
ان خربة قديمةUmm Rummana27 19 3219 58 35200 403601 577700 241400 1192أّم ُرمَّ

ة
َ
ان بلدةUmm Rummana35 05 3232 55 35677 398176 552600 237900 1166أّم ُرمَّ

ة
َ
ان منطقةUmm Rummana52 59 3129 43 35502 379653 541600 218060 1156أّم ُرمَّ

ة
َ
ان بلدةUmm Rummana45 44 3144 52 35790 393556 513350 233200 1128أّم ُرمَّ

ة
َ
ان بلدةUmm Rummana37 51 3112 53 35649 394242 526000 234900 1140أّم ُرمَّ

ة
َ
ان منطقةUmm Rummana37 14 3113 41 35935 374100 458400 215440 1072أّم ُرمَّ

ْعروَرة َ
أرضUmm Za`rura46 26 3233 00 36842 406089 591200 245100 1206أّم ز

ْعروَره َ
منطقةUmm Za`rura04 26 3239 12 36904 425801 589200 264980 1204أّم ز

ْعروَره َ
منطقةUmm Za`rura13 15 3200 40 35477 374259 570100 213580 1184أّم ز

ْعُرور َ
ّم ز

ُ
بلدةUmm Za`rur08 52 3128 56 35814 399157 527150 239900 1141أ

ْعروَرة َ
ّم ز

ُ
أرضUmm Za`rura45 10 3239 56 35535 400685 561300 239440 1176أ

ْعروَره َ
ّم ز

ُ
منطقةUmm Za`rura57 10 3231 48 35743 387198 562500 226740 1176أ

اَرة وَّ
ُ
بلدةUmm Nuwwara21 56 3115 58 35692 402910 534900 241700 1149أَم ن

اَرة وَّ
ُ
أرضUmm Nuwwara19 00 3222 36 35317 368618 542400 207840 1156أّم ن

اَرة وَّ
ُ
بلدةUmm Nuwwara18 56 3139 47 35993 385985 534200 225500 1149أّم ن

اَره وَّ
ُ
أرضUmm Nuwwara12 19 3226 04 36893 412199 577400 251160 1192أّم ن

ة بلدةAl Birra45 39 3051 36 35201 367757 393700 208980 1007الِبرَّ

ة منطقةAl Birra32 34 2934 18 35214 336640 273600 179400 887الِبرَّ

ّم ِتيَنة
ُ
أرضUmm Tina33 38 3150 46 35354 384210 502100 224700 1116أ

منطقةUmm Tina23 42 3252 53 35766 396219 620550 234910 1234أّم ِتْيَنه

أرضUmm Tina41 14 3231 54 35257 397000 569900 235700 1183أّم ِتيَنة

بلدةUmm Tina02 55 3110 00 36701 405460 532950 244300 1147أّم تيَنة

جبلJabal Umm Tina00 18 3246 04 36396 413981 574940 251950 1189أّم تيَنه

 تابع جدول )2(
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الخرائط الصماء )الصامتة(:
األرضية  املعالم  لرسم  وسيلة  هي    

ً
عموما الخريطة 

جسم  على  ما  ملنطقة  منها   
ً
جزأ أو  االصطناعية  أو 

محدد  رسم  مقياس  باستخدام  مستوي)ورقة...( 
ورموز واصطالحات وألوان معينة إضافة إلى الكتابات 

واملسميات.
الخرائط الصماء)الصامتة(: هي الخرائط التي ال تحتوي 

على أي بيانات باستثناء الحدود وتستخدم عادة للتعليم 
بدون  املعلومات  بعض  عليها  يتواجد  وقد  والتدريب 
من  النوع  هذا  من  الغرض  على  ذلك  ويعتمد  أسماء 

الخرائط.

الخطوات العملية في التكملة امليدانية
تشكيل فريق يتمتع بخبرة ميدانية ودراية واسعة . 1

باللغة العربية والكتابة وحسن التعامل مع اآلخرين.
التنسيق مع لجنة األسماء حول آلية العمل.. 2
ولوحات . 3 امليدان  ودفتر  املطلوبة  الخرائط  تحضير 

دائرة األرا�ضي واملساحة إن وجدت وغيرها.
تحضير شفاف يغطي املنطقة ويؤشر عليه بنظام . 4

إحداثيات محلي )حروف وأرقام(.

 : قبل الذهاب إلى امليدان  
ً
أوال

مراجعة : - . 1
تعداد السكان . أ. 
لوحات األرا�ضي  واملساحة . ب. 
الخرائط املوجودة .ج. 

وضع اسم ورقم املحافظة – اللواء – القضاء – . 2
الناحية وعدد السكان  ) باملئات ( . 

تدون ولكل ناحية تاريخ و طبيعة لوحة األرا�ضي , . 3
قديمة , معدلة , معادة .

اختيار األسماء .. 4
ويمكن  مربع،  كلم  لكل  اسمين  األسماء  كثافة  معدل 
قصيرة  األسماء  كانت  إذا  أكبر  كثافة  على  الحصول 
وكثافة أقل إذا ما كانت األسماء مركبة. والهدف من ذلك 

تسهيل قراءة الخريطة. 

مصادر الحصول على المسميات
 ودور التكملة الميدانية

املهندس حسين حسان / املركز الجغرافي امللكي األردني
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 : -  في امليدان
ً
ثانيا

أ - عمل املوظف : 
األرا�ضي . 1 مديرية  مراجعة   

ً
أحيانا يجب 

والتدقيق  لإلستفسار  املوقع  في  واملساحة 
بخصوص األسماء املدونة بالعمود)1(, )2(.

2 . )2( بالعامود)1(,  االسم  كتابة  كانت  اذا 
بالعمود  بالحبر  االسم  فيدون  متطابقة 

الثامن .
االسم املقترح يسجل بقلم رصاص بالعمود . 3

 .)8(
يسأل السكان و الدوائر الرسمية عن كتابة . 4

األسماء تدون بالعمود  )3( , ) 4 ( .
من . 5 األسماء  عن  التحقيق  عملية  أثناء  في 

املحتمل الحصول على اسم جديد فعندها 
بالحبر  يكتب  و  املناسبة  باألعمدة  يدون  
بالعامود ) 8 ( إذا كانت كتابة االسم مطابقة 

في هذه األعمدة وال يدون بالرصاص .
شفاف . 6 على  من  االسم  إحداثيات  تؤخذ 

األسماء و تدون بالعمود ) 6 ( , ) 7 ( .
ب - عمل رئيس الفريق : - 

يتوجب علية تدقيق األسماء بالعامود ) 8 ( . 1
و اتخاذ قرارات في حاالت اإلختالف ) املدونة 

بالقلم الرصاص( . 
الذي . 2 واالسم  بالحبر  االسم  كتابة  يمكن 

 . الرصاص  بقلم  دونه  و  املوظف  اقترحه 
من املحتمل أن يستوضح عن االسم  وبهذا 

يدون املعلومات بالعامود ) 5 ( .
والتي . 3 باألسماء  الئحة  الفريق  رئيس  يعمل 

بالرصاص مع ذكر  عليها اختالف و مدونة 
رقم الصفحة لتناقش من قبل لجنة إختيار 

األسماء .
 : عمل لجنة كتابة األسماء 

ً
ثالثا

تقوم بدراسة األسماء املختلفة عليها ويتم تدوين 
االسم املقترح بالحبر بالعمود )9(.

مثال على األعمال امليدانية
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 البلدة القديمة وحاراتها التاريخية

 البلدة القديمة
 وحاراتها

التاريخية

 االستيطان في
البلدة القديمة

تهويد األسماء في البلدة القديمة وما حولها )2014(
خليل تفكجي/ جمعية الدراسات العربية/ دئرة الخرائط ونظم املعلومات الجغرافية/ فلسطين

 في البلدة القديمة االستيطان

مار يوحنا
)نئوت دافيد(

 بيت رند

 بيت هشلوم

بيت 
 ديسكن
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 الحي اليهودي
قبل عام 1948

الوضع الحالي

مناطق الهدم

التغيرات التي حدثت

 الحي اليهودي االن 1948الحي اليهودي قبل عام 

 التغييرات التي حدثت-
 1971صورة عام • 1967صورة عام • 1951صورة عام •

 مناطق الهدم

 الوضع الحالي•
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 اسماء الشوارع

 2020مشروع 
مشروع باب الساهرةفي ازالة الحي العربي في ازالة الحي العربي

ازالة الحي العربي في 2020

أسماء الشوارع
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 اسماء الشوارع

 اسماء الشوارع

أسماء الشوارع

أسماء الشوارع
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 اسماء الشوارع

 تهويد األسماء جنوب البلدة القديمة

 وادي الربابة
 )وادي هنوم(

 سلوان
 )كفار هشلوح(

 وادي حلوة
 )مدينة داوود(

 وادي النار
 )وادي هشفاط(

 تهويد األسماء
 جنوب البلدة

القديمة

أسماء الشوارع
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املالمح اللغوية الكنعانية في األسماء الجغرافية.
اللغة الكنعانية ولهجاتها: االوجاريتية، والفينيقية، 	 

والعبرية القديمة، واملؤابية، والعمونية، واألدومية، 
وتركزت جميعها في بالد الشام.

النسبة األكبر من األسماء الكنعانية في بالد الشام 	 
وفلسطين  الساحل  في  الحال  بطبيعة  تتمركز 

واألردن.
بعض األسماء تنتهي بالالحقة ألف )أ( وهي عالمة 	 

املفرد املؤنث مثل حريما، حكما، تل زوبيا ، قطنا 
من قطن )صغير أو رقيق( ، صرفا )كرر، صفى(، 

عمقا )الوادي(.
مثل 	  األسماء  من  عدد  في  )ون(  ونون  واو  النهاية 

ريمون)املكان العالي(، راسون راشون )املكان العالي 
أو املرتفع(، وتنقلب أحيانا إلى ألف ونون )ان( مثل 

حشبون تصبح حسبان، وعمون تصبح عمان.
النهاية فتتحول 	  النون من  اآلرامية تحذف  وبتأثير 

)ا(،  إلى  )ان(  نون  وألف  )و(،  إلى  )ون(  من   
ً
بدال

جدعون  رمى(،  مجرا)سقط  مجرون،  مثل: 
جدعا)حطب(، شيحون، شيحا )نبات الشيح(.

 األسماء الكنعانية التي تنتهي بالحركة الطويلة واو 	 
عندما تتحول إلى العربية تتحول الحركة الطويلة 
في نهاية االسم )و( إلى )ا( عند تحول االسم الكنعاني 
إلى العربية ، مثال: يريحو أريحا، يافو يافا)املكان 

الجميل(، عكو عكا.

واآلرامية  الكنعانية  اللغوية  المامح 
لألسماء الجغرافية في باد الشام

مرشود علوان الدوجان - ماجستير أبيغرافيا/ تخصص أسماء جغرافية

اللغتين الكنعانية واآلرامية من اللغات السامية القديمة التي سادت في سوريا الطبيعية، وتعود هذه اللغات 
في أصولها إلى ما يسمى بالشعوب الكنعانية واآلرامية القديمة، والتي تعتبر من الشعوب الرئيسية التي كانت 
ذات الحضور الكبير في سوريا الطبيعية منذ األلف الثالث قبل امليالد على مسرح األح��داث التاريخية، وقد 
تركت لنا مخزون لغوي عظيم مختزل في املفردات اللغوية الدارجة واألسماء الجغرافية التي مازالت ماثلة 

لغاية اليوم في الكثير من البالد السورية وبالذات سوريا ولبنان واألردن وفلسطين.

بعض األسماء الكنعانية تبدأ بالياء، تحول حركة 	 
البداية الطويلة )الياء( إلى ألف مثل: يردن إلى أردن 

عند التعريب، والسابقة y مثل ياروت.
)يم( 	  الياء وامليم  الكنعانية عالمة جمع املذكر  في 

 إلى )ين( مثل: ججيم )السقوف( 
ً
والتي تقلب أحيانا

تصبح ججين، وحطيم تصبح حطين )الحنطة(.
ومن سوابق األسماء الكنعانية )م(  في بداية االسم 	 

مرود  مسعر)التيار(،  )األبراج(،  مجدلين  مثل 
)ساح، طاف(. املقطع )م( يضاف قبل االسم وهو 

يدل على إسم املكان، اآللة، واسم املفعول.
مثل: 	  املؤنث،  جمع  عالمة  وهي  والالحقة)وت( 

عينوت ،)عيون(، عصيموت )عظم( وتتحول هذه 
الالحقة )وت( في بعض األحيان إلى )ات( أو )تا( مثل: 

، َهموت إلى هامتا .
فعلون، 	  وزن  على  الكنعانية  التصغير  صيغة 

في أخر االسم، مثال: عجلون،  وعالمته واو ونون 
)العجل الصغير(.

مثل: 	  األردن،  شمال  في  الكنعانية  اللواحق  ومن 
)يت( الياء والتاء وهي عالمة النسبة املؤنثة، مثل: 
زغريت، من زغر )صغر(، عزريت من عذر )ساعد(.

ومن املالمح اللغوية اآلراميةفي األسماء الجغرافية:	 
الياء واأللف عالمة الجمع املذكر في حالة التوكيد 	 

في اآلرامية الغربية، وعالمة النسبة للمفرد املذكر 
أو  النسبة  نهاية  أو   ، الغربية  اآلرامية  في  املعرف 
الصيغة القديمة لجمع املذكر مثال ُجْمرايا الجمر.
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األلف )ا( في نهاية االسم هي عالمة املفرد املذكر 	 
مثال:  املطلق،  املؤنث  املفرد  عالمة  أو  املؤكد، 
زيتا  )املزارع(،  زراعا  )الهدية(،  زبدا  جوبا)البئر(، 

)الزيت(.
األرامية 	  في  املذكر  الجمع  نهاية  )ين(  والنون  الياء 

في حالة اإلطالق، مثال: مجلدين )القلعة(، راكين 
)املنحدر(.

في اآلرامية والعربية وهي 	  التوكيد  في حالة  الجمع 
اآلرامية  في   )E( النهاية  تماثلها  النهاية  وهذه  )آيا(، 
الشرقية وقد تكون بمد الحركة األولى واألخيرة مع 
 ما يخلط بين هذه 

ً
اسقاط التشديد )آيا(، وكثيرا

الالحقة وبين التاء املربوطة في العربية، مثال: عارا–
جمعها عاريا )شجر الغار(وفي بعض الحاالت تكون 
النهاية )آيا( عالمة النسبة في حالة الجمع املذكر، 
مثل: ِبعربايا)بيت العرب(، وقد تلفظ النهاية )آيا( 

كما هو الحال في عالية جمع عاليا.
التصغير عند السريان: تلحق بأخر اإلسم واو/ ونون 	 

بعد حذف ألف اإلطالق، أو واو/ وسين بعد حذف 
ألف اإلطالق، مثل: عينون.

ومن السوابق اآلرامية حرف الباء )ب، با( ويعتبر 	 
 لكلمة بيت ، مثال: ِبرما – بيتا 

ً
هذه الحرف اختصارا

راما وتعني بيت القمة، بانقوسا اآلرامية وتعني بيت 
نقوشا أي بيت النقوس .

السابقة حرف العين )ع، عا( وهي اختصار لكلمة 	 
عسال  الجارية(،  )العين   ، عنجرا  مثال:   ، عين 

)العين الساكنة(.
عبارة 	  هو  الكلمات  بعض  بداية  في  الشين  حرف 

 للكلمة اآلرامية ِشنا والتي تعني قمة 
ً
عن اختصارا

صخرية، طرف صخري، وفي حالة االضافة تصبح 
 إلى ش ã ، مثال: شطورا )ش 

ً
ِشن، وتختصر احيانا

طورا( قمة الجبل.
عل، مثال: إدلب، 	 

ْ
بعض األسماء اآلرامية على وزن إف

إزبد، إزرع، إبطع، إنخل، إربد، إمرع )في سوريا(، في 

دخل 
ُ
عل( أ

ْ
األصل الصيغة اآلرامية أولها ساكن )ف

عليها األلف االرتجالية عندما دخلت اللغة العربية 
املنطقة.

وزن 	  على  تأتي  اآلرامية  األماكن  أسماء  بعض 
َعل(.

ْ
ف

َ
)أفعل؟، أ

املؤنث في اآلرامية )السريانية( عالمته التاء الزائدة 	 
في آخره قبل األلف، مثال: قريتا.

على صيغة 	  يكون  ما  اآلرامية  األماكن  أسماء  من 
اسم الفاعل، أو اسم املفعول.

كلمة مار )القديس( تكون مركبة مع أسماء أماكن 	 
آرامية، وهذه اللفظة ترد بكثرة في أسماء االماكن 
مركبة مع أسماء أشخاص، ماريا في حالة اإلطالق 

تعني الرب أو السيد، ومار تعني سيدي.
كلمة كفر وتعني قرية تكون مركبة مع أماكن آرامية، 	 

ْفر، 
ْ
ْفر، ِكْفر، ِكِفر، ك

َ
َفر، ك

َ
وترد في عدة ألفاظ: ك

الكلمة ذات أصل أرامي kfr وجمعها اآلرامي كفريا: 
والتصغير  كفور،  العربي  والجمع  القرى،  وتعني 

اآلرامي الكفرون، والتصغير العربي الكفير.

املراجع:
 	 

ً
تاريخا تاريخ(. اآلراميون،  )بدون  أبو عساف، علي 

، دار أماني للطباعة والنشر والتوزيع.
ً
 وفنا

ً
ولغتا

اقليمس، يوسف داود املوصلي السرياني، مطران 	 
اللغة  نحو  في  الشهية  معة 

ُّ
الل )1879م(،  دمشق. 

السريانية، على كال املذهبين الغربيين والشرقيين، 
طبع في املوصل، دير اآلباء الدومنيكيين.

تاريخية 	  تحقيقات  )1999م(  هللا.  عبد  الحلو، 
 
ً
استنادا السورية،  الجغرافية  األسماء  في  لغوية 

والتوزيع  للنشر  بيسان  العرب،  للجغرافيين 
واإلعالم، بيروت – لبنان.

اللغة 	  قواعد  )1971م(.  عوني  الرؤوف،  عبد 
العلمية،  للكتاب واألجهزة  العامة  الهيئة  العبرية، 

مطبعة جامعة عين شمس، مصر.
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صور من املؤتمر السادس لألسماء الجغرافية  
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صور من املؤتمر السابع لألسماء الجغرافية  
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صور ألعضاء اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في املركز الجغرافي امللكي األردني








