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الجغرافية  األسماء  لخبراء  العربية  الشعبة  يسر   

إصدار العدد األول من مجلتها الفصلية  »األسماء 

عبة بضرورة 
ُ

 من رئاسة الش
ً
الجغرافية«، وذلك إيمانا

الجغرافية  األسماء  دور  تفعيل  نحو   
ً
ُدما

ُ
ق امل�ضي 

على مستوى الوطن العربي، واتخاذ خطوات فعلية 

ملأسسة العمل العربي املشترك في هذا املجال، وذلك  

بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية األردنية لألسماء 

الجغرافية، واعضاء الشعبة من كافة أقطار الوطن 

العربي الكبير. وبهذه املناسبة تتطلع رئاسة الشعبة 

إلى  مّد جسور التعاون  مع كافة الخبراء العرب في 

في  االتفاق عليه  تمَّ  ما  لتنفيذ  الجغرافية  األسماء 

باملقاالت  هذه  مجلتهم  ورفد  السابقة،  املؤتمرات 

إليه  نطمح  الذي  املستوى  إلى  لترقى  املتخصصة  

، وقد يكون من املفيد   تضميَن هذه املقدمة 
ً
جميعا

للعدد األول من املجلة  نبذة تاريخية عن األسماء 

هذا  في  املحطات  وبعض  وأهميتها،  الجغرافية 

الصدد.

تمثل هوية  أنها  في  الجغرافية  أهمية األسماء  تنبع 

األماكن والسكان، وذات قيمة اجتماعية واقتصادية 

وتاريخية... لذا اتجه العالم إلى توحيد  نمط وكتابة 

ثقافي واجتماعي  للحفاظ عليها كإرث  هذه األسماء 

جذورها  الجغرافية  ولألسماء  للشعوب،  وديني 

التاريخية، وما تشير إليه، فهي دليل هوية وانتماء 

، والتأكيد عليه وتعزيزه عبر 
ً
ال بد من معرفته جيدا

به.  والواعدة  الصاعدة  األجيال  وتعريف  السنين، 

تاريخية  العلم يمكنه الكشف عن معلومات  فهذا 

هامة ملكان بعينه عبر حقبة زمنية انقضت ومضت 

في حضارة بادت، ذات لغة اندثرت، وذلك من خالل 

تتبع أصول األسماء الجغرافية، ومصادرها اللغوية.

ولعلم األسماء الجغرافية أهميته البالغة في صناعة 

عنصرا  األسماء  تعتبر  حيث  واألطالس،  الخرائط 

أساسيا فيها. 

في  وغيرها  األماكن  )أسماء  الجغرافية  فاألسماء 

األرض وفي الفضاء( حالة خاصة من األسماء في اللغة 

العربية، وال يكاد يخلو أي نص منها، هذه األسماء 

معالجتها  فإن  لذا  ُمعرَّب،  بعضها أعجمي وبعضها 

العملية  إجراء  أو  األعجمية،  اللغات  إلى  بالنقل 

إلى  األعجمية  األماكن  أسماء  نقل  أي   - العكسية 

اللغة العربية- تحتاج إلى طرق مخصصة لهذا النوع 

»النظام  بـ  فق على تسميته 
ُ
ات من األسماء، ونظام 

العربي املوحد لنقل األسماء«.

األمم  في  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أنشأ   

لخبراء  العاملية  املجموعة   ،)ECOSOC( املتحدة 

مت حتى 
َّ
األسماء الجغرافية )UNGEGN(؛ التي نظ

اآلن أحد عشر مؤتمرا عامليا، أولها في تموز 1965 في 

مقر األمم املتحدة  بنيويورك، وآخرها في نيويورك 

دت ما يزيد عن  29 دورة للخبراء 
َ
كما عق  .2014

املعنيين باألسماء الجغرافية على مستوى العالم.

كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــدد
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رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية 

الدكتوراملهندس 

 عوني محمد الخصاونة

يتكون مكتب UNGEGN من رئيس ونائبين للرئيس 
ررْين.

َ
وُمق

وتحت مظلة UNGEGN، تم إنشاء عدة مجموعات 
باألسماء  املتعلقة  املواضيع والقضايا  ملتابعة  عمل 

الجغرافية وعددها 10 مجموعات.
 وفي عام 1971 تألفت املجموعة العربية باسم »حلقة 
الجغرافية  املواقع  أسماء  لتوحيد  العرب  الخبراء 
عبة عربية مختصة باألسماء 

ُ
في الوطن العربي كش

الجغرافية )Arabic Division(. وُعقد املؤتمر العربي 
على   العمل  ضرورة  خالله  تقّرر  بيروت،  في  األول 
إستخدام نظام عربي موّحد لنقل األسماء الجغرافية 
من الحروف العربية إلى الحروف الالتينية، ورفعه 
إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة 
إلقراره وتعميمه على جميع املنظمات العاملية ذات 

الصلة.
األسماء  لخبراء  العربية  الشعبة  مكتب  ويتألف 
)األردن(  من  ان  عمَّ في  ه  ومقرُّ الحالي   الجغرافية  
وعلى  ومحرر  ومقرر  للرئيس،  نّواب  وثالثة  رئيس، 

النحو التالي:

محمد 	  عوني  املهندس  الرئيس:الدكتور 
الخصاونة/ األردن.

بن 	  الدكتور عبد هللا  الرئيس: األستاذ  نّواب 
نعيمة  املهندسة  السعودية،  الوليعي/  ناصر 

فريحة/ تونس،  السيد خالد امللحي/ االمارات.
املقرر: السيد ابراهيم الجابر عبيد/األردن.	 
املحرر: السيد يوسف النبهاني/ُعمان.	 

األسماء  في  العرب  الخبراء  اجتماعات  وتوالت 
ان  عمَّ استضافت  حيث   ،)ADEGN(الجغرافية
املؤتمرين  الهاشمية  األردنية  اململكة  عاصمة 
األخيرين السادس والسابع من خالل املركز الجغرافي 
  للشعبة 

ً
امللكي األردني، وأختير األردن باإلجماع  رئيسا

 بمديرعام املركز الجغرافي امللكي األردني 
ً
العربية ممثلة

الذي  الخصاونة،  محمد  عوني  املهندس  الدكتور 

عمل على تفعيل  نشاطات الشعبة  ووضع خطة 
عمل مستقبلية، والقيام بعدد من االجراءات  التي 
 لها 

ً
من شأنها  دفع مسيرة هذه الشعبة لتجد مكانا

َعب االخرى على مستوى العالم، إذ تم ايجاد 
ُ

بين الش
مقر دائم للشعبة، والتوجه لعقد ورشة عمل عن 
 
ً
األسماء العربية في األرا�ضي الفلسطينية  املحتلة، ردا

على االدعاءات اإلسرائيلية بحقها في تغيير األسماء 
العربية على أرض فلسطين، باالضافة الى عقد العزم 
على استضافة املؤتمر العربي الثامن القادم  لالسماء 
الى إصدار  الجغرافية في األردن  بعون هللا إضافة 

هذه املجلة .
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أهمية األسماء الجغرافية 
مجتمعنا  أن  كما  الفوائد،  متنوعة  الجغرافية  األسماء 
موحدة  جغرافية  أسماء  استعمال  على  يعتمد  العصري 
  على الدقة والكفاءة في اإلدارة واالتصال، وتوفير في 

ً
حرصا

الوقت و املال وزيادة في كفاءة العمل على جميع املستويات، 
سواء الحكومية،  والصناعية، والتجارية، والتعليم،  وبصفة 
خاصة في إنتاج الخرائط، وعمليات الدفاع املدني، تعداد 
الكوارث،  الحد من  أنواعها،  بجميع  االتصاالت  السكان، 

البحوث الثقافية واالجتماعية والعلمية واإلعالمية . 
فاملسميات الجغرافية موضوع يشد االنتباه ويثير الفضول، 
قرية  العالم  أن  ومفهوم  والزمان،  باملكان  عالقة  له  ألن 
صغيرة، ومن املهم أن شعب أي دولة ينطبع لديه بالفطرة 
 من تراثه الثقافي، كما 

ً
  أساسيا

ً
أن األسماء الجغرافية جزءا

أنها تزودنا  برؤية ثاقبة ومتفحصة ملا يدور حولنا سواء 
باملكان أو الزمان .  

بواسطتها  يمكن  اتصال  قناة  الجغرافية  األسماء  وتشكل 
ألعضاء مجتمع معين يطلق عليهم عادة اسم جماعة لغوية، 

و يتناقلوا الفكر فيما بينهم .
وقد أولت األمم املتحدة األسماء الجغرافية األهمية بإصدار 
 القرار املتخذ في 

ً
القرارات املباشرة وغير املباشرة، وخصوصا

املؤتمر الثامن في برلين 2002 بالتأكيد على أهمية األسماء 
 من تراث األمم التاريخي والثقافي، 

ً
الجغرافية باعتبارها جزءا

بالنسبة  املوروثة  الجغرافية  األسماء  أهمية  على  وحثت 
للتراث والهوية على الصعيد املحلي واإلقليمي والدولي.

الدكتوراملهندس  عوني محمد الخصاونة

مدير عام املركز الجغرافي امللكي األردني/ رئيس الشعبة العربية لألسماء الجغرافية

االسم الجغرافي هو اسم يطلق على معلم أر�ضي وهو أسم العلم ) كلمة محددة – مجموعة محددة من 

الكلمات  - تعبير محدد ( ويشير إلى مكان أو معلم معين أو منطقة معينة لها هويتها املميزة على سطح 

 يشمل أسماء املعالم الواقعة خارج كوكب األرض مثل األسماء التي تطلق 
ً
األرض وفي سياق أوسع أيضا

على املعالم املوجودة على القمر والكواكب األخرى .

مقدمة عن األسماء الجغرافية

يوجد االسم الجغرافي عادة في إطار عالقة بمعلم جغرافي 
وإذا أصاب التغيير طابع هذا املعلم قد يتغير إسناد االسم 
وهذه الوظيفة الهامة لألسماء الجغرافية تعني أنها تشكل 
أداة لغوية ضرورية يستعملها معظم الناس بصفة يومية 
ولكي تؤدي هذه األداة وظيفتها على أحسن وجه في مجتمع 
املختصة  السلطات  على  يتعين  تعقيده  درجة  تتزايد 
باألسماء الجغرافية أن تنظم عملية التسمية على  سبيل 
املثال تحديد ماهية االسم الذي ُيختار وصيغته املوحدة 

والكيان الذي يطلق عليه.
األسماء  تؤديها  وظيفة  املرجعي  العنوان  تحديد  يعتبر  و 
الجغرافية وهي أساسية، إال أن األسماء الجغرافية شأنها 
شأن العناصر اللغوية األخرى تؤدي وظائف على مستويات 

عدة .
ومن أهم املستويات ما يلي :               

املعرفي: تحديد هوية املعلم .	 
تثير 	  بأماكن  املتصلة  األسماء  به  ويقصد  العاطفي: 

مشاعر طيبة أو سيئة عند الناس.   
يألفونها  مسماة  معالم  وسط  يعيشون  الناس  وجميع 
ويشعرون بملكيتها، وفي الوقت نفسه يشاركون فئات أخرى 
، ويمكن توضيح ذلك بعرض 

ً
في أسماء أخرى أكبر حجما

بسيط ملستوياته الثالثة . 
أسماء جغرافية يتشارك فيها الناس في إطار مجتمع . 1

محلي صغير . 
أسماء جغرافية يتشارك فيها مجتمعان من املجتمعات . 2

املحلية الصغيرة .
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ويمكن القول أن األسماء الجغرافية تمثل أقدم جانب من 
الجوانب الحية للتراث الثقافي من حيث توارث األجيال، وال 
يزال العديد  من األسماء التي استعملتها الشعوب األصلية 
 كشاهد على وجود حضارات سابقة، وفي كثير من 

ً
قائما

املتبقية  العناصر  الجغرافية  األسماء  تشكل  الحاالت  
الوحيدة من اللغات التي اندثرت،ولو أخذنا باالعتبار أن 
ملنطقة  كوصف  صيغت  الجغرافية  األسماء  من  العديد 
معينة  أو مكان معين، يتضح لنا أننا نتعامل مع مادة ذات 

قيمة تاريخية .
 ما تصاغ األسماء الجغرافية عن طريق وصف جوانب 

ً
و غالبا

محددة للمواقع املحلية أو املعالم، وتوفر بالتالي معلومات 
عن الظروف الطبيعية والثقافية التي كانت موجودة عند 
 لتاريخ األماكن. ويعكس 

ً
 مهما

ً
صوغها، وهي تشكل عنصرا

الرصيد العالمي من األسماء الجغرافية تاريخ الحضارة على 
مدى آالف السنيين، ويمكن النظر إليها على أنها انعكاس 

للتفاعل بين اإلنسان والطبيعة عبر فترات الزمن . 
كما أن األسماء الجغرافية جزء هام من بيئتنا الجغرافية 
بأنواعها  الجغرافية  الكيانات  تعرف  ومنها  والثقافية، 
 ثقافية ال تعوض، ولها أهمية حيوية 

ً
املختلفة،  وتمثل قيما

لألسماء  فإن  ولذلك  باالنتماء.  الناس  لشعور  بالنسبة 
 
ً
الجغرافية فائدة اجتماعية كبرى يجب على املجتمع أيضا
الجغرافية،  األسماء  تراث  احترام  بمسؤولية  يضلع  أن 
نحو  على  الجديدة  األماكن  لتسمية  التخطيط  وضمان 
يكفل الحفاظ على أسماء األماكن، ويوفر الحماية للتراث 
الثقافي إزاء التغير السريع في املجتمع .فلقد قيل وكتب عن 
قيمة األسماء الجغرافية وأهميتها في التوثيق التاريخي، وأن 
الدراسات اإلقليمية التي أجريت في العالم في مجال األسماء 
األوجه  ومتعددة  مفصلة  صورة  تقدم  أنها  الجغرافية 
للوجود البشري في عالقته بعناصر البيئة املحيطة بنا .و أنها 
 من تراثنا 

ً
 للتاريخ الطبيعي والثقافي، وجزءا

ً
تمثل مستودعا

اللغوي، ولهذا يجب علينا االلتزام على أوسع نطاق بحماية 
األسماء الجغرافية والحفاظ عليها .

 أسماء جغرافية يتشارك فيها كثير من املجتمعات أو . 3
معظمها.

فالناس املنتمين إلى مجتمع محلي واحد أو نفس الجماعة 
اللغوية  يكونون معتادون على نفس األسماء، ويشعرون 

باالرتباط بها .
أما الناس في املجتمعات املتعددة اللغات يستعمل السكان 
الناطقون بلغات مختلفة أسماء مختلفة، وهذه األسماء  ال 
تمثل مجموعة من العناوين املرجعية فحسب بل تشكل 
 من الهوية اللغوية و املحلية، وأن األسماء الجغرافية 

ً
جزءا

تمثل من خالل صلتها الوثيقة باللهجات قيمة إنسانية .  

تسمية املعالم الجغرافية 
عملية تسمية الكيانات الجغرافية عادة ما تكون  التسمية 
)تلقائية أو  شعبية (، ومعظم األسماء الجغرافية املستعملة 
 ناتجة عن عملية صوغ للمعنى في شكل كلمة تبدأ 

ً
حاليا

االسم  عادة  ويتطور  التسمية،  موضع  ال�ضيء  بوصف 
الجغرافي من صيغة التعبير الوصفي إلى صيغة اسم العلم، 
 تخضع عملية التسمية ألسلوب القياس، أي 

ً
كما أنه أحيانا

االسم الجديد يصاغ على نمط أسماء أخرى مألوفة لدى 
من يطلق التسمية .

أما الطريقة األخرى إلطالق األسماء الجغرافية وهي نقل 
مضاهاتها  أجل  من  جديدة  كيانات  إلى  الحالية  األسماء 
باملكان األصلي أو تخليد ذكراه، وهذه عملية تسمية مخطط 
للمجتمع،  الثقافي  التراث  من  يتجزأ  ال  جزء  ولكنها  لها، 
 من التراث الثقافي 

ً
فاألسماء الجغرافية تمثل جزًءا حيويا

لألمم ومن الضروري معاملتها على هذا األساس.
ومن مصادر الدعم لها:

التوثيق التاريخي ومن خال له تصاغ العديد من األسماء 	 
أو  املواقع  من  جوانب  طريق وصف  عن  الجغرافية 

املعالم.
 ال يتجزأ 	 

ً
تشكل األسماء الجغرافية ملنطقة معينة جزءا

من اللغة والتاريخ املحليين .   
 تشكل األسماء الجغرافية حلقة الوصل  التي تربط 	 

 من 
ً
بين األفراد ومحيطهم الجغرافي، وبهذا تشكل جزءا

هوية السكان املحليين.
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الهدف من توحيد األسماء الجغرافية
األسماء الجغرافية توجد في كل لغة من اللغات وأن الحاجة 
بها  يزخر  التي  التنوع  هائلة  املعالم  وتسمية  تصنيف  إلى 
العالم من حولنا، ومعظم اللغات املنطوقة تسمح ببعض 
التباين في أشكال األسماء وتطبيقاتها على املشاهد األرضية، 
وهذا التباين ذو طابع معقد، مع أنه ال يسبب مشاكل كبيرة 
في الكالم املستعمل يوميا،  ألن الجمل ال الكلمات هي جوهر 
التفاهم في اللغة املنطوقة، ولكن عالم الخرائط يقت�ضي  
»دقة البيان وعدم التباسه«، كما أنه ال يتساهل في تباين 
صيغ االسم الواحد، و أن األسماء الجغرافية تنشأ عادة 
في إطار اللغة املنطوقة، و لهذا يستوجب توحيد األسماء 
نظم  أنواع  من  مختلف  إطار  في  الستعمالها  الجغرافية 
االتصال. أي استعماله في  صيغة رموز مرئية أو شكلية 
)كتابة(، وتعني برامج التوحيد باألشكال املكتوبة لألسماء،  
بما فيها نوع الكتابة و التهجئة، وصيغ الكلمات، وعالمات 

الكتابة،  واستعمال الحروف.
واألمر الذي ال يدركه البعض حجم ضخامة الوقت واملال 
الذي ينفق على جهود تبدل لتحديد واستعمال األسماء 
الجغرافية الصحيحة؛ ألغراض الخرائط، وهذه التكاليف 
والجهود تكون خافية، و على سبيل املثال تنفق هيئات رسم 
 من الوقت، وتكاليف إنتاج على جمع 

ً
 كبيرا

ً
الخرائط قدرا

 ما 
ً
أحدث التسميات وانتقائها وتوحيدها وتطبيقها . وكثيرا

يقام هذا العمل وما يماثله في مكاتب وهيئات أخرى دون  
تنسيق ويؤدي هذا إلى االزدواج في الجهود، وإنفاق املوارد، 

والتضارب في استعمال األسماء.
واملعلومات املتعلقة باألسماء الجغرافية املوحدة هي عنصر 
الوطنية، ونشير  تنمية االقتصادات  بالغ األهمية لكفاءة 
األساسية  الهياكل  إلى  للدخول  املعتادة  الوسيلة  أنها  إلى 

للمعلومات الجغرافية والبيانات املكانية .

أهمية إنشاء سلطة مختصة باألسماء الجغرافية 
)GIS( وقواعد البيانات اآللية

إن الطلب املتزايد على األسماء الجغرافية الستعمالها في بيئة 
نظم املعلومات الجغرافية املتخصصة واملتعددة األغراض، 
يتطلب وضع برنامج وطني يو�ضي بالتوسع في إجراءات جمع 
األسماء  وجمع  الجغرافية،  باألسماء  يتعلق  فيا  البيانات 
تكون هناك سرعة  املقبولة كي  املصادر  يكون من جميع 

االستجابة الحتياجات مستعملي األسماء الجغرافية .

ويستوجب ذلك وجود برنامج وطني كخطوة أولى ترتكز على 
للهيئات  أكبر  وفائدتها  التكاليف،  وتقليل  الجهود  توحيد 
الحكومية وغير الحكومية ولعامة الجمهور، و أن االعتراف 
التام والقانوني بالغ األهمية لفعالية البرنامج الوطني على 
على  وتعتمد  الجغرافية،  باألسماء  تختص  سلطة  وجود 
ما تلقاه من التأييد واالحترام من قبل الحكومة الوطنية 
. وينبغي أن تكون من 

ً
واملحلية، ومن قبل املواطنين أيضا

الجغرافية  باألسماء  املختصة  السلطة  صالحيات  ضمن 
اآلتي : 

 للسياسات واإلجراءات 
ً
املوافقة على األسماء أو تغييرها وفقا

املقررة التي تعتمدها السلطة املختصة  باألسماء .     
لالستعمال 	  وتطبيقاتها  الرسمية  األسماء  إصدار 

الرسمي.
نشر قواعد يتعين على راسمي الخرائط إتباعها فيما 	 

يتعلق باختيار األسماء الجغرافية، وتهجئتها، وتطبيقها.        
مواكبة التغيرات وأوجه التعارض اللغوية .   	 
التقيد بشكل عام باالستعماالت املحلية - واستخدام 	 

كتابة معينة - وتحديد مجاالت املسؤولية - وااللتزام 
ملعالجة  املحددة  التفاصيل  تحكم  التي  بالقواعد  
مشاكل ووسائل تنفيذ عملية توحيد األسماء. و تشمل 
قواعد تغيير األسماء، والتعامل مع األسماء غير الالئقة، 
 أحياء، وازدواج األسماء، 

ً
واألسماء التي تخلد أشخاصا

واستخدام األسماء املستعملة في لغات األقليات.        
على  منها   

ً
أمورا تعالج  أن  املختصة  السلطات  مهام  ومن 

سبيل املثال :-  
قواعد كتابة األسماء الجغرافية الرسمية  )املوحدة ( . 	 
األسماء 	  ومعاملة  بقبول  املتعلقة  العامة  الجوانب 

الجغرافية في املناطق املتعددة اللغات .             
للكيان 	  اسم  من  أكثر  وجود  إمكانية  مع  التعامل 

الجغرافي  الواحد.          
لغة 	  في  املستعملة  الجغرافية  األسماء  مع  التعامل 

األقليات.    
التعامل مع األسماء الجغرافية املستمدة من لغات غير 	 

مكتوبة.  
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معلم 	  على  اسم  كل  انطباق  ملدى  الدقيق  التحديد 
معين.      

أو 	  عليها  املعترض  الجغرافية  األسماء  مع  التعامل 
املتنازع بشأنها.                                                          

كما يجب إجراء تدابير لحماية األسماء الجغرافية من تدخل 
الفئات ذات املصالح الخاصة، وبهذا سيكون هناك قواعد 
وحمايتها  وتوحيدها  الجغرافية،  األسماء  ملداخل  ضبط 
من التغيير، الن دوافع الضغط تكون مستمرة لتغييرها.

وتتعرض األسماء الجغرافية لكثير من املؤثرات التي تؤثر 
على جوانب اللغة والثقافة، هذا بوجه خاص في املناطق 
املتعددة اللغات، ومناطق العمران الحديث والتجاري التي 

تتم فيه املبادالت الثقافية بمعدل سريع  .
وانقطاع السلطة املختصة باألسماء الجغرافية عن العمل 
باألسماء  املتعلقة  البيانات  سالمة  في  يشكك  أن  يمكن 
 على برامج 

ً
الجغرافية، وفي مدى حداثتها، كما يؤثر سلبا

رسم الخرائط، وعلى منظومة البيانات املكانية .                                                       
ولهذا فإن استمرارية السلطة املختصة بالعمل باألسماء 
الجغرافية ليست مهمة فحسب بل هي بالغة األهمية، ألن 
عملية التسمية  هي عملية مستمرة .                                                                      

قنوات التعريف باألسماء الجغرافية
البنية  عناصر  من  أسا�ضي  عنصر  الجغرافية  األسماء 
 ما تستعمل 

ً
األساسية للبيانات املكانية ألي بلد،  وغالبا

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

الرسمية  باألسماء  املتعلقة  املعلومات  إتاحة  ويمكن 
من  جزء  تعد  التي  الخرائط؛  خالل  من  للمستعملين 
باألسماء  تعرف  بلد  أي  ملنشورات  األساسية  املجموعة 
الجغرافي.  الوطني، واملعجم   األطلس 

ً
الرسمية؛ ومنها مثال

على أن يتضمن األسماء الرسمية ومعلومات تحدد أنواع 
يتم  أن  على  ومواقعها،  املسماة،   الجغرافية  الكيانات 
املختلفة  القنوات  من  وغيرها  مستمرة،  بصفة  تنقيحه 
 ما يستلزم تحديد 

ً
التي تلبي احتياجات املستعملين، وكثيرا

األسماء في منطقة جغرافية معينة التزود بالخرائط للقدرة 
  عن 

ً
 على نطاق الكيان املسمى، فضال

ً
على التعرف بصريا

موقعه بالنسبة لغيره من الكيانات املسماة .

وتعد الخرائط أدوات مهمة للتعريف باملعلومات املتصلة 
والسريعة  السهلة  الوسيلة  وأنها  الجغرافية،  باألسماء 
للحصول على املعلومات الجغرافية، واملعلومات املتعلقة 
باألسماء الرسمية وأن إتاحة املعلومات من خالل الخرائط 
من جانب هيئة وطنية إلعداد الخرائط هي أفضل أحد 
الرسمية.  األسماء  لنشر  البلدان؛  ملعظم  املتاحة  الطرق 
عن  الناتجة  الجغرافية  لألسماء  السريع  التزايد  ولكن 
الخرائط املطبوعة  العمراني والثقافي؛ قد تصبح  التطور 
قديمة بعد وقت قصير من نشرها، ويمكن سد هذه الفجوة 
الزمنية.وذلك بإجراء تنقيح للخرائط الورقية بشكل دوري، 
أو عن طريق اإلخطارات الرسمية التي تصدر في شكل قوائم 
والتغييرات  الجديدة،  األسماء  توضح  دورية  تصويب 

الرسمية لألسماء املوجودة على الخرائط .
وتزداد  باألهمية   

ً
دائما للمعالم  الدقيق  التحديد  واتسم 

هذه األهمية اليوم بالنسبة إلخصائي األسماء الجغرافية، 
ألن منظومة البرمجيات الحاسوبية لقواعد بيانات األسماء 
وعرض  تخزين  على   

ً
حاليا قادرة  أصبحت  الجغرافية 

األشكال الهندسية، أي الحدود الرقمية لنطاقات املعالم .

وللحديث بقية ....   
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الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
ابراهيم عبد هللا عبيد/ مقرر الشعبة العربية لألسماء الجغرافية

عضو وسكرتير اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية

الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية مؤلفة من الخبراء العرب باألسماء الجغرافية املكلفين من قبل 
دولهم بجمع وضبط وتوحيد ومعالجة أسماء األماكن واملعالم الطبيعية في شتى البلدان العربية. وهي جزء 
من مجموعة خبراء األمم املتحدة املعنيين باألسماء الجغرافية )UNGEGN( التابعة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي )ECOSOC(، حيث أنشأ املجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة؛ املجموعة العاملية 

لخبراء األسماء الجغرافية عام 1965، التي نظمت حتى اآلن  أحد عشر مؤتمرات، و 29 دورة للخبراء. 

اجتماع الشعبة العربية لخبراء األسماء 
الجغرافية

مؤتمر   1971 آب   31-23 بين  بيروت  في  ُعقد 
الجغرافية  األسماء  لخبراء  العربية  للشعبة 
أسماء  لتوحيد  العرب  الخبراء  »حلقة  باسم 
وُعقد  العربي«،  الوطن  في  الجغرافية  املواقع 
هذا االجتماع بدعوة من جامعة الدول العربية 
وبتنظيم من وزارة الثقافة في لبنان، بحضور 16 
نظام عربي  استخدام  تقّرر خالله  دولة عربية. 
الحروف  من  الجغرافية  األسماء  لنقل  موّحد 
العربية إلى الحروف الالتينية. وُرفع هذا النظام 
األمم  في  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  إلى 
املنظمات  جميع  على  وتعميمه  إلقراره  املتحدة 
وحيد  كنظام  به  وللعمل  الصلة،  ذات  العاملية 
مطّبق في العالم. وبالفعل صدر عن األمم املتحدة، 
في املؤتمر الثاني للخبراء العامليين لتوحيد األسماء 
الجغرافية املنعقد في لندن العام 1972، قرار مع 

بعض التعديالت، ُدعَي »ورقة بيروت املعّدلة«.
واجهت بعض الدول العربية صعوبات في تطبيق 
»نظام بيروت املعّدل«، فأوصت األمم املتحدة في 
املؤتمر السابع الذي ُعقد في نيويورك عام 1998، 
 للخبراء 

ً
بأن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا

األمم  إلى  الحلول  ورفع  الصعوبات،  لتذليل 
املتحدة.

األسماء  حول  العربية  الشعبة  مؤتمرات 
الجغرافية

األمم  خبراء  فريق  في  العربية  الشعبة  لتوصيات   
ً
تنفيذا

املتحدة  لتنميط األسماء الجغرافية، وبدعوة من مصلحة 
املوحد  »االستخدام  أن  على   

ً
وتأكيدا ليبيا،  في  املساحة 

في  األساسية  العناصر  من  الجغرافية  لألسماء  والدقيق 
العربي  واملستوى  العالمي  املستوى  الفعال على  االتصال 

 للتنمية االجتماعية واالقتصادية«.
ً
دعما

عقد في طرابلس/ليبيا خالل الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 
)كانون األول( 2004، املؤتمر العربي األول حول األسماء 

الجغرافية.
األسماء  كتابة  وآليات  نظام  توحيد  إلى  املؤتمر  وهدف 
الجغرافية في الوطن العربي في ما تنتجه من خرائط  وأطالس 
وقوائم األسماء الجغرافية، وذلك من أجل التداول الصحيح 
لألسماء الجغرافية في كافة الوسائل املكتوبة واملسموعة 
واملرئية على املستوى العربي والدولي. وحضر املؤتمر وفود 
من الدول العربية التالية: ليبيا، املغرب، تونس، اإلمارات، 

سورية، األردن، مصر، السودان، الجزائر.

املؤتمر العربي الثاني حول األسماء الجغرافية
 وعلى هامش مؤتمر ڤيينا في نيسان 2006، دعا املندوب 
في  الثاني  املؤتمر  عقد  إلى  العربية،  الشعبة  في  اللبناني 
نظام  على  املجتمعون  اتفق  حيث   ،2006 العام  بيروت 
»َرْوَمَنة« نهائي يقوم على أبجدية لنقل أحرف من العربية 
إلى الالتينية، وقواعد تطبيقية لهذه األبجدية، تراعي قواعد 
اللغة العربية والتوصيات العاملية لنقل األسماء الجغرافية، 
  لكل املشاكل التي اعترضت نقل األسماء 

ً
وبالتالي تجد حلوال

العربية بجميع اللهجات املحلية للدول املنتسبة إلى الشعبة 
العربية.
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املؤتمر العربي الثالـث لألسماء الجغرافية 
الجغرافية  املؤسسات  ورؤساء  العربية  الشعبة  عقدت 
ورؤساء هيئات األسماء الجغرافية وخبراؤها يومي 31-30  
في  الجغرافية  لألسماء  الثالـث  العربي  املؤتمر   2007 أيار 
بيروت بدعوة من قيادة الجيش اللبناني-مديرية الشؤون 
العربية  البلدان  من  وفود  املؤتمر  حضرت  الجغرافية. 
الكويت،  اإلمارات،  السعودية،  األردن،  التالية:لبنان، 
ُعمان، املغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، تم خالل املؤتمر 
طرح تنظيم الشعبة، ونظام الجتماعاتها، وانتخاب هيئة 

عامة لها، وسبع لجان عمل للمؤتمر، وفرق عمل.

املؤتمر الرابع: نحو أطلس عربي موّحد
والقضائية  القانونية  للبحوث  العربي  املركز  من  بدعوة 
العربية  الشعبة  ومن  العربية،  الدول  لجامعة  التابع 
لخبراء األسماء الجغرافية، وبتنظيم من مديرية الشؤون 
الجغرافية؛ اللبنانية، عقد رؤساء املؤسسات الجغرافية 
ورؤساء هيئات األسماء الجغرافية وخبراؤها »املؤتمر العربي 

الرابع لألسماء الجغرافية 2008« في بيروت.
َهَدف هذا املؤتمر إلى ما يأتي:

مناقشة النظام العربي املوّحد وتطّور كتابة األسماء 	 
الجغرافية في الدول العربية.

تأثير اللهجات العربية وتأثير لفظ األسماء الجغرافية 	 
في  )البحث  النظام  هذا  على  الرومانية  بالحروف 
اللغات  من  العربية  اللغة  على  الدخيلة  األسماء 

الغربية(.
عرض أنشطة الدول العربية في مجال توحيد األسماء 	 

كتابتها  ومعالجة  املصطلحات  وتطوير  الجغرافية 
لبناء املعاجم العربية املوّحدة )الورقية  آلية  ووضع 
م 

ُ
ظ

ُ
ون البيانات  قواعد  على  املبنية  واإللكترونية(، 

املعلومات الجغرافية.
الجغرافية من 	  لنقل األسماء  آلي  برنامج  بناء  دراسة 

 الى بناء األطلس 
ً
الحروف العربية الى الالتينية توصال

العربي املوّحد لكتابة األسماء الجغرافية على الخرائط 
بالطرق الحديثة.

مجاالت  في  العربي  التعاون  سبل  املؤتمر  في  نوقش  كما 
توحيد األسماء الجغرافية وتطبيق نظام بيروت والقرارات 
العربية والدولية في مجال األسماء الجغرافية وتطوير املوقع 
www.( اإللكتروني للشـعبـة العـربيــة على صفحـة اإلنتـرنت
adegn.org(، واعتماد مقر دائم للشعبة في مبنى جامعة 

الدول العربية في بيروت.

الرحمن  عبد  السفير  ترأسها  التي  الختامية  جلسته  وفي 
أصدر  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  ممثل  الصلح 
واألمانة  العربية  الدول  جامعة  شملت  توصيات  املؤتمر 
العامة لالسكوا والحكومات العربية. وفي ما يلي التوصيات:

جامعة الدول العربية:. 1
تعميم النظام العربي املوّحد لنقل األسماء الجغرافية 	 

على جميع الدول األعضاء وحّثها على تطبيقه في كتابة 
األسماء الجغرافية بالحروف الالتينية على الخرائط 
األمانة  إلى  ُوجدت  إذا  املالحظات  ورفع  والالفتات، 
العامة لجامعة الدول العربية، خالل ستة أشهر من 

تسلم النظام.
واالجتماعي 	  االقتصادي  املجلس  إلى  رسالة  توجيه 

العربي  املؤتمر  بنتائج  إلعالمها  املتحدة  لألمم  التابع 
الرابع لألسماء الجغرافية، والطلب إليها اعتماد هذا 

النظام لدى جميع املنظمات العاملية املعنية.
إيالء موضوع توحيد األسماء الجغرافية على صعيد 	 

جميع الدول العربية االهتمام الالزم، وحّثها على العمل 
 إلصدار 

ً
ضمن الهيئة العربية املنتخبة ولجانها، تمهيدا

املعجم العربي املوّحد لألسماء الجغرافية.
تأكيد عضوية جميع الدول العربية في الشعبة.	 
العمل على إصدار املوافقة على اعتماد مبنى جامعة 	 

 للشعبة.
ً
 دائما

ً
الدول العربية في بيروت مقرا

واالجتماعي . 2 االقتصادي  للمجلس  العامة  األمانة 
:)ESCWA( لغرب آسيا

العامة 	  األمانة  إلى  الرابع  للمؤتمر  النهائي  التقرير  رفع 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة إلحالته 

إلى املجموعة األممية لخبراء األسماء الجغرافية.
إقتراح اآلليات املناسبة للتعاون والتنسيق مع الهيئة 	 

الجغرافية  األسماء  لخبراء  العربية  للشعبة  اإلدارية 
 Arabic Division of Experts on Geographical(

.)Names - ADEGN
التنسيق مع الهيئة اإلدارية للشعبة العربية في ما يتعلق 	 

باملؤتمرات العامة، والدورات املعقودة من قبل اللجان 
التابعة لها، ورعايتها وإيالء توحيد األسماء الجغرافية 

العناية الكافية.
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املؤتمر العربي السادس لألسماء الجغرافّية  
 13  -  10 من  عّمان  في  السادس  العربي  املؤتمر  عقد 
تموز)يوليو ( 2012، وحضره وفود من11 دولة هي : )األردن،  
السعودية،  مصر،  الجزائر،  تونس،  العربية،  اإلمارات 

ُعمان،  فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا (.
أبرز توصيات هذا املؤتمر: 

قيام لجان العمل املنبثقة عن الشعبة بإبالء املوضوع 	 
األهمية القصوى والعمل على عقد اجتماعات سنوية 

لها للبحث في املواضيع واملهام املنوطة فيها. 
 ملا قام ويقوم به الكيان الصهيوني 	 

ً
أكد املؤتمر ونظرا

لألسماء  وإزالة  وتحريف  وتغيير  تهويد  من  اآلن  حتى 
املناطق  وفي  املحتلة  فلسطين  أرض  على  العربية 
 على اإلرث الثقافي والتاريخي 

ً
املحتلة األخرى، وحفاظا

العربي الذي يتعرض ألبشع عمليات اإلزالة والطمس 
 من املؤتمر بأن هذه 

ً
من قبل الكيان الصهيوني، وإيمانا

األعمال منافية للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن 
العاملية املعنية بتوحيد األسماء  مؤتمرات املجموعة 
على  باملحافظة  املتعلقة   )UNGEGN( الجغرافية 
أسماء األماكن، ومبدأ عدم ترجمة األسماء أو تحريفها 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  على  أكد  تغييرها.  أو 
العربية العمل على تشكيل لجنة خاصة من الخبراء 
لجامعة  العامة  األمانة  قبل  من  املختصين  العرب 
الدول العربية مع الحكومات العربية والجهات املعنية، 
بحيث تشمل خبراء من الشعبة وآخرين من املختصين، 
بالتنسيق مع الهيئة اإلدارية للشعبة العربية لخبراء 
األسماء الجغرافية، وتكليفها بجمع الوثائق والخرائط 
القديمة، وتوثيق األسماء الجغرافية العربية، وتثبيت 
الصهيونية  لالنتهاكات  تتعرض  التي  املواقع  أسماء 
املستمرة، ورفع نتائج اللجنة إلى جامعة الدول العربية 
العاملية  املنظمات  لدى  بإيداعها  بدورها  تقوم  التي 
املؤتمر  أو�ضي  كما  عربي.  ثقافي  كإرث  تسجليها  بغية 
جامعة الدول العربية بتوفير الدعم الالزم لهذه اللجنة 
 
ً
وتنظيم الخرائط واملعاجم لنشر هذه األسماء عربيا

ل بالحروف العربية والالتينية.  على أن تسجَّ
ً
ودوليا

حث الدول العربية التي لم  تن�ضئ حتى تاريخه هيئات 	 
الدائمة  الوطنية  الهيئة  إنشاء  في  اإلسراع  وطنية 
املتخصصة بتوحيد األسماء الجغرافية املناسبة لكل 
دولة،  وضرورة تعاون  الدول العربية في هذا املجال مع 

التي لها تجربة في ذلك .

الحكومات العربية:. 3
إقرار النظام الصادر عن املؤتمر العربي الثالث لألسماء 	 

واستخدامه   ،2007 بيروت  في  املنعقد  الجغرافية 
كنظام موّحد في جميع الدول العربية لنقل األسماء 

الجغرافية من العربية الى الالتينية.
إرسال مالحظات على هذا النظام إذا  وجدت إلى األمانة 	 

العامة لجامعة الدول العربية - املجلس االقتصادي 
واالجتماعي.

الجديدة، 	  والخرائط  واألطالس  املعاجم  إصدار 
النظام  وتحديث الصادر منها بما يتوافق مع قواعد 

الجديد.
والجامعات 	  املدارس  على  النظام  هذا  تعميم 

واملؤسسات العامة والخاصة.
إنشاء هيئة وطنية دائمة لألسماء الجغرافية في كل بلد 	 

عنى بجمع األسماء الجغرافية، وتوحيدها، وحفظها 
ُ
ت

واستعمالها بغية توحيد املرجعية.
لإلدارة 	  وتقديمها  لوائح  في  الجغرافية  األسماء  جمع 

الثقافية في جامعة الدول العربية.

املؤتمر العربي الخامس لألسماء الجغرافّية  
األسماء  لخبراء  الخامس  العربي  املؤتمر  بيروت  في  عقد 
الجغرافية في الفترة  26 – 29 أيار )مايو( عام 2010، بدعوة 
من جامعة الدول العربّية أرسلت بالطرق الدبلوماسّية الى 

جميع الدول العربّية. 
حضر املؤتمر ممثلين عن خمس عشرة دولة عربية  )األردن، 
مصر، السودان، لبنان، سوريا، قطر، السعودية، الجزائر، 
املغرب، تونس، ليبيا، اإلمارات، الكويت، فلسطين، ُعمان(. 
الرحمن  )السفير عبد  العربية  الدول  ممثلين عن جامعة 

الصلح  والسيد محمد الخطيب (.
وكانت محاور املؤتمر حول تطبيق نظام عربي موّحد، وإنشاء 
هيئة وطنية لألسماء الجغرافية في كل دولة، ووضع قواعد 
وتنظيم  دولة،  كل  صعيد  على  األسماء  لتوحيد  موحدة 
باملعاجم  العربية، ونشر األسماء  جداول بأسماء األماكن 
املدن  الفتات  على  األسماء  وكتابة  واألطالس،  والخرائط 
والقرى والشوارع واألماكن الجغرافية بصورة عامة، كذلك 
املحافظة على اإلرث الثقافي، وعقد اجتماعات لفرق العمل 
املنبثقة عن الشعبة، كما تم انتخاب هيئة إدارية جديدة 

للشعبة العربية .
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قواعد 	  تنظيم  على   بالعمل  األعضاء  الدول  قيام 
ذلك  وإيداع  العربية،  الجغرافية  لألسماء  معلومات 
واإلحصاء  الجغرافية  األسماء  معاجم  لجنتي  لدى 
والتمويل لدراستها وتوحيد طرق معالجتها، واالستغالل 

األمثل للتكنولوجيا في األسماء الجغرافية .
 ألهمية األسماء الجغرافية ودورها في مختلف 	 

ً
ونظرا

نواحي الحياة، أو�ضى الدول العربية بالتوعية بأهمية 
عبر  املجتمع  شرائح  ملختلف  الجغرافية  األسماء 

الوسائل املختلفة .
األسماء 	  رومنة  في  املوحد  العربي  النظام  تطبيق 

الجغرافية  ) نظام بيروت 2007 وتعديالته( ومتابعة 
وإعالم   ،

ً
ومستمرا  

ً
أمينا  

ً
تطبيقا النظام  هذا  تطبيق 
جامعة الدول العربية بذلك. 

للمساحة 	  العربي  اإلتحاد  مع  التعاون  ضرورة 
ذات  املعنية  واملنظمات  واإلتحادات  واملؤسسات 

الصلة باألسماء الجغرافية.
إعادة تفعيل موقع  الشعبة العربية على شبكة االنترنت 	 

ومساهمة الخبراء العرب الفّعالة في إثراء هذا املوقع إن 
املؤتمر وبعد ما تبين بأن هذه النافذة هي وسيلة مهمة 
 يعرضون 

ً
للتواصل بين الخبراء ورئاسة الشعبة ومنبرا

من خالله أبحاثهم، وبعد  توقف املوقع.
دراسة التعديل على  نظام الشعبة العربية املقّدم من 	 

األردن، ليصار إلى إقرار النظام املعدل في أول جلسة من 
املؤتمر القادم، لغايات تنظيم عمل الشعبة العربية 

الخبراء العرب
وإيمانا من الوفود املشاركة بأهمية وجود مقر للشعبة 	 

العربية لكي تمارس مهامها وواجباتها بالصورة األمثل، 
األردنية  اململكة  اختيار  على  الحاضرون  اجمع  فقد 
 
ً
 للشعبة العربية ورئيسا

ً
 دائما

ً
الهاشمية لتكون مقرا

لها، وبموافقة اململكة األردنية الهاشمية .
قرر املؤتمر إبقاء تشكيل لجان العمل على ما كان عليه 	 

في املؤتمر العربي الخامس على  أن يتم إعادة هيكلتها 
من قبل الهيئة اإلدارية. 

رفع النتائج والتوصيات إلى جامعة الدول العربية من 	 
قبل رئيس الشعبة بعد استكمال اإلجراءات الرسمية 

الالزمة .

األسماء  في   العرب  للخبراء  السابع   املؤتمر 
الجغرافية  

العاصمة  في  العرب  للخبراء  السابع  العربي  املؤتمر  عقد 
األردنية عّمان في الفترة من 11-13 تشرين الثاني 2014.

 أهداف املؤتمر
هدف املؤتمر إلى تفعيل العمل العربي املشترك في املجاالت 

التالية:
 تنميط األسماء الجغرافية العربية.	 
بناء املعجم العربي املوحد لألسماء الجغرافية العربية.	 
املحافظة على األسماء الجغرافية العربية كإرث ثقافي 	 

عربي ومنع تغييرها واندثارها.
مجال 	  في  الخبرات  وتبادل  التعليم  حلقات  إقامة 

األسماء واملعلومات الجغرافية.
بجمع 	  املتعلقة  والدولية  العربية  القرارات  تطبيق 

وضبط وتنميط األسماء الجغرافية واملحافظة عليها. 
األسماء  في  العرب  للخبراء  السابع  املؤتمر  محاور 

الجغرافية
التسمية والترقيم في الدول العربية.	 
نشاطات الدول األعضاء في مجال األسماء الجغرافية.	 
والحضاري 	  الثقافي  املوروث  في  الجغرافية  األسماء 

والتاريخي واالجتماعي.
مقاومة تهويد األسماء الجغرافية.	 
معاجم األسماء الجغرافية .	 
لجان الشعبة العربية لألسماء الجغرافية.	 
التوعية والتثقيف في مجال األسماء الجغرافية.	 
األسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة.	 

اإلمارات  )األردن،  هي:  دولة    13 من  وفود  املؤتمر  حضر 
املغرب،  الجزائر،  تونس،  الكويت،  البحرين،  العربية، 
مصر، السعودية، ُعمان، فلسطين،  لبنان، ليبيا(، كما 

حضر املؤتمر ممثل عن جامعة الدول العربية.
خرج املؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها :

تاريخه 	  تن�ضئ حتى  التي لم   العربية  للدول  التوصية 
هيئات وطنية اإلسراع في إنشاء الهيئة الوطنية الدائمة 
املتخصصة بتوحيد األسماء الجغرافية املناسبة لكل 
دولة،  وضرورة تعاون  الدول العربية في هذا املجال مع 

التي لها تجربة في ذلك.
املختصين 	  العرب  الخبراء  من  خاصة  لجنة  تشكيل 

من  قبل الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية 
للمحافظة على األسماء الجغرافية العربية من التهويد 
والتغيير والتحريف واإلزالة، بحيث يتم رفع توصياتها 
باألسماء  املعنيين  املتحدة  األمم  خبراء  مجموعة  إلى 
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في  عمل  ورشة  عقد  و  املعنية،  والجهات  الجغرافية 
النصف األول من العام القادم )2015( تحت عنوان 
فلسطين  في  الجغرافية  لألسماء  التهويد  »عمليات 

وسبل التصدي لها«.
تنظيم قواعد معلومات لألسماء الجغرافية العربية، 	 

الجغرافية  األسماء  معاجم  لجنتي  لدى  ذلك  وإيداع 
واإلحصاء والتمويل لدراستها وتوحيد طرق معالجتها.

األسماء  في  الحديثة  للتقنيات  األمثل  وباالستغالل 
الجغرافية.

في 	  للبحث  العمل  للجان  سنوية  اجتماعات  عقد 
املواضيع واملهام املنوطة بها .

التوعية بأهمية األسماء الجغرافية وخصوصا لطلبة 	 
املدارس والجامعات وعبر الوسائل املختلفة.

متابعة تطبيق النظام العربي املوحد في رومنة األسماء 	 
جامعة  وإعالم   ،

ً
ومستمرا  

ً
أمينا  

ً
تطبيقا الجغرافية 

الدول العربية بذلك .
دعم موقع  الشعبة العربية على اإلنترنت من خالل 	 

املساهمة  الفّعالة في إثراء هذا املوقع.
العربية 	  الشعبة  بنظام  العربية  الدول  جميع  أخذ 

وتطبيقه  .
إصدار مجلة دورية للشعبة العربية على موقعها على 	 

اإلنترنت، تتضمن أهم النشاطات التي تقوم بها الدول 
األعضاء، وتنشر فيها مقاالت ومحاضرات علمية ملن 

يرغب من الخبراء العرب.
انتخبت الهيئة اإلدارية وملدة أربع سنوات وعلى النحو 	 

التالي :
الدكتور املهندس عوني محمد الخصاونة-   . 1

)األردن( - رئيسا.
2 . - الوليعي  ناصر  بن  عبدهللا  الدكتور 

 أول للرئيس.
ً
)السعودية(نائبا

 للرئيس. 3
ً
 ثانيا

ً
نعيمة فريحة -  )تونس( - نائبا

4 . 
ً
 ثالثا

ً
خالد امللحي - )اإلمارات العربية( - نائبا

للرئيس.
الشعبة . 5 مفوض  خريش  مارون  السيد 

العربية  الدول  جامعة  لدى  العربية 
واملنظمات اإلقليمية والدولية.

إبراهيم الجابر عبيد  - )األردن( - مقررا. 6
يوسف بن حارث النبهاني - )سلطنة ُعمان( . 7

.
ً
-محررا

مؤتمرات  عن  الصادرة  الدولية  القرارات  أهم 
األسماء الجغرافية على صعيد األمم املتحدة

في جنيف عام  األول  املؤتمر  في  صدر   -  I/12 القرار رقم
:1967

في صناعة خرائط رسمية  الراغبة  العربية  الدول  أو�ضى 
وكتابة األسماء العربية عليها بالحروف الالتينية باالتفاق 
على  االتفاق  أو  الدول،  هذه  جميع  في  موحد  نظام  على 
استعمال نظامين فقط: األول مبني على النظام الفرن�ضي 

والثاني على النظام اإلنكليزي.
القرار رقم II/8  - صدر في املؤتمر الثاني في لندن عام 1972:
املؤتمر  في  إعداده  تمَّ  الذي  بيروت  نظام  باعتماد  أو�ضى 
العربي األول لخبراء األسماء الجغرافية الذي ُعقد في بيروت 
 77.L/16.fnoc/E شر في الوثيقة رقم

ُ
عام 1971، والذي ن

.
ً
وذلك في البلدان التي تعترف بهذا النظام رسميا

القرار رقم III/9 - صدر في املؤتمر الثالث في أثينا عام 1977:
أو�ضى بعد اإلطالع على الجهود والنتائج التي تَوَصل إليها 
على  دخلت 

ُ
أ التي  والتعديالت  عام 1971،  بيروت  مؤتمر 

النظام العربي املوحد الصادر عن هذا املؤتمر في املؤتمر 
نعقد في لندن، وبعد األخذ بعين االعتبار الصعوبات 

ُ
الثاني امل

التقنية التي اعترضت بعض الدول العربية أثناء تطبيق هذا 
النظام، أو�ضى الشعبة العربية بأن تجتمع وتدرس االقتراح 
اجتماع  في  إلى حلول،  وعرضها  للتوصل  وذلك  املغربي، 

خبراء األسماء الجغرافية أثناء الدورة الثامنة.
صدر في املؤتمر السابع الذي ُعقد في   -  :VII/4 القرار رقم

نيويورك 1998،  وقد نصَّ على مايلي:
بعد األخذ بعين االعتبار القرارات السابقة ال سيما القرارين 
على  والثالث  الثاني  املؤتمرين  في  الصادرين   III/9 و   II/8
 أن الدول العربية قد اعتمدت عام 1972 

ً
التوالي، وعلما

 لنقل األسماء الجغرافية العربية إلى الحروف 
ً
 موحدا

ً
نظاما

الالتينية بناًء على توصية مؤتمر الخبراء العرب في بيروت 
عام 1971.وبما أن تطبيق هذا النظام، بالرغم من الجهود 
املؤتمر  يو�ضي  الصعوبات.  بعض  دونه  زال  ما  املبذولة، 
بواسطة  الجهود  متابعة  العربية  الدول  جامعة  السابع 
ملناقشة  مخصص  مؤتمر  لعقد  لها؛  التابعة  املؤسسات 
القرار  في  عتمد 

ُ
امل النظام  التي تعترض تطبيق  الصعوبات 

II/8 املبني على نظام بيروت 1971، وعرض الحلول بأقرب 
الخاصة  املتحدة  األمم  خبراء  دورات  انعقاد  أثناء  وقت 

باألسماء الجغرافية. 
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قواعد كتابة األسماء الجغرافية
وتنزيلها على الخريطة الطبوغرافية

الخريطة الطبواغرافية
الأر�ض  �سطح  من  جلزء  جرافيكي  متثيل  الطبوغرافية  اخلريطة 

على �سطح م�ستو ح�سب مقيا�ض معني.

امل�صميات واال�صطالحات اجلغرافية
معلم  لتعريف  كلمات  جمموعة  اأو  كلمة  عن  عبارة   : امل�سميات 
غري  من  معلومات  اأي�سا  وتوفر  اخلارطة،  على  موجود  جغرايف 

املمكن التعرف عليها عن طريق التمثيل اجلرافيكي.

ت�سمل امل�سّميات ما يلي :
• 	.)Toponymy( ت�سميات املعامل الطبوغرافية
• امل�سطلحات املو�سحة.	
• التق�سيمات الإدارية وال�سيا�سية والأهمية الإقليمية للمنطقة.	
• اأ�سماء متغرية م�ستقة من اأنظمة قدمية رومانية اأو غريها.	
• ما 	 وغالبًا  معينة  فكرة  لت�سف  ت�ستخدم  جرافيكية  رموز   

ي�ستعملها ال�سينيون يف كتاباتهم.
• من 	 مثيالتها  عن  لتميزها  بحروف  مت�سلة  تكون  عالمات 

احلروف ولتعطي دللة معينة.   

تصنيف املسميات واألسماء وتبويبها 
يعتمد ت�سنيف الأ�سماء الطبوغرافية على :

املنطقة اجلغرافية املر�سومة.. 1
اأهمية وبروز املعامل اجلغرافية.. 2
مقيا�ض اخلريطة الطبوغرافية.. 3
الحتياجات الع�سكرية للم�سروع. . 4

•  ل يوجد قوانني �سارمة يف ت�سمية املعامل املختلفة، فالأماكن 	
تلك  فيها   تكرث  التي  املناطق  يف  قليلة  اأهمية  لها  ال�سكنية 

الأماكن. بينما تزداد تلك الأهمية يف املناطق ال�سحراوية. 

• املقايي�ض 	 خرائط  على  تظهر  التي  اجلغرافية  الأ�سماء  كل   
املقايي�ض  خرائط  على  ال�سكل  بنف�ض   تظهر  ال�سغرية 
املقيا�ض  ذات  خرائط  على  تظهر  التي  والأ�سماء   ، املتو�سطة 
ذات  اخلرائط  على  املنطقة  نف�ض  مغطية  تظهر  املتو�سط 

املقيا�ض الكبري.

ا�صتثناءات على ما جاء يف البند ال�صابق :
• تظهر 	 ال�سحاري  اأو  اجلبال  و�سال�سل  القارات  اأ�سماء 

خرائط  على  تظهر  ول   100000/1 مقيا�ض  اخلرائط  على 
.50000/1

• الأو�ساع 	 وتغري  تقلب  اإىل  توؤدي  التي  ال�سيا�سية  التغريات 
والأنظمة  اللغة  تغري  اإىل  يوؤدي  ما  املنطقة   داخل  ال�سيا�سية 
بع�ض  لها  تتعر�ض  التي  الطبيعية  الآفات  كذلك  الإدارية، 

املناطق. 
• الكبري 	 املقيا�ض  ذات  املقاطع يف اخلرائط   الطويلة  الأ�سماء 

والتي يف�سل اخت�سارها يف املقايي�ض ال�سغرية : )امل�ست�سفى 
اإىل  تخت�سر   50000/1 والتاأهيل(  للعظام  الوطني 

)م�ست�سفى( يف مقيا�ض 100000/1.

 لبنى بالطية /املركز الجغرافي امللكي األردني/األردن  

A ,  H  , U
 _

_

١/١٠٠٠٠٠خرائط باللغة اإلنجليزية 
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مبادئ وقواعد تنزيل األسماء على الخارطة:
• يعد اختيار الإ�سم ال�سحيح وعملية التنزيل م�ساألة حرجه من 	

حيث التاأثري على عملية قراءة اخلارطة .
• الأهمية 	 ،احلجم،  الطبيعة   : على  تعتمد  الختيار  عملية   

الن�سبية للمعلم.
القواعد األساسية لتنزيل األسماء :

• املعامل 	 حتديد  �سرعة  يوؤكد  املعلم  حدود  داخل  الإ�سم  و�سع 
وعدم حدوث اأخطاء.

• منحنى 	 اأو  م�ستقيم  خط  �سكل  على  اإما  الإ�سم  و�سع  ميكن 
ح�سب طبيعة املعامل.

• توجيه الإ�سم بحيث تكون القراءة من اليمني اإىل الي�سار.	

عند تسمية الرموز الفردية توضع التسمية مجاورة للمعلم 
حسب املواقع التالية:

عدم طباعة الحروف فوق معالم أو تفاصيل تحمل نفس 
اللون: 

هناك حاالت تتطلب معالجة كارتوغرافية في عملية وضعها 
والفراغ الذي يجب مراعاته عند وضعها:

• و�سع 	 ال�سروري  من  كثيفة  اخلارطة  تفا�سيل  تكون  عندما 
الإلتبا�ض وعدم و�سوح  لتجنب  املعلم  الإ�سم على م�سافه من 

املعلومات، ما يتطلب و�سع �سهم يدل على املعلم.

وضع األسماء في املكان املناسب بدون أسهم

• احلروف 	 تقع  الإ�سم،عندما  كتابة  طريقة  عن  النظر  بغ�ض 
على منحنى فاإنها تكون متعامدة مع هذا املنحنى : 

• لالإ�سم 	 التو�سيح  اأجل  من  معني  ا�سطالح  اإ�سافة  حالة  يف 
باأ�سغر حجم موجود  الأ�سلي فاإن هذا الإ�سم امل�ساف يكتب 

ويكون مو�سوعًا بني قو�سني مبا�سرة حتت الإ�سم الأويل.

• الرئي�سي يف حالة 	 الإ�سم  الثانوية حتت  الأ�سماء  يف�سل و�سع 
عندما  الرئي�سي  الإ�سم  يتبع  اأو  نقطة،  عبارةعن  املعلم  كون 
بني  الثانوي  الإ�سم  ويو�سع  خط،   عن  عبارة  املعلم  يكون 
بحجم  ولكن  الرئي�سي  الإ�سم  طريقة  بنف�ض  ويكتب  قو�سني، 

اأقل درجة.
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قواعد تنزيل األسماء على األماكن السكنية

• الأماكن ال�سكنية تظهر على اخلريطة اإما على �سكل مربعات 	
منف�سلة اأو منطقة حمددة ومظللة.

•  يعتمد حجم وقيا�ض الإ�سم الدال على هذه املناطق على :	
عدد ال�سكان. . 1
الأهمية الإدارية للمنطقة.. 2

الأماكن املعمورة :
تو�سع اأ�سماوؤها بجانب املعامل.

•  اأ�سماء الأق�سام الداخلية ملدينة تظهر كاإ�سم الأماكن ال�سكنية 	
ح�سب  حجمه  ويكون  عليها  يدل  التي  املنطقة  على  ومبركز 

املنطقة.

 البلدات اأو القرى:
• تو�سع اأ�سماوؤها بالقرب من البلدة اأو املدينه ح�سب الأف�سليات 	

التالية : 

اأف�سلية الكتابة للقرى والبلدات:

على  تقع  التي  اأو  ال�سواطئ  من  القريبة  ال�سكنية  املناطق  اأ�سماء 
ال�سواطئ تو�سع كليًا داخل املياه، اأما اإذا كانت املنطقة قريبة من 

ال�ساطئ فيو�سع الإ�سم على الياب�سة.

• اأ�سفل الإ�سم وبحجم 	 ال�سكاين للمدن الرئي�سة  التعداد  يكتب 
اأ�سغر. 

• يكتب التعداد ال�سكاين وحتدد املنطقة اإذا كانت مركز ق�ساء 	
اأو لواء اأ�سفل الإ�سم وبحجم اأ�سغر.
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قواعد تنزيل األسماء على املعالم الخطية
العايل،  ال�سغط  خطوط  احلديدية،  ال�سكك  الطرق،  ت�سمل 

اجلداول، احلدود الدولية.
• اأكرث 	 امل�ستقيم  للجزء  موازيا  املعامل  ا�سم هذه  و�سع  يف�سل   

منحني  خلط  موازيا  الإ�سم  و�سع  واإذا  املنحني،  اجلزء  من 
فاإنه يتبعه بالإنحناء.

بالن�سبة للحدود الدولية تو�سع اأ�سماء الدول امل�سرتكة يف احلدود 
بحيث تكون موازية للحد، متجاورة يف املو�سع.

• املنطقة 	 يف  الت�سمية  تو�سع  املزدوجة  اخلطية  املعامل  يف   
تو�سع  ول  لذلك،  الكايف  املكان  وجود  مراعاة  مع  الياب�سة 

مطلقا داخل حدود النهر اأو اجلدول .

قواعد كتابة أسماء مناطق املياه املفتوحة
• اإذا كان حجم املياه كبريًا  مبا فيه الكفاية يو�سع ال�سم داخل 	

حدود املعلم، بحيث يكون موازيا للحد اجلنوبي اأو بحيث يتبع 
�سكل املعلم .

• حالة 	 ح�سب  ال�سم  يو�سع  �سغريًا  املياه  حجم  كان  اإذا  اأما 
الأف�سليات التي مت �سرحها �سابقا. 

قواعد تنزيل األسماء على املعالم هيبسوجرافية
• ي�سمل هذا ال�سطالح :اجلبال ، الوديان ،اله�ساب ،التالل ، 	

وكل خوا�ض البقع الطبوغرافية. 
• العام 	 لل�سكل   يكتب ال�سم اخلا�ض بالأودية بو�سوح وموازيا 

للوادي ومع انحناءه. 

بالن�سبة للتالل واأعايل اجلبال واملعامل امل�سابهة، يركز ال�سم فوق 
قمة املعلم بحيث ل تغطي معامل اأو معلومات اأخرى.

بع�ض املعامل مثل ال�سخور واحلمم الربكانية حتتاج لو�سع ا�سمها 
على اخلارطة فتكون الأ�سماء مركزة بداخلها.

دن
ألر

ر ا
نه
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قواعد تنزيل األسماء على معالم مختلفة
• املعامل 	 جميع  ال�صنف  هذا  حتت  :يندرج  امل�صيجة  املناطق 

التي تكون حمددة اجلهات، وبداخلها ت�صمية تكون مركزة 
وموازية للحد اجلنوبي اأو بحيث تتبع �صكل املعلم .

• اأ�صماء مناطق غري حمددة رمبا تكون حامله الإ�صم معني، 	
وهذااال�صم يتبع املنطقة نف�صها وال يخ�ص ال املزروعات وال 

املعامل املائية ) اخلالدية ،ال�صواحلة(.
• بع�ص االأ�صماء التي تطلق من قبل �صاكني املنطقة لتعريفها 	

املمكن  من  والتي  االأ�صماء،  من  ال�صنف  هذا  �صمن  تندرج 
املناطق  يف  وتظهر  غريها،  اأو  اإدارية  اأهمية  لها  يكون  اأن 

اخلفيفة التطور )حي االأزايدة ، احل�صينية(.
قواعد كتابة قيمة خطوط الكنتور

• يعتمد و�صع قيمة خطوط الكنتور على :	
طبيعة االأر�ص اجلغرافية.. 1
كثافة خطوط الكنتور.. 2
املنطقة . 3 كانت  اإذا  املنطقة:  يف  االإرتفاع  نقاط  عدد 

على  القيم  و�صع  من  نزيد  طبوغرافيا ً معقدة 
خطوط الكنتور.

• ت�صمى خطوط الكنتور باالأرقام اإذا كانت فوق �صطح البحر، 	
البحر،  �صطح  م�صتوى  يف  كانت  اإذا  �صفر  الرقم  وتاأخذ 

وبالقيمة ال�صالبة اإذا كانت حتت م�صتوى البحر.
تكتب قيم خطوط الكنتور ح�صب االآتي :

االإمكانية . 1 الكنتورعند توفر  تو�صع قيم خطوط 
بحيث تكون متجهة نحو اأعلى اإرتفاع.

الكنتور . 2 ،خطوط  فقط  االأوقات  معظم  يف 
امل�صتوية،اأما  املناطق  يف  القيم  حتمل  االأ�صا�صية 
خطوط  على  القيم  فتو�صع  املعقدة  املناطق  يف 

الكنتور العادية لت�صهيل قراءة الت�صاري�ص.
على . 3 مرتكزة  تكون  بحيث  الكنتور  قيم  تو�صع 

م�صاحية  لنقاط  جماورة  وغري  نف�صه  اخلط 
اأخرى. 

ترتيب . 4 ت�صكل  بحيث  الكنتور  قيم  تو�صع 
ت�صاعدي.

بجانب . 5 املنحدرات  يف  الكنتورات  اأرقام  تو�صع 
حواف اجلبال اأو مناطق جلبل منتظم.

موزعة . 6 تكون  اأن  يجب  الكنتور  اأرقام  جمموعة 
بحيث توفر �صهولة يف حتديد االرتفاعات ودون 
امل�صافة  تكون  واأن  االرتفاع،  نقاط  اإىل  اللجوء 
ب�صكل عام بني كل قيمة واأخرى من )5-10( �صم.

والكنتورات . 7 االنخفا�ص  كنتورات  اأرقام  بيان 
الثانوية.

عن . 8 مم   )0.5( م�صافة  الكنتور  طرف  يبعد  اأن 
قيمته.
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مشروع قاعدة بيانات األسماء الجغرافية 
واملعجم الجغرافى لجمهورية مصر العربية 

املهندسه  إيمان احمد عريبى - مهندس أول نظم املعلومات الجغرافية - الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء/مصر

بمشروع  البدء  تم  فإنه  الجغرافية،  األسماء  لتوحيد  املتحدة  األمم  مؤتمرات  لتوصيات  تطبيقا 
املعجم الجغرافي لجمهورية مصر العربية، لتوحيد األسماء الجغرافية على املستويين الوطني والدولي 
للوحدات اإلدارية لجمهورية مصر العربية بمختلف مستوياتها )محافظات ، مراكز/ أقسام ، مدن/ 
قرى(. باإلضافة إلى أسماء البحار واألنهار والبحيرات واملعالم الطبيعية،  بالتزامن مع الحصر الخرائطي 
الشامل لحضر وريف جمهورية مصر العربية لصالح تعداد السكان و اإلسكان واملنشأت 2016، 
وذلك بجمع وتوحيد أسماء الوحدات االدارية، وتحديث املعالم الجغرافية والشوارع، وحصر املباني 

ومشتمالتها من وحدات وأسر وتقسيم الجمهورية إلى مناطق عد مساحية .

إطار املشروع
املعجم  فى  بياناتها  تسجيل  سيتم  التي  األماكن 
الجغرافي لجمهورية مصر العربية طبقا آلخر دليل 
أسماء  هى:   2010 لعام  منشور  إدارية  وحدات 
املحافظات وعددها 27 محافظة، وأسماء األقسام 
 وأسماء 

ً
 ومركزا

ً
واملراكز وعددها الحالي 359 قسما

الشياخات القرى واملدن وعددها 5719 باجمالي 
6105  إسم مكان تبعا لدليل الوحدات اإلدارية 
للمستجدات،  تبعا  العدد  يتغير  أن  وجائز  الحالي 
وايضا سيتم جمع وتوحيد أسماء املعالم الطبيعية، 

مثل البحار  واألنهار  والجبال وغيرها.

مصادر البيانات
ونتائج   اإلدارية  للوحدات  اإلحصائية  األدلة 
كتب  املختلفة،  بمصادرها  الخرائط  التعدادات، 

منشورة، واإلنترنت وغيرها من مصادر البيانات .

منهجية املشروع
فى مشاكل األسماء،تحديد  البحث   تشمل: 
،تصميم  وتدريبهم  وتخصصاتهم  العاملين 
قاعدة البيانات وإستمارة التسجيل  ،حصر 
وفهرستها،  املتوفرة  البيانات  مصادر  وجمع 
العمل  قبل  وطباعتها  الخرائط  تحديث 
إدخال  امليداني،  البيانات  جمع  امليداني، 
العمل  بعد  الخرائط  وتحديث  البيانات 
التوجيهية  املبادئ  دليل  ،إعداد  امليداني 
املتعلقة بأسماء املواقع الجغرافية وأصولها 
الناشرين  من  وغيرهم  الخرائط  ملحرري 
بنهاية  وأخيرا  الدولي.  اإلستعمال  ألغراض 
2016 النشر ليشمل دليل املبادئ التوجيهية 
الرقمي  ،املعجم  املطبوع  الورقي  املعجم   ،
املوقع  على  للخرائط  استكشافى   وتطبيق 
العامة  للتعبئة  املركزى  للجهاز  االلكتروني 

واإلحصاء .
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بالحصر  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  يقوم 
العربية  الشامل لحضر وريف جمهورية مصر  الخرائطي 
لصالح تعداد السكان و اإلسكان واملنشأت 2016 ،وذلك 
بجمع وتوحيد أسماء الوحدات االدارية، وتحديث املعالم 
الجغرافية والشوارع وحصر املباني ومشتمالتها من وحدات 

وأسر،  وتقسيم الجمهورية إلى مناطق عّد مساحية .
 2016 لتعداد  الخرائطي  الحصر  ملشروع  التخطيط  تم 
بعد االنتهاء من تعداد 2006 لحصر املباني واملنشات على 
الخرائط وتقسيم الجمهورية إلى مناطق عد مساحية وذلك 
تفاديا للسلبيات التى ظهرت بسبب استخدام نظام الطريق 
وتتمثل أهم مساوىء نظام الطريق فى   . فى تعداد 2006 
تداخل مناطق العمل،  ووجود تفاوت فى حجم  مناطق 
العمل بالنسبة للمعاونين بما يصعب من أعمال اإلشراف 

والسيطرة على العمل امليداني شكل )1( .
في  للتطبيق  العد املساحية  ولذا تم اختيار نظام مناطق 
تعداد 2016 شكل )2(، حيث أنه يحقق عدالة التوزيع 
بين أفراد العمل، والتجاور بين مناطق العمل للفرد الواحد 
لتوفير الوقت والجهد واملال، وحسن إختيار الفرد املناسب 
لكل منطقة عمل، مع امكانية حساب عدد أفراد العمل 
امليداني املطلوبين خالل كل مرحلة من مراحل التعداد، من 
خالل استخدام نماذج مصممة لتحديد عدد املباني وما 
سر  باالضافة إلى فك االشتباك بين 

ُ
تحتويه من منشأت وأ

الحدود املتجاورة ملناطق العمل بما يحقق التغطية الكاملة 
لجميع مناطق الجمهورية فى جميع مراحل التعداد، والتأكد 
أو حدوث تداخل   

ً
تعداديا من عدم  سقوط أى منطقة 

بين املناطق التعدادية، وامكانية تجميع وتحليل البيانات 
وإجراء املقارنات الالزمة على أقل مستوى إداري.

لتوصيات  وتطبيقا  القومي،  العمل  هذا  مع  وبالتزامن 
مؤتمرات األمم املتحدة لتوحيد األسماء الجغرافية، فإنه 
تم البدء بمشروع املعجم الجغرافى لجمهورية مصر العربية 
لتوحيد األسماء الجغرافية على املستويين الوطني والدولي 
بمختلف  العربية  مصر  لجمهورية  اإلدارية  للوحدات 
قرى(،  مدن/  أقسام،  مراكز/  )محافظات،  مستوياتها 
واملعالم  والبحيرات  واألنهار  البحار  أسماء  إلى  باإلضافة 

الطبيعية .
حيث تعتمد املنهجية املستخدمة فى إجراءاتها على املنهجية 
الصعيد  على  الجغرافية  األسماء  توحيد  بدليل  الواردة 
الوطني  الخاص بفريق خبراء األمم املتحدة املعنى باألسماء 

الجغرافية.

شكل)1(

شكل)2(

مراحل املشروع الزمنية
إلــــــى 6-30-	  ـــــــــى: مــــن 2013-11-1  املـــرحـــلـــة األول

2014تـــشـــمـــل جــمــع بــيــانــات لـــعـــدد 2000 مــكــان 
تقريبا.

املــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة: مــــن 1-7-2014 إلــــــى 6-30-	 
2016تــــشــــمــــل جـــمـــع بـــيـــانـــات عـــــدد 5000مـــــكـــــان 

تقريبا.
املـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة: مـــن 1-7-2016 إلــــى 12-31- 	 

2016 وهى مخصصة للنشر املطبوع  األلكتروني 
والنشر على املوقع األلكتروني للجهاز .
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الجهات التى يمكن الرجوع إليها  فى التدقيق والتحقق 
من األسماء الجغرافية:

الهيئة املصرية العامة للمساحة.	 
وزارة الداخلية.	 
الوحدات املحلية .	 
متخصصون فى تاريخ األماكن واللغويات.	 
أكاديمية اللغة العربية.	 
الجمعية الجغرافية املصرية.	 
وزارة الزراعة .	 
وزارة املوارد املائية والري.	 

مصادر البيانات األولية:
األدلة اإلحصائية للوحدات اإلدارية ونتائج التعدادات 	 

مــنــذ نــشــأة الــجــهــاز املـــركـــزي للتعبئة الــعــامــة واإلحــصــاء 
وحتى الوقت الحالي.

الــخــرائــط بــمــصــادرهــا املــخــتــلــفــة الــتــى تــتــبــايــن مـــن حيث 	 
الجهة املسئولة عنها وتــاريــخ إنشائها ومقاييس الرسم 

الخاصة بها .
األطالس.	 
الفهارس الخاصة بالخرائط التي أصدرتها الهيئة العامة 	 

للمساحة املــصــريــة، وهـــى تــحــتــوي عــلــى أســمــاء األمــاكــن 
باللغة العربية واإلنجليزية ومواقعها الجغرافية .

الكتب  التى تتحدث عن األماكن املصرية، ومن أهمها  	 
: )محمد رمزي » القاموس الجغرافي للبالد املصرية من 
عهد قدماء املصريين إلى سنة1945   » طبع  سنة1994 
– الــقــاهــرة- الهيئة املــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب.  و كتاب 
د.جـــمـــال حـــمـــدان »شــخــصــيــة مــصــر دراســـــة فـــي عبقرية 
املكان« طبع سنة 1994-1995 –القاهرة - مطابع  دار 

الهالل(.

البحث فى مشاكل األسماء املوجودة :
ومنها على سبيل املثال ال الحصر  اختالف طرق كتابة إسم 
املكان فى  املصادر املختلفة ،إزدواج األسماء حيث توجد 
األسماء  على  حدثت  التي  اإلسم،التغيرات  بنفس  أماكن 

ومتابعة تواريخ وفهرسة قرارات تغيرها .
سابقا،  ذكر  مما  املتوفرة  البيانات  مصادر  جميع  حصر 
وفهرستها من أدلة إحصائية وخرائط ومراجع واملتوفر على 

اإلنترنت.

التسجيل  وإستمارات  البيانات  قاعدة  تصميم 
لتشمل حقول البيانات األتية:

كود موحد لإلسم.	 
التصنيف .	 
العرض 	  وخط  الطول  :خط  الجغرافي  املوقع 

)اإلحداثيات(
املركز، 	  أو  القسم   ، :املحافظة  اإلداري  التنسيب 

الشياخة أو القرية
اإلسم الرسمي  بالعربية الفصحى مشكل. 	 
األسماء السابقة لنفس املكان.	 
األسماء األخرى الحالية املتداولة لنفس املكان .	 
معنى االسم إن وجد.	 
مصدر االسم اللغوي :اللغة العربية الفصحى أم لغات 	 

)الفرعونية-القبطية-اليونانية-الرومانية- أخرى 
التركية –االنجليزية-الفرنسية( يحدده األخصائيون فى 

اللغويات.
مصدر التسمية :بيان سبب التسمية إذا ما كانت ترجع 	 

الى أشخاص أو أحداث أو ظاهرة طبيعية أو غيرها من 
مصادر التسمية.

تاريخ إنشاء اإلسم إن وجد.	 
اإلسم اإلنجليزي املتداول.	 
َروَمن لإلسم العربى الرسمي.	 

ُ
األسم امل

حالة االسم )تم إقراره من السلطات –قيد املراجعة(.	 
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إختيار العاملين وتحديد تخصصاتهم وتدريبهم:
تم اختيار العاملين امليدانيين من الحاصلين على تخصص 
وتخطيط  مساحة  ومهندسين  وخرائط،  مساحة  شعبة 
عمراني وذلك للرفع امليداني للمواقع على الخرائط ،كما تم 
فى الوحدات املحلية لتحديد أسماء  بالعاملين  االستعانة 
املحيطة  املناطق  ساكني  ومشتمالتها،  اإلدارية  الوحدات 

باألماكن لإلستقصاء عن النطق الصوتي لإلسم.
بمتخصصين  اإلستعانة  سيتم  النهائية  املراجعة  في  أما 
أو  الكتابة،  حيث  من  اللغوي  الجانب  لتدقيق  اللغويات 
مصدر اإلسم اللغوي، كما سيتم اإلستعانة بمتخصصين فى 
تاريخ األماكن وأيضا الرجوع الى املراجع التاريخية لتحديد 

معنى اإلسم أو أي معلومات إثرائية وتاريخية عن املكان. 

تحديث  الخرائط وطباعتها قبل العمل امليداني
فى هذه املرحلة يتم تحديث الخرائط من مصادر مختلفة، 
الكترونية،  وخرائط  مطبوعة،  ورقية  خرائط  تشمل: 
الحديثة،  اإلدارية  الحدود  وبيانات  صناعي  قمر  وخرائط 

ومن ثم طباعة هذة الخرائط للعمل امليداني.

الجمع امليداني للبيانات:
الورقية  الخرائط  باستالم  املرحلة  هذة  في  املساح  يقوم 
مع   ،وبالتعاون  املكان  إلى  امليداني  وبالنزول  املطبوعة 
بتدوين  يقوم  املنطقة  وساكني  املحلية  الوحدة  مسئوول 
بيانات اإلسم الجغرافى في استمارة التسجيل، تبعا لتعليمات 
صوتي  بتسجيل  يقوم  كما  الجغرافية،  التسميات  دليل 
لنطق اإلسم الجغرافي ، وأخيرا ُيسلم استمارة التسجيل 

وامللف الصوتي إلى وحدة ادخال البيانات .

بعد  الخرائط  وتحديث  البيانات  وإدخال  مراجعة 
العمل امليداني:

بعد استالم االستمارات وامللفات الصوتية من املساحين 
يتم مراجعتها مع الجهات املختلفة ،ثم يتم إدخال البيانات 
وتحديث الخرائط، وذلك فى قاعدة بيانات جغرافية تشمل 
البيانات الوارده فى استمارة التسجيل إضافة الى امللفات 

الصوتية لنطق األسماء الجغرافية .

التوجيهية املتعلقة بأسماء املواقع  تجهيز دليل املبادئ 

وغيرهم  الخرائط  ملحرري  وأصولها  الجغرافية 
العربية  باللغتين  الدولى  لإلستعمال  الناشرين  من 

واإلنجليزية ليشمل :
وفريق 	  الجغرافية  األسماء  توحيد  أهمية  عن  نبذة 

خبراء األمم املتحدة املعنى باألسماء الجغرافية.
الواردة 	  التعريفات  بعض  تشمل  أساسية،  تعريفات 

األسماء  توحيد  فى  املستخدمة  املصطلحات  بمسرد 
الجغرافية.

نبذة عن تاريخ اللغة الرسمية، وهى العربية الفصحى 	 
والتهجئة  التشكيل  وقواعد  لها  األبجدية  والحروف 

والكتابة والنطق  .
نبذة عن نظم الرومنة التى استعملت بمصر، ونظام 	 

الرومنة املعتمد الحالي من األمم املتحدة .
السلطات املسؤولة عن توحيد األسماء  الجغرافية 	 

بجمهورية مصر العربية.
نبذة تاريخية عن تطور اللغات وطرق الكتابة في مصر.	 
مصادر البيانات املتاحة لألسماء الجغرافية.	 
فهرس يشمل التصنيفات الجغرافية .	 
فهرس يشمل الكلمات املختصرة املوجودة بالخرائط 	 

الرسمية.
العربية 	  باللغة  الرسمية  املحافظات  بأسماء  قوائم 

عليها،  املتعارف  لها  اإلنجليزية  واألسماء  الفصحى 
واألسماء املحلية املرومنة، وأسماء املدن الكبرى التى 

تزيد عن 100000 نسمة واملعالم الرئيسية. 
خريطة لجمهورية مصر العربية .	 

النشر:
ط أن يتم النشر في النصف األخير من عام 2016  لكل 

َ
ط

َ
ُمخ
من:

املواقع 	  بأسماء  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  دليل 
من  وغيرهم  الخرائط  ملحرري  وأصولها  الجغرافية 

الناشرين .
للمعجم 	  مرفقة  وخرائط  مطبوع  جغرافى  معجم 

للجغرافي.
حقول 	  جميع  CDيشمل  على  رقمي  جغرافي  معجم 

لألسماء  الصوتي  النطق  إلى  باإلضافة  البيانات، 
وخرائط مرفقة .

 	www.capmas.(للجهاز األلكتروني  املوقع  في  النشر 
األماكن،   هذه  الى  التجول  يتيح  بتطبيق   )gov.eg
واستكشافها بالبيانات األساسية إلستمارة التسجيل، 
بالسكان  خاصة  ديموجرافية  بيانات  إلى  باإلضافة 

واملباني واملنشأت.
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التسمية والترقيم في فلسطين
م. سناء بيراوي- رئيس وحدة التخطيط املكاني- وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية/فلسطين

إن عملية التسمية والترقيم من األهمية بمكان نتيجة التطور العمراني الذي حصل للمدن والقرى 
الفلسطينية خالل العقدين األخيرين، فقد شهدت املدن والقرى الفلسطينية اعمال تطوير وتنمية منذ 
دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، ونتيجة هذا التطور العمراني حدثت تغيرات كبيرة في استخدامات 
واملؤسسات  والوزارات  والقنصليات،  املمثليات،  مثل  للمباني  جديدة  استخدامات  وظهرت  األرض، 
األجنبية، ما ادى إلى صعوبة الوصول للعنوان املطلوب للمسكن أو الشارع أو  الخدمة، ما أبرز الحاجة 
إليجاد نظام متطور للعناوين يتناسب مع حركة النمو، ويساعد في توضيح معالم املدينة. لذا ظهرت 

أهمية إعداد نظام فلسطيني للتسمية والترقيم ليواكب تطور العصر السريع.

النظام الفلسطيني املقترح
وترقيم  لتسمية  فلسطيني  نظام  إعداد  من  االنتهاء  تم 
وهو    ،2012 لسنة   )1( الرقم  يحمل  واملباني  الشوارع 

مطروح على مجلس الوزراء الفلسطيني للتصديق.
ومن أهم ما يتضمنه النظام تعريف األدوار  واملسؤوليات،  
عن  كاملة  املسؤولية  تتوليان  لجنتين  تعريف  تم  حيث 

عملية التسمية والترقيم، وهما :

يترأسها . 1 والترقيم:  للتسمية  العليا  الوطنية  اللجنة 
عن  ممثال  عضويتها  في  وتضم  املحلي  الحكم  وزير 
وزارة الحكم املحلي، ووزارة التخطيط، ووزارة النقل 
واملواصالت، ووزارة االشغال العامة، واالسكان اضافة 

إلى مندوب عن وزارة الداخلية واخر عن وزارة املالية.
ومن أهم ما تقوم به هذه اللجنة هو رسم السياسة العامة 
تاريخ  وخصائص  يتالءم  بما  والترقيم،  التسمية  لعملية 

أهمية عملية التسمية والترقيم
تلبية االحتياجات اليومية للمواطن، وخاصة مرافق الخدمات األساسية، مثل اإلطفاء، الكهرباء،الخدمات . 1

الطبية، خدمات البلدية، الدفاع املدني، وغيرها من الخدمات.
مساعدة األجهزة الحكومية الفلسطينية في سرعة إنجاز الخدمات واملهام املتعلقة بها مثل كتوزيع البريد . 2

وعمليات إطفاء الحرائق، وعمليات توزيع الكهرباء واملاء...الخ .
مساعدة أي  زائر من خارج فلسطين في االستدالل على مختلف مناطق الخدمات، واملعالم التاريخية . 3

للمدن دون الحاجة للسؤال، من خالل عملية تسمية الشوارع واألحياء واملناطق داخل املدن والقرى 
الفلسطينية.

االعتراضات  في  النظر  إلى  إضافة  الفلسطينية،  الحضارة 
املرفوعة على قرارات لجنة الهيئة املحلي. واملصادقة على 
قرارات اللجنة املحلية للتسمية والترقيم ووضعها موضع 

التنفيذ.

يترأسها . 2 والترقيم:  للتسمية  املحلية  الهيئة  لجنة 
باإلضافة  عضويتها  في  وتضم  املحلية،  الهيئة  رئيس 
إلى املؤسسات املشمولة في اللجنة الوطنية العليا كل 
من: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة االرا�ضي، ومن 
أهم املهام املناطة بهذه اللجنة االلتزام بتنفيذ االنظمة 
االعتراضات  في  والنظر  والترقيم،  للتسمية  الفنية 

املقدمة ورفع توصياتها إلى اللجنة الوطنية العليا.
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 تسمية املناطق واالحياء وترقيمها
اللجان  قبل  من  واالحياء  املناطق  جميع  تسمية  يتم 
املختصة، ويتم عمل كتيب يشمل جميع األسماء وتسجيلها 
في سجل خاص، يتم تحديد كل حي بالشوارع املحيطة به 
من جميع الجهات  سواء قائمة أو مقترحة، ويكون مركز 

املدينة نقطة انطالق لعملية التسمية والترقيم.

2.ترقيم القسائم 
 يتم ترقيم  القسائم بغض النظر عن وجود عمارات سكنية 

أو مجمعات تجارية ووضعها موضع االستعمال العام.
ويجوز حجز  أرقام للقسائم الخالية  وفق التسلسل الزوجي 
او الفردي اللحاقه على البناء مستقبال وذلك بعد تعيين 

حدود القسيمة الخالية عن طريق التنظيم.   

 3.ترقيم  للقسائم واملباني
 يتم تحديد نهاية ومسمى كل شارع. 

شكل )1( ترقيم القسائم، وحجز للقسائم الخالية وتحديد بداية الشارع

وطوله  الشارع  عرض  مراعاة  مع  الشوارع  1.تصنيف 
وأهميته املرورية

  تصنيف الشوارع إلى :

صنف  ) أ ( عرض الشارع 16 متر فاكثر.	 
ولغاية  	  16متر  من  أقل  الشارع  (عرض  ب   ( صنف 

8أمتار.
صنف )ج( عرض الشارع أقل من 8 أمتار يسمى ممر 	 

مستمر.
صنف )د( عرض الشارع أقل من 8 أمتار  ومغلق يسمى   	 

دخلة.
  صنف  )ه(  للدرج.	 

 تسمية الشوارع:
صنف   )أ( : أسماء رؤساء وقادة فلسطين، أسماء مدن 
وقرى داخل مناطق فلسطين ال 48، أسماء بعض الخلفاء 

عبر العصور وخاصة من لهم عالقة بفلسطين
صنف )ب(:  اسماء بعض املعارك اإلسالمية والتاريخية، 
عالقة  لهم  من  وخاصة  اإلسالمي  الفتح  قادة  اسماء 
حرية،  مثل:  مجردة  أسماء  الشام،  وبالد  بفلسطين 
استقالل، نضال إلخ، أسماء أدباء وشعراء فلسطين ومن 
العالم العربي، اسماء عواصم البلدان العربية واإلسالمية.

اسماء  فلسطين،  وقرى  مدن  بعض  اسماء  )ج(:  صنف 
شهداء من املنطقة ثم فلسطين والعالم العربي واإلسالمي، 
اسماء شهداء عبر تاريخ قضية فلسطين، أسماء أشخاص 
البلد اقتصاديا  في تقدم  من املنطقة وفلسطين ساهموا 
في  وجبال  وأنهار  أودية  أسماء  وفكريا..الخ،  واجتماعيا 

فلسطين.
 صنف )د( : أسماء نبات وطيور.

تشمل عملية التسمية والترقيم تنفيذ عدة مهمات أهمها:



مجلة أألسماء ألجغرافية 26

شكل )2( تحديد بداية ونهاية كل شارع مسمى

 بعد إتمام عملية تسمية الشوارع وتحديد بدايات ونهايات 
الشوارع يتم ترقيم القسائم واملباني، بحيث تكون األرقام 
واألقام  الشارع  يمين  على  الفردية  واألرقام  متسلسلة 
الزوجية على يسار الشارع وحتى نهاية الشارع مهما بلغت 

أرقامه.
 4.ترقيم الشقق السكنية

 ترقم الشقق السكنية والواقعة في عمارة سكنية واحدة 
بأن تعطى القسيمة األم رقما واحدا، وذلك حسب موقعها 
من الشارع.  ويعطى للطابق األر�ضي من العمارة القائمة 
على القسيمة الرقم )0(، وللطابق األول الرقم )1(، وهكذا. 
أما الشقق داخل العمارة فتعطى أرقاما تبدأ من اليمين الى 
اليسار، وذلك الرقم )1(، ثم الرقم )2(، ثم )3(، وهكذا 

تتكرر تلك األرقام في كل طابق.
فمثال الشقة املوجودة في عمارة واحدة تقع في الطابق الرابع 
وتحمل الرقم )2( رقمها )142(.  ويعني ذلك: الرقم )1(: يشير 
الى رقم البناية، الرقم )4( يشير إلى الطابق الرابع، الرقم )2( 

يشير إلى رقم الشقة.
أما ترقيم الشقق السكنية في طوابق التسوية تميز بحرف 
الحرف هو )ت(   التسوية، وهذا  الى طابق  اضافي  يسند 

.basement باالنجليزي يعني  b بالعربي تسوية او
داخل  السكنية  الشقق  ترقيم  عملية   )4( ويوضح شكل 
بناية سكنية تحتوي طوابق فوق مستوى الشارع وتحت 

مستوى الشارع )تسوية(.
ويتضمن النظام املقترح إضافة ملا ذكر مواصفات لوحات 
التسمية والترقيم، وطرق وأماكن تركيبها، ولوحات إرشادية 
خاصة باملواقع االثرية، واملعالم املهمة في الهيئة املحلية. 
كما يتضمن النظام الئحة عقوبات تطال كل من يحاول 
إعاقة عمل الهيئة املحلية في التسمية والترقيم، أو العبث 

باللوحات املثبتة.

شكل )3( عملية الترقيم للقسائم واملباني
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تحت�مستوى�الشارع

طابق�ال�سو�ة�٢

طابق�ال�سو�ة�١

طابق�ال�سو�ة�٠

الطابق�الثالث�٣

الطابق�الثا�ي�٢

الطابق�األول�١

الطابق�األر����٠

طابق�ال�سو�ة�٣

١٣١
131

١٣٢
132

١٢١
121

١٢٢
122

١١١
111

١١٢
112

١٠١
101

١٠٢
102

١٣١
131

١٣٢
132

١٢١
121

١٢٢
122

١١١
111

١١٢
112

١٠١
101

١٠٢
102

ت
b

ت
b

ت
b

ت
b

ت
b

ت
b

ت
b

ت
b

شكل )4( عملية ترقيم الشقق السكنية

تجارب عملية 
خاضت  بلدية رام هللا تجربة التسمية والترقيم بكوادرها 
استشارية  بطواقم  أخرى  بلديات  تستعين  فيما  الذاتية، 
تسمية  مشروع  تنفيذ  حاليا  ويجري  العملية.   لتنفيذ 
وترقيم 16 هيئة محلية، موزعة ما بين بلديات بتصنيفاتها 
املختلفة وبين مجالس قروية حيث يقوم بتنفيذ املشروع 
لصالح هذه الهيئات جهة استشارية بتمويل من مؤسسة 

.
ً
Global Comuinities أو CHF سابقا
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وتتضمن هذه التجارب عدة مراحل وخطوات مطلوبة ليتم 
إنجاز مشروع التسمية والترقيم.

 املرحلة التحضيرية: وتحتاج إلى عدة خطوات ومهام من 
قبل البلديات واالستشاري واللجنة املحلية، وهي:

للمشروع.	  املسؤولين/املتابعين  األشخاص  تعيين   
)البلدية(.

تعيين منسق ليتم التواصل املباشر معه )البلدية(.	 
تشكيل اللجنة املحلية التي ستقوم بمتابعة املشروع 	 

والقيام باملهام املوكلة إليها ) البلدية، الحكم املحلي(. 
باملعلومات 	  االستشارية  الجهة  بتزويد  البلدية  تقوم 

املطلوبة الالزمة لعملية التسمية والترقيم )البلدية(.
املحلي 	  الحكم  وزارتي  من  املعلومات  على  الحصول 

والسياحة واآلثار )االستشاري، مجتمعات عاملية(.
تقسيم املناطق إلى أحياء ومناطق )االستشاري، اللجنة 	 

املحلية، البلدية، الحكم املحلي(.
مرحلة املسح امليداني: وتشمل الخطوات التالية:

البلدية 	  مع  ومنسقيهم  امليدانيين  املساحين  تعين 
لتسهيل عملهم ) االستشاري، البلدية(.

تجهيز استمارة املسح والخرائط الداعمة )االستشاري(.	 
تدريب املساحين على كيفية املسح وماهية املعلومات 	 

املطلوبة  )االستشاري(.
البدء بالعمل امليداني )املسح(  ) االستشاري، البلدية(.	 
تجميع املعلومات وحوسبتها  )االستشاري(.	 

مرحلة تحويل املعلومات الى نظام ال GIS وتشمل:
ادخال البيانات وحوسبتها )االستشاري(.	 
بناء قاعدة بيانات متينة )االستشاري(.	 
تحليل ومعالجة للبيانات املدخلة )االستشاري(.	 
ربط املعلومات املدخلة بالرمز البريدي )االستشاري(.	 
انتاج خرائط توضح الطرق واملباني والقطع بأرقامها 	 

وتسمياتها )االستشاري(.
إنتاج خرائط إرشادية )االستشاري(.	 

للشوارع  والترقيم  التسمية  مخططات  اعداد  مرحلة 
واملباني وتشمل:

املخطط 	  داخل  واملقترحة  القائمة  الطرق  تصنيف 
الهيكلي )االستشاري، البلدية(.

اللجنة 	   ( واملقترحة  القائمة  الطرق  وترقيم  تسمية 
املحلية، االستشاري(.

إعداد مخططات تسمية الطرق  )االستشاري(.	 

الخالصة
ان عــمــلــيــة الـــتـــســـمـــيـــة والـــتـــرقـــيـــم هــــامــــة جــــــدا فــــي تــســهــيــل 
متطلبات الحياة اليومية لالنسان بشكل عام واملواطن 
الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــكـــل خـــــــاص، ملـــــا لـــهـــا مـــــن دور فـــــي تــوفــيــر 
الحصول على املعلومة بوقت وجهد أقل  إن هذا النظام 
يــمــكــن الــشــخــص مـــن الــــوصــــول الــــى مـــكـــان الـــعـــنـــوان دون 
الــلــجــوء الـــى الـــســـؤال. هـــذا الــنــظــام سيسهل عــلــى الــقــادم 
من خارج البلد من الوصول إلى املكان الذي يريد بيسر.  
وأن هـــذه الــعــمــلــيــة تــســهــل االســتــجــابــة لـــحـــاالت الـــطـــوارئ 

والخدمات األمنية والصحية.

تزويد االستشاري بحدود القطع واالفرازات، )البلدية، 	 
الحكم املحلي(.

ترقيم القطع واملباني،) االستشاري، البلدية(.	 
والطرق. 	  والقطع  املباني  بأرقام  مخططات  إعداد 

)االستشاري، البلدية(.
ترقيم الشقق السكنية واملحال التجارية )االستشاري(.	 
والوحدات 	  واملباني  الشوارع  بأسماء  جداول  اعداد 

السكنية )االستشاري(.
مرحلة اعداد خرائط ملواقع اللوحات اإلرشادية والخرائط 

السياحية، وتشمل:
إعداد خرائط إرشادية للطرق )االستشاري(. 	 
اآلثرية 	  باملواقع  الخاصة  املعلومات  على  الحصول 

املرافق  وكذلك  التاريخية،  واملعالم  والتاريخية 
واآلثار،  السياحة  )وزارة  والترفيهية  السياحية 

مجتمعات عاملية، البلدية(.
 	 GIS معالجة املعلومات السابقة وإدخالها على برنامج

)االستشاري(.
تصميم لوحات ارشادية وسياحية )االستشاري(.	 

التسمية  مشروع  في  العمل   انجاز  لخطوات  ملخص   
والترقيم ل 16 بلدية فلسطينية  هو ما يلي:

توفير الخرائط واملخططات الرئيسية للمدينة املتمثلة 	 
بـاآلتي: 

تصوير جوي ضمن مخطط هيكلي مصدق. . 1
املناطق واألحياء والشوارع .. 2
األبنية القائمة واملرافق العامة املختلفة. . 3
تقسيم املدينة إلى مناطق وتسميتها .. 4
تقسيم املناطق إلى أحياء وتسميتها .. 5
تصنيف الشوارع .. 6
اختيار أسماء الشوارع .. 7
جمع املعلومات ميدانيا. . 8
ترقيم املباني .. 9

إنتاج الخرائط. . 10
تسليم املشروع .. 11
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وتتم دراسة االسم وفق املنحى التالي:
لــفــظ االســــــم: يـــكـــون ذلــــك وفــــق املــــصــــادر الــرســمــيــة 	 

واللهجة املحلية حيث يثبت االسمان معا.
إحداثية املوقع.	 
رقم املوقع على الخارطة.	 
االرتفاع عن سطح البحر.	 
االســــم فـــي كــتــب الــرحــالــة والــجــغــرافــيــيــن واملــؤرخــيــن 	 

العرب.
االسم في كتب املستشرقين والرحالة األجانب.	 
املعلومات التاريخية واألثرية من خالل املسوحات 	 

أو الحفريات األثرية والدراسات السابقة.
االسم في املصادر الدينية واألدبية إن وجدت.	 
االسم من الناحية االشتقاقية واملعجمية والداللية 	 

بـــالـــرجـــوع إلــــى مـــصـــادر الــعــربــيــة و الـــلـــغـــات الــقــديــمــة 
مــــن كـــنـــعـــانـــيـــة وآرامــــــيــــــة وغــــيــــرهــــا، وكــــذلــــك الـــلـــغـــات 

الهندواوروبية التي تركت أثرها في أسماء املواقع. 
يــــــــزود االســــــــم فـــــي املــــوســــوعــــة بــــصــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 	 

 به.
ً
 وخاصا

ً
 مميزا

ً
ورسومات تمثل ملحما

ويمكن االستفادة في هذه الدراسات من املصادر التالية:
السجالت الرسمية.	 
املصادر التاريخية.	 
الخرائط املختصة.	 
الــــرصــــد املـــيـــدانـــي مــــع االســـتـــعـــانـــة بــكــتــب الـــرحـــالـــة، 	 

مــثــل: شــومــاخــر، وشــتــويــر نــاجــل، ومــــوزل وســتــيــزن، 
وبيركاردت وغيرهم.

ومن مصادر الدراسة األخرى:

تفتقر املراجع العربية ملوسوعة شاملة لكل املواقع األثرية والتراثية- التي تشكل املدن العربية- لبحث 
دالالتها االشتقاقية واللغوية وارتباطها بوقائع تاريخية وظواهر اجتماعية، وبحث بيئتها من الناحيتين 
 
ً
البيئية أو الطبيعية، واقتصرت الدراسات السابقة على دراسة مواقع أو جوانب محددة، تشمل أحيانا

 اهتم العلماء بدراسة اسمه أو بدراسة مواقع في منطقة معينة.
ً
 أثريا

ً
موقعا

لُح الحاجة لتأليف موسوعة شاملة، نستطيع من خاللها الحصول على معلومات من مصدر 
ُ
ومن هنا ت

 للقارئ 
ً
واحــد بــدل البحث عن املــواقــع في مصادر مبعثرة هنا وهــنــاك، ستكون هــذه املوسوعة مفتاحا

العادي والباحث لدراسة أي مدينة عربية دراسة موسوعية شاملة.
فالهدف الرئي�ضي للمشروع رصد وتوثيق للمدن وللمواقع األثرية والتراثية في الوطن العربي لحمايتها 
من الــزوال أو التغير والتحريف، وتوفير بنك معلومات حولها. وتنبع خصوصية مثل هــذا املشروع في 
مواجهة الصراع الحضاري في منطقتنا، والذي يستند إلى الحجة التاريخية واألثرية في كثير من صوره، 
فأسماء املدن العربية في دالالتها واشتقاقاتها أسماء تعود بجذورها إلى أولئك الذين خلفوا إرثا حضاريا 
فاعال فــي املنطقة، فهي أســمــاء كنعانية وآرامــيــة وعربية، أو يونانية والتينية، أو أســمــاء جــاءت نتيجة 
االختالفات في حركية املنطقة من القرن الثاني عشر امليالدي وما بعد. ورصــد هذه األسماء وتحليلها 

واجب تقتضيه الضرورة العلمية والحضارية وخصوصية الهوية العربية.

فرضيات تسمية املدن العربية
 )أسماء املواقع الكركية نموذجا(

 األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان املــــعــــانــــي - الـــجـــامـــعـــة الــــهــــاشــــمــــيــــة/األردن

منهجيه وخطة البحث في املوسوعة
يقوم البحث في املرحلة األولى على جوالت ميدانية تشمل مناطق الدراسة )والتي تحدد وفق معايير توضع في حينها(. 
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املواقع الخاصة على اإلنترنت، مثل املراكز الوطنية للمعلومات.. 1
الدراسات امليدانية.. 2
الحفريات األثرية ونتائجها املنشورة.. 3

الجهود التي بذلت في هذا امليدان
تنقسم الجهود في درس أسماء املدن والقرى واملواضع إلى 

ثالثة اتجاهات أساسّية:
االتجاه األول: 

تناولت الدراسات في هذا امليدان النواحي الطبوغرافية، 
َنْت كتب الجغرافيين العرب وكتب الرحالة. التي ُضّمِ

ولقد عنيت كتب التراث واملعاجم الجغرافية العربية بدرس 
أسماء املدن والقرى واألماكن الجغرافية املختلفة عناية 
ف اإلخباريون والجغرافيون  مصنفات شاملة 

َّ
بالغة، فأل

وجليلة في هذا امليدان، نسرد أهمها وفق التسلسل الزمني: 
كتاب جزيرة العرب لألصمعي )ت 216هـ(.	 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني )ت 334هـ(.	 
معجم ما استعجم من أسماء البالد واملواضع للبكري 	 

)ت 487هـ(.
معجم البلدان لياقوت الحموي )ت 626هـ(.	 
مصنف تقويم البلدان ألبي الفداء )ت 732هـ(.	 
للصنهاجي 	  األقطار  خبر  في  املعطار  الروض  معجم 

الحميري )ت 900هـ(.
أما علماء الغرب، فقد التفتوا إلى الشرق من جديد بعد 
بذلك  مدفوعين  عشر،  الثامن  القرن  في  نابليون  حملة 
لتحقيق أهداف شتى. وكان من بين صنوف هذا االهتمام 
الرحالت االستكشافية، فاتجهت رحالتهم إلى مصر وسورية 

وفلسطين واألردن وجزيرة العرب.
ّرِست أبواب من مصنفاتهم للنواحي الطبوغرافية 

ُ
ولقد ك

وأسماء األمكنة، وبلغ هؤالء املستشرقين الذين نتاولوا هذا 
الجانب في إطار هذه الدراسة عددا غير قليل، وملا كان املقام 
ال يتسع لتناول هؤالء جميعا في هذا البحث، فإنني أدرج 
تاليا أهم الرحالة الذين زاروا املنطقة وكتبوا عنها مرتبا 

:
ً
إياهم زمانيا أيضا

زار أولرش جاسبر سيتزن )Seetzen( املنطقة في عام 	 
1805م، واستطاع أن يتبين عددا من أسماء املواقع 
القديمة التي سبقت العربية الكالسيكية، وتحدث عن 

هذه الرحلة في كتابه »رحالت عبر سوريا، وفلسطين، 
العرب الصخرية ومصر  ولبنان وشرق األردن، وبالد 
السفلى«، وهو كتاب مؤلف باللغة األملانية في أربعة 

أجزاء .
وقد زار هذه املناطق، وسجل لها كل من:

 جوهان لودفيتش بركهاردت Burckardt عام 1812م. 	 
 	 Irby & Mangles وشارلز ليونارد اربي وجيمس مانجلز

عام 1818م. 
هنري ليارد Layard عام 1840م.	 
كالين Klein عام 1867م. 	 
باملر Palmer عام 1870م. 	 
ترسترام  Tristramعام 1872م.	 
شارلز داوتي Doughty عام 1875م.	 
شوماخر Schumacher حوإلى 1886م.	 
منهم أيضا برونوف ودوماسوفسكي	 

)Bruennow & Domaszewski( حوالي عام 1895م. 
اليوس موزيل )Musil( عام 1896م. 	 
املواقع 	  أسماء  تناولوا  الذين  املستشرقين  أهم  من 

بالدراسة نولدكه )Noeldke(، وبرز ذلك في عملين، 
أحدهما يقع تحت هذا البند، وهو: »املعلقات الخمس« 
. وقد تناول فيه املواقع مستندا إلى كتب الجغرافيين 

العرب، واملقابالت الشعرية.
من خالل تحقيقه لديوان العبيد بن األبرص تطرق 	 

السير شارلز ليل Lyall عام 1913م إلى موضوع األمكنة 
الجغرافية .

العربية 	  ثانيا عام 1927م أسماه  كتب موزيل كتابا 
دراسة  وهو   ،)Arabia Deserta( الصحراوية 

طبوغرافية تضمنت أسماء مواقع جغرافية كثيرة .
كما تناول هذا املوضوع في القصائد الشعرية نالينو  	 

)Nallino( في معرض تحقيقه لديوان النابغة الذبياني 
عام 1953م .

التاريخية  الجغرافية  الدراسات على  وقد ركزت كل هذه 
لألماكن املذكورة في مصنفاتهم.



مجلة أألسماء ألجغرافية 30

االتجاه الثاني: 
تطور في هذه املرحلة درس أسماء األمكنة من الناحيتين 

االشتقاقية والداللية.
ومن كتب التراث القليلة التي عنيت بهذا املوضوع كتاب 

اشتقاق أسماء البلدان لهشام الكلبي )ت 206هـ/820م(.
أسماء  دراسة  إلى  املستشرقون  الدارسون  تنبه  ولقد 
نهاية  منذ  املختلفة،  الجغرافية  واألماكن  والقرى  املدن 
القرن املا�ضي، مدفوعين بذلك لخدمة ما يسمى باملدرسة 
كتب  يليه  الذي  والعام  1892م،  عام  ففي   - التوراتية: 
كامبف مير )Kampffmeyer( بحثا درس فيه أسماء املواقع 
الواردة في التوراة في سوريا وفلسطين. وقد قسم كامبف 

مير دراسته إلى قسمين أساسيين: 
األسماء 	  هذه  صوتيات  األول  القسم  في  تناول 

وتصاريفها، 
في حين تناول في الثاني الناحية اللغوية، ورتبها حسب 	 

حروف الهجاء .
وفي عام 1930م صدر لبوريه )Boree(  كتاب باألملانية  حول 
أسماء املواقع الفلسطينية القديمة، التي ذكرتها التوراة، 
ولوال تناول هذه األسماء وفق ما يدعى باملنهج التوراتي، 
الذي يحاول إثبات عبرانية األسماء، العتبر كتابه من أهم 
نطاق  في  والقرى  املدن  أسماء  في  االشتقاقية  الدراسات 
اللغات السامية، فقد رتب بوريه األسماء حسب سوابقها 
ولواحقها، ووفق بعض الصيغ واألوزان، ثم سرد األسماء 

وفق بعدها الداللي.

وانتظر البحاثة العرب املحدثين حتى عام 1956م ليتناولوا 
هذا املوضوع بالدرس، وذلك عندما صدر في بيروت كتاب 
دراسة  معانيها،  وتفسير  اللبنانية  والقرى  املدن  )أسماء 
لغوية( ملؤلفه أنيس فريحة، وهو دراسة مهمة كونها أول 
من  والقرى  املدن  أسماء  تتناول  العربية  باللغة  دراسة 
الناحية اللغوية، ليس في إطار اللغة العربية فحسب، وإنما 
من حيث التفاتها إلى لغات الشرق األدنى القديم األخرى، 
باملقام  السريانية  على  تركيزه  فريحه  كتاب  مثلبة  ولعل 
األول، وقليال على الكنعانية، ولو نظر إلى هذه اللغات بشكل 
كتابة  لكان  القامو�ضي لألسماء  الترتيب  ولم يسلك  عام، 
نموذجا للباحثين العرب الذين تصدوا فيما بعد ألسماء 

ُ
أ

املواقع بالدرس والتحليل.
والداللية  االشتقاقية  الُبنى  مجال  في  دراسة  أهم  ولعل 
تلك التي قام بها األملاني شتيفان فيلد )Stefan Wild( عام 
 وسبع مائة اسم مكان في لبنان 

ً
1973م، فقد تناول ألفا

بالدراسة والتحليل، وقسمها حسب السوابق واللواحق، 
ل، وقاتول .

َ
ْوت

َ
ووفق بعض الصيغ، مثل: ق

وفي أطروحته للدكتوراه بجامعة برلين الحرة عام 1986م 
قام الحلو بدراسة أسماء املدن والقرى في مناطق سورية 
العرب  الجغرافيين  كتب  في  الواردة  واألردن  وفلسطين 

القدامى، وهي أطروحة غير منشورة.

وتناولت في كتاب صدر عن دار أوملز في هيلدز هايم األملانية 
من  موقعا  وعشرين  ومائة  الٍف  أسماء  1992م  عام 
الداللية  الناحيتين  من  والتحليل  بالدرس  األردن  شمالي 
م أساسا لنيل درجة الدكتوراه  واالشتقاقية، وهو كتاب قّدِ

في جامعة برلين الحرة .
وال يخرج عن إطار درس أسماء املواقع الجغرافية ما كتبة 
سوسين )Socin( في نهاية القرن التاسع عشر عن أسماء 
الجنس العامة والشائعة  )Appellative( في أسماء األماكن 

املركبة . 
هذا  في  كتبت  التي  الوحيدة  الدراسات  هذه  تكن  ولم 
الخمسينيات،  منذ  عديدة  مقاالت  تناولت  بل  املوضوع، 
ونشطت فيما بعد سنوات السبعينيات، اشتقاقية ودالالت 
اسرلين،  الجانب:  بهذا  اهتموا  وممن  األماكن،  أسماء 

وكسلف، وكناوف، واملعاني .
االتجاه الثالث: 

االلتفات إلى أسماء املواضع الجغرافية التي ترد في النقوش. 
تركزت جهود الباحثين في هذا امليدان على درس األسماء من 
بالنواحي  البعدين الطبوغرافي والتاريخي، أكثر من عنايتها 

اللغوية واالشتقاقية والداللية.
بدأ هذا النوع من الدراسات في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر على يد األملان؛
فكتب ثيودور نولدكه عام 1876م مقالة باألملانية، درس 
فيها عددا من أسماء املواضع الجغرافية في حوران ودمشق، 
التي ترد في النصوص السريانية، وقد جاء عرضه لها من 
الناحية الطبوغرافية مع تناول بعض الجوانب االشتقاقية.

مقالة عن 	  عام 1907م   )H. Clauss( وكتب كالوس 
أسماء املدن التي تضمنتها رسائل تل العمارنة . 

وفي النصف األول من القرن العشرين  أصدر أنطون 	 
يركو عام 1937م كتابا صغيرا يقع في اثنتين وستين 
صفحة عن أسماء املواقع في بالد الشام، التي ذكرتها 

قوائم النصوص املصرية القديمة .
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وفي عام 1982 صدر لخالد الناشف كتاب باألملانية 	 
في  واملائية  الجغرافية  املواضع  أسماء  عن  يتحدث 

الفترتين البابلية واآلشورية .
عن 	  الدكتوراه  درجة  الشيبة  نال  العام  نفس  وفي 

في  الجغرافية  األمكنة  أسماء  تناولت  التي  أطروحته 
النقوش العربية الجنوبية، من جامعة ماربورغ باملانيا.

وفي عام 1984م صدر كتاب باإلنجليزية يتناول أسماء 	 
املواقع الكنعانية في املصادر املصرية القديمة .

وكتب الجراح في عام 1993م رسالة ماجستير بالعربية 	 
بعنوان: أسماء األماكن واملواضع في النقوش الصفائية 
)جامعة اليرموك، غير منشوره(، ورغم ما لها وما عليها 
فإننا نثمن البداية ملثل هذه الدراسة املهمة في لغتنا 

العربية.

مصادر دراسة أسماء املواقع
النقوش:

تشير النصوص املصرية في قوائم كل من تحتمس الثالث، 
وأمينوفس الثاني والثالث، ورمسيس الثاني و الثالث، إلى 
عدد غير قليل من أسماء املواقع في بالد الشام، وقد وضع 
باإلضافة  القوائم  هذه  فيه  ضمن  كتابا،  يركو  أنطوان 
إلى القوائم الواردة في نصوص تل العمارنة، وتخدم هذه 
القوائم الجغرافية التاريخية، في سورية وفلسطين باملقام 
منفردة.  قوائم  في  مرتبة  األسماء  وأن  وخصوصا  األول، 
وتساهم أيضا في تحديد الطبقة اللغوية للعديد من أسماء 
املدن و القرى، إال أن ما يحرمنا فرصة التأكد من ذلك هو 

غياب الحركات الطويلة و القصيرة في هذه االسماء.
الثالث  تحتمس  قوائم  في  عليها  اتفق  التي  األسماء  ومن 

)1501-1447 ق. م.(: 
/ت م ش ق /دمشق < رقم )33(.	 
/ف ح ر /<) فحل رقم 100(.	 
ومن قائمة رمسيس الثاني )1292-1225 ق.م.( نجد 	 

اسمي: 
/ف ح ر /< )فحل رقم1( .	 
/ح م ت /< حماة )رقم 2(. 	 

أما في رسائل تل العمارنة فترد أسماء، مثل: 
/صور-ري/<صور. 	 
/�ضي –دو نا /<صيدا.	 
ومدينة /بي- رو- تا / <بيروت.	 
واالسم /اك –كا/ أو /اك-كو/ <عكا. 	 

جبيل  اسم  ورد  امليالد  قبل  الثالث  األلف  بدايات  وفي 
)Byblos( في الكتابات السومرية /كو –وب-الكي/، واسم 

صور في األكدية / اورو- صور –ري/، أو مع أداة النسبة /
كور- صور-را-ا-ا/، ويرد اسم صيدا على نحو :/�ضي-دو-نا/

ثم مع أداة النسبة: /كور-�ضي-دو- نا – ا –ا /.
أما النقوش األخرى فلم تحفظ لنا سوى عدد محدود من 
أسماء املواقع الجغرافية في منطقة انتشارها في بالد الشام، 
حيث أن كل ما وجدناه في العربية الشمالية من أسماء ال 
 ثراء لهذا النوع من 

ً
، وال يعد مصدرا

ً
يشكل إال عدد قليال

الدراسات.
وتورد النقوش الصفوية، مثال، أسماء عدد من املواقع من 

أهمها: النمارة وتدمر )للمزيد انظر الجراح(.
ف لنا عدد من األسماء 

ّ
أما نقش امللك املؤابي ميشع فقد خل

هي:
ديبون <Dibonذيبان. 	 
مهدبا < Mhdba مادبا.	 
 	 . Baalmeconبعل ميعون
 	. kiriatthaim قريتين
 	 . Atarot عتروث
 	 . keriot قريوت
 	. Saron شرون
 	 .  Nebo > نيبو
 	 . Yahaz يهز
 	 .> Aroer عراعر
 	 .BetDiblatiam بيث دبالثيم
العربية 	  األسماء  بذكر  Horonain.)اكتفي  وحورونين 

املعروفة (.

العهد القديم: 
 لدراسة األسماء الكنعانية، 

ً
 هاما

ً
يعتبر العهد القديم مصدرا

العجب  على  يبعث  ما  ولكن  أسفاره،  في  بكثرة  ترد  التي 
واالستنكار أن يعتبر التوراتيون  هذه األسماء عبرية األصل، 
ولهجاتها  الكنعانية  للغة  مقصود  وجهل  تحجيم  فهذا 
املتعددة. ولعل ما دفع بهؤالء التوراتيين إلى رؤيتهم هذه، 
غياب املهتمين في هذه الدراسات من أبناء العربية، الذين 
كان بمقدورهم مدافعة ودحض أباطيلهم  بالحجة الوافية، 

و البحث العلمي الرصين .
لقد بدأ االهتمام بدراسة أسماء املواقع طبوغرافيا ولغويا، 
في بالد الشام، مع بدايات توجه املستشرقين لدرس األسماء 
الجغرافية الواردة في التوراة، وقد عاب هذه الدراسات عدم 
فصلها بين الدراسات االشتقاقية والجغرافية والتاريخية، 
فدارس اسم املكان ال يهمه أين يقع هذا املكان أو ذاك ألن 

ذلك من خصوصيات الجغرافية والتاريخية.
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وأهم عملين إنطلقا مما يدعى املنهج التوراتي في درس أسماء 
املدن والقرى؛ هما ما كتبه بوريه )Boree( ) عام 1930(، 
ومن قبله كامبف مير )Kampffmeyer( )عام 1892(، وقد 
أشار بوريه صراحة إلى اعتماده العبرية كواحدة من اللهجات 
الكنعانية، فاسم بيروت الكنعاني Ber > berot، »بئر : مثال، 
يرد في العبرية كالتالي :ber  جمع  berot، وتساعدنا العبرية 
)في هذا االسم مثال( على معرفة الصيغة األم لالسم، وال 
يشكل ذلك، بأية حال من األحوال دليال على عبرانية االسم، 

وإنما هو التشابه والتجاور بين مجموع هذه اللغات.

خريطة مأدبا الفسيفسائية :
عهد  إلى  تعود  التي  الفسيفسائية  مادبا  خريطة  تعتبر 
جوستنيان، من مصادر الدراسة املهمة األخرى، إذ تحتوي 

على عدد من أسماء املواقع من محافظة الكرك، وهي: 
كرخ موبا Charachmoba<الكرك. 	 
Ai<عي. 	 
Tharias<ترعين: وهي عند قرية عراق، واالسم آرامي 	 

وحرفا )- ين( هما الغاية   )-  Tar+ in ترعين/< )ترع/
الغوية املكانية في األسماء الكنعانية.

الرحالة واإلخباريون :
إضافة إلى كتب الرحالة و اإلخباريين األجانب، تعتبر كتب 
املؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب من مصادر البحث 
األساسية، فقد إحتفظت لنا هذه الكتب بعدد وافر من 
بين  ما  كتبت  التي  املعاجم  وخصوصا  املواقع،  أسماء 

القرنيين التاسع و الرابع عشر امليالديين.
ويأتي معجم البلدان لياقوت )626 ه / 1228 م( في طليعة 
هذه املصادر، ملا يحتويه من كم وافر من األسماء، ودقة 
كتاب  ويعتبر  معجمة،  مفردات  أغلبها   مواقع  تحديد  في 
»مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة و البقاع« لصفي الدين 
بن عبد الحق، و  »معجم ما استعجم »للبكري )ت 487 ه( 
من املعاجم الجغرافية التي يستند إليها الدارسون في مثل 

هذا النوع من الدراسات.
وال يخفى في أن كتب الرحالة، أمثال ابن بطوطة »تحفة 
األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار«، »والدمشقي 
»نخبة الدهر في عجائب البر و البحر«، وكتب املؤرخين، 
قد  وغيرها،  امللوك«  و  الرسل  »تاريخ  في  الطبري  مثل، 
أسعفت الدارسين للجغرافيا التاريخية لألمكنة و البقاع، في 
حين لم تشف هذه املصادر غليل الدارسين لهذه املواقع من 
الناحية االشتقاقية وحتى الطبوغرافية، وذلك لقلة عدد 
األسماء مقارنة بواقع العدد الحالي، و من مشاكل الدراسة 
اللغوية أن معظم األسماء الواردة في هذه املصادر تكتب 
بشكل عربي فصيح، مما يوحي بعربيتها، في حين أن عددا 

غير قليل منها يعود إلى أصول سامية أو غير سامية.

السجالت العثمانية :
مصدرنا األهم في القرن السادس عشر امليالدي،الدفاتر و 
الضرائب  لتقدير  استخدمت  والتي  العثمانية،  السجالت 
على املحاصيل، ودفاتر قيود األرا�ضي والطابو واإلقطاعات 
العسكرية )التيمار(. وتعود أهمية هذا املصدر عالوة على 
االجتماعية  الحياة  لدراسة   

ً
مصدرا اعتباره  إلى  ذكر  ما 

احتفظت  وقد  القرن.  ذلك  في  لألردن  واالقتصادية 
السجالت العثمانية بعدد وافر من األسماء الجغرافية من 
مدن وقرى ومزارع وغيرها. دون أن يحدث عليها تغير يذكر 
مثل: أم الفحم، مار الياس، أسعره، إبدر  وغيرها، ولكن على 
دارس هذه األسماء من خالل الدفاتر العثمانية أن يتنبه 
إلى أن عددا منها قد كتب بصورة مغايرة لالسم الحالي، 
مثل: الخارجة = خرجا، في حين تبدو أهمية هذه الدفاتر في 
إبراز بعض األسماء الكاملة، التي اعتورها النقص أو طالها 
االختصار، مثل: كفرانجي = كفرنجة، وعين جنة الفقيه، 

وطيبة االسم = الطيبة، وزحر العقبة = زحر.
وعلى الرغم من ذلك فقد بدا أن عددا من األسماء قد كتب 
بصورة خاطئة، مثل بلوقص = اللوقس، على عكس ذلك 
نجد احتفاظ الدفاتر العثمانية ببعض األسماء الصحيحة 

التي اعتورها التحريف فيما بعد، مثل: مكيس= أم قيس .

الطبقات اللغوية
تتوالد مع مرور الزمن أسماء مواضع جديدة،مكونة طبقات 
الساكنين  لغة  مع  منسجمة  غير  تبدو  مختلفة،  لغوية 
األسماء  أكثر  املواقع من  أسماء  وتعتبر  للمكان،  الالحقين 
بقاء، ولهذا دعت الحاجة إلى تحديد فواصل زمنية لكل 
طبقة لغوية،يعود إليها هذا االسم أو ذاك.                                                       
ويتضح لنا مما سبق أن دراسة االسم اشتقاقيا غير دراسته 
. فتشابه اسم ما في العهد القديم،مثال،مع اسم 

ً
طبوغرافيا

موقع جغرافي ما،ال تعني بالضرورة تطابقهما الطبوغرافي، 
وأن استمرارية االستيطان في مكان ما ال يعني بالضرورة 
التاريخية  األبحاث  تسعفنا  أن  االسم،دون  استمرارية 
الجندل  كدومة  االستيطان  استمرارية  بشأن  واآلثارية 

أدوماتو  .
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يجب  اللغوية،  األسماء  طبقات  تحديد  في  الدخول  قبل 
التنبه إلى أن تعايش لغتين أو أكثر مكانيا وزمانيا قد يولد 

ثالث حاالت تلقي بظاللها على األسماء :
قد يترجم االسم من لغته األم إلى لغة السكان الجدد، . 1

كما هو الحال في االسم اآلرامي /بيت راس/ الذي ترجم 
إلى Capitolias في الفترة الهيلينية. 

قد يطلق اسم جديد على املكان، كما هو الحال في . 2
أصبح  الذي  عمان،  عمون/<  بني  ربة   / أو  /عمون 

فيالدلفيا في اليونانية.
بما . 3 ويلفظ  يصاغ  أنه  إال  هو،  كما  االسم  يبقى  قد 

يتالئم ولغة املتكلم، مثل االسم السامي /فحل/ الذي 
. Pella استخدم في الفترة الهيلينية باسم بيال

وهذا التغير في االسم أو شكله أو صيغته يأتي استجابة . 4
للسكان  العام  الر�ضى  واكتساب  الشعبي،  للمنطوق 
مع تسمية املكان. ولعله انعكاس لتعاقب الحضارات 
وتغير السكان، أو للتفريق املقصود بين املكان وغيره 

من أشباهه في االسم.
أما أهم الصعوبات والتساؤالت التي تواجه الباحث عند 

تحديد الطبقات اللغوية للمواقع فهي:
هناك عدد من األسماء الكنعانية اصطبغت باآلرامية، أ. 

وعدد آخر من األسماء اآلرمية عربت بشكل دقيق.
و مصدره ب.  االسم  أصل  تحديد  الباحث  على  يصعب 

، وخصوصا تلك التي تلتقي من حيث 
ً
 دقيقا

ً
تحديدا

املعنى و الصبغة في كل من اآلرمية و العربية .
العهد ج.  ذكرها  التي  الكنعانية  األسماء  من  عدد  لعل 

القديم تعود إلى أصول غير كنعانية، وقد أشرنا إلى 
ذلك أعاله.

ودارس األسماء في بالد الشام يتحدث عن فترة زمنية، تعود 
قرابة خمسة آالف سنة إلى الوراء، ويمكن تقسيم هذه 
الفترة إلى حقب أو طبقات عامة، هي : ما قبل السامية، 
الكنعانية، اآلرامية، اليونانية، الالتينية، العربية بمختلف 
بعد  ما  والكالسيكية،  الكالسيكية،  قبل  ما  مراحلها؛ 

الكالسيكية، العثمانية، اإلنجليزية، الفرنسية.
ثالث  في  الطبقات  هذه  فيلد  شتيفان  األملاني  جمع  وقد 

مجموعات: 
القديمة: تضم ما قبل الكنعانية و الكنعانية. 	 
الوسطى: تضم اآلرامية و اليونانية/و الالتينية. 	 
الحديثة: تضم العربية و التركية و الفرنسية.	 

 : األسماء الكنعانية:
ً
أوال

حتى  بعضها  تطور  عديدة،  لهجات  الكنعانية  تضم 
اللهجات  هذه  تركزت  وقد  مستقلة،  لغة  يشكل  أصبح 
-عدا البونية- في بالد الشام . لعل ورود عدد من األسماء 
األصل  تقريب  على  ساعد  القديم،  العهد  في  الكنعانية 
الكنعاني لالسم، وفيما يلي تندرج األسماء الكنعانية وفق 

سوابقها ولواحقها اللغوية:
: Suffixe اللواحق

تنتهي بعض األسماء باأللف، وهي عالمة املفرد املؤنث في 
الكنعانية. مثل:

أريحا: تقع إلى الجنوب من مادي املوجب، ذكرها الرحالة 
وبرونوف  وتراسترام،  وبيركهاردت،  سيتزن،  من  كل 

ودوماسوفسكي،  وموزيل.
 في بالد الشام، 

ً
يعتبر االسم من أكثر أسماء املواقع شيوعا

توجد   )Jericho( التاريخية  أريحا  مدينة  إلى  فباإلضافة 
منطقتان في شمالي األردن تحمالن نفس االسم تقريبا،هما: 

خربة يريحا الشمالية، وخربة يريحا الجنوبية.
 Yariho )n(  /يعود االسم إلى الكنعانية /يريحو 

ً
اشتقاقيا

»القمر«، »إله القمر«، من الجذر السامي املشترك /و ر خ/ 
»أرخ«. أما عن القلب الذي حدث لحرفي الياء إلى األلف في 
أول الكلمة، والواو إلى األلف في أخرها، فظاهرة معروفة 
في اللغات السامية، مثل: يريدين في الكنعانية< أردن في 

العربية،وعمون في العمونية< عمان في العربية.
الربة: تشير األبحاث األثرية إلى أن القرية قد استوطنت 
منذ العصر البرونزي املبكر، واستمر االستيطان فيها دون 
الجغرافيين  الحاضر. وقد ذكرها من  الوقت  إلى  انقطاع 
األجانب  األثريين  و  الرحالة  ومن  الفداء،  وأبو  ياقوت 
سيتزن، وبيركهاردت، وكالين، وترسترام، وداوتي، وبونوف 

ودوماسوفسكي، وموزيل، وجلوك.
أما صيغة االسم العربية فترد إلى املؤابية، ربة مؤاب؛ ربة 
Rabbat  ثم مع أل التعريف العربية /الربة /، وهي بمعنى 
»عاصمة، مدينة رئيسة«، وقد ورد االسم في اآلرامية وفي 

.  Pabbad اليونانية
ونالحظ أن عددا من األسماء تنتهي بالالحقة /واو ونون/، 
العالمة املكانية في الكنعانية، والتي ترد في عدد وافر من 
األسماء في بالد الشام مختصرة إلى األلف، وذلك بحذف 

حرف النون في نهاية االسم، وقلب الواو إلى ألف.
بالواو   واألردن  فلسطين  في  املواقع  أسماء  بعض  تنتهي 
والنون كعالمة املكانية لها، مثل: راسون < ريشون »املكان 
العالي«، وعجلون،إال أن النسبة األكبر من هذه األسماء قد 
تحولت فيها النهاية املكانية )الواو و النون( بتأثير من اآلرامية 
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إلى األلف و النون /-ا ن/، ومنها /حسبان < حشبون، عمان 
< عمون،/ وقد سمت هذه النهاية بعض األسماء القديمة 
  74) Ni-A-GAT-MA-A-IH-DI : التي وردت في األكادية مثل

>
ومنها أيضا شيحان: ذكر اإلخباريون العرب على أنه اسم 
منطقة الشراة، ومن هؤالء ياقوت، وابن عبد الحق، وأبو 
الفداء. ومن الرحالة األجانب الذين نبهوا إلى املوقع سيتزن، 
منها:  أسماء  بعدة  املكان  ورد  وقد  وموزيل،  وبيركهاردت، 
عير سيحون، وقرية سيحون، وبيت سيحون، و من هذه 
 إلى اسم 

ً
التراكيب يتبادر إلى الذهن أن االسم يعود أصال

شخص أو عائلة. إذا جردنا االسم من النهاية املكانية /ا ن 
< و ن / نالحظ بوضوح انه يشير إلى نبتة الشيح املعروفة، 
واألكادية  الصحراوية،  الشيح  نبتة    Syhاآلرامية في  وهي 
Siahum » ينمو إلى أعلى« والبونية Sh، والسريانية  Sih. أما 
عن كلمتي / عير وقريت/ اللتين تتصالن باالسم فتشيران 
إلى داللة استيطانية، فعير مأخوذة من الجذر /عرر/ بمعنى 

 »املدينة« . 
ً
»مكان محصن، قلعة«، وتعني أيضا

وهناك آراء تشير إلى أصول االسم العربية الجنوبية، فالجذر 
الجزيرة حوالي  إلى شمالي  ربما وصل  /عرر/،  /عر/ جمع 
األلف الثالث قبل امليالد. أما كلمة /قريت/ فمتأخرة عن 
/عير/، وقد جاءت بمعنى »قرية أو مدينة«، ولم تسعفنا 
 مع /عير/ أو 

ً
مصادر اإلخباريين العرب بأي ذكر لالسم مركبا

.
ً
/قريت/، غير أن ياقوت ذكره بالسين و بالشين معا

يقترح األملاني أرنست كناوف التطور الصوتي التالي لالسم:
املؤابية: ِسيحون /َسيحون، العربية القديمة: سيحان 
بعد  ما  /َسيحون،  ِسيحون  العمونية:  /سيحان، 
وفي  ِسيحون/َسيحون  اآلرامية:  ْيحان، 

َ
ش الكالسيكية: 

اللهجة املتأخرة: شيحان.
السوابق :

امليم، . 1 الكنعانية  باألسماء  املرتبطة  السوابق  من 
ومثالها :

مرود :تقع إلى الشمال الشرقي من مؤتة، ذكرها كل من 
رود/،   / مع  ميم  بالسابقة  االسم  يبدأ  وموزيل.  داوتي، 
وهو االسم الذي يذكرنا بالجزيرة الفينيقية قبالة ساحل 

طرطوس السوري أرواد.
ترد الكلمة أرود في األكادية على شكلين هما : /أرود / و/ 
فيعني  /ورد/  أما جذر االسم  أرود/،  والسريانية/  رامد/، 

»ساح، تجول، طاف« .

 ومن السوابق التي ترد في األسماء الكنعانية الياء وتبرز . 2
في االسم التالي:

ياروت :تقع إلى الشمال الغربي من الربة، وقد ذكرها كل من 
سيتزن، وتراسترام، وموزيل.

تصاغ في الساميات صيغة املضارع املفرد الغائب بإضافة 
السابقة ياء، وهناك أمثلة ألسماء مواقع كنعانية تبدأ بهذه 
هذه  ولعل  وياسوف،  ويازور،  الياروقية،  مثل:  السابقة 
الصيغة مع أسماء األماكن تشير إلى طبيعة املكان مثل يذبل 
ويانوح.  ويغمور  الغبار«،  »كثير  ويثرب  نجد،  في  »املحلة« 
أما االسم ياروت فهو من صيغة يقتول مع مد حركة التاء 
للصيغة يقتل مثل يبروح ويحمور، غير أننا لم نهتد إلى جذر 
االسم ومعناه، وربما كان الجذر /ر و ت /- كمرادف لرعوت 

– بمعنى »مكان الصداقة و الرفقة«.
أسماء املواقع الكنعانية غير املزيدة ومنها: 

أدر :تقع إلى الشمال الشرقي من الكرك، ذكرت في السجالت 
أنها  على  السادس عشر،  القرن  إلى  تعود  التي  العثمانية 
مزرعة تابعة لناحية الكرك، وقد كانت سنة، 1375 م من 

أوقاف مدرسة السلطان األشرف شعبان في القاهرة.
وبرونوف،  بيركهاردت،  األجانب  الرحالة  من  ذكرها  وقد 

ودوماسوفسكي، وموزيل على أنها خربة مهجورة .
لقد كانت أدر املركز الرئي�ضي السيا�ضي في املناطق املؤابية 
بين املرحلتين الثانية و الثالثة من العصر البرونزي املبكر 
الوقت  حتى  االسم  بقاء  وإن  ق.م،   2300-3100 حوالي 
 أطول 

ً
الحاضر يعطي داللة قوية على أن األسماء تدوم زمنا

من املتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اإلثنية.
 يعود االسم إلى الكنعانية بمعنى »املجد،التألق« 

ً
اشتقاقيا

أو » املجيد، املتألق« .
مؤاب : يقع إلى الجنوب الشرقي من املزار، ورد االسم في 
املصادر العربية باسم مؤآب أو ماب عند كل من ياقوت، 
وابن عبد الحق، وابن خرداذبة، واملقد�ضي،وابن الفقيه، 
لكورة  تابعة  بأنها  وصفوها  وقد  واإلدري�ضي،  واليعقوبي، 

دمشق .
في كل من  إلى ذكر االسم،  القديمة  املصادر  وقد سبقت 
في  أما  واليونانية،  القديمة، واآلشورية،  املصرية  املصادر 
 ملنطقة مؤاب مرة، 

ً
العهد القديم فقد وردت الكلمة اسما

 لشعب مرة أخرى. 
ً
واسما

الشراة  تتبع  مؤتة  أن  إلى  التاريخية  املصادر  تشير   : مؤتة 
املقد�ضي،  عند  ذلك  يظهر  كما  الكرك،  من  الجنوب  إلى 
واليعقوبي، والبكري، واإلدري�ضي، و الدمشقي، وأبي الفداء، 
كل  وعند  العربية،  املصادر  في  الحق  عبد  وابن  وياقوت، 
وبرونوف  وترسترام،  وكالين،  وبيركهاردت،  سيتزن،  من 
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الرحالة واآلثاريين  ودوماسوفسكي، وموزيل، وجلوك من 
األجانب.

في منطقة  املوجود  اآلرامي  باملكان  االسم  يذكر   
ً
اشتقاقيا

النون  حرف  بحذف  موتان   > /متان/موتان  وهو  حوران 
موتا. ويعني االسم مؤتة »مكان الشروع بعمل ما« أو »مكان 

املوت«.
ثانيا: األسماء اآلرامية

لم تكن إشارة ياقوت الحموي التي نبه فيها إلى أن دير سابان 
يعود إلى اآلرامية،اإلشارة األولى إلى أن بعض أسماء املواقع 
تعود إلى أسماء غير عربية، إذا لم تخل كتابات اإلخباريين 

العرب من التنويهات  واإلشارات إلى ذلك.
إذا كانت األسماء الكنعانية تنتشر في فلسطين و األردن أكثر 
، فإن األسماء ذات األصول اآلرامية تزداد في 

ً
من سوريا مثال

األردن عنها في فلسطين،وفي سوريا ولبنان عنها في األردن. 
ويمكن تقسيم األسماء اآلرامية حسب اللواحق والسوابق 

التالية:
اللواحق : 

تنتهي بعض األسماء باأللف،وهي عالمة املفرد املؤنث    -1
املطلق،ولذلك يصعب تحديد جنس بعض االسماء، ومثال 

ذلك :
بمعنى  آرامي  <دارا<  االسم  من  الثاني  الجزء  دارا:  عين 

»معركة،حرب«.
خربة زبدا: تقع إلى الغرب من مؤتة، وقد ذكرها كل من 

موزيل وجلوك.
 ما يرد االسم زبدا اسم علم أو اسم مكان، وهو آرامي 

ً
وكثيرا

أصله / زبدا/ من الجذر السامي املشترك / ز ب د / »أهدى« 
الرب«  » هدية هللا،  بمعنى  دينية،  بداللة   

ً
أحيانا  

ً
مرتبطا

وللمقابلة قارن بين زبدين.
زيتا: خربة تقع غرب الكرك، وهناك عدد أخر من األماكن 
يحمل نفس االسم مثل طور زيتا، وكفر زيتا، وبزيتا، ويعود 

االسم إلى اآلرامية، زيتا »زيتون زيت« .
ومن النهايات التي تسم األسماء اآلرامية عالمة الجمع   -2
مع  تتناوب  والتي  )ين(،  النون  و  الياء  املطلق وهي  املذكر 
عالمة الجمع املذكر املؤكد في اآلرامية /ايا/، والتي تقابلها 
اآلرامية  في   .180-178.Pp،157.Ma ani،pفي  /e/ النهاية 

الشرقية .
راكين: تقع شمال الكرك، ذكرها كل من سيتزن، وتراسترام، 
بمعنى  راكين  اآلرامية  إلى  االسم  يعود   

ً
اشتقاقيا وموزيل. 

»املنحدر« أو من الجذر راك »ضج«، روكا »ضوضاء«.
السوابق:

العين، . 1 اآلرامية  األسماء  تسبق  التي  السوابق  من 
مختصرة من عينا »عين ماء«، وتظهر على أشكال إما 

كاملة أو مختصرة إلى عا أو عان، وربما يندرج تحت 
ذلك في محافظة الكرك اسم عسال: وقد يكون هذا 
العين  الهادئ،  »النبع  ساليا  عين  من   

ً
مركبا االسم 

الساكنة«.
 عن كلمة /. 2

ً
 حرف الباء مختصرا

ً
ومن السوابق أيضا

بيتا/ »بيت«، وقد يكون اسم بذان الواقع شرقي وادي 
الكرك ضمن األسماء املندرجة تحت هذا البند أي: /

بيت دانا< بادان< بذان< بذان</ »بيت آنية الخمر«، 
و/دان< دانا/ تعني »آنية الخمر«  في اآلرامية.

أما أسماء املواقع اآلرامية غير املزيدة فمنها: 
ربا،  كفر  باسم  العثمانية  السجالت  في  االسم  ورد  كثربا: 
وقد ذكرها في بدايات القرن التاسع عشر كل من سيتزن، 
عن  محرف  كثربا  االسم  وجلوك.  وموزيل،  وبيركهاردت، 
اآلرامية، وهو اسم مركب من كلمتين هما:/ كفرا< كفر ورّبا 
/ من الجذر ربا »نما وكبر«، ولذلك فإن االسم / كفر ربا/ 

يعني »املدينة الكبيرة«أو »املدينة الرئيسية«.
الكرك: ذكر في كتب اإلخباريين العرب أمثال ياقوت، وأبي 

الفداء، والدمشقي مرات عديدة.
سيتزن،  من  كل  ذكرها  فقد  األجانب  الرحالة  عند  أما 
الكرك  سميت  وداوتي.  وتراسترام،  وكالين،  وبيركهاردت، 
بأكثر من اسم هي قير حارسة، وقير حارس،وقير حرس، ثم 
قير مؤاب، وقد بقي معنى كلمة حارسة محل خالف إلى أن 
اكتشف نقش ميشع الذي دلل على أنها تعني »تل يعلوه بناء 
» في حين أن كلمة قير تعني الحصن أو القلعة، فجاء املعنى 

 مع اسم الكرك الحالي.
ً
الكنعاني متوافقا

 وذكرت املصادر القديمة مثل قائمة مجّدو رقم 101 املكان 
 في خريطة مادبا الفسيفسائية 

ً
باسم harkur، وورد أيضا

 ،Charachmouba و في اليونانية  ،]achmoba ]char باسم
 Charg في حين ذكرتها املصادر البيزنطية باألشكال التالية

.mouba، Charak moba، Charach mouba
 فإن االسم آرامي لصيغة التوكيد كركا بمعنى 

ً
أما اشتقاقيا

»املدينة املسورة«، ورغم أن املدينة املؤابية موجودة منذ 
إلى حوالي  تعود  الحالي  باالسم  تسميتها  أن  إال  860ق.م، 

القرن الرابع / الخامس ق.م.
ثالثـا: األسماء العربيـة

بكثير  أكثر  بنسبة  الشام  بالد  في  العربية  األسماء  تنتشر 
من غير العربية، وتشكل نسبة األسماء العربية في شمال 
مجموع  من   %73 نسبته  ما  املثال،  سبيل  على  األردن، 

األسماء البالغة حوالي 1120.
إن معظم األسماء العربية مستمد من املصادر التاريخية، 
والجغرافية، واملعاجم الجغرافية التي كتبت بعد القرنيين 
الثالث و الرابع عشر امليالديين، وتعود هذه األسماء بمجملها 
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إلى العربية الكالسيكية وما بعدها.
 في هذه األسماء، فقد ظهرت 

ً
ويبدو أثر العامل الديني جليا

ٍد 
ّ
قوا وأسماء  دينية  دالالت  تحمل  جديدة  مواقع  أسماء 

استبدلت  حين  في  إسالمية،  معارك  وأسماء  مسلمين، 
بعض األسماء ذات املعاني و الدالالت السلبية، مثل: عفرا 
ودالالت حسنة،  معاني  تحمل  أسماء  إلى  وفارة  وعفرون 

كالطيبة أو طّيبة االسم .
العربية،   على األسماء غير 

ً
العربية أيضا اللغة  أثّرت  لقد 

ّير بعض تراكيب األسماء مع بقاء 
َ
ويبدو ذلك من خالل تغ

املعاني األصلية لها، مثل بالعة< أصلها بلعوم، وعاقر أصلها 
ِعقرون.

تنقسم األسماء العربية بدورها إلى حقب أثرت بمجملها 
على صيغ ودالالت األسماء.

وأسماء املدن و القرى التي تعود إلى فترة األردن الحديث 
ُسها من خالل الدوافع االجتماعية والسياسية  يمكن تلمُّ
وأشخاص  عائالت  أسماء  تبرز  حيث  التسمية،  وراء 
عالقة  لها  أسماء  أو  واجتماعية.   سياسية  أهمية  لها 
بارتباطه  أخر  عدد  ويتسم  الهاشمية،  مثل  بالهاشميين، 
بحدث ما، كما هو الحال في الكرامة و النزهة أو جسر امللك 
محافظة  في  املواقع  أسماء  أما  األردن.  شمالي  في  حسين 
الفترة فهي مسميات جديدة  إلى هذه  تعود  التي  الكرك، 
ألسماء مواقع قديمة، وقد كان الدافع وراء هذا التغيير، 
غموض هذه األسماء أو عدم استحسان بعضها، غير أن ذلك 
والدينية واالجتماعية  والتاريخية  اللغوية  بالقيمة  يذهب 
لها، ومن األسماء التي تنتمي إلى هذه الفترة: الخالدية )أم 
(، املعمورة )الخنزيرة 

ً
(، الشهابية )إفرنج قديما

ً
زباير قديما

(، املأمونية )أبو الشيح 
ً
(،  العدنانية ) محنا قديما

ً
قديما

(، الهاشمية )الجوير 
ً
(، الصالحية ) خربة الزط قديما

ً
قديما

(، العمرَية 
ً
(، والحسينية )رجم الصخري قديما

ً
ومجرا قديما

.)
ً
)دليقة قديما

ونالحظ بالرجوع إلى هذه األسماء أن اسمين منها له عالقة 
بالعائلة الهاشمية، وخمسة أو ستة أسماء تعود إلى أسماء 
هذه  وداللة  صيغة  عن   

َ
شذ وقد  أشخاص،  أو  عائالت 

األسماء، اسم املعمورة الذي يمكن تصنيفه ضمن أسماء 
املواقع التي تعود إلى العربية الكالسيكية.

أما الفترة التالية التي تنقسم إليها األسماء العربية فهي التي 
وتعود إلى ما بين القرنيين التاسع والتاسع عشر امليالديين، 
وتسمى ما بعد العربية الكالسيكية، وتتسم هذه األسماء 
بعدد من السمات، أهمها: أن بعض األسماء تأتي مركبة 

مع أب أو أم  وهي بدورها تنقسم إلى قسمين، وهما: أبو أو 
أم مع اسم شخص، والثاني أبو أو أم، مع وصف جغرافي أو 
طبوغرافي، ومن هذه األسماء،أم سدرة، أم زبائر، أم حماط، 
أم ِدمس، أم العدول، أم قليب، أم الينابيع، أم الغزالن، أم 

تربة وغيرها.
ومما يسُم أسماء هذه املجموعة ورود عدد غير قليل منها 
لتصبح   )ai( عيل 

ُ
ف حركتي  إضغام  مع  التصغير،  بصيغة 

فعْيل )e(. ومن هذه األسماء : البطيمة، رجم قنطيرة، املغير، 
رفية، بثينة، شقيرا، الغوير 

ُ
املشيرفات، ُمجيدل، ُبليدة، الش

وغيره
هنالك عدٌد من األسماء، والتي تعود إلى هذه الطبقة مركبة 
من أسماء أعالم عامة، مثل: جورة وجرن وخلة وما شابهها، 
ومن هذه األسماء في محافظة الكرك: جبل أبو الهشيم، 
رجم الحمض، عين الشجر، وادي الدية، ضربة الطور،  

سيل الكرك وغيرها.
ومن سمات هذه الفئة ورود اسم الحيوان، والنبات مفردا 
، ويظهر ذلك في محافظة الكرك من خالل األسماء 

ً
أو مركبا

التالية : الشجرة، البطمة، قصر التمرة، وادي الزيت،  رجم 
التيس، جوزة، أم الخنازير، أم الغزالن.

وتتسم أسماء هذه الفئة بورود أسماء أشخاص أو عائالت 
مع ياء النسبة وتاء التأنيث ملفوظة بحال الوقف، مثل: 

العزيزية، والفيصلية، العبدلية.
أما الفئة الثالثة من األسماء العربية، فتلك التي نحتاج فيها 
إلى معاجم اللغة لتوضيح معانيها، وتتسم بسالمة لفضها 
وصيغتها، ومنها في محافظة الكرك: دمنة، املريغة، سواقة، 
الثنية، والعراق، البحر، الطيبة، القصر، األبيض، باير،  

املزار الجنوبي، موميا، فيفا وغيرها.
وُعرفت أسماء املواقع التي تعود إلى العربية الكالسيكية، 
سمة التركيب مع )ذو وذات(، وقد استبدال في فترة ما بعد 
درسنا  في  نالحظ  أننا  إال  وأم،  بأبي  الكالسيكية  العربية 
ألسماء املواقع أن )ذو وذات( تردان في أمثلة تسبق العربية 
الكالسيكية مثل: ذو غيالن، ذو أفاعي، ذو بيحان، ذو غيل 
ثم ذات غيالم، أما في محافظة الكرك فيرد اسم ذات رأس، 
كمثال على فترة ما قبل العربية الكالسيكية، فالقسم الثاني 
رأس يخلو من أل التعريف، كما هو الحال في اسم بيت رأس 
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اآلرامي، وتل حيرا.
: األسماء اليونانية والالتينية 

ً
رابعا

اللجون: ورد ذكره على أنه مكان في جنوبي األردن عند كل 
واإلدري�ضي،  الفقيه،  وابن  املقد�ضي،  خرداذبة،  ابن  من 
وأبي الفداء، وذكره الدمشقي على أنه موقع شرقي مؤاب. 
وهو اسم التيني Legio Legio عنى »فرقة جيش أو فيلق«، 
وقد أطلق ساكنو املكان إبان الحكم الروماني هذا االسم 
من  مأخوذ  فاالسم  العسكرية  املكان  قيمة  على  للتدليل 
في  األساسية  الوحدة  وهي    Castra Legionis الالتينية 

الجيش الروماني.
: األسماء التركية

ً
خامسا

 لم يكن األثر التركي على أسماء املواقع في املنطقة العربية 
، إذ ال نجد أمثلة لهذه الطبقة إال اسم كركون < تركي 

ً
كبيرا

كركول » مخفر شرطة«.
لعل الفترة االستيطانية الطويلة التي مرت بها املنطقة، والتي 
تعود إلى األلف الرابع أو السادس قبل امليالد يجعل تحديد 
 في أغلب األحيان، وتقدر الفترة 

ً
 صعبا

ً
الطبقة اللغوية أمرا

التي تغطي العربية قبل الكالسيكية بخمسة آالف سنة، 
 مثل سول قد يندرج تحت هذه الطبقة، دون 

ً
ولذا فإن اسما

أن تسعفنا املصادر والدراسات بإمكانية تحليله.
العالي(،  )املرتفع،  الجا  )تيماء(،  تيمنيا  )بّج(،  بجا 
الداللة  )أنظر  الشراه(  )جبال  الشرا  همان(،  )الزُّ الزهمن 

االستيطانية(، عقو )عوق(. 
7- أسماء ذات طبيعة استيطانية: بصرا )بصرى(، الحجرو 
)الحجر(، دومت )دومة الجندل(، رقمو )الرقيم(، الزحمي 

شرا )جبال الشراه(.
أسماء ذات داللة مائية، أو متعلقاتها: دفنا )الدفنية،   -8
فن(، قبيتا )البرك، الغدران(، لحيتو )لحيانة؟(، نجرن  الّدِ

)نجران(.
)أِدر(، اويتو  أسماء ذات داللة عاطفية ومعنوية: ادر   -9

ِلف(.
َ
)عويث، عوث(، صلحد )صلخد(، نحبتا )ت

10- أسماء ذات دالالت غير واضحة: دودي، طهر

دالالت أسماء املواقع وأهميتها 
تتضمن أســمــاء األمـــاكـــن مــعــانــي ومـــدلـــوالت مــتــعــددة وتعتبر 
 مــــن أســـمـــاء 

ً
ذات قــيــمــة تـــاريـــخـــيـــة هــــامــــة، فـــهـــي أقــــــدم عــــهــــدا

 املــــصــــدر الـــوحـــيـــد الــــــذي يــــؤرخ 
ً
األشـــــخـــــاص، وتــعــتــبــر أحـــيـــانـــا

لفترة ما،فكثير من األسماء يعود إلى فترات مبكرة كاألكادية 
والبابلية و الكنعانية وغيرها، وتعكس أسماء املدن والقرى 
والـــنـــواحـــي الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واالقــتــصــاديــة« 

فالكلمة متحجر اجتماعي قديم وصل الينا منذ آالف و آالف 
السنين، وكل كلمة تتضمن فكرة، صورة ذهنية، تعكس لنا 

ناحية من نواحي التفكير اإلنساني«.
 بثقافة الــنــاس، فعلى 

ً
 وثــيــقــا

ً
تــرتــبــط بــعــض األســمــاء ارتــبــاطــا

الــرغــم مــن أن أصــحــاب الــثــقــافــة يــذهــبــون فـــإن االســـم يبقى 
أطول من كل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واإلثنية وحتى اللغوية، فــأدر املركز املؤابي املهم وصل إلينا 
مــن العصر الــبــرونــزي املبكر )3100- 2400 ق.م(، فــي حين 
غابت كل الظروف املتعلقة بساكني املنطقة. واللجون التي 
تــعــود إلــى األلـــف الثالث قبل املــيــالد عـــادت واستوطنت من 

قبل الرومان حاملة نفس االسم.
وتحمل أسماء املدن والقرى واملناطق الجغرافية عددا من 
الدالالت املادية واملجردة، وتدل هذه املناطق في املقام األول 
على وصف جغرافي وطبوغرافي في املنطقة، فيصف االسم: 
طبيعة املـــكـــان، أهـــم الــعــالمــات املــمــيــزة لـــه، وصـــف مــظــاهــره 

األخرى.
وتــحــظــى املـــمـــرات الــضــيــقــة بــاهــتــمــام الــســكــان ملـــا تــتــركــه من 
مــشــقــة وتــعــب، وملـــا تشكله مــن عــائــق طبيعي فــي تحركاتهم، 
لذلك نجدهم ُيسّمون في بعض املناطق هذه املمرات، ومنها: 

الثنية »الطريق الضيق«.
ومن الدالالت التي تظهر في كثير من األمكنة العلو واالرتفاع 
ويبرز ذلك في األسماء التالية: سكا »املكان املشرف املطل« 
خـــربـــة الــــطــــور، الـــظـــاهـــريـــة، عـــالـــيـــة، املــشــيــرفــة، الــســمــاكــيــة، 
الــــذراع، ذات رأس. ومنها داللـــة االتــســاع واالنــبــســاط، مثل: 
مومية »املــغــارة الــواســعــة مــن األرض«، فيفة، سهل شرما، 

فج العسيكر، بقيع.
وكثير من أسماء املواقع يدل على الغور واالنخفاض، ومنها: 
عمقا«الوادي«، مجرا »مسقط«، فقوع »املنخفض، الوادي 

الفسيح«، راكين »املنحدر«، الغوير، العراق، حجرا، غور.
وتـــــــدل أســــمــــاء املـــــواقـــــع فـــيـــمـــا تــحــمــلــه مــــن دالالت عـــلـــى نـــوع 
االســتــيــطــان وهــيــئــة املـــكـــان،  ومـــن هـــذه الـــــدالالت حــســب ما 
تــظــهــره األســـمـــاء: محنا »املــخــيــم«، الــربــة »املــديــنــة الرئيسة، 
الـــعـــاصـــمـــة«، مــجــدلــيــن، »الـــقـــلـــعـــة«، مــــرود«املــــطــــاف، مــكــان 
الـــتـــجـــوال«، مــؤتــة »مــكــان املـــــوت«، عــي«الــخــربــة، عــيــن دارا« 
مـــكـــان الــــحــــرب«، كــمــّنــا » مـــكـــائـــد، مـــخـــابـــئ« كـــثـــربـــا، الـــكـــرك، 
املعمورة، املنشية، مجيدل، بليدة ُمحي، القصر، واألسماء 

املركبة مع بيت، خربة رجم »قبر« منشية.
ومــــــــن األســـــــمـــــــاء مــــــا يــــــــدل عــــلــــى ظــــــاهــــــرة جــــيــــولــــوجــــيــــة، ومــــن 
هــــــــذه االســــــــمــــــــاء: خـــــوخـــــا »الـــــشـــــقـــــوق الـــــصـــــخـــــريـــــة«، الـــبـــحـــر 
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الــفــعــل الــحــضــاري املــعــنــوي، نــاهــيــك عــن الــوصــف الجغرافي 
والتضاري�ضي من علو وارتفاع وغور وإشراف وانبساط وغير 

ذلك.
أما من حيث تنوع الداللة املعنوية املعكوسة في أسماء املدن 
والقرى فيظهر من مكنوناتها الداللة الدينية، أو اإلشارة إلى 
حدث تاريخي، أو منجز اقتصادي، أو االرتباط باسم عائلة أو 
ألسماء األمكنة قيمة تاريخية، 

َ
شخصية معينة وغير ذلك، ف

»فهي مصدر من مصادر دراسة التاريخ القديم، وما تعكسه 
من نواحي دينية وثقافية وسياسية ال تقل أهمية عما تنقله 

لنا العاديات عن املا�ضي البعيد« .
 عــــــالوة عـــلـــى أن الــتــنــبــيــه إلـــــى اســـــم مـــوضـــع جـــغـــرافـــي ورد فــي 
الـــنـــقـــوش قــــد يـــحـــفـــز الــــدارســــيــــن إلـــــى مـــحـــاولـــة بـــحـــث الــعــمــق 

التاريخي واآلثاري واللغوي له.
ومــن ناحية املضامين والـــدالالت فال تشذ أسماء املــواقــع في 
 ،

ً
األردن عنها فــي بــاقــي مــنــاطــق الــشــرق األدنــــى الــقــديــم عــمــومــا

، ويــمــكــن درج هــــذه األســـمـــاء ضمن 
ً
وبـــــالد الـــشـــام خـــصـــوصـــا

املــضــامــيــن والـــــدالالت الــتــالــيــة: أســمــاء األعـــــالم  ســـواء أكــانــت 
أســمــاء أشــخــاص أم عــائــالت، أســمــاء ذات مضامين دينية، 
وأسماء تحمل داللــة اللون، أسماء ذات مضامين سياسية 
واجــتــمــاعــيــة.أمــا الـــعـــدد األوفـــــر مـــن هـــذه األســـمـــاء فــيــشــيــر إلــى 

طبوغرافية املكان وجغرافيته.
ومن حيث الداللة فيمكن تقسيم األسماء على النحو التالي:

أســمــاء ذات داللـــة نــبــاتــيــة: أيــلــت )إيـــــالت(، لــبــن )لــبــان(، . 1
لحيتو ؟ )لحاء(.

أسماء ذات داللة حيوانية: عجلتين، بدون )البدن(.. 2
أسماء ذات داللة دينية: مدرسا )مكان عبادة ترنم فيه . 3

الترانيم الدينية(.
أسماء ذات داللة اجتماعية: عمنو )عمان(.. 4
أســمــاء ذات داللـــة لونية: الــحــوراء )الــبــيــضــاء(، ســودي . 5

)السويداء(.
أسماء ذات داللة طبيعية طبوغرافية: ارم )أِرم(.. 6

»الشق،الفجوة في األرض«، بقيع،غور.
ومما تحمله أسماء املواقع من دالالت اإلشارات إلى نوع التربة 
أو إلى الخصب والجدب، مثل: إمرع »مكان الكأل والعشب«، 

الزّراعا، الروضة، املزرعة، املريغة »أرض صحراوية«.
ومن الدالالت املحتملة في أسماء املواقع الجغرافية اللون، 
مــثــل:  بـــردا ربــمــا تعني »أدكــــن«، الشهابية ربــمــا يــكــون االســم 
 إلــــى لــــون الـــتـــربـــة، الــــزهــــراء »املــنــطــقــة ذات الــحــجــارة 

ً
مــنــســوبــا

البازلتية الالمعة«، شقيرا الشرقية، شقيرا الغربية، سمرا، 
األبيض، جبل البيضاء، جبل الُحّمر.

ومن األسماء ما يدل على مصدر مائي أو ماله عالقة بذلك، 
مثل: أم الينابيع، بقيع، إصراره »األماكن املرتفعة ال يعلوها 
املاء« أو ما ركب مع سيل، ومنها: عين ارسيس، عين البالوع، 

عينون، البالوع، العينا.
 تلك املركبة 

ً
وتحمل أسماء املواقع دالالت دينية، وخصوصا

مــــع أســــمــــاء آلـــهـــة أو أيـــــة إشــــــــارات ديـــنـــيـــة أخـــــــرى، ومـــــن هـــذه 
األسماء:

أريـــــحـــــا، خــــربــــة زبــــــــدا، الـــــديـــــر،املـــــزار الـــجـــنـــوبـــي، مـــــــزار ســيــدنــا 
سليمان، مقام النبي يوشع.

وتنسب أسماء املدن والقرى إلى أشخاص وحوادث معينة، 
 ما تنسب هذه األسماء إلى عائالت وجماعات معينة، 

ً
وكثيرا

وتظهر هذه الدالالت في األسماء، مثل: الخالدية، العدنانية، 
املأمونية، الهاشمية،  الحسينية، العمرية.

وهناك أسماء مواقع تنتسب إلى حيوان، منها : أم الغزالن، 
أم الــخــنــازيــر. وتنتسب إلـــى نــبــات أو شــجــر،  ومــنــهــا: شيحان، 

وامرع وزيتا.
وتحمل أســمــاء املــواقــع دالالت مــجــردة غير تلك الــتــي ذكــرت 
 تنطوي على فكرة دينية أو عاطفية أو ثقافية، وقد 

ً
سابقا

تكون التسمية بدافع االستحسان أو التحقير من قبل أناس 
، وفــيــمــا يــلــي نــــورد أســـمـــاء املـــواقـــع في 

ً
آخـــريـــن كــالــجــيــران مـــثـــال

محافظة الــكــرك فــي األردن مثال الــتــي تحمل هــذه املضامين 
والـــدالالت: الربة »املدينة الرئيسة«، عــزرا »مكان املعونة، 
املساعدة«، مدين »مكان أو مركز العدالة والقانون«، مسعر 
»النار امللتهبة«، يــاروت »مكان الرفقة أو الصداقة«، خربة 
الحنو »خربة الرحمة والحظوة«، أدر »املتألقة، املاجدة«، 
مؤتة »مكان املوت«، مؤاب )ربما من آب(، خربة زبدا »هدية 
الــرب«، بــردى »املكان الــبــارد«، املعمورة الحديثة، الطيبة، 

غور الصافي.
وال يـــخـــفـــى مــــا الســــــم املــــكــــان فــــي مــــرمــــاه الـــــداللـــــي مــــن دور فــي 
ـــة، فــدراســة اسمه تعكس  مَّ

ُ
كشف املعطى الحضاري أليــة أ
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 في كثير من األحيان  تتعرض أسماء املناطق واملعالم 
تغييرات  إلى  األرضية  الكرة  سطح  على  الجغرافية 
شديد   خالف  إلى  تؤدي  اعتراض،أوقد  بال  تمر  قد 
بين الدول، كما هو الحال في تسمية الكتلة املائية  
والخليج  والكوريتين،  اليابان  من  كل  بين  الفاصلة 
الفاصل بين كل من ايران ودول الخليج العربي الذي 
يلتزم  حين   في  بالفار�ضي،  تسميته  على  ايران  تصّر 
وقد  العربي،  بالخليج  الصحيحة  بتسميته  العرب 
تقوم إحدى الدول بتغيير بعض أسماء املناطق، وال 
ُيعترف بذلك التغيير من جانب الدول األخرى،  كما 
 ولكنها 

ً
قد تكون بعض األسماء غير معترف بها رسميا

تستخدم على نطاق واسع في املعامالت غير الرسمية.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن هناك العديد من األسباب 
سياسية  أهمها  الجغرافية،  املناطق  أسماء  لتغيير 
وعقب الحروب، ومن أمثلتها تسمية بعض املناطق 
واملعالم في االتحاد السوفييتي السابق باسم ستالين، 
االتحاد  سقوط  بعد   

ً
الحقا االسم  ذلك  إزالة  ثم 

السوفيتي عام1991، ومن أكثر أسباب تغيير الدول 
تتغير  وعندما   . االستقالل  على  حصولها  ألسمائها 
انقسام  في حالة  الحال  )مثلما هو  الدولية  الحدود 
اليمن عام  اسم  تغير  دولتين(، فقد  اتحاد  أو  دولة 
الشمالي  الشطرين  بين  الوحدة  قيام  بعد   1992
والجنوبي إلى اسم الجمهورية اليمنية، في حين سمي 
األم  الوطن  عن  انفصاله  بعد  السودان   جنوب 
إلى جمهورية  وحصوله على االستقالل عام 2011 
جنوب السودان،واألمثلة كثيرة وخاصة يوغسالفيا 
السابقة التي فّرخت عدة دول لها تسمياتها الخاصة 

بها.

الجغرافية     املواقع  أسماء  تغيير 

أسماء خالفية
ـ  لتغيير أسماء املناطق 

ً
ومن األسباب األخرى األقل شيوعا

الجغرافية هو تغيير اسم شاذ أو معيب ملكان ما  قد يخدش 
تكرار  وعدم   الطويلة،  األسماء  لتجنب  العام،أو  الحياء 
أو  التي تسبب حساسية دينية  األسماء، وتجنب األسماء 
عرقية أو عشائرية، وفي بعض الحاالت تحتفظ املؤسسات 

باألسماء القديمة رغم تغيير اسم املكان.  
يرفض كثير من األيرلنديين تسمية »الجزر البريطانية« 	 

بهذا االسم 
الخالف حول تسمية أيرلندا الشمالية، حيث يسميها 	 

االتحاديون باسم أولستر )باإلنجليزية: Ulster(، بينما 
بأيرلندا  تسميتها  على  القوميون  االنفصاليون  يصر 
وكذلك  عليها،  البريطانية  للسيادة   

ً
إنكارا الشمالية، 

الخالف القائم حول تسمية مدينة ديري ثاني أكبر مدن 
أيرلندا الشمالية )بعد العاصمة بلفاست(، فالقوميون 
)االنفصاليون الكاثوليك( يسمونها »ديري« مجردة، في 

حين يسميها االتحاديون البروتستانت )لندن ديري(.
الخالف حول تسمية إيران باسم »فارس«، والذي ظهر 	 

الشاه  العشرين، وحسمه  القرن  من  الثالثينيات  في 
 إلى إيران سنة 1935.

ً
بتغيير االسم رسميا

 	 ،
ً
سابقا كر 

ُ
ذ كما  اليابان  بحر  تسمية  حول  الخالف 

اذ تصرُّ كوريا على تسميته ب »بحر كوريا« أو »البحر 
الشرقي« كإسم محايد على األقل، ويقول الكوريون بأن 
اسم »بحر اليابان« مفروض من ِقبل اإلحتالل الياباني 
لكوريا، وتؤيد حكومة كوريا الشمالية هذا االتجاه، 
 : »بحر كوريا الشرقي«بينما اليابان 

ً
حيث تسميه رسميا

 »بحر اليابان«. 
ً
تسميه رسميا

دول تغريت  أمساؤها  جذريًا   
 محمود حسين ملكاوي/ املركز الجغرافي امللكي األردني-عضو اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية    
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قائمة بالدول التي تغّيرت اسماؤها 
أيام  األردن«  »شرق  بإسم   

ً
سابقا عرف 

ُ
ت كانت  	األردن: 

االنتداب البريطاني.
	أثيوبيا: كانت تُعرف تاريخيا باسم »الحبشة«.

	إسرائيل: احتلت معظم أرا�ضي فلسطين التاريخية سنة 
1948 و1967.

	إندونيسيا: جزر الهند الشرقية الهولندية حتى سنة 1945.
األوزبك  »جمهورية  من   

ً
رسميا اسمها  تغير  	أوزبكستان: 

السوفييتية االشتراكية« إلى »جمهورية أوزبكستان« سنة 
1991 بعد انهيار االتحاد السوفياتي في ذلك العام.

	أيرلندا:دولة أيرلندا الحرة حتى سنة 1937.
.
ً
	بتسوانا : بتشواناالند سابقا

	بليز: هندوراس البريطانية حتى عام 1973.
باسم  و1971   1955 عامي  بين  عرفت  	بنجالديش: 
 باسم البنغال 

ً
باكستان الشرقية. كما كانت تعرف أيضا

عنها  وانفصلت  اإلسالمية  باكستان  لدولة  تابعة  وكانت 
عقب حرب دامية بين كل من الهند وباكستان عام 1971

	بنين: ُعرفت حتى سنة 1975 باسم داهومي.
	بوركينا فاسو : عرفت حتى عام 1984 باسم فولتا العليا.

 حتى سنة 1949.
ً
	تايالند: سيام سابقا

	توجو: توغوالند الفرنسية حتى سنة 1960.
)باإلنجليزية:  إليس«  »جزر  باسم  تعرف  كانت  	توفالو: 

Ellice Islands( حتى استقاللها سنة 1978.
كما  البرتغالية حتى سنة1975،  تيمور  الشرقية:  	تيمور 
تعرف أيًضا منذ استقاللها سنة 2002 باسم تيمور ليشتي.
إمبراطورية  بإسم   عرفت  الوسطى:  أفريقيا  	جمهورية 
إلى 20  ديسمبر 1976   4 الفترة من  في  الوسطى  أفريقيا 

سبتمبر 1979.
ً
	جمهورية الكونغو: الكونغو الوسطى سابقا

عامي  بين  زائير  الديمقراطية: سميت  الكونغو  	جمهورية 
الكونغو  اسم  تحمل  ذلك  قبل  وكانت  و1997،   1971

البلجيكية.
، ثم »العفر وعي�ضى« 

ً
	جيبوتي: الصومال الفرن�ضي سابقا

حتى سنة 1977.
	زامبيا: روديسيا الشمالية حتى سنة 1964.

	زيمبابوي: سميت بهذا االسم عام 1990 وكانت جزء من 
روديسيا.

	ساموا: ساموا الغربية سنة 1997.
الفرنسية  إلى   

ً
البالد رسميا العاج تم تغيير اسم  	ساحل 
.)Côte d›Ivoire( »فأصبحت »كوت ديفوار

	سريالنكاـ  تغير االسم من سيالن سنة 1972.
مصري  األنجلو  السودان  من  االسم  تغير  	السودان: 
سنة 1956، ومن ثم انقسم الى جمهوريتين عام 2011  
وجمهورية  الشعبية   الديمقراطية  السودان  جمهورية 

جنوب السودان .
.
ً
	سورينام: غيانا الهولندية سابقا

 او ريو دورو 
ً
	الصحراء الغربية: الصحراء اإلسبانية سابقا

)وادي الذهب(..
»جمهورية  من  االسم  تغير  األسود:  والجبل  	صربيا 
يوغوسالفيا االتحادية« في 2003، ثم انقسمت إلى دولتين 

مستقلتين هما صربيا والجبل األسود سنة 2006.
 من »جمهورية الطاجيك 

ً
	طاجيكستانـ  تغير اسمها رسميا

السوفييتية االشتراكية« إلى »جمهورية طاجيكستان« سنة 
1991

	غانا: ساحل الذهب حتى سنة 1957.
	غويانا: غيانا البريطانية حتى سنة 1966.
	غينيا : غينيا الفرنسية حتى سنة 1958.

	غينيا االستوائية: كانت تعرف باسم غينيا اإلسبانية حتى 
سنة 1968.
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نــظــام الــتــســمــيــة والــتــرقــيــم فـــي أمــانــة 
عمان الكبرى

جيدا  أسلوبا  اتباع  اردنا  عندما  األردن  في  هنا  ونحن 
وواضحا في الترقيم استأنسنا بأنظمة التسمية والترقيم 
املتبعة في عدة دول عربية وأجنبية، ووجدنا أن غالبية 
هذه الدول تتبع اإلسلوب املتبع املبسط في عملية الترقيم، 
وهو تقسيم املدينة إلى عدد من املناطق وإعطاء كل منها 
اسما أو رقما، وتقسيم املنطقة الى مجموعة أحياء يعطى 
لكل منها اسما او رقما ويضم الحي مجموعة من الشوارع 
الرئيسة والثانوية والفرعية ويعطى لكل منها اسما بعد 
أن يتم تحديد بدايات ونهايات هذه الشوارع. وغالبا ما 
تكون هذه البدايات األقرب إلى مركز املدينة، ومن ثم يتم 
ترقيم القسائم الواقعة على امتداد هذه الشوارع بحيث 
تعطى أرقاما زوجية متسلسلة على يمين الشارع وأرقاما 
استخدام  ويمكن  الشارع.  يسار  على  متسلسلة  فردية 
األرقام للشوارع بدال من األسماء إذا كانت طبوغرافية 
املدينة تسمح بايجاد تنظيم واضح ومرتب، مثل التنظيم 
 للشوارع أفقيا 

ً
الشطرنجي الذي يخلق تسلسٍل واضاحا

وعاموديا، كما هو الحال في مدينة نيويورك في الواليات 
املتحدة األمريكية، علما انهم استخدموا أسماء للشوارع 

الرئيسة، وهنا ال بد من التطرق الى النقاط التالية :

اوال: طبوغرافية املنطقة لها تأثير كبير في عملية الترقيم.
عن  تختلف  الجبلية  الطبيعة  ذات  املناطق  أن  حيث 
املناطق املنبسطة، وخاصة في عملية التنظيم الذي يتأثر 
أسلوبه مع طبيعة املنطقة، وبالتالي يكون تأثيره مباشرا 
في عملية الترقيم. ففي املناطق ذات الطبيعة املنبسطة 
تنظيم شطرنجي،  السهلة تستطيع خلق  والطبوغرافية 
الترقيم  عملية  يسهل  املعالم  واضح  آخر  تنظيم  أي  أو 
ويخلق تسلسل واضح للشوارع في جميع االتجاهات. أما 
في املناطق الجبلية ذات الطبوغرافية الصعبة، فالتنظيم 
فيها ليس سهال، وبالتالي يؤثر على عملية الترقيم، اذا ما 
خلق  لصعوبة  وذلك  للشوارع،  األرقام  استخدام  أريد 
تسلسل مريح للشوارع، وقد يوجد على املخطط التنظيمي 
شارعين متوازيين يظن البعض أنهما على الواقع قريبين 
يكتشف  امليدان  الى  الخروج  عند  ولكن  ومتسلسلين، 
أن هذين الشارعين يفصلهما منحدر شديد، ويستغرق 

الوصول من أحدهما إلى اآلخر  وقتا  "طويال".

م. النا ابو طربوش- أمانة عمان الكبرى/األردن

نظام التسمية والترقيم من األنظمة التي انتهجتها كثير من الدول املتقدمة منذ سنين طويلة، لتسهيل مهمة 
توفير احتياجات املواطنين في شتى املجاالت، وهو ضرورة حضارية ملا له من تأثير على حياة املواطنين اليومية. 
واألردن كغيره من سائر دول العالم حاول االستفادة من هذا النظام وتطبيقه في مدنه املختلفة، وذلك منذ 
عــام )1965م(، حيث صــدر أول نظام للتسمية والترقيم فــي اململكة، اال أن هــذا النظام لــم تتح لــه الفرصة 
للتطبيق اال في مجال التسمية فقط. ونتيجة لظهور بعض الخبراء في بعض دول العالم والذين حاولوا ابراز 
مهاراتهم في خلق نظم وأسس جديدة لعملية التسمية والترقيم، فقد كان األردن أحد هذه الدول التي تأثرت 
بظهور هــذه الــخــبــرات ومــحــاولــة االســتــفــادة منها، حيث قــدم أحــد الــخــبــراء فــكــرة تطبيق نــظــام رقــمــي يستخدم 
للدراسات االحصائية، وكذلك إمكانية تطبيقه في مجال للعنونه. اال أن هــذا النظام وعلى مــدار  اثني عشر 
عاما ) 1974-1986م( لم يحالفه الحظ في تطبيقه وفهمه واستخدامه من قبل املواطنين، حتى أنه لم يكن 

يستخدم بأسلوب منهجي سليم من قبل مصمم النظام نفسه.
وهنا نود التنويه إلى أنه مهما اختلفت األساليب الفنية في تصميم أنظمة الترقيم، فال بد من االلتزام بمنهجية 

أسلوب التسلسل الرقمي على امتداد الشارع الواحد، حتى ال يكون هناك إرباك للمواطنين.
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فترات التسمية والترقيم  في مدينة عمان

فترة التسميات الشعبية :. 1
التي بدأ املواطنين يطلقونها  هي تلك األسماء 
على بعض الشوارع واألحياء السكنية ليتمكنوا 
هذه  كانت  ما  وغالبا  عناوينهم،  وصف  من 
األسماء تأتي من أحداث أو موجبات أدت إلى 

وجود هذه التسمية.

التسميات الرسمية :. 1
هي تلك الفترة التي شعر في حينها املسؤولون 
بضرورة وجود نظام التسمية والترقيم يحكم 
الخدمات  ويؤدي  وينظمها  التسمية،  عملية 
نظام  أول  صدر  وقد  للمواطنين.  الضرورية 
للتسمية والترقيم في اململكة عام )1965(، وهو 
نظام رقم )55( صادر بمقت�ضى قانون البلديات 
رقم )41( لسنة )1955(، إال أن هذا النظام لم 
تتح له الفرصة للتطبيق إال في مجال التسمية 
ملتابعة  مختلفة  لجان  كلت 

ُ
ش حيث  فقط، 

عملية تسمية األحياء والشوارع.

في  السهلة  األسماء  استخدام  ضرورة  ثانيا: 
عملية التسمية والترقيم، وذلك لسهولة تفاعل 
مع  تفاعلهم  من  أكثر  األسماء  مع  املواطنين 
األرقام. وما يؤكد ذلك أن املواطنين عادة في 
غياب نظام التسمية والترقيم يبدأون في خلق 
املختلفة،  املواقع  على  لالستدالل  مسميات 
وتبقى هذه املسميات عالقة في أذهانهم، ومع 
مرور الوقت تصبح أساسية في حياتهم. لذلك 
أنظمة  تطبيق  تود  عندما  الدول  أن  نجد 
التسمية والترقيم في مدنها تحاول قدر اإلمكان 
أطلقها  التي  الشعبية  األسماء  على  االبقاء 

 من حياتهم.
ً
املواطنون وأصبحت جزءا
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اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  دور  إن 
في الحفاظ على القدس واملقدسات فيها؛ يأتي من حرص 
اململكة األردنية الهاشمية، وعلى رأسها جاللة امللك عبدهللا 
والعناية  الرعاية  على  هللا،  حفظه  الحسين  ابن  الثاني 
بالقدس ومقدساتها، حيث تواصل وزارة األوقاف ومديريتها 
في القدس، ولجنة إعمار املسجد األق�ضى املبارك والصخرة 
اعمالها  تواصل  األوقاف،  وزير  معالي  برئاسة  املشرفة، 
بالرغم من اإلحتالل اإلسرائيلي للمدينة املقدسة، وذلك 
املدينة،  لهذه  واإلسالمية  العربية  الهوية  على  للحفاظ 
التي سيبقى أبناء هذا الوطن الشامخ وعلى رأسهم جاللة 
امللك، مخلصين لها وعلى العهد، واضعين نصب أعينهم 
الحفاظ عليها وعلى مقدساتها، باذلين أق�ضى الجهد بكل 
أمانة وشرف وإباء، للعناية والرعاية للقدس ومقدساتها، 
ألنها مهبط الرساالت وأرض األنبياء والصديقين والشهداء، 
قائد  علي  بن  الحسين  الشريف  قدمه  ما  هنا  ونستذكر 
األق�ضى  للمسجد  وتبرع  الكبرى من دعم  العربية  الثورة 

عام 1924، حينما قدم )24 الف دينار ذهبي ( للمسجد 
القد�ضي  الحرم  جنبات  في  يدفن  بأن  وأو�ضى  األق�ضى، 
 لتمسكه بالقدس وفلسطين واألق�ضى 

ً
الشريف،  تجسيدا

املبارك. الذي استشهد على عتباته امللك املؤسس عبدهللا 
األول ابن الحسين طيب هللا ثراه  والذي كان على يديه 
اإلعمار الهاشمي األول للمسجد األق�ضى املبارك، واستمر 
من بعده ابنه املغفور له امللك طالل رحمه هللا، بالرعاية 
واالهتمام بهذه األرض املقدسة، وبتوجيهات  ملكية سامية 
من جاللة امللك الباني الحسين بن طالل رحمه هللا فقد 
بتشكيل   1954 لسنة   )32( رقم  األردني  القانون  صدر 
لجنة اعمار املسجد األق�ضى املبارك والصخرة املشرفة، 
وذلك لتعنى بالحرم القد�ضي الشريف وما يشتمل عليه من 
معالم اسالمية خالدة ولتقوم هذه اللجنة بمهمة الرعاية 
والصيانة والترميم  واملحافظة على املسجد األق�ضى املبارك 
والصخرة املشرفة، واملرافق كافة، وتابعه في هذا االهتمام 
الكبير جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا، 

القدس ودرتها املسجد األق�ضى املبارك، زهرة املدائن،إلى مسجدها  تشد الرحال، وأولى القبلتين، وثاني 

املسجدين، و ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول الكريم محمد ملسو هيلع هللا ىلص ومعراجه إلى السماوات 

العلى. لذا  كانت القدس وما زالت قرة عين الهاشميين، وقمة اهتمامهم، وهي  في قلوب األردنيين الذين 

 ألشقائهم الفلسطينيين و أخوة لهم على الدوام . 
ً
كانوا وما زالوا عونا

ُه 
َ
َنا َحْول

ْ
ِذي َباَرك

َّ
�َضى ال

ْ
ق
َ
ْسِجِد األ

َ ْ
ى امل

َ
َحَراِم ِإل

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
َن امل  ّمِ

ً
ْيال

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذي أ

َّ
قالـ  تعالىـ : ﴿ُسْبَحاَن ال

ِميُع الَبِصيُر﴾.)آية رقم )1( - سورة اإلسراء( ُه ُهَو السَّ ِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ
ُ
ِلن

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية - األردن

اإلعمار الهاشمي
ودور وزارة األوقـــــــــاف والـــــشـــــؤون واملــــقــــدســــات اإلســـالمـــيـــة 

فــــــــــي الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــلـــــــى األمــــــــــــاكــــــــــــن املــــــــقــــــــدســــــــة فــــــــــي الـــــــقـــــــدس
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وذلك من خالل اطالعه املتواصل وتوجيهاته املستمرة للجنة 
املبارك  األق�ضى  املسجد  بايالء  األوقاف  وأجهزة  اإلعمار 
واملقدسات في القدس جل االهتمام والعناية، وبتوجيهات 
جاللته السامية فقد صدر قانون الصندوق الهاشمي إلعمار 
املسجد األق�ضى املبارك وقبة الصخرة املشرفة  رقم )15( 
لسنة 2007  الذي يهدف الى توفير التمويل الالزم لرعاية 
املسجد األق�ضى املبارك وقبة الصخرة املشرفة واملقدسات 
اإلسالمية في القدس الشريف لضمان استمرارية إعمارها 
وصيانتها وتجهيزها، وتوفير جميع املتطلبات الالزمة لتأكيد 
اهمية هذه املقدسات وحرمتها لدى املسلمين بشكل عام؛ 

والهاشميين على وجه الخصوص. 

والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  ودور  الهاشمي  اإلعمار 
اإلسالمية في الحفاظ على األماكن المقدسة في القدس

تأكيد الهاشميون ألهمية القدس في كل مناسبه

 لــلــســالم واألمــــل للمنطقة 
ً
»أن الــقــدس يــجــب أن تبقى رمــــزا

بكاملها، وال يجب أن تصبح عاصمة حصرية لشعب على 

حساب آخر .. إن إقامة دولة فلسطينية  في الضفة الغربية 

 بل أمر ال مفر منه« 
ً
 ضروريا

ً
وقطاع غزة  ليس فقط أمرا

جاللة امللك عبدهللا الثاني إبن الحسين 
»الــقــدس لــيــس مــوضــوع مــســاومــة بيننا وبــيــن إســرائــيــل، ألن 

القدس جزء من األرض العربية، وعلى إسرائيل أن تنسحب 

منها كما تنسحب من غيرها من املناطق املحتلة وبغير هذا 

لن يقوم السالم«

جاللة امللك  الحسين بن طالل 

»الــــرمــــز الــحــقــيــقــي لــلــســالم هـــو الـــقـــدس وعـــودتـــهـــا عــربــيــة هو 

املعيار الوحيد لصدق الداعين إلى السالم في املنطقة«

جاللة امللك  الحسين بن طالل 

»... القدس وعروبتها هو عزائي عن كل ما أصابني من ظلم في 

حياتي .هناك ألف دمشق وألف بغداد وألف بيروت، ولكن 

ليس هناك سوى قدس واحدة .. وقد طلب اليهود مني ممرا 

إلى حائطهم فرفضت، وطلب مني الفاتيكان تدويل األماكن 

املقدسة  فرفضت، وطلبت مني إنكلترا تنفيذ ما ورد في قرار 

التقسيم بــخــصــوص الــقــدس فــرفــضــت، حــتــى الــعــرب، حتى 

الجامعة العربية سمعتهم وسمعتها تطالب بانسحاب األردن 

من القدس، فرفضت« 

جاللة امللك عبدهللا األول 

»ال أقبل إال أن تكون فلسطين  ألهلها العرب ال أقبل بالتجزئة 

وال أقــبــل بـــاالنـــتـــداب، وال أســكــت وفــــي عـــروقـــي دم عــربــي عن 

مطالبة الحكومة البريطانية بالعهود التي قطعتها للعرب، 

وإذا رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه فإني 

أرفض املعاهدة كلها ال أوقع املعاهدة قبل أخذ رأي األمة«

الشريف حسين بن علي 

يد  في  الشريف  القدس  وقوع  فبعد  الجميع  يعلم  وكما 
اإلحتالل اإلسرائيلي عام 1967 شكل املواطنون في القدس 
الهيئة اإلسالمية العليا التي اعلنت في أول بيان لها ان القدس 
عربية وهي جزء ال يتجزأ من األردن وان ميثاق االمم املتحدة 
يمنع إسرائيل من االعتداء على االرا�ضي األردنية ولذا فانه 
ال يجوز ال سرائيل  ضم أي جزء من االرا�ضي األردنية اليها 
وكذلك ظلت اجهزة األوقاف واملحاكم الشرعية مرتبطه 
 رغم وجود 

ً
 وماليا

ً
 وقانونيا

ً
بأجهزة الحكومة األردنية اداريا

اإلحتالل، وتم تشكيل مجلس لألوقاف في القدس ليشرف 
بشكل عام على ادارة أوقاف القدس ويتم تعيين اعضائه 
بقرار من مجلس الوزراء األردني املوقر وذلك لالشراف على 
ادارة األوقاف واالمالك الوقفية التي تشكل اكثر من %50 

من االمالك في القدس الشريف. 

اإلسالمية  املقدسات  أن  األردنية  الحكومة  واوضحت 
االشقاء  الى  تسلمها  يدها،  في  وأمانة  وديعه  القدس  في 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام  بعد  الفلسطينين 
 من 

ً
القدس  عامال ولتكون  الشريف،  القدس  وعاصمتها 

لجمع   
ً
واساسا املسلمين،  بين  املؤلفة  التعاون  عوامل 

كلمتهم وتوحيد صفهم من أجل الحفاظ على هويتها العربية 
اإلسالمية واستعادة كامل الحقوق لتنعم األجيال القادمة 
بالتقدم واالزدهار والسالم. ولتحقيق هذه األهداف النبيلة 
تقوم وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بدور 
عن  القدس  في  املقدسة  األماكن  على  الحفاظ  في  كبير 
طريق الرعاية املستمرة واإلعمار املادي واملعنوي الدائمين 

للمقدسات 0 
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دور الوزارة  في الحفاظ على هذا اإلرث والتراث الخالد 
تقوم الوزارة بدور كبير على املستوى املحلي والعربي 	 

الدينية  القدس  بأهمية  الناس  لتعريف  واإلسالمي 
والروحية من على منابر مساجدها، سواء أكانت في 
األردن أو في مساجد القدس وذلك بتوعية افراد األمة 
باهمية األرض املقدسة واالرتباط العقدي بها، ودعوتها 
املؤسسات والهئيات العاملة من اجل القدس في كافة 
دول العالم لالجتماع  ولتوحيد الجهود والتعاون من 
أجل القدس، والحفاظ على هويتها وتحريرها وتحرير 

مسجدها املبارك  . 
تقوم الوزارة باإلدارة واإلشراف على األمالك الوقفية 	 

األوقاف  كانت  سواء  املختلفة،  بانواعها  القدس  في 
من   %50 عن  نسبتها  تزيد  والتي  الذرية  أو  الخيرية 
وترميمها  إدارتها  يتم  حيث  القدس،  في  األمالك 
وصيانتها واستثمارها واالشراف عليها واملحافظة على 
على  لتثبيتهم  القدس  في  ألهلنا  وتأجيرها  ديمومتها 
هناك  كريم  بشكل  العيش  في  ومساعدتهم  ارضهم 
الوقفية  واالرا�ضي  االمالك  بعض  بتأجير  تقوم  كما 
لجمعيات خيرية تقوم بانشاء املستشفيات والعيادات 
الصحية لرعاية االهل مثل مستشفى املقاصد الخيرية 
أخرى  ملشاريع حيوية  اضافة  القدس،  في  اإلسالمية 
لتعزيز صمود أهلنا هناك، وذلك بتخصيص عدد من 
قطع االرا�ضي الوقفية ألقامة إسكانات للموظفين وفق 
اتفاقيات تحفظ حق الوقف في ملكية هذه االرا�ضي 
في  للمواطنين  املرجوة  املصلحة  وتحقق  والعقارات 
املدينة املقدسة، اضافة لقيام الوزارة برعاية املقابر 
والزوايا والتكايا وخاصة تكية خاصكي سلطان التي 
تطعم املحتاجين من أهل القدس طوال العام، كما 
أن لجنة زكاة القدس التي تعمل تحت مظلة األوقاف 
تقوم بدور هام  في مدينة القدس بتوزيع الزكاة على 

مستحقيها. 
وتقوم الوزارة بدور هام في مجال التربية والتعليم في 	 

تقوم  التي  الشرعية  املدارس  انشأت  القدس، حيث 
منهاج  الى  اضافة  الشرعية،  العلوم  طالبها  بتدريس 
وزارة التربية والتعليم األردنية ومن أبرز هذه املدارس 
والبنات(،  )البنين  بفرعيها  الشرعية  األق�ضى  ثانوية 
القدس  في  والتعليم  التربية  مدارس  فإن  كذلك 
تعمل تحت مظلة األوقاف اإلسالمية، ولوال ذلك ملا 
التربوية  في عملها واداء مهامها  استطاعت االستمرار 
الجليلة،علما بأن عدد هذه املدارس يزيد عن )40( 
مدرسه وكلية تؤوي أكثر من )13( الف طالب وطالبة، 

القديمة  البلدة  في  اإلسالمية  لألوقاف  فإن  وكذلك 
 لأليتام، الصناعية تقوم باعداد وتأهيل 

ً
بالقدس دارا

االيتام وتعليمهم املهن والحرف املختلفة ملساعدتهم 
على العيش بكرامة وإلفادة املجتمع املحلي في القدس. 
أما مديرية أوقاف القدس التي يزيد عدد موظفيها عن )559( 
 منهم اكثر من )150( حارسا للمسجد األق�ضى، فأنها 

ً
موظفا

تقوم بدور كبير باإلشراف على مساجد مدينة القدس التي 
بإعمارها  تقوم   ،

ً
مسجدا ثمانين   )80( عن  عددها  يزيد 

االجيال  لتبقى  فيها   واإلرشاد  والوعظ  ورعايتها وصيانتها 
رسالته  اداء  في  املحلي  املجتمع  وليستمر  بدينها  متعلقة 
اإلسالمية الخالدة، ويتم دفع رواتب وأجور هؤالء العاملين 

من موازنة الوزارة . 
وقامت الوزارة باإلشراف على عدد من املشروعات الخاصة 

بترميم املباني والعقارات واألمالك في القدس مثل :- 
ترميم سوق القطانين 	 
ترميم املدرسة الطشتمرية 	 
ترميم رباط عالء الدين البصيري 	 
ترميم وقف الشهابي 	 
ضاحية 	  في  األمة  كلية  مبنى  وتشطيب  بناء  مشروع 

البريد 
وبناء على طلب من حكومة اململكة األردنية الهاشمية، تم 
إدراج البلدة القديمة في القدس على الئحة التراث العالمي 
الئحة  على  إدراجها  تم  كما   1981 عام  اليونسكو  لدى 
التراث العالمي املهدد بالخطر عام 1982، وذلك للضغط 
على الدولة املحتلة لعدم تغيير املعالم التاريخية والتراثية 
للقدس، وهناك دور فاعل للوزارة عن طريق املشاركة في 
اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو للتصدي 
القدس  معالم  لتغيير  املستمرة  اإلسرائيلية  للمحاوالت 
البلدة  إلدراج  واملتكررة  املستمرة  إسرائيل  ومحاوالت 
القديمة في القدس على الئحتها التمهيدية للتراث العالمي، 
حيث يتم إسقاط هذه املحاوالت في كل عام من قبل اللجنة 
بعضويتها  تشارك  التي  العالمي  للتراث  األردنية  الوطنية 
الوزارة. إضافة إلى التعاون املستمر ما بين الوزارة وكل من: 
اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة 
ووزارة  العامة  االثار  دائرة  و  والتعليم  التربية  وزير  معالي 
الخارجية، وكذلك منظمة االسيسكو) املنظمة اإلسالمية 
العربية  )املنظمة  واالليكسو  والعلوم(،  والثقافة  للتربية 

للتربية والثقافة والعلوم(  . 
باب  طريق  بحفر  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  أن  وبعد 
املغاربه عام 2007، قامت الوزارة بتقديم املشروع األردني 
املقترح لحل مشكلة طريق باب املغاربه ملنظمة اليونسكو 
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وبهذا استطاعت الوزارة )وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارة 
الخارجية ( املساهمة في وقف االستمرار بأعمال حفريات 
طريق باب املغاربة،  والزالت الجهود واالتصاالت مستمرة 

مع منظمة اليونسكو من أجل حل هذا املوضوع .
الخاصة  والتقارير  املذكرات  بإعداد  الوزارة  وتقوم 
اإلسرائيلي  اإلحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي  باالعتداءات 
في القدس وبيان آثارها ومخاطرها. والعمل على مخاطبة 
واليونسكو،   املتحدة  األمم  وخاصة  الدولية  الهيئات 
وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي، والدول 
العربية واإلسالمية لبيان االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس 
العالمي والعربي واإلسالمي  العام  الرأي  الشريف وتوعية 
حيال ذلك اضافة ملشاركة الوزارة في املؤتمرات واللقاءات 
العربية واإلسالمية والدولية، وتقديم أوراق عمل خاصة 

بالقدس واملقدسات . 
أما لجنة اعمار املسجد األق�ضى املبارك والصخرة املشرفة 
واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزير  معالي  يرأسها  التي 
اإلسالمية فأنها تقوم باإلدارة والرعاية والصيانة والترميم 
يبلغ  للمحافظة عليه، حيث  املبارك  املسجد األق�ضى  في 
، وتستمد 

ً
 وفنيا

ً
عدد موظفي اللجنة حوالي )45( مهندسا

اللجنة  قوتها وديمومتها من االهتمام والرعاية الهاشمية  
لها، وللمسجد األق�ضى املبارك الذي تم فيه أربعة إعمارات 

هاشمية تتلخص بما يلي:- 
اإلعمار الهاشمي األول )1924(: تبرع الشريف الهاشمي . 1

الحسين بن علي طيب هللا ثراه بمبلغ )24 الف دينار 
ذهبي ( إلعمار املسجد األق�ضى املبارك، ودفن رحمه 
هللا في جنبات املسجد األق�ضى واستمر جاللة امللك 
املؤسس عبدهللا األول ابن الحسين  رحمه هللا على 
املسجد  أبواب  على  واستشهد  وأجداده  أبائه  خطى 

األق�ضى املبارك يوم الجمعة 20/ 7/ 1951 . 
أمر جاللة . 2  :  )1964 اإلعمار الهاشمي الثاني )1951- 

املغفور له باذن هللا امللك الحسين ابن طالل بتشكيل 
لجنة اعمار املسجد األق�ضى املبارك والصخرة املشرفة. 
وصدر قانون لجنة اإلعمار رقم )32( لسنة 1954، وتم 
عمل اإلعمار الشامل لقبة الصخرة املشرفة وترميم 
والقباب،  واملحاريب  قايتباي،  وسبيل  السلسلة  قبة 
ومصلى النساء، واألبنية واملساطب في ساحة الحرم 
الشريف، وإزالةآثار الحريق املشؤوم  الذي كان في )21 

 .)1969 / 8/

تكسية . 3 تم   :)1999-1964( الثالث  الهاشمي  اإلعمار 
قبة الصخرة املشرفه بالواح النحاس املذهب وتكسية 
أسقف أروقة مسجد قبة الصخرة والجامع األق�ضى  
بالواح الرصاص وتنفيذ أعمال أجهزة اإلنذار  واإلطفاء 
الدين  بإعادة تصنيع منبر صالح  من الحريق، واألمر 
االيوبي كما كان بعد أن التهمته نيران الحريق املشؤوم 

عام 1969. 
امللك . 4 كريمة من جاللة  برعاية   ) االن  حتى   -1999(

عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم حفظه هللا ورعاه . 

وآخر عطاءات املبادرات امللكية للقدس 2009– 2010 
وبتبرع شخ�ضي من جاللة امللك عبدهللا الثاني حفظة 

هللا ورعاه هي :- 

والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  ودور  الهاشمي  اإلعمار 
اإلسالمية في الحفاظ على األماكن المقدسة في القدس

القيمة بالدينار االأردين بيان العطاء الرقم 

1
عطاء �سراء مولدات 

كهرباء للم�سجد الأق�سى 
املبارك رقم 2009/26 

250063

2
عطاء اعادة تاأهيل �سبكة 
الإنارة الداخلية للجامع 
الأق�سى رقم 2009/27 

247293

3

عطاء �سراء األواح 
ر�سا�ض للم�سجد 

الأق�سى املبارك رقم 
 2009/28

493261

4

عطاء توريد فر�ض 
و�سجاد للم�سلى املرواين 

يف امل�سجد الأق�سى 
املبارك رقم 2009/30 

190931

ترميم الزخارف اجل�سية 5
300000والف�سيف�سائية 

6
عطاء �سراء �سيارة نظافة 
للم�سجد الأق�سى املبارك 

رقم 2009/29 
155450

400000نظام الإطفاء 7
2036998 دينارًا ويعادل املجموع: 

2 مليون و900 الف دولر 
تقريبًا 
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إضافة  تنفيذها  يتم  والتي  املنفذة  املشاريع  أهم  ومن 
لإلعمارات املذكورة، ومن خالل لجنة اإلعمار ما يلي: 

إكمال  بناء املنبر الهاشمي للمسجد األق�ضى املبارك/ 	 
منبر صالح الدين األيوبي وبنفس الهيئه التي بني عليها، 
وتم وضعه في مكانه في املسجد األق�ضى في شهر كانون 

الثاني عام 2007م . 
ترميم الجدران الجنوبية والشرقية وجدران املدرسة 	 

الخنثنية. 
األق�ضى 	  املسجد  في  الحريق  اإلنذار من  نظام  تنفيذ 

واالنتهاء  العاملية،  املواصفات  أعلى  حسب  املبارك 
 لتنفيذه في القريب 

ً
من تصميم نظام اإلطفاء تمهيدا

العاجل، وتزويد الحرم القد�ضي الشريف بعدد )10( 
املدني  الدفاع  مع  بالتعاون  مجرورة  إطفاء  عربات 

األردني . 
ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية لقبة الصخرة 	 

املشرفة. 
مدة ميالن سطح الجامع األق�ضى املبارك. 	 
ترميم بالط وتبليط ثالثة االف متر مربع من ساحات 	 

وممرات املسجد االق�ضى. 
 للبدء بمشروع 	 

ً
ترميم مبنى املتحف اإلسالمي تمهيدا

إعادة تأهيله وتأثيثه وفرشه. 
األق�ضى 	  للجامع  الرئيسة  الكهرباء  كوابل  تمديد 

ومسجد قبة الصخرة املشرفة . 
األق�ضى 	  الجامع  داخل  االسقف  وزخرفة  تصفيح 

املبارك وسقف محراب زكريا، وترميم مقام األربعين 
وشدادات األق�ضى من الداخل  . 

باب 	  )مئذنة  األق�ضى  املسجد  مآذن  وانارة  ترميم 
الغوانمة ومئذنة باب السلسلة ومئذنة باب االسباط 

واملئذنة الفخرية ( 0 
الشد 	  قضبان  نظام  وتنفيذ  املرواني  املصلى  ترميم 

والربط داخله،إضافة لترميم مهد عي�ضى الذي يقع في 
املنطقة الجنوبية الشرقية للمصلى املرواني. 

ومباشرة 	  املخطوطات  ترميم  مختبر  أجهزة  ادخال 
العمل فيه بعد أن تم ترميم املبنى . 

ترميم الشبابيك الجصية للمسجد األق�ضى املبارك . 	 
لسقف 	  الداخلية  والزخارف  الداخلي  الرخام  ترميم 

وجدران مسجد قبة الصخرة املشرفة، وترميم قاشاني 
رقبة القبة من الخارج .

في 	  واملصاطب  والقباب  املحاريب  وصيانة  ترميم 
ساحات املسجد األق�ضى . 

ترميم قبة السلسلة وسبيل قايتباي . 	 

إعداد املخططات والدراسات الالزمة ملشاريع البنية 	 
الصوتيات  كمشاريع  منها  أجزاء  وتنفيذ  التحتية، 

واإلنارة . 
 في القدس والحفاظ 

ً
 هاما

ً
وبهذا فإن لوزارة األوقاف دورا

على املقدسات اإلسالمية فيها ورعايتها. 
أوال:-   قبة الصخرة املشرفة

قبة . 1 في  الهاشمي  لإلعمار  األولى  املرحلة  إنجاز  بعد 
الصخرة املشرفة والذي تفضل وتبرع بكلفته جاللة 
باشرت  ثراه؛  هللا  طيب  الحسين  امللك  له  املغفور 
الوزارة من خالل لجنة إعمار املسجد األق�ضى املبارك 
وقبة الصخرة املشرفة في ترميم الرخام الداخلي للقبة 
وتم انجاز أربعة أضالع من أصل ثمانية، والعمل جار 

اآلن في الضلع الخامس . 
الصخرة . 2 القاشاني حول رقبة قبة  وتثبيت  انجاز  تم 

املشرفة من الخارج بطريقة الحقن، وتم ترميم جميع 
القاشاني للقبة من الخارج. 

والزخارف . 3 الفسيفساء  ترميم  فيتم  الداخل  من  أما 
الداخلية  األروقة  أسقف  في  والرسومات  الجصية 
املشروع  هذا  كلفة  وتبلغ  املشرفة،  الصخرة  لقبة 
حوالي )2500000( دينار، حيث تم االنتهاء من تنفيذ 
بكلفــــة  الثالثة و  مرحلتين، و يتم اآلن تنفيذ املرحلة 
امللك عبدهللا  نفقة جاللة  و على  دينار   )  330000(

الثاني إبن الحسين حفظه هللا . 
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والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  ودور  الهاشمي  اإلعمار 
اإلسالمية في الحفاظ على األماكن المقدسة في القدس

 : الجامع األق�صى :
ً
ثانيا

واستكمال . 1 الزخرفية  الجامع  رممت جميع شدادات 

االجزاء الناقصة. 

األربعين . 2 مقام  في  الخشبية  الكتابية  اللوحة  رممت 

ومحراب زكريا. 

من . 3 الداخلي  للسقف  الخشبية  الزخارف  إنجاز  تم 

الجامع األق�ضى مكان الجزء الذي أكلته نيران الحريق 

املشؤوم عام 1969. 

تم إنجاز ترميم جميع الشبابيك الجصية في املسجد . 4

األق�ضى . 

ثالثا : األعمال في الجامع األق�صى :

ترميم رقبة القبة من الفسيفساء الداخلي .. 1

تصفيح األجزاء املتبقية من سقف الجامع الذي إنهار . 2

في حريق عام 1969 بالخشب وعمل الرسومات لها، 

وتكسية سطح األروقة الشرقية بالرصاص وعمل مدة 

امليالن الالزمة . 

ترميم ما مساحته )300( متر مربع من الجدار الشرقي من . 3

الخارج و من الداخل. 

ترميم ما مساحته )300( متر مربع من الجدار الجنوبي. . 4

وترميم . 5 والربط،  الشد  قضبان  مشروع  انجاز  تم  لقد 

التمديدات  وعمل  املرواني،  املصلى  في  أروقة  خمسة 

وفقا  والصوت  اإلنارة  مشروعات  لتنفيذ  الالزمة 

وزارة  قبل  من  عدت 
ُ
أ التي  التحتية  البنية  ملخططات 

األوقاف، وما زال العمل جاريا في ترميم باقي أجزاء املصلى 

املرواني رغم محاوالت الشرطة اإلسرائيلية إعاقة إتمام 

هذا العمل . 

تحتاج الساحات واملمرات الداخلية ما بين مرافق الحرم . 6

الشريف إلى ترميم البالط لوجود تلف كبير فيها، و تم 

ترميم و تبليط مساحة 3000 متر مربع، وسيتم إن شاء 

هللا ترميم و تبليط باقي الساحات.
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خــــريــــطــــة نـــــجـــــوم الـــــســـــمـــــاء ودور 
الــــــــعــــــــرب فــــــــي تــــشــــكــــيــــل مــــعــــاملــــهــــا
هاني محمد الّضليع - االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك - الجمعية الفلكية األردنية

إن الناظر إلى أية خريطة سماوية تعنى بنجوم السماء وكوكباتها سيرى الكثير من الكلمات العربية أو العربية 
 Vega، Altair، Aldebaran، Suhail، Deneb، املحرفة مكتوبة بأحرف التينية، وهي أسماء نجوم . كأمثال

Alkaid، Dubhe، وغيرها من النجوم التي ال يمكن أن ينسبها القارئ العربي إلى غير لغته . 
فكيف وصلت هذه األسماء إلى السماء؟  وما هو دور العرب في ذلك ؟ وما هي املؤلفات العربية التي بترجمتها 

 عن أصله؟ 
ً
ساعدت إلى وضع هذه الكلمات العربية في السماء وإن كان بعضها محرفا

الترجمة من الالتينية وكتاب املجسطي لبطلميوس 

عندما نشأت الحضارة العربية اإلسالمية ونقل العلماء العرب الفلك من 

الشرق والغرب أخذوا كتاب بطلميوس املسمى )املجسطي( وترجموه عدة 

ترجمات، نقلوا الكوكبات اإلغريقية بكل ما معها من أساطير . 

التي  النجوم  العربية؛ اإلسالمية تشكيالت  في الحضارة  العرب  ولم يأخذ 

عند  السماء  تقسيم  أن  وجدوا  ألنهم  العربية؛  الجزيرة  شبه  في  عرفوها 

 . 
ً
بطلميوس في أطلسه املجسطي أكثر تنظيما

وعندما جاء الفلك الحديث نقل الكوكبات اإلغريقية نفسها عن العرب، 

وخاصة عن كتاب صور الكواكب الثمانية واألربعين لعبد الرحمن الصوفي 

وبعض كتب األنواء، لكنه أعاد تنظيمها من جديد، فقسم الكوكبات الكبيرة 

مثل السفينة والكلب األكبر إلى أكثر من قسم، وقام بتقسيم النجوم في 

السماء الجنوبية إلى كوكبات جديدة بحيث أصبح عددها الكلي 88 كوكبة،  

لكل واحدة منها حدودها املعروفة والدقيقة . 

وكان من املحتمل أن تضيع التشكيالت النجمية التي عرفها العرب في سماء 

الجزيرة العربية لوال بعض أصحاب األنواء ذكروها وحددوها في كتبهم، وقد 

شرحها ووصفها الصوفي بدقة شديدة في كتابه صور الكواكب، وحدد كل 

نجم وموضعه واسمه واسم كل تشكيلة نجمية عرفها العرب، أو عرفتها 

العامة في الجزيرة العربية . 

صور  وكتابه  الصوفي  الرحمن  عبد 

الكواكب 

فلكيي  أهم  الصوفي  الرحمن  عبد  يعد 

في  ساهموا  الذين  اإلسالمية  الدولة 

تثبيت أسماء النجوم العربية في السماء 

كما  قصصها  وذكر  حفظها  خالل  من 

وردت عن العرب في الصحراء، وذلك في 

كتابه املشهور ”صور الكواكب الثمانية 

واألربعين“ املؤلف سنة 964 م ، والذي 

في  بطلميوس  نجوم  رصد  فيه  أعاد 

املجسطي وتعديل إحداثياتها . ثم رسم 

لكل كوكبة رسمين أحدهما كما يرى على 

سطح الكرة واآلخر كما يرى في السماء. 

وأتبع كل رسم بجدول يصف فيه رقم 

الصورة.  على  وموضعه  وقدره  النجم 

وألنه أكثر كتاب تمت ترجمته في أوروبا 

فقد بقيت نجومه تستخدم حتى يومنا 

هذا . وهو ما نراه يظهر من أسماء عربية 

جديدة في خرائط النجوم الحديثة . 
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بالتقسيمات  العرب  سماء  تتميز  ولم 
التي تميزت بها سماء اإلغريق التي جاءت 
كما  نجمية  كوكبة   48 إلى  مقسمة 
وصفها بطلميوس في كتابه املجسطي . 
ولهذا فلما وضع عبد الرحمن الصوفي 
كتابه ”صور الكواكب”، إعتمد تقسيم 
بطلميوس دون العرب . لكنه لم يغفل 
ما قالته العرب عن النجوم . وألنه رسم 
في  نجومها  أسماء  ووضع  صورة  كل 
بعض  حظيت  فقد  منفصلة،  جداول 
جديدة  عربية  بأسماء  النجوم  تلك 
والتنين  كالركبة  النجوم  تلك  تصف 
ورأس الجاثي  والفرس والثعبان والذنب 
والقوس وغيرها، ما لم يعرفه العرب في 
معارف  لهم  نقلت  أن  بعد  إال  سمائهم 

اإلغريق أو ما تم ترجمته فيما بعد. 

يقول باول كونيتش :
 أما أسماء النجوم املستعملة في علم الفلك الحديث فهي 
خليط من األسماء املكونة خالل ألف سنة، من بينها أكثر من 
مائتي اسم عربي األصل، ومعظمها محرفة بشكل أو بآخر، 
 . وتم 

ً
 منها منقولة إلى غير النجوم التي خصت بها أصال

ً
وكثيرا

ذلك على أيدي الفلكيين املستشرقين أمثال ريتشارد ألن، 
وسكاليجر، بوده، وجداول الفونس في األندلس في القرن 

الثالث عشر . 
في  املترجمة  الكتب  عدد  إزداد  عشر  الثاني  القرن  في 
املجسطي  كتاب  ومنها  الفلك  علم  وفي  األسطرالب 
لبطلميوس، والزيجات وعلم أحكام النجوم، وكلها وردت 
فيها أسماء النجوم العربية .  ونقلت إلى الالتينية نقالت 
متعددة ما أدى إلى ظهور أشكال متعددة لهذه األسماء، 
بحيث لم يكد الناس في الغرب يتبينون كل هذه األسماء 
ونجومها، وازداد االلتباس عليهم في هذه األسماء حتى بدأت 
تظهر منذ القرن السادس عشر امليالدي وحتى يومنا هذا 
كتب خاصة بتحقيق هذه األسماء وإثبات أصولها وبيان ما 

تدل عليه من النجوم. 

النجوم ذات األسماء العربية

الناظر الى خرائط النجوم يجد الكثير من النجوم التي تحمل اسما عربية األصل التينية الحروف



51مجلة أألسماء ألجغرافية

عشر  السادس  القرن  منذ  الغربيون  الفلك  علماء  وأخذ 
امليالدي وحتى القرن العشرين يستندون إلى هذه الكتب 
أسماء  من  جديدة  مجموعات  منها  مستمدين  اللغوية، 
النجوم العربية أضافوها إلى األسماء التي كانت موجودة من 
قبل، وارتفع بذلك عدد أسماء النجوم العربية املستعملة 
 يعود تاريخ نقل 

ً
في علم الفلك العالمي إلى فوق املائتين اسما

بعضها إلى القرن العاشر امليالدي، وبعضها اآلخر إلى القرن 
العشرين . 

يقول الصوفي في كتابه صور الكواكب الثمانية واألربعين: 
 والعرب لم تستعمل صورة البروج على حقيقتها، وإنما 
قسمت دور الفلك على مقدار األيام التي يقطع القمر فيها 
، وطلبت في كل قسم منها 

ً
الفلك، وهي ثمانية وعشرون يوما

عالمة تكون أبعاد ما بينها في رأي العين مقدار سير القمر في 
يوم وليلة .. هذه هي منازل القمر 

يقول ابن قتيبة الدينوري في كتابه )األنواء في مواسم 
الجزيرة  في  العرب  لدى  النجوم  أهمية  عن  العرب( 

العربية : 
 فأقبلت أسأله عن 

ً
)صحبني رجل من األعراب في فالة ليال

كل  على  يدلني  وجعل  ومياههم،  العرب  من  قوم  محاّل 
محلة بنجم، وعلى كل ضياء بنجم، فربما أشار إلى النجم 
وسّماه وربما قال لي : تراه، وربما قال لي : وّل وجهك نجم 
كذا، أي إجعل مسيرك بين نجم كذا حتى تأتيهم . فرأيت 
النجوم تقودهم كما تقود مهايع الطريق سالك العمارات، 
املعاش،  إلى  والتصرف  البالد  في  التقلب  إلى  ولحاجتهم 
وعلمهم أن ال تقلب وال تصرف في الفلوات إال بالنجوم، عنوا 
بمعرفة مناظرها.  ولحاجاتهم إلى االنتقال عن محاضرهم 
إلى املياه وعلمهم أن ال نقلة إال لوقت صحيح يوثق فيه 

بالغيث والكأل، عنوا بمطالعها ومساقطها( . 
أشكالها  بجميع  الحديثة  السماء  أطالس  في  الباحث  إن 
تحمل   

ً
نجما  260 من  أكثر  سيعد  واإللكترونية  الورقية 

أسماًء عربية حقيقية أو محرفة أو موضوعة . بعض هذه 
النجوم ال يعرف أصلها أحد وال كيف وصلت إلى الشكل 
املحرف التي هي عليه، في حين أن أخرى يمكن بسهولة تتبع 
مسار كتابتها . وثالثة واضحة بأحرفها ومعانيها . وحيث إن 
بألفاظها العربية  هذه النجوم مخلدة في صفحة السماء 
هذه  ألسماء  أصول  من  بد  فال  التينية،  بحروف  ولكن 

النجوم، وهو ما نلخصه بالنقاط اآلتية . 

1.منازل القمر : 
هي النجوم التي ينزل فيها القمر كل ليلة وعددها 28 منزلة 
دائرة  على  مقسمة  وهي  النجمي،  الشهر  طول  على  بناًء 

البروج ويرى منها 14 منزلة طالعة في كل وقت . 
2.الكوكبات العربية : 

نظرت العرب إلى السماء بحسب حاجتها إلى التنقل والترحال 
 المعة فيها ونسجت حول 

ً
في طلب املاء والكآل، فميزت نجوما

 وحكايات؛ لم تكن لتصلنا لوال أصحاب 
ً
نجوم أخرى قصصا

األنواء والفلكيون أمثال الصوفي والبتاني وغيرهما . فقد 
ظهرت قصص تحكي حب سهيل للثريا ومطاردة بنات نعش 
للجدي، وقصعة املساكين، وكلب الراعي في الروضة التي 
يحدها النسقان، وتربص النسر والذئبين بالربع املسكين . 
إضافة إلى كثير من الشعر الذي ضج أصحابه ببطء حركة 
التي  . وال نن�ضى دور املجرة  النجوم أو حبهم لنجم ونوئه 
ترده  أو  الفوارس  فيه  يتسابق  الذي  الجاري  النهر  تشكل 

النعائم وتصدر عنه . 
2.النجوم ذات األسماء الزوجية : 

إمتازت السماء العربية بأمر لم تعرفه الحضارات األخرى 
ثالثة  على  وهي  الزوجية،  األسماء  ذات  النجوم  وهو 

أقسام:   
الذئبان/ 	   / الشعريان  الفرقدان/   : الزوجية  النجوم 

الضفدعان/  الهراران/   / النسران  السماكان/ 
األنيسان/ املرزمان/ الشوكتان/  الظليمان/ الخراتان. 

املجموعات الزوجية :  الكفان/ النسران/ الفرغان/ 	 
النسقان /  الذراعان. 

األزواج النجمية ذات األسماء الفردية : الهنعة/  الذراع 	 
/ النياط /  الشولة.

4.نجوم النقل والترجمة : 
لم تتميز سماء العرب بالتقسيمات التي تميزت بها سماء 
كما  نجمية  كوكبة   48 إلى  مقسمة  جاءت  التي  اإلغريق 
وصفها بطلميوس في كتابه املجسطي . ولهذا فلما وضع عبد 
الكواكب”، إعتمد تقسيم  الرحمن الصوفي كتابه ”صور 
بطلميوس دون العرب . لكنه لم يغفل ما قالته العرب عن 
. وألنه رسم كل صورة ووضع أسماء نجومها في  النجوم 
جداول منفصلة، فقد حظيت بعض تلك النجوم بأسماء 
عربية جديدة تصف تلك النجوم، كالركبة والتنين ورأس 
ما  وغيرها،  والقوس  والذنب  والثعبان  والفرس  الجاثي  
لم يعرفه العرب في سمائهم إال بعد أن نقلت لهم معارف 

اإلغريق أو ما تم ترجمته فيما بعد .



مجلة أألسماء ألجغرافية 52



53مجلة أألسماء ألجغرافية

تم  ما  أو  املا�ضي  من  إرثه  تم  ما  أنه  على  التراث  يعرف 
لألجيال  بتركه   

ً
جديرا تجعله  قيمة  ويحمل  استحداثه 

 
ً
منقوال  

ً
شيئا التراثية  املوارد  تكون  أن  ويمكن  القادمة، 

كالتراث  منقول  غير  أو  األثرية،  والقطع  الفنية  كاألعمال 
العمراني من أبنية ومنشآت ومظاهر طبيعية.

أما ما ُيمّيز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل 
لجميع  ملك  هي  العالمي  التراث  فمواقع  بأسره.  العالم 
شعوب العالم، بغض النظر عن املكان الذي تقع فيه.وفيما 
يتعلق بمواقع التراث العالمي فهي معالم تقوم لجنة التراث 
العالمي في منظمة اليونسكو بقبول ترشيحها من الدولة 
صاحبة املمتلك )اإلرث( ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع 
التراث الدولية التي تديره اليونسكو، وهذه املعالم قد تكون 
طبيعية، كالغابات وسالسل الجبال، وقد تكون من صنع 

اإلنسان، كالبنايات واملدن.
اتفاقية  طريق  عن  الدولية  التراث  مواقع  برنامج  إنطلق 
حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي تم تبنيها من 
قبل منظمة اليونسكو خالل املؤتمر العام لليونسكو والذي 
إلى تصنيف وتسمية  نوفمبر 1972، ويهدف  في 16  عقد 
للجنس  الخاصة  األهمية  ذات  املواقع  على  والحفاظ 
البشري، سواء أكانت ثقافية أم طبيعية. ومن خالل هذه 
على  البرنامج  هذا  في  املدرجة  املواقع  تحصل  االتفاقية، 

مساعدات مالية تحت شروط معينة.
بلغ عدد املواقع املدرجة في هذه القائمة حتى اآلن، 962 
، و29 

ً
 طبيعيا

ً
، و188 موقعا

ً
 ثقافيا

ً
، منها 745 موقعا

ً
موقعا

الدول  من  دولة  في 157  الصنفين،  يدخل ضمن   
ً
موقعا

األعضاء.
 للدولة التي يقع ضمن 

ً
يعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا

الدولي  املجتمع  اهتمام من  حدودها، ولكنه يحصل على 
للتأكد من الحفاظ عليه لألجيال القادمة. وتشترك جميع 
الدول األعضاء في االتفاقية، والبالغ عددها 189 دولة، في 

الحماية والحفاظ على هذه املواقع واملمتلكات.
الثقافي  العالمي  التراث  حماية  اتفاقية  فكرة  نشأت  وقد 
والطبيعي عندما قررت الحكومة املصرية بناء السد العالي 
في عام 1954 والذي كان من شأنه إغراق الوادي الذي 
الحين  ذلك  في  وفيلة،  أبو سمبل  معبد  آثار  على  يحتوى 

شنت اليونسكو حملة في جميع أنحاء العالم لحماية تلك 
اآلثار، وبناء عليه تم تفكيك املعبدين ونقلهما إلى مواقع 
أعلى. بعد تلك الحادثة ظهرت حمالت أخرى للحفاظ على 
التراث الحضاري العالمي، مثل: مدينة البندقية وبحيرتها 
في   )Mohenjo-daro( دارو  موهينجو  وآثار   إيطاليا،  في 
اندونيسيا.  في   )Borobodur( بوروبدرو  باكستان، ومعبد 
ثم شرعت اليونسكو بعد ذلك مع املجلس الدولي للمعالم 
اتفاقية حماية  في وضع مسودة ملشروع  األثرية  واملواقع 

التراث الثقافي املشترك لإلنسانية.
أو  الثقافية  ممتلكاتها  من  أي  ترشيح  الدولة  أرادت  إذا 
الطبيعية لتدرج في قائمة التراث العالمي، يجب أن تتوفر 

عدة شروط، وهي: 
التراث 	  اتفاقية  على  موقعة  الدولة  تكون  أن  يجب 

العالمي الصادرة عن اليونسكو عام 1972.
أن يتوفر لدى الدولة صاحبة املمتلكات الثقافية أو 	 

الطبيعية لجنة وطنية للتراث العالمي.
 على تكامليته وأصالته.	 

ً
أن يكون املوقع املرشح محافظا

أن يكون املوقع ملك للدولة وليس ملكية خاصة.	 
تتناسب مع 	  أن يحظى املمتلك بخطة إدارة وحماية 

القيم االستثنائية لهذا املمتلك.
أن تنطبق عليه املعايير التي تعطيه قيمة استثنائية 	 

)سترد الحقا(.
مقارنة 	  ودراسات  تحليلية  علمية  دراسات  توفر 

للممتلك مع ممتلكات أخرى من نفس النوع في أقطار 
أخرى ويفضل في األقاليم املجاورة.

توفر خرائط توضح حدود املمتلك واملنطقة العازلة.	 
تقوم الدولة صاحبة املمتلكات الثقافية والطبيعية بإعداد 
العاملية االستثنائية  القيم  قائمة تمهيدية بمواقعها ذات 
من  املمتلك  باختيار  الدولة  تقوم  ثم   ،)Tentative List(
القائمة التمهيدية ليقدم له ملف الترشيح، ويقدم مركز 
التراث العالمي املشورة واملساعدة في إعداد هذا امللف، 
ويتم تقييم امللف من قبل املجلس الدولي للمعالم واملواقع 
وتلك  الطبيعة،  على  للحفاظ  العالمي  واالتحاد  األثرية 
التراث  لجنة  إلى  توصياتها  تقدم  بدورها  التي  الهيئات 
إما  املناسب  القرار  بإصدار  تقوم  اللجنة  وهذه  العالمي، 

هنادي الطاهر - مدير مديرية إدارة املواقع - دائرة اآلثار العامة /األردن

مواقع التراث العالمي
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بالقبول أو بطلب التعديل ليعاد مناقشته في اجتماع الحق، 
 
ً
سنويا واحدة  مرة  اللجنة  وتجتمع   .

ً
كليا امللف  رفض  أو 

لتحديد إمكانية تسجيل كل املمتلكات املرشحة على قائمة 
التراث العالمي، وأحيانا ما يؤجل هذا القرار لطلب املزيد 

من املعلومات من البلد الذي رشح املوقع. 
وحتى تستطيع الدولة ترشيح أي من ممتلكاتها الثقافية أو 
الطبيعية يجب أن يتسم املمتلك بقيمة استثنائية عاملية 

وتتوفر فيه واحدة على األقل من معايير االختيار. 

املواقع األردنية املدرجة على قائمة التراث العاملي

البتراء: التي أدرجت عام 1985.	 

قصير عمرة: أدرج عام 1985.	 

موقع أم الرصاص: أدرج عام 2004 .	 

وادي رم: أدرج كموقع مختلط )طبيعي وثقافي( عام 	 

.2011

وهناك 17 موقعا مدرجا  في القائمة التمهيدية ليتم ادراجها 

في املستقبل على قائمة التراث العالمي، وتعمل دائرة اآلثار 

العامة األردنية بشكل وثيق مع مكتب اليونسكو/ عمان، 

والعديد من املنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل 

ضمان حماية مستدامة وإدارة فعالة ملواقع التراث العالمي، 

حتى تظل على القائمة والعمل على ترشيح مواقع جديدة.

معايير املمتلكات الثقافية
 	 

ً
 هاما

ً
املعيار األول: أن يمثل املمتلك أو املعلم نموذجا

لعبقرية اإلنسان الخالقة.
املعيار الثاني: أن يمثل إحدى القيم اإلنسانية الهامة 	 

املشتركة لفترة من الزمن، أو في املجال الثقافي للعالم 
سواء في تطوير الهندسة املعمارية أو التقنية أو الفنون 

األثرية أو  تخطيط املدن.
من 	   

ً
فريدا  

ً
دليال املمتلك  يتضمن  أن  الثالث:  املعيار 

 يستدل منه على حضارة إنقرضت أو ال 
ً
نوعه أو نادرا

زالت حية.
 على تكنولوجيا معينة 	 

ً
املعيار الرابع: أن يمثل نموذجا

أو نوعا من العمارة املميزة النادرة.
املعيار الخامس: أن يكون مثاال على ممارسات اإلنسان 	 

التقليدية في استخدام األرا�ضي او مياه البحر بما يمثل 
ثقافة او ثقافات او تفاعل إنساني مع البيئة وخصوصا 

عندما تكون عرضة لتأثيرات ال رجعة فيها.
املعيار السادس: ان يرتبط املمتلك بشكل مباشر أو غير 	 

مباشر بأحداث معينة أو أفكار أو معتقدات دينية أو 
امور أدبية أو فنية لها أهمية استثنائية عاملية. 

املعيار السابع: ان يمثل املمتلك مراحل مهمة من تاريخ 	 
تشكيل الكرة األرضية.

أو 	  الثامن: أن يحتوي على نماذج من األحياء  املعيار 
البيئة التي ما زالت مستمرة ولم تتوقف عن التطور، 
أو االستعمال بذات الصفات القديمة كشواطئ البحار 

وينابيع املياه والحيوانات والنباتات.
جمالية 	  صفات  املمتلك  يتضمن  أن  التاسع:  املعيار 

طبيعية فريدة أو مناطق تتصف بناحية جمالية نادرة.
 لتنوع حيوي 	 

ً
املعيار العاشر: يمثل املمتلك بيئة أو موئال

يجب املحافظة عليه في موطنه األصلي، وخاصة تلك 
التي تمثل الكائنات املعرضة لخطر االنقراض، والتي 
لها قيمة استثنائية عاملية من الناحية العلمية ومن 

ناحية الحفاظ على هذا النوع.



55مجلة أألسماء ألجغرافية

بوجود ما يسمى بنظام املعلومات الجغرافية ومراعاته لهذه 
النواحي اإلدارية والتنظيمية، فقد كانت األسماء جزء من 
بين  النظام بل جزء رئيس يتم على أساس الفصل  هذا 
املعالم وطبيعتها، ومن ثم ترتيبها والسيطرة على إدارتها، 

وتطويع هذه البرامج لخدمة الحياة املعاصرة . 
وقد أفردت عائلة نظم املعلومات الجغرافية مجموعة من 
األدوات لتكون مسخرة في األسماء وصناعتها، وترتيبها في 
مواقعها بالشكل من حيث الحجم و اللون الصحيح واملوقع 
.. دون أي لبس بينها، ليتم بعد ذلك استخدام هذه األسماء 
استخداما  الحاسوب   أجهزة  في  تخزينها  بعد  واملسميات 
بهذه  املرتبطة  املعالم  طبيعة  مع  يتناسب  بما  منطقيا، 

األسماء.

األسماء الجغرافية
   GIS في نظام املعلومات الجغرافية 

عندما خلق هللا سبحانه و تعالى آدم علية السالم علمه األسماء كلها، و حتى تتعرف ذريته من بعده أن القيمة 
املدلولة لكل األشياء ال تكون إال بمسمياتها، فالطفل حينما يولد أول ما يفعله والديه يطلقون عليه االسم 
الخاص به ويتم تميزه بهذا االسم، وبالفطرة يقوم الوالدين بتحديد االسم بناء على جنس املولود، وال يجوز أن 
 والعكس صحيح، وهذا يفيدنا بأن األسماء واملسميات من أهم الضروريات في 

ً
 واملولود ذكر ا

ً
يكون االسم مؤنثا

تنظيم الحياة وإدارتها، فبدون هذه األسماء ال نستطيع تمييز األشياء والتي هي من أبسط أمور الحياة، وكذلك 
ال تستطيع ترتيب حياتنا، وال حتى إدارة نظام الحياة . 

ْنُتْم َصاِدِقيَن“،
ُ
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ويعرف نظام املعلومات الجغرافية : »على أنه وسيلة تعتمد 
وعرض  ومعالجة  تجميع  في  الحاسوب  أجهزة  استخدام 
كان  ولقد  جغرافية«.  بمواقع  املرتبطة  البيانات  وتحليل 
لهذا النظام دور كبير في تقدم املجتمعات املحلية وإجراء 
الخطط واإلستراتجيات، وبما أن الخريطة الجغرافية هي 
 ال يتجزأ من هذه 

ً
املحور الرئي�ضي فقد كانت األسماء جزءا

في عملية األسماء واملسميات، مثل:   
ً
الخريطة وخصوصا

والعيون،  واآلبار  املناطق  وأسماء  واألودية  الهضاب  تمييز 
والتجمعات السكانية واملساكن والطرق .. الخ، وكل هذه 
األشياء على الخريطة تميزها أسماء حسب طبيعية املعلم 
  ال تستطيع كتابة اسم املدينة 

ً
الجغرافي وأهميته . فمثال

 أو اسم عين ماء بدون ضوابط فاسم 
ً
أو اسم الوادي مثال

املدينة يكون بمواصفات مميزة ألهمية هذه املدينة، في حين 
اسم عين املاء يكون باللون األزرق ويميز أنها عين ماء مثل 
عين .. كذا وكذا، حتى يستطيع قارئ الخريطة تمييز املعلم 
إما من لون الكتابة أو من شكلها أو من حجم الخط الذي 

كتب به. 

  تيسير درويش / املركز الجغرافي امللكي األردني
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كيف يعمل نظام املعلومات الجغرافية على ترتيب 
 لألسماء ؟

ً
البيانات تبعا

صمم نظام املعلومات الجغرافية على قدرة عالية بالتعامل 
املعالم  مع  بالتعامل  العالية  القدرة  هي  كما  باألسماء 
الجغرافية األخرى، حيث يتم توحيد كل األسماء الجغرافية 
ضمن قاعدة بيانات واحدة وعمل  مصفوفة رقمية مميزة، 

مثل : 
وضع وتصنيف األسماء الدولية واإلدارية ضمن مسمى . 1

حي،  قضاء،  لواء،  للخريطة:   اإلدارية  التقسيمات 
منطقة. 

تميز أسماء العواصم واملدن األخرى والقرى بالشكل . 2
الذي يختلف عنه في املسميات األخرى وحسب أهمية 

املدينة أو القرية ومن ثم املنطقة
تصنيف وتميز األسماء باملعالم املائية، مثل: املحيطات، . 3

البحار، األودية، األنهار، العيون ... الخ 
تميز األسماء الخاصة باملعالم الشبكية مثل : شبكة . 4

الطرق، شبكة املياه، الكهرباء، .... الخ 
قاعدة  ضمن  ووضعها  املناسبة  األسماء  بإعطاء  وذلك 
بيانات خاصة بنظام املعلومات الجغرافية؛ ليتم التعامل 
معها على أنها أسماء ذات مفاهيم شبكية، كأن نقول طول 

الخط كذا وكذا وعرضه كذا وكذا ويربط بين ..... 
وبتشكيل قاعدة البيانات الضخمة من األسماء يستطيع 
االستدالل من خالل  الجغرافية  املعلومات  نظام  برنامج 
قرية  عن  إبحث  نقول:  كأن  به،  الخاصة  البحث  عملية 
»مؤتة« من بين آالف القرى أو اآلالف من األسماء، بأقل من 
خمس ثواني  يكون البرنامج قد جهز لنا اسم القرية وموقعها، 
وبمجرد أداة معينة )Zoom to ( تستطيع الذهاب إلى هذا 

االسم وموقعة الصحيح .
 »وادي حسبان« 

ً
أما إذا كان االسم الذي نبحث عنة مثال

فإن نظام املعلومات يستطيع أن  يحدد أين يقع هذا الوادي 
ومن ثم يعرضه على شاشة الحاسوب و يبين كل املواصفات 
عنه، مثل: طول الوادي، وعرضه، هل هو دائم الجريان 
، سبب 

ً
أم موسمي؟ يربط بين قريتيي مؤتة والحسبان مثال

.... الخ، كل هذه املعلومات تكون مخزنة  تسمية الوادي 
داخل أجهزة الحاسوب . 

املسميات الجغرافية في قاعدة البيانات الجغرافية : 
حينما يتم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية في نظام املعلومات 
الجغرافية و خاصة برنامج )ArcGIS( الذي ُيعد من أشهر 
فرز  مع  التعامل  يتم  الجغرافية  املعلومات  نظم  برامج 
املسميات الجغرافية ضمن ما يسمى في هذا العلم باسم  
Data set حيث كما هو الحال في باقي املعالم الجغرافية يتم 
فصل كل املعالم النقطية عن املعالم الخطية عن املعالم 
املسميات  يتم فصل  ثم  Data set ومن  الصورية ضمن 
 نضع كل 

ً
الجغرافية في Data set خاصة باألسماء فمثال

الطرق  مجموعة  ضمن  بالطرق  عالقة  لها  التي  األسماء 
اإلحصاءات،  االرتفاعات،  مثل  الرقمية  األسماء  حين  في 
املياه  ومجموعة  األرقام  مجموعة  في  نضعها  الكميات 
 .... األشخاص  ومجموعة  النقطية  املعالم  ومجموعة 
وهكذا والتي تشكل بدورها ما يسمى ب ) قاعدة البيانات 

الجغرافية ( لألسماء . 
أهمية الرومنة في نظام املعلومات الجغرافية : 

و كما هو معروف أن الرومنة في األنظمة الحاسوبية هي 
من األمور التي تساعد على حل الكثير من املشاكل التقنية، 
والتي تزيد من سرعة االستدالل، وعدم حدوث التشابك في 
 عندما نقول أن األسماء 

ً
األسماء واختالط املفاهيم، فمثال

وهذه  مفاتيح  لوحة  في  موجودة  غير  أحرف  لها  العربية 
و  عديدة  إرباكات  تسبب  أن  يمكن  و  اإلنجليزية  األسماء 
هذا أهم أسباب اللجوء إلى الرومنة في الحروف التي هي في 
اللغة العربية و غير متوفرة باالنجليزية فمثال نقول : كلمة 
قناة فحرف القاف غير موجود في اللغة اإلنجليزية وكذلك 
عنها  والبحث  بعدة طرق  تكتب  فربما  بالعربية  كتبت  لو 
ليس باملوضوع السهل وكذلك الحال بالنسبة الى الكلمات 
 أو حرف الخاء ....، والعكس 

ً
التي تحتوي حرف الضاد مثال

 يوجد حروف ال تستطيع 
ً
صحيح في اللغة االنجليزية فمثال

ترجمتها مثل حرف )G( كأن نقول grouilcl  موضوع الرومنة 
اخذ بعين االعتبار في طريقة إدخال املعلومة ووضعها،لذلك 
كان ال بد من وجود طريقة معينة لفهم الحروف املوجودة 
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في لغة ما وغير موجودة في لغة أخرى. 
فكان اختراع إن جازت التسمية وجود 
خطط وقواعد يتم االتفاق عليها من 
وإصدار  اتفاقيات،  أو  لجان  خالل 
يقوم  بحيث  الحروف  لهذه  معايير 
يكون  وال  لها،  بالرجوع  املستخدم 
املستخدم  شاء  كيفما  مزاجيا  األمر 
وحيث أن الجدول التالي يوضح جزء 
بسيط من هذه الكلمات التي تسبب 

اإلشكاالت .
نالحظ في الجدول مجموعة بسيطة 
من الكلمات التي وكيف أن الرومنة 
قد وضحت كيفية كتابتها واعتمادها 

 يستدل به .
ً
 أو قاموسا

ً
لتكون مرجعا

›Şan‘ā‹Sanaصْنَعاءصنعاء0017
Ba‘abdāBaabdaَبَعْبَدابعبدا0018
ْيَمةرأس الخيمة0019

َ
خ

ْ
Rās al-KhaymahRa›s al Khaymahَرأَس ال

وطنواكشوط0020
ُ

ش
ْ
َواك

ُ
NuwakshutNouakchotن

BayrūtBeiroutَبْيُروتبيروت0021
وَرةالشاخورة0022

ُ
اخ

َ
ش

ْ
ash-ShākhūrahAsh Shakhurahال

IrbidIrbidإْرِبدإربد0023
اءالزرقاء0024

َ
ْرق ›az-Zarqā‹Az Zarqaالزَّ

ةالعبدلية0025 َعْبَدِليَّ
ْ
al-‘AbdalīyahAl `Abdaliyahال

َجْهَراءالجهراء0026
ْ
›al-Jahrā‹Al Jahraال

ḨimşHimsِحْمصحمص0027
AjmānAjman‘َعْجَمانعجمان0028
SirtSirtِسْرتسرت0029
AdanAden‘َعَدنعدن0030

وبما أن هناك مئات آالف من الكلمات التي هي بحاجة إلى مثل هذه الترجمات والرومنة؛ فقد ظهرت برامج وشركات علمية 
 مطورين لهذه البرامج استطاعوا أن يجدوا الحلول، وأشهرها 

ً
حاسوبية قامت بإعداد البرامج عن هذا املوضوع. وهناك أيضا

الذي يتمثل بإدخال الكلمة املراد رومنتها إلى البرنامج حيث يقوم البرنامج بقلب الحروف ضمن قواعد الرومنة املعروفة، 
ودون الوقوع في األخطاء الناجمة عن اختالف تركيبة الحروف في اللغتين املختلفتين، ويتم ذلك بإدخال كلمة واحدة أو 
إدخال ملف كامل يحتوي آالف األسماء، ومن ثم تحويلها مرة واحدة في البرامج  الحاسوبية املرتبطة بإنشاء الخارطة أو قواعد 

البيانات بعد الرومنة . 
)PDF، TGXT، HTML ( :ومن هذه البرامج  »سوفت« الذي عمل مطور هذا البرنامج على تحويل امللفات بكافة أنواعها، مثل

 يعطي 
ً
وغيرها من الفورمات ليتم تحويلها إلى أسماء مرومنة ضمن ما يسمى ب )Maps Topo( داخل االسم العربي، مثال

مالحظه علية ليتم التأكد من االسم قبل إجراء الرومنة عليه.

الخالصة : 
تعد اللغة العربية من اللغات التي تحوي مسميات واسعة وحروف كثيرة موجودة فيها  و غير موجودة في لغات أخرى، وكذلك 
 على عقب وهذا 

ً
للحرف الواحد أكثر من لفظ، واالعتماد على تشكيل الحروف يغير من مدلول الكلمة ويقلب معناها رأسا

 في عملية إدخال األسماء إلى البرامج الحاسوبية لكن بوجود بعض البرامج املساعدة تم حل مثل هذه 
ً
يشكل تحدي صعبا

الصعوبات، وإعطاء املسميات في علوم نظم املعلومات الجغرافية دورها الهام في االستدالل و التعرف على املواقع الجغرافية 
من خالل تمييز االسم الجغرافي وترتيبه في مصفوفات حسب نوعية املعلم الذي يرتبط به هذا االسم . 

 على آالف األسماء، بل مئات اآلالف من 
ً
وهذا يقودنا إلى تأليف ما يسمى بمعجم األسماء الجغرافية العربية ليكون دليال

األسماء التي يجب فرزها وتعريفها ووضعها في معجم خاص، وبهدف توحيد األسماء الجغرافية ولو على األقل بين الدول 
العربية، حتى ال تعطي األسماء مدلوالت على أكثر من موقع، مثل طرابلس لبنان،  وطرابلس ليبيا، أو صور في لبنان  وصور في 
سلطنة ُعمان، فالعمل على إيجاد معجم للكلمات واملسميات العربية يساعد على حل كثير من املشاكل التي تواجه مدخلي 

البيانات، وخاصة في صناعة الخرائط الجغرافية أو أنظمة املعلومات الجغرافية . 



مجلة أألسماء ألجغرافية 58

يعتبر املركز الجغرافي امللكي األردني، الذي تأسس في العام 
1975، من املؤسسات الفريدة التي تضم دوائر وأقسام 
وشعب ذات االختصاص بمختلف أنواع العلوم الجغرافية 
تحت مظلة واحدة، فهو يضم: املركز الوطني لالستشعار 
عن بعد، االستطالع الفضائي، الرسم الخرائطي، أعمال 
ترسيم  أعمال  الجيوديزية،  والشبكات  امليداني  املسح 
البحوث  التدريب،  مركز  املجاورة،  الدول  مع  الحدود 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  التطبيقية  والدراسات 
أي  واألورثوفوتو  الفضائية  الصور  باستخدام  وخاصة 
الخريطة  بصفات  تحظى  التي  املعدلة  الجوية  الصور 
الطبوغرافية من حيث دقة القياسات، وكذلك الخرائط 
الرقمية وقاعدة البيانات الجغرافية التي ستكون أساسا 
الذي سبق وأشرت  الوطني  الجغرافية  املعلومات  لنظام 
إليه، أضف إلى ذلك مديرية املساحة العسكرية، فجميع 

األسمـاء الجغرافيـة
واللهجـة األردنيـة

بــدايــة  ال بــّد مــن تقديم ملحة مقتضبة عــن مسيرة اللجنة الوطنية األردنــيــة لــألســمــاء الجغرافية التي 
تأسست في العام 1984 والتي يحتضنها املركز الجغرافي امللكي األردنـــي، حيث تتألف هــذه اللجنة من 
القي دعما 

ُ
مندوبين من مختلف الوزارات والدوائر واملؤسسات املعنية في القطاعين العام والخاص، وت

متواصال، األمر الذي مكنها من نشر وتعميم الوعي بأهمية األسماء الجغرافية وتوحيد كتابتها بما فيها 
نقل الحروف من العربية إلى الحروف الرومانية ) الرومنة (، وذلــك من خالل تكثيف عقد الــدورات 
واملحاضرات ملوظفي الجهات املعنية التي تتعامل باألسماء الجغرافية، كوزارة البلديات ووزارة األشغال 
ووسائل اإلعالم املختلفة وغيرها، وتجتمع اللجنة شهريا لبحث األمور املتعلقة باألسماء الجغرافية على 
املستوى الوطني، ويتولى رئاسة اللجنة حاليا الدكتور املهندس عوني محمد الخصاونة، وهو مدير عام 
املركز الجغرافي امللكي األردنــي، والــذي يولي أعمال ونشاطات اللجنة اهتماما خاصا، حيث كان األردن 
من أولى الدول العربية السّباقة في استخدام النظام العربي املوحد لألسماء الجغرافية في كافة خرائطه 
ومنتجاته وبمختلف املقاييس، وأنظمة التربيع سواء لالستخدامات العسكرية أم املدنية، وقد ساعد 
في هــذا األمــر باعتبار املركز الجغرافي امللكي األردنــي هو املؤسسة الوطنية املعنية بالعلوم املساحية في 
األردن سواء كانت أرضية أم جوية أم فضائية، إضافة إلى إنتاج الخرائط وتوفير املعلومات الجغرافية 
من خــالل نظام معلومات جغرافي على املستوى الوطني، إذ تم ترقيم كافة خرائط األســاس بمقياس 

رسم 25000/1 و 50000/1 والتي تغطي أرا�ضي األردن .

إبراهيم مو�صى الزقرطي - اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية/ األردن 

تعمل ضمن مؤسسة  املديريات واألقسام والشعب  هذه 
واحدة وبشكل متناسق،  وهذا ما قصدت به من أن املركز 
 من هذا القبيل إذ يتم من 

ً
الجغرافي امللكي األردني فريدا

خالله إسداء النصح واإلرشاد ملختلف املؤسسات املدنية 
والعسكرية في الدولة، وكذلك القطاع الخاص فيما يخص 
املساحية  واألعمال  الجغرافية  املعلومات  مع  التعامل 
بها،  املتعلقة  والبرمجيات  األجهزة  واقتناء  والخرائطية 
وخاصة ضمن النظرة املستقبلية إلنشاء نظام معلومات 
جغرافي على املستوى الوطني والذي يتضمن قاعدة البيانات 
لألسماء الجغرافية التي سبق للمركز الجغرافي امللكي األردني 
وأن أصدرها على شكل )CD( وقد تم توزيعه في السابق على 
مختلف مندوبي الدول العربية في الشعبة العربية، كما تم 

تقديمه بورقة عمل )UNGEGN( في مؤتمر سابق. 
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عـوامل نشـوء اللهجـات وتطـورها 

1-العوامل الجغرافية )الُبْعد املكاني(:
تؤدي الظروف الطبيعية املتمثلة بالعوارض الطبيعية في 
منطقة انتشار لغة ما إلى فرض نوع من العزلة، وضعف 
نفس  تتحدث  التي  املجموعات  بين  والتواصل  االتصال 
تنمو وتتميز عن غيرها،  إلى نشوء خصائص لهجة  اللغة 

خاصة إذا استمرت العزلة وضعف االتصال فترة كافية.
أدى اتساع انتشار اللغة العربية واملمتد في مناطق بيئية 
كالبحار،  وفواصل  طبيعية  عوارض  ووجود  مختلفة، 
والصحارى، والجبال .. الخ، إضافة إلى العوامل األخرى إلى 
نشوء لهجات عامة، مثل: العراقية، والشامية، واملصرية، 
يمكن  بحيث  العربية،  والجزيرة  واملغاربية،  والسودانية، 
التعرف بصورة عامة على املنطقة الجغرافية التي ينتمي 

إليها املتكلم.
من  العديد  ضمنها  يوجد  اللهجات  هذه  من  لهجة  وكل 
 توجد 

ً
اللهجات، بل وفي البيئات األصغر ففي بالد الشام مثال

والفلسطينية،  واللبنانية، والسورية،  األردنية،  اللهجات: 
إذ  فرعية  لهجات  تتضمن  اللهجات  هذه  من  لهجة  وكل 

تنقسم كل لهجة إلى : 
لهجة أهل املدن.	 
لهجة أهل الريف.	 
لهجة أهل البادية.	 

وتختلف اللهجة من مدينة إلى أخرى وينسحب ذلك على 
الريف والبادية.

2-العوامل التاريخية: 
اللغات التي كانت سائدة قبل انتشار اللغة العربية، 	 

في  البربرية  واللغة  مصر،  في  القبطية  اللغة  ومنها: 
سورية،  في  والسريانية  اآلرامية  واللغة  املغرب، 
واللغة النبطية في األردن، واللغة النوبية والنيلية في 

السودان، واللغة الفارسية في العراق، ..... الخ.

اللهجـة 
 من بيئة 

ً
َعّد جزءا

ُ
مجموعة من الخصائص اللغوية، تنتمي إلى بيئة معينة، ويشترك فيها جميع أفراد هذه البيئة التي ت

َسّهل اتصال 
ُ
أكبر، تضم لهجات عدة، وتتميز عن بعضها بظواهرها اللغوية، غير أنها تتفق فيما بينها بظواهر أخرى ت

أفراد تلك البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما يدور بينهم من حديث.  أي أنها لغة أو لهجة الخطاب بين الناس التي جبلوا 
عليها فاعتادوها.

 من اللهجات، وتخضع اللغة لقواعد وقوانين تضبطها(.
ً
واللغة أشمل من اللهجة، إذ أنها تشمل عددا

واللهجة عند علماء اللغة العربية القدماء تعني »اللغة«.
وجميع اللغات تتضمن لهجات تختلف في عددها وأنماطها حسب عوامل نشوء اللهجات.

كما ورثت اللهجات العربية الحالية بعض اللهجات التي 
، كالكشكشة ]قلب 

ً
كانت سائدة في الجزيرة العربية قديما

الكاف[ )ك( إلى شين )ش(، والعنعنة ]قلب الهمزة إلى عين[، 
والتخلص من الهمزة... الخ.

3-العسكرية: 
اللغوي  االحتكاك  إلى  واإلحتالل  والغزو  الفتوح  تؤدي 
انتشرت  الجدد، وهكذا  والقادمين  املحليين  السكان  بين 
الفارسية واليونانية  املفتتحة، ومثلها  املناطق  في  العربية 

.
ً
والرومانية، ...الخ.  واللغات األوروبية حديثا

4-الهجرات :
 كبيرة، إذ أن 

ً
ويقصد بها الهجرات الكبرى التي تضم أعدادا

لكل جماعة مهاجرة خصائصها اللغوية، ويؤدي االحتكاك 
اللغوي بين لغة السكان األصليين ولغة القادمين الجدد 
إلى تغيير في اللهجة املحلية واللهجة القادمة، ونشوء لهجة 

جديدة أو أكثر.
5- العوامل االجتماعية :

الحرفي  أو  املنهي  أو  االقتصادي  الطبقي  التمايز  عن  ينتج 
أو الثقافي إلى نشوء صفات خاصة بلهجة كل طبقة.  بل 
وتختلف لهجة النساء عن الرجال، وخاصة في لهجات أهل 

املدن.
6-اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع:

دخل اإلعالم املرئي واملسموح بالذات كل بيت، ويتعايش مع 
، ومع أنه يركز على العربية الفصيحة، 

ً
 وصغيرا

ً
الجميع كبيرا

ومعروفة،  مشهورة  عامة  بلهجات  برامج  يقدم  أنه  إال 
على  أثر  ما  الزمن،  مع  وفهمها  إدراكها  الجميع  يستطيع 

ّير ملموس بها.
َ
غ

َ
اللهجات املحلية، وأدى إلى ت
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7-انتشار التعليم
توفر الدول التعليم للمواطنين في كل مكان، ففي األردن 
ينص القانون رقم )3( لسنة 1994 مادة 10-أ على » التعليم 
الحكومية«  املدارس  في  وأسا�ضي  إلزامي  تعليم  األسا�ضي 
ويلتحق األطفال باملدرسة في السادسة من العمر، وكثير 
منهم يلتحقون بدور الحضانة ورياض األطفال قبل ذلك، 

ر التعليم ويؤثر على اللهجات إذ: 
َّ
ث
َ
وأ

ُيعّرف 	  ما  الفصيحة،  العربية  باللغة  التدريس  يتم 
ومنها  والكلمات،  للحروف  الصحيح  باللفظ  الطالب 

األسماء بما فيها األسماء الجغرافية.
املدرسة 	  وبعد  واملدرسة  الصف  في  الطالب  اجتماع 

يعمل على تغيير اللهجات وتقاربها.
ويلتحق بالجامعات طالب من نفس الدولة من مناطق ذات 
لهجات متباينة وكذلك طالب من الخارج يتحدثون لهجات 
مغايرة للهجات السائدة في الدولة التي يدرسون فيها، عدا 
إلى  لدولهم.  هذا االختالط إضافة  املحلية  اللهجات  عن 
التدريس باللغة العربية يعمل على تغير لهجات الطالب، 
ونشوء نوع جديد من اللهجات بينهم، إذ أن عليهم التحدث 

بلهجات أو لهجة مفهومة .
ومن هنا تتأثر لهجة طالب املدارس والجامعات سواء أكانت 

الدراسة الجامعية في الدولة نفسها أم في الخارج.
 عدة، مثل: 

ً
وتباين اللهجات عن اللغة العربية يشمل أمورا

الصوتية(،  )التبدالت  واإلبدال  والوزن،  النحو،  قواعد 
وتشكل )حركات( الحروف، واالمالة ...

)التبدالت  اإلبدال  تناول  على  البحث  هذا  وسيقتصر 
الصوتية(، واالمالة، وبعض الحركات.

وقد فسر علماء اللغة )الصوتيات( أسباب اإلبدال كتقارب 
مخارج الحروف، أو ثقل اللفظ... الخ، وال يوجد مجال في 

هذا البحث لتناول األسباب وتفاصيلها.

اللهجة األردنية 
مع  العامة  خصائصها  في  األردنية  اللهجة  تشترك 
اللهجات العربية في الوطن العربي، وإنها تنمو وتتطور، 
وإذا أخذناها في ضوء عوامل نشوء اللهجات وتطورها 

تبرز الحقائق التالية: 
تختلف لهجات سكان املدن وسكان الريف وسكان 	 

كل  لهجة  وتتباين  البعض،  بعضها  عن  البادية 
على  هذا  وينسحب  األخرى،  املدن  عن  مدينة 
لهجة سكان الريف والبادية.  فلهجة سكان مدينة 
عمان تختلف عن لهجة سكان مدن إربد والكرك 

والسلط وغيرها.
لهجة األبناء تختلف عن لهجة اآلباء، ولهجة اآلباء 	 

تختلف عن لهجة األجداد.
أكثر 	  فاإلناث  الذكور،  لهجة  عن  تختلف  اإلناث 

 لتغيير اللهجة من الذكور.
ً
استعدادا

قد توجد أكثر من لهجة في البيت الواحد، وضمن 	 
العائلة الواحدة، فقد تختلف لهجة أخ عن أخيه 

أو عن أخته.
التقارب 	  إلى  عامة  بصورة  األردنية  اللهجة  تميل 

تقلصت  ثم  ومن  الفصيح،  العربي  اللفظ  إلى 
وبعض  األردنية،  اللهجة  في  سائدة  كانت  ظواهر 
هذه الظواهر تكاد تكون قد اختفت أو على وشك 

االختفاء.

اإلبدال)التبدالت الصوتية(

اإلبدال : أداء )لفظ( صوت حرف بصوت حرف آخر ظاهرة 

قديمة في اللغة العربية ولهجاتها، وتم رصدها منذ نحو ألفي 

سنة، ويوجد العديد من املصادر واملراجع التي تناولت هذه 

الظاهرة )وكل ما له عالقة باللهجات( يمكن الرجوع إليها، 

وثبت بعضها في مراجع البحث.

 
ً
واإلبدال قد يحدث للحرف حيثما ورد، وقد يكون قاصرا

على الحرف إذا وقع ضمن بناء معين، أو قبل أو بعد حروف 

 على كلمات محدودة ومعينة.
ً
معينة، وقد يكون قاصرا

في  ُرُصد  األردنية  اللهجة  في  اإلبدال  يبين  التالي  الجدول 

، وآخر 
ً
 منه ما زال سائدا

ً
خمسينات القرن املا�ضي، وبعضا

تقلص إلى حد كاد أن يختفي.

ومن الجدير بالذكر أن جميع األسماء الجغرافية في 
األردن كتبت وتكتب باللغة العربية الفصيحة، كما 
دت  أقرتها اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية، وُحّيِ
اللهجات، ووثق ذلك في قرص مدمج )C.D( أعده 
املركز الجغرافي امللكي األردني من خرائط مقياس: 1: 
100،000، ومقاييس   :1 ،50،000  :  1 ،25،000
في  الجغرافية  األسماء  فهرس  في  وكذلك  أكبر، 

األردن، والعمل جار إلصداره في كتاب.
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اللفظ حسب اللهجةالحرف

ع، ح، ط، ي، حذفالهمزة 

مأ
ّ
َضخ

ُ
ت

مب
ّ
َضخ

ُ
ت

طت

ط إذا وقعت بين الهمزة والنونث

ي، ش، جـ معطشةج

حذف في بعض الكلمات، هـح
ُ
ت

هـ، غخ

طد

ض، دذ

رفقر
ُ
ت

ز

ص، زس

س، ط، زص

ظ، ذ، دض

ض، ز، د، ذظ

ح، ل، نع

م مع الطاءف
ّ
َضخ

ُ
ت

ق
كـ كاف فارسية )جيم قاهرية(، غ، ك، 

همزة، ج

تشك

م، ح، ن، لل
ّ
َضخ

ُ
ت

بم

م ن

عهـ

ت آخر الكلمةي

اإلبدالالحرف

املثال

اللفظ 
الفصيح

اللفظ حسب اللهجة

 )كاف ق 
َ
كـ

فارسية(
ْرن

َ
ْرنالق

َ
الك

)جـ 
قاهرية(

األْرنهمزة 
ْرنك

َ
الك

الَجْرنج
ج 

معطشة
الجرن )بين الجيم والشين( )جـ 

عطشة(
ِتشتمِكِتمتشك
اِهِرّيةضظ

َّ
اِهّريةالظ الضَّ

الّزاِهريةز
اهريةد الدَّ
اهريةذ

ّ
الذ

ْبَعةَضْبَعةظض
َ
ظ

َدْبَعةد
وتسص وتَصرُّ َسرُّ

زغيرصغيرز
ط، ابو صس

ْ
ل السَّ

سربوط
لط، ابو صربوط الصَّ

الزقاياالسقاياز
عّمالعّمانلع

عين حريكعين عريكح
ديبانِذيَباندذ

وريالهمزة
ُ
ك

ْ
ِبير مذكورِبئر َمذ

املعمونيةاملأمونيةع
الزرقاالزرقاءحذف

َفر غخ
ْ
َمخ

َحَدالت
ت

َ
فر َحدال

ْ
َمغ

عمبرعنبرمن
اسماعيناسماعيلنل

إجبيهةالجبيهةحذف

اإلمالة
أو  الكسرة  نحو  بالفتحة  ُينّحى  أن  هي  اإلمالة 
تلفظ  )كما  ِعين  األولى:  على  واألمثلة  الضمة، 
كلمة Rain باللغة اإلنجليزية، واستخدمت )ei( في 
الخرائط )Ein( التي انتجتها )DMA( لألردن.  بينما 
ومثل ذلك    .)Ayn‘( اللفظ العربي الفصيح َعْين

ِبيت = َبْيت، ِدير= َدْير.
واألمثلة على الثانية، أي نحو الضمة: ُروض كما 
واستخدمت  اإلنجليزية،   )Road( كلمة  تلفظ 
الخرائط ُروض التي انتجتها )DMA( )au(. ُحوض، 
ومثلها    ،Hawd َحْوض  الفصيح:  العربي  واللفظ 

ور.
َ
غُور: غ

الجغرافية  األسماء  جميع  أن  القول  ويمكن 
املصغرة )التصغير( تنطبق عليها الحاالت السابقة.

التباين في حركات حروف لنفس اإلسم: 
تختلف حركة نفس الحرف في االسم الجغرافي من لهجة إلى 

أخرى في األردن، مثل: 
ْرِبة.  َجَبل: ْجَبل 

َ
ْرَبة، خ

َ
ربة العربية: تلفظ ِخْرَبة، ِخْرِبة. خ

َ
خ

)أي إْجَبل( ِجِبل.
ة =  ِنيَّ

َّ
وتكسر لهجات يــاء النسبة، وتفتحها أخــرى، مثل: الث

ة. ة = القاسِمّيِ ة، القاْسِميَّ نّيِ
َّ
الث

كما تكسر لهجات حرف ما قبل التاء املربوطة في آخر االسم، 
ـــة= 

َ
ـــِرف

ْ
ــــِنــــة.  امِلـــش

ْ
ــــاخ ـــَنـــة والــــسَّ

ْ
وتــفــتــحــهــا أخــــــرى، مـــثـــل: الـــســـاخ

ْفر
ُ
ْفر = ك

َ
ُفر = ك

ُ
ِفر= ك

َ
: ك

ً
ِرِفة. ومن األمثلة أيضا

ْ
امِلش
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صور من املؤتمر السادس لألسماء 

الجغرافية  
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صور من املؤتمر السابع لألسماء الجغرافية  
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إجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في املركز الجغرافي امللكي األردني
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