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 مقدمة

ھ���ذا الكت���اب ض���من نش���اط وزارة الثقاف���ة/ مدیری���ة الت���راث البحث���ي ف���ي  ی���أتي

توثی���ق ال���ذاكرة الثقافی���ة ف���ي المملك���ة األردنی���ة الھاش���میة، ویس���عى إل���ى بی���ان اآلف���اق 

الثقافی����ة الت����ي تس����یر فیھ����ا ھ����ذه األنش����طة، م����ع تركی����ز الكت����اب عل����ى تن����ّوع أش����كال 

ات الض�����امنة لحری�����ة التعبی�����ر الثق�����افي ف�����ي األردن، ب�����دءا م�����ن الق�����وانین والتش�����ریع

التعبی�����ر الثق�����افي، م�����رورا بالنس�����یج االجتم�����اعي األردن�����ي المتن�����وع، والمؤسس�����ات 

والھیئ����ات الثقافی����ة المعّب����رة عن����ھ، ول����یس انتھ����اء بأش����كال التعبی����ر المتنوع����ة الت����ي 

 رصدھا البحث من خالل اإلعالم المرئي المسموع، واإلعالم المقروء.

وق����د ش����ارك ف����ي ھ����ذا الكت����اب نخب����ة م����ن المختص����ین برص����د آف����اق التن����وع 

الثق�����افي ف�����ي األردن، وق�����ّدموا فی�����ھ جھ�����دا تأسیس�����یا ف�����ي توثی�����ق ال�����داكرة الثقافی�����ة 

األردنی���ة، س���یكون، إن ش���اء هللا، بدای���ة لطری���ق طوی���ل وجمی���ل م���ن رحل���ة التوثی���ق، 

األردن،  وسیؤس����س ل����ذاكرة محفوظ����ة، تظھ����ر الوج����ھ الحقیق����ي للحی����اة الثقافی����ة ف����ي

وتعك���س األف���ق الرح���ب ال���ذي تتن���ّوع فی���ھ أش���كال التعبی���ر، وتمت���زج فی���ھ التج���ارب 

 المحلیة والعربیة والعالمیة، في أجواء من القبول الرحب، نفاخر بھا، ونعتز.

ف����ي الفق����رة المتعلق����ة ب����التنوع الثق����افي م����ن خ����الل التش����ریعات تن����اول البح����ث 

ق���افي ف���ي األردن، وتجلیاتھ���ا م���ن النص���وص الدس���توریة الض���امنة لحری���ة التعبی���ر الث

خ����الل الواق����ع العمل����ي، م����ع اإللم����اح إل����ى دور وزارة الثقاف����ة ف����ي تعزی����ز أش����كال 

 التعبیر الثقافي في المملكة.

وف���ي البح���ث الخ���اص بالنیس���ج االجتم���اعي تن���اول البح���ث مكّون���ات المجتم���ع 

الحی���اة علیھ���ا تس���یر   األردن���ي اإلثنی���ة والدینی���ة واالجتماعی���ة، وص���ورة القب���ول الت���ي

 فعالیات، والمؤسسات المعّبرة عن ھذا القبول.في األردن، معّززة بال
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وف�����ي البح�����ث الخ�����اص بالھیئ�����ات والمؤسس�����ات الثقافی�����ة ف�����ي األردن أب�����رز 

البح���ث تن���ّوع الھیئ���ات والمؤسس���ات الثقافی���ة األردنی���ة، وتوّزعھ���ا الن���وعي والكم���ي، 

حّی����ز، وانتش����ارھا ف����ي وتمثیلھ����ا لش����رائح المجتم����ع األردن����ي كافّ����ة، دون تمّی����ز أو ت

بادی����ة األردن وق����راه ومدن����ھ، وف����ق إحص����ائیات دقیق����ة، تعّب����ر ع����ن ھ����ذه الھیئ����ات 

 والمؤسسات لغایة تاریخ إصدار الكتاب.

وف���ي مج���ال التن���وع الثق���افي ف���ي اإلع���الم رص���د البح���ث الب���رامج واألعم���ال 

بیر التلفزیونی����ة الت����ي ترص����د الفعالی����ات الثقافی����ة، وتوث����ق للع����ادات والتقالی����د والتع����ا

الثقافی���ة ف���ي المجتم���ع األردن���ي، ف���ي بح���ث ھ���و األول م���ن نوع���ھ ال���ذي یرص���د مث���ل 

 ھذه الفعالیات، ویوثقھا.

كم����ا رص����د البح����ث المتعل����ق ب����التنوع الثق����افي م����ن خ����الل اإلع����الم المق����روء 

الفعالی���ات الثقافی���ة المعب���رة ع���ن ھ���ذا التن���وع واألخب���ار الص���حفیة الت���ي غطتھ���ا ف���ي 

، وعك���س 2010، إل���ى الع���ام 2007ت���دة م���ن الع���ام فت���رة البح���ث، وھ���ي الفت���رة المم

البح�����ث ث�����راء الح�����راك الثق�����افي األردن�����ي وغن�����اه ب�����التنوع الثق�����افي والحض�����اري 

 للفعالیات الثقافیة التي تّمت في فترة البحث.

 وبعد،

فھ����ذا جھ����د نف����تح فی����ھ األب����واب لتوثی����ق ال����ذاكرة الثقافی����ة األردنی����ة، وإب����راز 

ردنی���ة، بم���ا یؤھلھ���ا ألن تك���ون ثقاف���ة التن���وع الوج���ھ المش���رق ف���ي الثقاف���ة الوطنی���ة األ

االحت����رام والقب����ول، وأن تش����ّكل نموذج����ا حقیقی����ا للثقاف����ة الت����ي تحت����رم وتع����زز تن����ّوع 

أش���كال التعبی���ر الثق���افي، وتف���تح المج���ال أم���ام جمی���ع مكّون���ات المجتم���ع لتعب���ر ع���ن 

 ذاتھا وخیاراتھا االجتماعي والثقافیة.

مفاص��ل، فإنن��ا نحس��بھ ف��ي ب��اب وإن ك��ان ف��ي الكت��اب م��ن نق��ص ف��ي بع��ض ال

ال���نقص ال���دافع إل���ى مزی���د م���ن البح���ث، والعم���ل، إلنج���از قاع���دة البیان���ات الت���ي نحل���م 
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دقیق���ا للحی����اة الثقافی����ة ف���ي األردن، وھ����ذه م����ن الخط����وات أن ننش���ئھا لتك����ون مرجع����ا 

 األولى في سبیل ذلك الحلم الذي نراه قریبا.
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 التنوع الثقافي في األردن

 والمشاریع الثقافیة، واالتفاقّیات الدولیة، التشریعات

 وزارة الثقافة        

 د. أحمد إسماعیل راشد

 مقّدمة

حظ���ي األردن عب����ر مس����یرتھ الحض����اریة بتن����وع ثق����افي یس����تند إل����ى م����وروث 

التجرب���ة اإلنس���انیة والنت���اج الثق���افي ل���م تك���ن و، وتجلّیات���ھ المك���ان والزم���ان واإلنس���ان

وإنم����ا ھ����ي ، حك����را عل����ى ش����عب أو أم����ة أو جی����ل دون آخ����راألردن����ي والحض����اري 

یس���تفید منھ���ا الجمی���ع دون اس���تثناء بق���در تفاعل���ھ وتواص���لھ ، مل���ك لإلنس���انیة جمع���اء

معھ���ا. وتبع���ا لھ���ذا فك���ل جی���ل م���ن األجی���ال معن���ي ومكل���ف بتعمی���ق ھویت���ھ بالتفاع���ل 

بم����ا یع����ین ، وص����یانتھا، وذل����ك ب����التعرف علیھ����ا، إنج����ازات أس����الفھوالتواص����ل م����ع 

 والنھل منھا عطاًء موصوال.، األبناء واألحفاد على الوعي بھا وتمثلھا

ش���أنھ ، الكبی���ر بعطائ���ھ، ھ���ذا البل���د العرب���ي المس���لم الص���غیر بحجم���ھ، واألردن

ماتھ وإس���ھا، وتراث���ھ الح��ي الخال���د، ل��ھ مقومات���ھ الفری��دة، ش��أن ش���عوب األم��م األخ���رى

، الوض���اء والحض���اري الثقافی���ة والحض���اریة الممی���زة ف���ي تش���كیل المش���ھد اإلنس���اني

أو اس���تطاع ، وم���ا اس���تلھمھ م���ن غی���ره، وكلھ���ا تش���ھد بم���ا أبدع���ھ إنس���ان ھ���ذه األرض

ك���ل ھ���ذا یعتب���ر تراث���اً أردنی���اً قومی���اً إنس���انیاً ، أن یحف���ز اآلخ���رین عل���ى التع���اون فی���ھ

 والتعاون البناء.، غنیاً بمفھوم اإلبداع ورعایة المبدعین
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ف����إلى ج����وار المن����اخ ، األردن بطبیع����ة معط����اءةتع����الى لق����د حب����ا هللا س����بحانھ 

مم���ا یحف���ل ب���ھ ، والث���روات الجم���ة، والتض���اریس المدھش���ة الخالب���ة، الرائ���ع المتن���وع

ھ���ذا  ؛ف���ي األردن مع���الم ال تحص���ى وعل���ى رأس���ھا اإلنس���ان، ظ���اھر األرض وباطنھ���ا

. .اإلنس���ان المعط���اء ال���ذي تمی���ز ف���ي مختل���ف العص���ور بإنجازات���ھ وإبداعات���ھ المدھش���ة

وم���ا ت���زال ، ومنھ���ا عل���ى س���بیل المث���ال : التراثی���ات الت���ي أُب���دعت ف���ي عص���ور خل���ت

واآلث������ار ، معالمھ������ا التراكمی������ة ظ������اھرة باألزی������اء والع������ادات والتقالی������د والعم������ران

والروائ����ع العالمی����ة ك����البترا (إح����دى عجائ����ب ال����دنیا ، المنتش����رة ف����ي أرج����اء ال����بالد

والمس�����ارح والم�����درجات ، وفسیفس�����اء مأدب�����ا، ونق�����وش عمی�����رة، الس�����بع الجدی�����دة)

ع����ن والق����الع الت����ي ال ت����زال تنط����ق ، والقص����ور الص����حراویة، التاریخی����ة الض����خمة

، وأم ق���یس، م���دن ج���رشف���ي اس���یتھم البالغ���ة للف���ن والجم���ال وحس، مب���دعیھا عظم���ة

، وعجل�����ون، والس�����لط، وأم الجم�����ال، والمف�����رق، دلفی�����ا (عّم�����ان)وفیال، وطبق�����ة فح�����ل

غ����وره ال����ذي یع����ّد أخف����ض والعقب����ة وب����وادي األردن و، ومع����ان، والطفیل����ة، والك����رك

الت��ي م��ا ت��زال تعك��س م��دى رقیھ��ا وبھ��اء العم��ارة ف��ي ھ��ذه األم��اكن ، بقع��ة ف��ي الع��الم

 األردن عبر العصور.

فق���د ، س���توى اإلنس���انيأم���ا ص���نع األح���داث وتغیی���ر مج���رى الت���اریخ عل���ى الم

فق���د ش���ھدت ھ���ذه األرض بعث���ة األنبی���اء ، ك���ان لھ���ا نص���یب كبی���ر ف���ي ھ���ذا الت���راث

وس����جي عل���ى ترابھ����ا ، واحتض����ان المص���لحین، ف���ي نش����ر ال���دعوات، عل���یھم الس����الم

بع����ض ق����ادة الف����تح اإلس����المي م����ن أص����حاب رس����ول هللا ص����لى هللا علی����ھ الطھ����ور 

ن أح���داثاً جس���اماً انطلق���ت كم���ا أ، تن���ویر البش���ریةجاھ���دوا ف���ي س���بیل  نال���ذی، وس���لم

، ت�����اریخ المنطق�����ةكالمع�����ارك الفاص�����لة ف�����ي ، رضوتوبع�����ت م�����ن خ�����الل ھ�����ذه األ

والث���ورات المھم���ة الت���ي انطلق���ت م���ن المك���ان األردن���ي كال���دعوة العباس���یة وم���ا تبعھ���ا 

، م���ن اھتم���ام حض���اري م���ن خ���الل الحض���ارات وال���دول الت���ي ح���وت الت���راث األردن���ي

 ارة اإلنسانیة.الجلیلة في شؤون الحضفضال عن 
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آالف  ف������يإن اإلرث الحض������اري والثق������افي ال������ذي یتمت������ع ب������ھ األردنیمت������د 

فھ����و یع����ود إل����ى بدای����ة االس����تیطان البش����ري عل����ى األرض األردنی����ة من����ذ ، الس����نین

أك���دت المكتش���فات األثری���ة ھ���ذا الوج���ود م���ن خ���الل األدوات ؛ إذ العص���ور الحجری���ة

لحج�����ري الوس�����یط الت�����ي ك�����ان یس�����تخدمھا إنس�����ان ذل�����ك العص�����ر. فف�����ي العص�����ر ا

ع���دة مواق���ع تنتم���ي إل���ى ھ���ذا العص���ر ف���ي مواق���ع  اكتش���فتق.م )  8000 -14000(

والبیض���ة ، والخراف���ة ف���ي الص���حراء الش���رقیة، مختلف���ة م���ن األردن منھ���ا: ق���اع الخ���ان

 .1وفي وادي األردن، بالقرب من البترا

 عش���ر يف���ي األردن فیع���ود إل���ى ح���والي اثن��� البش���ري االس���تیطانأم���ا ت���اریخ 

أن اإلنس���ان ال���ذي یع���یش ف���ي ، فق���د أثبت���ت الدراس���ات المیدانی���ة األثری���ة، أل���ف س���نة

تالھ��ا ، ب��الد الش��ام توص��ل ف��ي نھای��ة األل��ف التاس��ع قب��ل الم��یالد إل��ى معرف��ة الزراع��ة

ت���دجین الحی���وان. ویش���یر علم���اء اآلث���ار إل���ى أن أق���دم المخلف���ات األثری���ة م���ن ق���رى 

وم���ن ث���م ف���ي منطق���ة ، نبعض���ھا بدای���ة األم���ر ف���ي منطق���ة غ���ور األرد عل���ىثابت���ة عثر

وھ����ذه الق����رى ق����د آوت ع����دداً م����ن الن����اس ال����ذین ، ح����وض الف����رات بش����مال س����وریا

نقل����ة نوعی����ة ف����ي حی����اة  یع����دمارس����وا زراع����ة القم����ح والش����عیر بدای����ة األم����ر. وھ����ذا 

إل���ى إنس���ان مس���تقر ، وجم���ع الق���وت االس���تقراراإلنس���ان م���ن حال���ة االرتح���ال وع���دم 

 .2وأصبح منتجاً لطعامھ، ةلقرى زراعی أنویةبنى لنفسھ بیوتاً شكلت 

البش����ري ف�����ي  االس����تیطانِق����َدم  األثری�����ةوق����د أك����دت البح����وث والمكتش����فات 

مواق����ع كثی����رة ف����ي مختل����ف من����اطق األردن منھ����ا : مواق����ع ع����راق ال����دب بش����مال 

وص����برا ، ف����ي منطق����ة وادي عرب����ة، والغ����ویر، وظھ����رة ال����ذراع، وال����ذراع، األردن

وأب���و ، جل���یالت ف���ي البادی���ة األردنی���ةووادي ، والقویس���ة ف���ي رأس النق���ب، ف���ي البت���را

 الھدھد في منطقة وادي الحسا. 

 .26- 25، ص 1992محمود عبیدات، األردن في التاریخ، طرابلس، لبنان،  1
مقدم في ملتقى عمان الثقافي العاشر، المعالم الحضاریة في األردن عبر زیدان كفافي، القریة األردنیة: ثمانیة آلف عام وأقدم، بحث 2

 .12-11، ص 2002العصور، وزارة الثقافة، عمان، 
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أفض����ل  فیع����د، أم����ا موق����ع ع����ین غ����زال الواق����ع عل����ى ض����فتي نھ����ر الزرق����اء

س����نة األمثل����ة عل����ى ظھ����ور وتط����ور القری����ة األردنی����ة عل����ى م����دى أكث����ر م����ن ألف����ي 

عل�����ى تط�����ور  م�����ا ی�����دلإذ أظھ�����رت الحفری�����ات األثری�����ة ، ق.م ) 4500 – 7250(

ب���ل ربم���ا بل���غ ح���د الوص���ول إل���ى البح���ث ف���ي المعتق���دات ، دم فك���ريوازدھ���ار وتق���

 .3الدینیة

البش�����ري ف�����ي العص�����ر الحج�����ري  االس�����تیطانأن  4وب�����ین المس�����ح األث�����ري

ق.م) ف����ي األردن ك����ان ف����ي المواق����ع الموج����ودة ف����ي غ����ور  3300-4500النحاس����ي (

ف����ي العص����ور البرونزی����ة الب����اكرة  االس����تیطانول. أم����ا غ����األردن وأھمھ����ا تل����یالت ال

ق.م) فق������د ك������ان موزع������اً ف������ي أرج������اء وادي األردن مث������ل : ت������ل  3300-2300(

وف����ي المن����اطق ، وت����ل ال����ذراع وغی����ره، ت����ل أب����و خ����رز، ت����ل الحن����دقوق، الس����عیدیة

وق���د بنی���ت معظ���م م���دن ھ���ذا ، وعرق���وب الظھ���ر، وس���حاب ، الجبلی���ة مث���ل : مخ���یط

 العصر على الجبال ألغراض دفاعیة.

م���دن وحص���ون ف���ي من����اطق وف���ي العص���ر البرون���زي الوس���یط أقیم����ت ع���دة 

وطبق����ة ، وف����ي غ����ور األردن، وص����افوط، مختلف����ة م����ن األردن مث����ل : قلع����ة عم����ان

 وقد امتازت ھذه المدن والحصون بمنعتھا.، فحل

أقیم������ت م������دن فق������د ق.م)  918-1200أم������ا ف������ي العص������ر الحدی������دي األول (

، وس���حاب، وخرب���ة الحم���ار، وعم���ان، ص���غیرة ف���ي المن���اطق الجبلی���ة مث���ل : حس���بان

التابع���ة لھ���ذا العص���ر تؤك���د  االس���تیطانوم���ن المحتم���ل أن تك���ون من���اطق ، والرش���ادیة

 سكن العمونیین والمؤابیین. 

 .24-11زیدان كفافي، المرجع السابق، ص 3
 31-28انظر: محمود عبیدات، مرجع سابق، ص 4

                                                           



ق.م) فق�����د خض�����ع  332-918الفارس�����ي (  –أم�����ا العص�����ر الحدی�����دي الث�����اني 

وأخی����راً خض����ع لحك����م الف����رس ف����ي الفت����رة ، األردن للس����یطرة اآلش����وریة ث����م البابلی����ة

ص���ر أقیم���ت عل���ى أرض األردن ث���الث ممال���ك ق.م). فف���ي ھ���ذا الع 332-539ب���ین (

 ھي:

، : كان����ت عاص����متھا رب����ة عم����ون ( عم����ان الحالی����ة ) عم����ون -

وق���د أحیط���ت العاص���مة ، وم���ا ی���زال جب���ل القلع���ة ش���اھداً عل���ى تل���ك الحض���ارة

 بسور ضخم وأبراج مستدیرة.

وكان���ت أھ���م م���دنھا الك���رك ، : أقیم���ت ف���ي وس���ط األردن م���ؤآب -

 .وذیبان

ویعتق�����د أن ، أقیم�����ت ھ�����ذه المملك�����ة ف�����ي جن�����وب األردن :أدوم  -

 عاصمتھا كانت "بصیرة".

ھ���ذه الممال���ك الثالث���ة انتھ���ت خ���الل الق���رن الس���ادس قب���ل الم���یالد ف���ي فت���رة 

وتش����یر الدراس����ات التاریخی����ة إل����ى ، ق.م) 582-587الغ����زو الب����ابلي ل����ألردن ب����ین (

ى المن���اطق الواقع���ة أن���ھ خ���الل فت���رة االح���تالل الفارس���ي ل���ألردن انتق���ل األدومی���ون إل���

ح�����ول طنت جماع�����ات عربی�����ة تع�����رف باألنب�����اط بینم�����ا اس�����تو، غ�����رب وادي عرب�����ھ

 .الموقع الحالي للبترا

وال یع����رف ، واألنب����اط قبائ����ل عربی����ة تع����ود أص����ولھا إل����ى الجزی����رة العربی����ة

بالتحدی���د المك���ان ال���ذي ق���دموا من���ھ إل���ى من���اطق بادی���ة الش���ام وجن���وبي س���وریا ف���ي 

. وق���د توح���دت ھ���ذه القبائ���ل العربی���ة مع���اً وتمكن���ت م���ن الق���رن الس���ادس قب���ل الم���یالد

إقام����ة مملك����ة عربی����ة مس����تقلة ف����ي جن����وب األردن دام����ت لم����دة ال تق����ل ع����ن خمس����ة 

وف���ي م���دائن ، آی���ة ف���ي الجم���ال ف���ي البت���راوق���د خلف���ت وراءھ���ا آث���اراً خالدة، ق���رون

 .وأم الجمال صالح
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والمق����ابر ، وال����دیر، وم����ن أش����ھر اآلث����ار الموج����ودة ف����ي البت����راء : الخزن����ة

كم��ا أن آث��ار البت��راء تض��م ، والقب��ور والبی��وت الخاص��ة الت��ي تش��بھ الكھ��وف، الملكی��ة

باإلض���افة إل���ى ش���ارع ، مجموع���ة م���ن الھیاك���ل والم���ذابح والم���دافن وص���ھاریج الم���اء

والل��ون ال��ذي یغل���ب ، وإل��ى مس���رح م��درج یتس��ع لثالث��ة آالف متف���رج، رئیس��ي جمی��ل

 أطل��قل��ذلك ، الخال��دة ھ��و الل��ون ال��وردي عل��ى الص��خور الت��ي نحت��ت فیھ��ا ھ��ذه اآلث��ار

 ).سم (المدینة الوردیةالى البتراع

، عل�����ى الف�����رس )األكب�����ر(ق.م تغل�����ب االس�����كندر المق�����دوني  332ف�����ي ع�����ام 

، وأص����بح األردن تح����ت النف����وذ الیون����اني. فف����ي ھ����ذا العص����ر ( العص����ر الھیلین����ي )

. وأم ق���یس، ث���ل : ج���رشأق���ام الیون���انیون العدی���د م���ن الم���دن ذات الط���راز الیون���اني م

مملك���ة األنب���اط الت���ي قام���ت ف���ي جن���وب األردن فق���د ظل���ت محتفظ���ة باس���تقاللھا أم���ا 

 ق.م. 63خالل فترة الحكم الیوناني التي استمرت حتى سنة 

اش������تدت الض������غوطات  )ق.م62-87( وبع������د وف������اة المل������ك الح������ارث الثال������ث

أن س��قطت إل��ى ، ف��ي إض��عافھا ش��یئاً فش��یئاً  أس��ھمالرومانی��ة عل��ى مملك��ة األنب��اط مم��ا 

 وم���ع ذل���ك فق���د واص���لت البت���را، راج���انم عل���ى ی���د اإلمبراط���ور الروم���اني ت106س��نة 

وأص����بحت ف����ي العص����ر ، ازدھارھ����ا فت����رة م����ن ال����زمن بع����د س����قوط دول����ة األنب����ـاط

ف���ي الق����رن  ث���م انتش���رت المس���یحیة ف���ي البت���را، مھّم���االرومان���ـي مرك���زاً اقتص���ادیاً 

لس���كان حت���ى بدای���ة مأھول���ة باوظل���ت ، وأص���بحت مرك���زاً أس���قفیا، الثال���ث الم���یالدي

، تحری���ر األردن وب���الد الش���ام م���ن الس���یطرة البیزنطی���ةعن���دما ت���ّم ، العص���ر اإلس���المي

 .5لتكون منطلقاً نحو نشر اإلسالم شماالً وغرباً 

 130محافظ���ة الك���رك ( الواقع���ة ف���ي  نس���بة إل���ى مؤت���ة، كان���ت معرك���ة مؤت���ةو

توطئ����ة وتمھی����داً ، م629، ) ف����ي الس����نة الثامن����ة للھج����رةك����م جن����وب العاص����مة عم����ان

 .167-165انظر: عبدالعزیز سالم، تاریخ العرب قبل اإلسالم، اإلسكندریة، د.ت، ص 5
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وكان���ت ، لف���تح كاف���ة ال���بالد العربی���ة الت���ي كان���ت تخض���ع لس���یطرة الروم���ان ونف���وذھم

ج����اءت مقدم����ة لمع����ارك  ؛فق����دبواب����ة لإلس����الم ف����ي ش����مال وغ����رب الجزی����رة العربیة

أجن����ادین والیرم����وك وغیرھ����ا م����ن المع����ارك الت����ي خاض����ھا ج����یش المس����لمین ف����ي 

 وكانت بعد ذلك  ، م636/ھـ 15 حتى تم فتحھا وتحریرھا في رجب، الشام

ب���الد الش���ام منطلق���اً لجی���وش اإلس����الم لف���تح مص���ر وش���مال الق���ارة األفریقی����ة 

 .6ونشر اإلسالم فیھا

ف����ي و، ة ع����اش األردن حی����اة اس����تقرار وأم����ندخ����الل عھ����د الخالف����ة الراش����

اختی������رت منطق������ة أذرح ف������ي األردن لتك������ون ، لف������اء الراش������دیننھای������ة عھ������د الخ

 معاوی���ة ب���ن أب���ي س���فیان و، ك���رم هللا وجھ���ھ، ب���ین عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب لتحكیملاً مكان���

 .في موضوع الخالفة

كبی����ر م����ن  باھتم����امحظ����ي األردن ، عن����دما آل����ت الخالف����ة إل����ى بن����ي أمی����ةو

وعلىطری����ق ، األم����ویین لموقع����ھ اإلس����تراتیجي الواق����ع عل����ى طری����ق قواف����ل الحج����یج

ك أن األردن ك���ان مق���ر یض���اف إل���ى ذل���، التج���ارة ب���ین الجزی���رة العربی���ة وب���الد الش���ام

وت���دل الش���واھد التاریخی���ة الت���ي م���ا ت���زال ماثل���ة ، إقام���ة العدی���د م���ن الخلف���اء األم���ویین

أن ھ���ؤالء الخلف���اء ك���انوا یقیم���ون لفت���رات طویل���ة عل���ى  عل���ى، م���ن قص���ور وق���الع

أم ك�����ان ف�����ي القص�����ور ، س�����واء أك�����ان ذل�����ك ف�����ي مص�����ائف ومش�����اتٍ ، أرض األردن

 .ام أو الصیدلغایات التنزه أو االستجم الصحراویة

األردن الم�����وطن األول لل�����دعوة  ك�����ان، ي أواخ�����ر عھ�����د الدول�����ة األموی�����ةوف����� 

ال���ذي ، ك���ان عل���ى رأس���ھا محم���د ب���ن عل���ي ب���ن عب���د هللا ب���ن عب���اس، العباس���یة الس���ریة

، اتخ���ذ م���ن قری���ة الحمیم���ة األردنی���ة الواقع���ة ف���ي جن���وب األردن ب���ین مع���ان والعقب���ة

، م���ن عاص���مة الدول���ة األموی���ة اً قریب��� اً كونھ���ا تش���كل مكان���، منطلق���اً لل���دعوة العباس���یة

 .113 -112م، ص 2000انظر، محمد محاسنة، صفحات من تاریخ األردن وحضارتھ، عمان،  6
                                                           



ولكونھ���ا واقع���ة عل���ى طری���ق الح���ج والتج���ارة م���ا ب���ین ، بعی���دة ع���ن أع���ین األم���ویین

 لألمویین في بالد الشام. مھّمةفكانت الحمیمة موقع مراقبة ، الحجاز وسوریا

لألس����باب نفس����ھا اھ����تم العباس����یون ب����األردن  وعن����دما قام����ت الدول����ة العباس����یة 

فعمل���وا عل���ى ت���وفیر األم���ن واالس����تقرار ، م���ویین لالھتم���ام ب����ھالت���ي كان���ت ت���دفع األ

ت العقب����ة وق����اموا ببن����اء خزان����ات المی����اه واالس����تراحات. وكان����، عل����ى ھ����ذا الطری����ق

وھ����ي الض���رائب الت����ي ، م���اً أق����یم فیھ���ا (دی����وان المك���وس)ھممدین���ة تجاری���ة ومین����اًء 

مع���ان  كان��ت تف��رض عل��ى الس��فن القادم��ة م��ن ال��یمن والھن��د والص��ین. وكان��ت مدین��ة

، یق����یم فیھ����ا المس����افرون والتج����ار والحج����اج، حلق����ة وص����ل ب����ین الش����ام والحج����از

الك���رك وقلعتھ���ا الت���ي ك���ان لھ���ا ش���أن عس���كري أھمی���ة ومكان���ة مدین���ة باإلض���افة إل���ى 

 في عھد العباسیین.

: قافی����اً عب���ر عص���ور اإلس���الم الالحق����ةواس���تمرت أھمی���ة األردن حض���اریاً وث 

إل����ى أن ت����م تأس����یس اإلم����ارة األردنی����ة ، والمملوكی����ة والعثمانی����ة الفاطمی����ة واألیوبی����ة

الت����ي ، ھ����ي مرحل����ة الدول����ة األردنی����ة الحدیث����ةلت����دخل مرحل����ة جدی����دة ، 1921ع����ام 

ض���د الحك���م تش���ّكلت ب���زخم الث���ورة العربی���ة الكب���رى الت���ي خاض���ھا الش���ریف حس���ین 

 ،وك���ان م���ن الطبیع���ي أن تتش���كل ھ���ذه الدول���ة ف���ي فض���اء عروب���ي نھض���وي، العثم���اني

آیت���ھ رج���االت الدول���ة ف���ي تأسیس���ھا؛ إذ أس���ھم ف���ي التأس���یس الش���امي م���ع العراق���ي م���ع 

ون���ذكر ھن���ا أّن أول رئ���یس وزراء أردن���ي ھ���و ، اللبن���اني م���ع الحج���ازي م���ع األردن���ي

 وقد كان لبنانیا درزّیا.، رشید طلیع

 ھج���رة موج���اتف���ي النص���ف الث���اني م���ن الق���رن التاس���ع عش���ر ش���ھد األردن 

جن���وب غ���رب روس���یا القیص���ریة نتیج���ة للح���روب والقم���ع  القادم���ة م���نم���ن الش���عوب 

ال���ذین أق���اموا ، والشیش���ان، وم���ن تل���ك القومی���ات : الش���ركس، ال���ذي م���ورس ض���دھم

ال���ذین ھج���رة األرم���ن و، ف���ي ع���دة من���اطق م���ن األردن وخاص���ة ف���ي عم���ان والزرق���اء
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، وق���د امت���زج ھ���ؤالء المھ���اجرون ب���المجتمع األردن���ي، أق���ام معظھ���م ف���ي مدین���ة عم���ان

 من مكونات النسیج الوطني األردني. جزءً  وأصبحوا

 

 

 المملكة األردنیة الھاشمیة

 ن����واة الدول����ةوتش����كیل  ، 1921ارة ش����رق األردن ف����ي الع����ام تأس����یس إم���� م����ع

جمی���ع القومی���ات الت���ي  أس���ھمتإذ ، التن���وع الثق���افي ك���ان أس���اس ھ���ذه الن���واة، األردنی���ة

، واألك������راد، والشیش������ان، والش������ركش، تع������یش عل������ى األرض األردنی������ة : الع������رب

ي بن�����اء الشخص�����یة وف�����، واألرم����ن ف�����ي إرس�����اء بن����اء الدول�����ة األردنی�����ة المعاص����رة

ك���ل قومی���ة بخص���ائص ثقافتھ���ا  فی���ھ احتفظ���تف���ي الوق���ت ال���ذي ، الوطنی���ة األردنی���ة

، والفلكل�����ور، والع�����ادات والتقالی�����د، وال�����دین، القومی�����ة وس�����ماتھا م�����ن حی�����ث : اللغ�����ة

، . وغیرھ�������ا.واالجتماعی�������ةوالطق�������وس الدینی�������ة ، والطع�������ام، واللب�������اس، والفن�������ون

س���واء ف���ي إط���ار مجتمعھ���ا الق���ومي المح���دود أو ف���ي إط���ار ، بك���ل حری���ة ومارس���تھا

 المجتمع األردني بشكل عام.

ش���كل ، ھ���ذا االمت���زاج المتن���اغم المبن���ي عل���ى قاع���دة قب���ول اآلخ���ر واحترام���ھ

، واالجتماعی����ة، : السیاس����یة بالجوان����ب كاف����ةالمجتم����ع والدول����ة األردنی����ة المعاص����رة 

. وش�����ارك الجمی�����ع ف�����ي ت�����دعیم أرك�����ان المجتم�����ع والدول�����ة .تص�����ادیة والثقافی�����ةواالق

وك���ان داع���م ذل���ك األنظم���ة ، ة (ال���وطن للجیم���ع والجمی���ع لل���وطن )اس���تنادا إل���ى قاع���د

والرعای����ة الدائم����ة للمل����وك الھاش����میین ال����ذین جعل����وا سیاس����ة القب����ول ، والتش����ریعات

 اة اجتماعیة.بل منھج تعایش وحی، واالنفتاح أكثر من مجرد رأي سیاسي
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وھ�����ذا التن�����وع ال ، المجتم�����ع األردن�����ي یتمی�����ز بخص�����وبة تنوع�����ھ الثق�����افيو

یقتص����ر عل����ى التن����وع الثق����افي للعرقی����ات القومی����ة غی����ر العربی����ة الت����ي تع����یش ف����ي 

وإنم����ا یش���مل التن����وع الثق���افي العرب����ي خاص���ة م����ن ب���الد الش����ام : ، ال���وطن األردن���ي

، والری���ف، جتم���ع البادی���ةیض���اف إل���ى ذل���ك التن���وع ب���ین م، س���وریا ولبن���ان وفلس���طین

، ومدین���ة وأخ���رى، ویمك���ن مالحظ���ة التن���وع الظ���اھر ب���ین قری���ة وأخ���رى، والمدین���ة

 االجتماعیة. الممارسات وبعض، طعاموال، اللباسو، في اللھجة

 نوع الثقافي في الدستور األردنيالت

ومبادئ������ھ الداعی������ة إل������ى التس������امح ، انطالق������ا م������ن روح ال������دین اإلس������المي

، واحت����رام تع����دد وتن����وع الثقاف����ات، والتواص����ل وقب����ول اآلخ����روالت����راحم والتع����اون 

ونظام���ا إنس���انیا اس���تنادا لقول���ھ س���بحانھ وتع���الى " ، س���نة م���ن س���نن الك���ون تع���دالت���ي 

����ًة َواِح����َدًة َوالَ َیَزالُ����وَن ُمْخَتلِفِ����ینَ  ����اَس أُمَّ ����َك لََجَع����لَ النَّ ِح����َم ﴾118﴿َولَْوَش����اء َربُّ إِالَّ َم����ن رَّ
���َك َولِ���َذلَِكَخلَقَ  ���ن وقول���ھ س���بحانھ "  /.119، 118، ھ���ود"/ُھمْ َربُّ ���ا َخلَْقَن���اُكم مِّ ���اُس إِنَّ َھ���ا النَّ َی���ا أَیُّ

 َ ِ أَْتَقاُكْم����إِنَّ هللاَّ َذَك����ٍر َوأُنَث����ى َوَجَعْلَناُكْمُش����ُعوًبا َوَقَبائِ����لَ لَِتَع����اَرفُوا إِنَّ أَْك����َرَمُكْم ِعن����َد هللاَّ
وانطالق���ا م���ن االعت���راف بتع���دد األدی���ان والمعتق���دات /. 13، الحج���رات/ ﴾13﴿َعلِ���یٌم َخبِی���رٌ 

�����ًة " لقول�����ة تع�����الى  لُِك�����لٍّ َجَعْلَن�����ا ِم�����نُكْم ِش�����ْرَعًة َوِمْنَھاًج�����ا َولَ�����ْو َش�����اء ّهللاُ لََجَعلَُكْمأُمَّ
���َك آلَم���َن َم���ن فِ���ي األَْرِض ُكلُُّھ���ْم َجِمیًع���ا " وقول���ھ ، /48، المائ���دة"/َواِح���َدةً  َولَ���ْو َش���اء َربُّ
����ى َیُكوُن����وْا ُم����ْؤِمنِینَ أََف����أَنَتُتكْ  ����اَس َحتَّ فاإلس����الم ی����رى ف����ي تع����دد /.99، ﴾"/ی����ونس99﴿ِرهُ النَّ

، ة هللاویتماش���ي م���ن س���نن الك���ون الت���ي تش���كلت ب���إراد، اطبیعی��� االش���رائع والعقائ���د أم���ر

 .ھو ما یترتب علیھ اإلقرار بالتنوع الثقافي بوصفھ سمة إنسانیة

م���ع مب���ادئ الحری���ة والعدال���ة واحت���رام  ق���د ج���اء الدس���تور األردن���ي منس���جماً و

 :) منھ على6ت المادة (صّ ن ؛ إذالتعددیة والتنوع الثقافي
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ال تمیی����ز بی����نھم ف����ي الحق����وق ، األردنی����ون أم����ام الق����انون س����واء -1

 والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین. 

وتكف����ل الطمأنین����ة ، تكف����ل الدول����ة التعل����یم ف����ي ح����دود إمكانیاتھ����ا -2

 الفرص لجمیع األردنیین.وتكافؤ 

) فق����د نص����ت عل����ى أن " الحری����ة الشخص����یة مص����انة ". بینم����ا 7أم����ا الم����ادة (

) م���ن الدس���تور ج���اء ف���ي نص���ھا " تحم���ي الدول���ة حری���ة القی���ام بش���عائر 14الم���ادة (

م���ا ل���م تك���ن مخل���ة بالنظ���ام ، األدی���ان والعقائ���د طبق���ا للع���ادات المرعی���ة ف���ي المملك���ة

 العام ومنافیة لآلداب ".

لم���واد الدس���توریة ال���ثالث حفظ���ت وكفل���ت حق���وق كاف���ة مكون���ات ھ���ذه ا 

كم���ا أن الدس���تور ، س���واء كان���ت ھ���ذه الحق���وق سیاس���یة أو مدنی���ة، المجتم���ع األردن���ي

الدول���ة األردنی���ة بحمای���ة ھ���ذا التن���وع وص���یانتھ كم���ا ج���اء ف���ي ن���ص الم���ادة  ق���د كلّ���ف

یخل����ق  ). وھ����ذا األم����ر إنم����ا ینطل����ق م����ن اإلیم����ان العمی����ق ب����أن التن����وع الثق����افي14(

وتتع���زز فی���ھ الطاق���ات ، عالم���ا غنی���ا ومتنوع���ا یتس���ع ف���ي نط���اق الخی���ارات المتاح���ة

 وأنھ یشكل ركیزة أساس للتنمیة المستدامة.، البشریة والقیم اإلنسانیة

انطالق�����ا م�����ن تأكی�����ده عل�����ى أن حری�����ة ، كم�����ا أن الدس�����تور األردن�����ي 

التعبی���ر الثق���افي وتن���وع وس���ائلھ یكف���الن ازدھ���ار أش���كال ، التفكی���ر والتعبی���ر واإلع���الم

فق�����د كف�����ل لك�����ل م�����واطن أردن�����ي حق�����ھ ف�����ي ال�����رأي والتعبی�����ر ، داخ�����ل المجتمع�����ات

، ودیانت���ھ، فاإلنس���ان بطبیعت���ھ یعب���ر ع���ن ذات���ھ بلغت���ھ، بالص���ورة الت���ي یراھ���ا مناس���بة

. وھ���ذه أساس���یات التن���وع .وفنون���ھ، وفلكل���وره، ولباس���ھ، وطعام���ھ، وعادات���ھ وتقالی���ده

) م���ن الدس���تور األردن���ي " تكف���ل الدول���ة حری���ة 15/1فق���د ج���اء ف���ي الم���ادة (، الثق���افي

ولك���ل أردن���ي أن یعب���ر بحری���ة ع���ن رأی���ھ ب���القول والكتاب���ة والتص���ویر وس���ائر ، ال���رأي

 وسائل التعبیر بشرط أن ال یتجاوز حدود القانون ".
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كف�����ل ك�����ذلك ح�����ق ، فكم�����ا كف�����ل الدس�����تور حری�����ة ال�����رأي والتعبی�����ر 

فق���د نص���ت ، األح���زاب والجمعی���اتوإعط���اء األردنی���ین الح���ق ف���ي تأس���یس ، االجتم���اع

 ) على:16المادة (

 لألردنیین حق االجتماع ضمن حدود القانون. -1

لألردنی����ین الح����ق ف����ي ت����ألیف الجمعی����ات واألح����زاب السیاس����یة  -2

وذات نظ���م ال تخ���الف ، ووس���ائلھا س���لمیة، ةعل���ى أن تك���ون غایاتھ���ا مش���روع

 الدستور. 

الثق���افي الت���ي وھ���ذه الحق���وق ھ���ي أیض���ا ش���كل م���ن أش���كال التعبی���ر والتن���وع 

ُتع���د ع���امال مھم���ا ف���ي تمك���ین األف���راد والجماع���ات م���ن التعبی���ر ع���ن أفك���ارھم وق���یمھم 

كم����ا ج����اء ف����ي ن����ص الم����ادة ، وتش����اطرھا م����ع اآلخ����رین. والمقص����ود بالجمعی����ات

وإنم���ا الجمعی���ات والھیئ���ات االجتماعی����ة ، لیس���ت فق���ط الجمعی���ات السیاس���یة، الس���ابقة

، وال���دین، والفلكل���ور، : اآلدابوع الثق���افيعن���ى بمختل���ف أش���كال التن���والثقافی���ة الت���ي ت

 والفنون وغیرھا.، واللغة

 ، أن التن���وع اللغ��وي ھ���و عنص��ر أس���اس م��ن عناص���ر التن��وع الثق���افيب��وإیمان��ا 

وأن  ، وأن دوره ال����ذي یؤدی����ھ یس����ھم ف����ي حمای����ة وتعزی����ز أش����كال التعبی����ر الثق����افي

، ثقاف���ة األش����خاص والجماع����ات المنتمی���ة إل����ى األقلی����ات وثقاف���ات الش����عوب األص����یلة

فق���د م���نح الدس���تور األردن���ي الجماع���ات العرقی���ة  ، متس���اویة ف���ي الكرام���ة واالحت���رام

للحف����اظ ، المختلف����ة الت����ي تع����یش ف����ي ال����وطن األردن����ي الح����ق ف����ي تأس����یس مدارس����ھا

) 19فق����د نص����ت الم����ادة (، عل����ى خصوص����یاتھا القومی����ة وص����یانة تنوعھ����ا الثق����افي

والقی���ام علیھ���ا لتعل���یم أفرادھ���ا عل���ى ، عل���ى أن���ھ " یح���ق للجماع���ات تأس���یس مدارس���ھا

وتخض�����ع لرقاب�����ة ، أن تراع�����ي األحك�����ام العام�����ة المنص�����وص علیھ�����ا ف�����ي الق�����انون

 الحكومة في برامجھا وتوجیھھا".
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فق���د م���نح الدس���تور األردن���ي الطوائ���ف الدینی���ة غی���ر ، أم���ا ف���ي مج���ال القض���اء

تفص����ل ف����ي قض����ایا الطوائ����ف وفق����ا ، میة إقام����ة مح����اكم دینی����ة خاص����ة بھ����ااإلس����ال

) عل���ى أن : المح���اكم الدینی���ة 104/2فق���د ورد ف���ي ن���ص الم���ادة ( ؛لش���رائعھا الدینی���ة

 تنقسم إلى :

 المحاكم الشرعیة. -1

 مجالس الطوائف الدینیة األخرى. -2

) عل����ى أن " مج����الس الطوائ����ف الدینی����ة ھ����ي مج����الس 108الم����ادة ( وأك����دت

الطوائ���ف الدینی���ة غی���ر المس���لمة الت���ي اعترف���ت أو تعت���رف الحكوم���ة بأنھ���ا مؤسس���ة 

 في المملكة األردنیة الھاشمیة "

الدس����تور األردن����ي كاف����ة الجوان����ب المتعلق����ة بمختل����ف مج����االت  لق����د ع����الج

كفیل����ة بالمحافظ����ة علی����ھ وتعزی����زه ووض����ع الض����وابط الدس����توریة ال، التن����وع الثق����افي

أن ھ���ذا التن���وع یش���كل تراث���ا مجتمعی���ا مش���تركا ینبغ���ي المحافظ���ة علی���ھ ؛ ذل���ك وتنمیت���ھ

 وتنمیة لفائدة الجمیع. 

ازداد االھتم������ام ، 1946وبع�����د تأس�����یس المملك������ة األردنی�����ة الھاش������میة ع�����ام  

ل���ة ة للدوّم���ھمتش���كل قاع���دة اقتص���ادیة واجتماعی���ة بمختل���ف قطاع���ات الثقاف���ة كونھ���ا 

وف���ي العملی���ة ، ف���ي الحف���اظ عل���ى الم���وروث الثق���افي والحض���اري ورعایت���ھ وص���یانتھ

 التنمویة. 

 وزارة الثقافة

، واس����تقطاب الكف����اءات، الثقاف����ة وتط����ویر مؤسس����اتھا المختلف����ةإیمان����اً بأھمی����ة 

الق���ادرة عل���ى التعبی���ر ع���ن حقیق���ة ش���عبنا ودوره الفاع���ل ف���ي ، تحقی���ق التنمی���ة الثقافی���ةل

، وترس�����یخ ثقاف�����ة تنطل�����ق م�����ن اإلیم�����ان ال�����واعي ب�����الوطن، وقض�����ایاھاثقاف�����ة أمت�����ھ 
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، وتنف���تح عل���ى الحض���ارات دون إغ���راق یجت���ث الج���ذور، وتعزی���ز ق���یم الح���ق والع���دل

، 1966 ع��ام دائ��رة الثقاف��ة والفن��ونفق��د ج��اء تأس��یس ، أو انغ��الق ی��ؤدي إل��ى الجم��ود

ق����افي لتك����ون راعی����ة ومظل����ة رس����میة للعم����ل الث )1976( وم����ن ث����م وزارة الثقاف����ة

واإلب�����داعي ف�����ي األردن. ومن�����ذ تل�����ك الفت�����رة واكب�����ت المؤسس�����ة الثقافی�����ة الرس�����میة 

، وخط���ت التنمی���ة الثقافی���ة ف���ي األردن خط���وات كبی���رة، مراح���ل متع���ددة م���ن التط���ور

وم����ع ذل����ك ل����م یتراج����ع حج����م االھتم����ام ، ب����الرغم م����ن ش����ح اإلمكان����ات وتواض����عھا

 بالثقافة والمثقفین. 

الثقاف�����ة  لعب�����ت وزارة الثقاف�����ة من�����ذ تأسیس�����ھا دوراً رائ�����داً ف�����ي رعای�����ة ق�����دو

ھمت ف���ي رف���ع س���ویة الفع���ل الثق���افي األردن���ي م���ن خ���الل وأس���، واإلب���داع ف���ي األردن

وخاص����ة ، مختل���ف الب����رامج والفعالی����ات واألنش����طة الس����نویة الت����ي تحتض����نھا وتقیمھ����ا

ج والفعالی������ات ن جمی������ع الب������رامإذات العالق������ة ب������التنوع الثق������افي. ویمك������ن الق������ول 

واألنش���طة الت���ي تقیمھ���ا أو ت���دعمھا ال���وزارة أو ترعاھ���ا تص���ب بش���كل أو ب���آخر ف���ي 

فھ���ذا التن���وع یش���كل ركی���زة أس���اس ، موض���وع حمای���ة وص���یانة التن���وع الثق���افي وتنمیت���ھ

 ومن العمل الثقافي بشكل عام. ، من ركائز الوزارة

 اتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي :

ال���دورة الثالث���ة والثالث���ین للم���ؤتمر الع���ام لمنظم���ة  ف���ي االتفاقی���ة ص���درتھ���ذه 

والعل����وم ال����ذي عق����د ف����ي ب����اریس تش����رین األول/ والثقاف����ة األم����م المتح����دة للتربی����ة 

تتمح�������ور ح�������ول حمای�������ة التن�������وع الثق�������افي لمختل�������ف الش�������عوب ، 2005أكت�������وبر 

، بی���ر ل���دیھاوت���وفیر كاف���ة الوس���ائل الكفیل���ة بحمای���ة وتعزی���ز أش���كال التع، والجماع���ات

، ةوق���د ص���ادق عل���ى ھ���ذه االتفاقی���ة ع���دد كبی���ر م���ن دول الع���الم ف���ي قارات���ھ المختلف���

وم���ن ب���ین ھ���ذه ال���دول المملك���ة األردنی���ة الھاش���میة الت���ي ص���ادقت علیھ���ا ف���ي الع���ام 

2008. 
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تأكی����دا ، فاقی����ةوت����أتي مص����ادقة المملك����ة األردنی����ة الھاش����میة عل����ى ھ����ذه االت

أنموذج���ا ف���ي  یع���دال���ذي ، یت���ھ لخدم���ة األردنھمی���ة التن���وع الثق���افي وتعزی���زه وتنمأل

ال����ذي یتش����كل م����ن تن����وع ثق����افي لع����دد كبی����ر م����ن ثقاف����ات ، حمای����ة نس����یجھ ال����وطني

؛ ك��ان األردن س���باقا ف��ي تنفی��ذ متطلب��ات ھ��ذه االتفاقی���ةوق��د ، إنس��انیة وأع��راق متع��ددة

والتركیب�����ة االجتماعی�����ة ، التركیب�����ة السیاس�����یة للدول�����ة األردنی�����ة المعاص�����رةذل�����ك أّن 

 تمع األردني قامتا أساسا على التنوع الثقافي. للمج

 برامج ومشاریع وزارة الثقافة في مجال التنوع الثقافي

خاص����ة ف����ي ، انطالق����ا م����ن ص����لة الثقاف����ة الوثیق����ة بقض����ایا الوج����ود البش����ري

وانطالق�����ا م�����ن التوجھ�����ات الملكی�����ة ، إط�����ار تواص�����ل وتفاع�����ل النش�����اط اإلنس�����اني

والق�����رارات ، ورس�����الة عّم�����ان اإلس�����المیة ، وسیاس�����ة الدول�����ة األردنی�����ة، الس�����امیة

ف�����إن وزارة الثقاف�����ة ت�����ولي موض�����وع التن�����وع الثق�����افي وثقاف�����ة ، والمب�����ادئ الدولی�����ة

، فق���د دع���ت رس���التھا إل���ى احت���رام التن���وع والتعددی���ة، الح���وار التواص���ل أھمی���ة كبی���رة

وتمثل�����ت أھ�����دافھا ف�����ي تعزی�����ز التواص�����ل ، وتق�����دیر اآلخ�����ر، وتجس�����ید ق�����یم الح�����وار

والفعالی���ات الت���ي م���ن خ���الل الب���رامج والمش���اریع ، ثقاف���ات اإلنس���انیةوالتفاع���ل م���ع ال

لم����ا تحقق����ھ ھ����ذه التوجھ����ات م����ن مس����اھمات ف����ي إث����راء معرفتن����ا ، تتبناھ����ا وتنف����ذھا

وك���ذلك ، ف���ي مختل���ف الجوان���ب الثقافی���ة والحض���اریة، ومعرف���ة اآلخ���ر بن���ا، ب���اآلخر

عد ف����ي مم����ا یس����ا، تحق����ق التواص����ل ب����ین مختل����ف الش����عوب والمجتمع����ات اإلنس����انیة

، المبن���ي عل���ى احت���رام اآلخ����ر، وخل���ق أج���واء م���ن التع����اون البن���اء، تخفی���ف الت���وتر

 یعكر صفو استقرار المجتمعات وأمنھا. ما ونبذ كلّ 

عل����ى م����دار  ال����وزارةوف����ي س����بیل تحقی����ق ھ����ذه األھ����داف والتوجھ����ات نف����ذت 

العدی����د م����ن الب����رامج والمش����اریع والفعالی����ات الت����ي ، وم����ا ت����زال، األع����وام الس����ابقة

ف الثقاف��ات اإلنس��انیة وم���ن ق��یم التن��وع الثق��افي والتواص��ل والتع��اون م��ع مختل�� تجس��د

 بینھا:
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 :الذي یھدف إلى، البرنامج الوطني لتنمیة ثقافة الحوار (تنویر) -1

نش����ر ال����وعي بأھمی����ة ثقاف����ة الح����وار ب����ین أط����راف المجتم����ع  •

 .الواحد وعبر المجتمع نفسھ وداخل الثقافة الواحدة

وج����دوى ثقاف����ة الح����وار ب����ین نش����ر ال����وعي المجتمع����ي بأھمی����ة  •

وبن�����اء الفھ�����م المتب�����ادل الق�����ائم عل�����ى حق�����ائق العص�����ر واحت�����رام ، الثقاف�����ات

 خصوصیة الذات وخصوصیات اآلخرین.

نش�����ر ال�����وعي المجتمع�����ي بخط�����ورة ثقاف�����ة العن�����ف وع�����دمیتھا  •

 .والمصیر المجھول الذي تقود المجتمع نحوه

 .تسامحوفقھ ال ، نشر ثقافة التسامح •

مخاطب�����ة فئ�����ة الش������باب واألجی�����ال الجدی������دة وت�����دریبھا عل������ى  •

، اكتس�����اب مھ�����ارات االتص�����ال والح������وار وقب�����ول ال�����رأي وال�����رأي اآلخ������ر

 .فة في المؤسسات التي ترعى الشبابوتوطین ھذه الثقا

محارب���ة نزع���ات الی���أس وفق���دان األم���ل الت���ي تس���ھم ف���ي انتش���ار  •

 .حاالت العدمیة ورفض اآلخرین والتطرف والمغاالة

وق��د ج��اء تنفی��ذ ھ��ذا البرن��امج ال��ذي عق��د بالتع��اون م��ع مرك��ز الجس��ر العرب��ي 

م���ن خ���الل ورش العم���ل التدریبی���ة والتوعوی���ة ف���ي أق���الیم ، للتنمی���ة وحق���وق اإلنس���ان

المملك������ة الثالث������ة : الش������مال والوس������ط والجن������وب. وق������د ت������م تق������دیم أوراق عم������ل 

 ب.عملت الوزارة على إصدارھا في كتا، متخصصة في ھذا المجال

 :الذي یھدف إلى، برنامج االتصال والثقافة المجتمعیة -2

یج�����ابي م�����ن خ�����الل إیص�����ال مخرج�����ات إخل�����ق تفاع�����ل ثق�����افي  •

 الثقافة إلى عامة الناس في المدن واألریاف والبوادي.
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واالتص������ال ، والمباش������ر ياس������تثمار أدوات االتص������ال الوج������اھ •

 الجماھیري في الوصول إلى الجمھور المستھدف.

یجابی�������ة والعم�������ل عل�������ى تعزی�������ز الق�������یم الثقافی�������ة اإل تعظ�������یم •

 حضورھا مجتمعیا.

یجابی�����ة االجتم�����اعي ح�����ول الق�����یم الثقافی�����ة اإلتعزی�����ز التواف�����ق  •

 والعمل على تعزیز حضورھا مجتمعیا.

تعزی��������ز التواف��������ق االجتم��������اعي ح��������ول الق��������یم االجتماعی��������ة  •

ونش�����ر ال�����وعي بثقاف�����ة ال�����رأي وال�����رأي اآلخ�����ر ، واالقتص�����ادیة والسیاس�����یة

 ر.والحوا

وع���دد ، وق���د ج���اء تنفی���ذ ھ���ذا الب���رامج بالتع���اون م���ع المجل���س األعل���ى للش���باب

ص���ون ف���ي تخوش���ارك فی���ھ م، ل���ف محافظ���ات المملك���ةم���ن الھیئ���ات الثقافی���ة ف���ي مخت

 مختلف المجاالت ذات العالقة.

 مشاریع المؤتمرات والملتقیات والندوات -3

تعزی����ز خدم����ة أھ����داف لدراس����ات والبح����وث الت����ي تق����دم فیھ����ا بحی����ث تس����ھم ا

ومنھ����ا عل����ى س����بیل المث����ال ، التن����وع الثق����افي وتحقی����ق الح����وار والتواص����ل اإلنس����اني

الم�����ؤتمرات الت�����ي عق�����دتھا وزارة الثقاف�����ة ض�����من دورات ملتق�����ى عم�����ان الثق�����افي 

المتعاقب���ة وتناول���ت : (الثقاف���ة والتنمی���ة) و (المع���الم الثقافی���ة والحض���اریة ف���ي األردن 

و (ثقاف����ات األم����م : ، ض����وي العرب����ي)عب����ر العص����ور) و ( المش����روع الثق����افي النھ

باإلض����افة إل����ى ، و (والثقاف����ة العربی����ة ف����ي العص����ر الرقم����ي)، ص����راع أم تواص����ل )

وع�����دد م�����ن ، م�����ؤتمر الق�����دس ال�����دولي )ؤتمر الع�����المي آلل�����ة السمس�����میة) و ((الم�����

الن������دوات وورش العم������ل الت������ي أقامتھ������ا ال������وزارة بالتع������اون المنظم������ات الدولی������ة 

وغیرھ�����ا م�����ن ، واالس�����كوا، ومكت�����ب الیونس�����كو، وب�����يواإلقلیمی�����ة: كاالتح�����اد األور
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المؤسس������ات األردنی������ة والھیئ������ات الثقافی������ة. وق������د ش������ارك ف������ي تل������ك الم������ؤتمرات 

وم�����ن مختل�����ف ال�����دول ، والفعالی�����ات مفك�����رون وأك�����ادیمیون وب�����احثون م�����ن األردن

 وطبعت أعمالھا في كتب. ، العربیة واألجنبیة

، یقة والص�����دیقةالمش�����اركة ف�����ي األس�����ابیع الثقافی�����ة ف�����ي ال�����دول الش�����ق -4

وإقام����ة األس����ابیع الثقافی����ة األجنبی����ة ف����ي األردن. وتستض����یف ال����وزارة س����نویا ع����ددا 

وھ����ي بمجملھ����ا تھ����دف إل����ى ، م����ن فعالی����ات األس����ابیع الثقافی����ة العربی����ة واألجنبی����ة

التعری���ف بالحرك���ة و، حقی���ق التواص���ل والتفاع���ل مع���ھالتع���رف عل���ى ثقاف���ة اآلخ���ر وت

 الثقافیة األردنیة.

مث����ل : مع����رض فرانكف����ورت  ف����ي مع����ارض الكت����اب الدولی����ةالمش����اركة  -5

، ومع�����رض الق�����اھرة ال�����دولي، ومع�����رض لن�����دن ال�����دولي للكت�����اب، ال�����دولي للكت�����اب

وغیرھ����ا م����ن المع����ارض الت����ي تق����ام ف����ي مختل����ف ال����دول  ومع���رض ال����دار البیض����اء

 الشقیقة والصدیقة أو التي تقام في األردن ویشارك فیھا أطراف دولیة.

ف����ي المھرجان����ات والم����ؤتمرات والملتقی����ات الثقافی����ة والفنی����ة  المش����اركة -6

ك���التي عق���دت ، الت���ي تق���ام خ���ارج األردن أو ف���ي األردن بمش���اركات دولی���ة الدولی���ة

 وتركیا وغیرھا.، وأذربیجان، والھند، واسكتلندا، في الصین

م������ع ال������دول الش������قیقة  الثقافی������ة ةعق������د االتفاقی������ات والب������رامج التنفیذی������ -7

 اتفاقیة.ستین ) 60غ عدد االتفاقیات الدولیة في المجال الثقافي (ویبل، والصدیقة

: حی�����ث تق�����یم وزارة الثقاف�����ة  إقام�����ة المھرجان�����ات المس�����رحیة والفنی�����ة -8

وت������دعم العدی������د م������ن المھرج������ان ، س������نویا مھرج������ان المس������رح األردن������ي ال������دولي

، الح���ر ومھرج���ان المس���رح، المس���رحیة والفنی���ة كمھرج���ان لی���الي عم���ان المس���رحیة

ن م���ن مختل���ف ال���دول ویش���ارك فیھ���ا ف���رق وفن���انج���ان الموس���یقى الص���وفیة؛ وومھر
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وھ�����ذه المھرجان�����ات ت�����وفر ف�����رص التواص�����ل والتفاع�����ل م�����ع ، العربی�����ة واألجنبی�����ة

 الثقافات اإلنسانیة األخرى.

 

 

 

: كان�����ت وزارة الثقاف�����ة األردنی�����ة  مش�����روع االنترن�����ت عب�����ر المتوس�����ط -9

ش����ریكا رئیس����ا ف����ي ھ����ذا المش����روع م����ع ع����دد م����ن دول االتح����اد األوروب����ي وال����دول 

ویتن���اول ھ���ذا الموض���وع ت���وفیر وتب���ادل المعلوم���ات ، العربی���ة م���ن ح���وض المتوس���ط

الثقافی������ة ح������ول مختل������ف الجوان������ب الثقافی������ة للمجتمع������ات المتوس������طیة : كالت������اریخ 

 والعادات والتقالید.، بأنواعھا والفنون، للباسوا، وثقافة الطعام، المشترك

: أص����درت ال����وزارة ودعم����ت عش����رات  برن����امج النش����ر واإلص����دارات -10

وثقاف���ة الح���وار ، العن���اوین م���ن الكت���ب الت���ي تتن���اول ف���ي مض���مونھا التن���وع الثق���افي

باإلض����افة إل����ى م����ا تناولت����ھ ال����دوریات الت����ي ، والتواص����ل م����ع الثقاف����ات األخ����رى

إذ تص����در ال����وزارة ش����ھریة أفك����ار األدبی����ة ، ھ����ذا المج����ال تص����درھا ال����وزارة ف����ي

 وشھریة وسام الخاصة بأدب الطفل.، وفصلیة فنون المختصة بالفنون، الفكریة

ینض����وي تح����ت مظل����ة وزارة الثقاف����ة الھیئ����ات والجمعی����ات الثقافی����ة :  -11

معظمھ���ا تھ���تم ب���التنوع ، ) ھیئ���ة ورابط���ة وجمعی���ة واتح���اد وفرق���ة فنی���ة400قراب���ة (

 ي والتراث لمختلف الجماعات.الثقاف

م���ع الیونیس���كو  ال���ذي تنف���ذه وزارة الثقاف���ة بالتع���اون ر :ھمش���روع می���دل -12

، تن���اول الت���راث الثق���افي غی���ر الم���اديیو، واالتح���اد األوروب���ي وبی���ت ثقاف���ات الع���الم
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وترش���یح بع���ض العناص���ر عل���ى ، وإیج���اد قاع���دة بیان���ات للت���راث الثق���افي غی���ر الم���ادي

 تراث العالمي.القائمة التمثیلیة لل

لتعزی����ز ف����ي اللجن����ة الدولی����ة  وزارة الثقاف����ةتش����ارك التن����وع الثق����افي :  -13

وتعم���ل عل���ى تنفی���ذ بع���ض األنش���طة والفعالی���ات ف���ي ، تن���وع أش���كال التعبی���ر الثق���افي

واألردن م����ن ال����دول الموقع����ة عل����ى اتفاقی����ة حمای����ة وتعزی����ز تن����وع ، ھ����ذا المج����ال

 أشكال التعبیر الثقافي.

: األردن عض����و ف����ي اللجن����ة الدولی����ة للت����راث الع����المي  الع����الميالت����راث  -14

وھ���ي م���ن ال���دول الموقع���ة عل���ى االتفاقی���ات الدولی���ة ، المنبثق���ة ع���ن منظم���ة الیونس���كو

والت���راث الثق���افي المغم���ور ، ف���ي ھ���ذا المج���ال كاتفاقی���ة الت���راث الثق���افي غی���ر الم���ادي

 .بالمیاه

الف الحض����ارات عض����ویة تح����ف����ي  المملك����ة األردنی����ة الھاش����میةتش����ارك  -15

وق��د ت��م تش��كیل لجن��ة وطنی��ة أردنی��ة م��ن ع��دد م��ن  المتح��دة. المنبث��ق ع��ن ھیئ��ة األم��م

ال�������وزارات والمؤسس�������ات الوطنی�������ة لص�������یاغة اإلس�������تراتیجیة الوطنی�������ة لتح�������الف 

 الحضارات.

، فھ����ذه إطالل����ة عل����ى التش����ریعات األردنی����ة المتعلق����ة ب����التنوع الثق����افي، وبع����د

تركیزن���ا عل���ى وزارة الثقاف���ة بوص���فھا المعن���ي م���ع ، والواق���ع المع���یش ال���ذي یرف���دھا

ال یعن���ي أن مؤسس���ات الدول���ة األخ���رى أق���ل ذا وھ���، األس���اس ف���ي موض���وع التن���وع

موض���وع التن���وع الثق���افي ك���ل والتعل���یم إذ ت���ولي وزارة التربی���ة ، اھتمام���ا بالموض���وع

وف�����ي اإلش�����راف والرعای�����ة ، األھمی�����ة ف�����ي عملی�����ات تط�����ویر المن�����اھج المس�����تمرة

كم���ا ت���ولي بقی���ة مؤسس���ات الدول���ة الموض���وع ج���ل اھتمامھ���ا م���ن  ،للم���دارس الخاص���ة

وتكلّ�����ف ھ�����ذه ، خ�����الل تطبی�����ق التش�����ریعات والق�����وانین الت�����ي تكف�����ل ھ�����ذا التن�����وع

 المؤسسات برعایتھ.
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 التنوع الثقافي

 النسیج االجتماعي في األردنو 

 * مفلح العدوان

 

ـــــــــواردة فـــــــــي اإلعـــــــــالن العـــــــــالمي ـــــــــوع  تعزیـــــــــزا لألفكـــــــــار ال للیونســـــــــكو بشـــــــــأن التن

تأكیــــــد الصــــــالت وبهــــــدف ، م2001العــــــام الــــــذي تــــــم اعتمــــــاده باإلجمــــــاع فــــــي ، الثقــــــافي

إضـــــافة إلـــــى الرغبـــــة فـــــي إنشـــــاء قاعـــــدة مبتكـــــرة ، القائمـــــة بـــــین الثقافـــــة والتنمیـــــة والحـــــوار

ــــدولي ــــوع ، للتعــــاون الثقــــافي ال ــــة وتعزیــــز تن ــــرار واعتمــــاد الیونســــكو التفاقیــــة حمای جــــاء إق

علــــــى أرضــــــیة أن هــــــذا ، م20/10/2005بیــــــر الثقــــــافي فــــــي بــــــاریس بتــــــاریخ أشـــــكال التع

ـــــــزة للبشـــــــر ـــــــوع هـــــــو الســـــــمة الممی ـــــــا مشـــــــتركا للبشـــــــریة، التن ممـــــــا یوجـــــــب ، ویشـــــــكل تراث

إذا أردنـــــا خلـــــق "عـــــالم غنـــــي متنـــــوع یتســـــع فیـــــه نطـــــاق ، االعتـــــزاز بـــــه والمحافظـــــة علیـــــه

لیشـــــــكل ركیـــــــزة ، ةالخیـــــــارات المتاحـــــــة وتعـــــــزز فیـــــــه الطاقـــــــات البشـــــــریة والقـــــــیم اإلنســـــــانی
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، كمــــــا ورد فــــــي دیباجــــــة االتفاقیــــــة، أساســــــیة للتنمیــــــة المســــــتدامة للمجتمعــــــات والشــــــعوب"

، والتســـــامح، مـــــع التأكیـــــد علـــــى أن هـــــذا التنـــــوع الثقـــــافي یزدهـــــر فـــــي رحـــــاب الدیمقراطیـــــة

 واالحترام المتبادل بین الشعوب والثقافات.، والعدالة االجتماعیة

 *كاتب اردني

 

األردن علـــــــــى اتفاقیـــــــــة حمایـــــــــة وتعزیـــــــــز تنـــــــــوع أشـــــــــكال التعبیـــــــــر  وقـــــــــد صـــــــــادق

عزیــــــــز بعضــــــــویة اللجنــــــــة الدولیــــــــة لحمایــــــــة وت وفــــــــاز، م16/2/2007بتــــــــاریخ ، الثقافیــــــــة

ــــــافي ــــــر الثق ــــــوع أشــــــكال التعبی ــــــة ، تن ــــــدورة الثانی ــــــم تشــــــكیلها خــــــالل اجتماعــــــات ال ــــــي ت الت

ـــــــــي الفتـــــــــرة  ـــــــــي بـــــــــاریس ف ـــــــــي عقـــــــــدت ف ـــــــــى االتفاقیـــــــــة الت ـــــــــدول المصـــــــــادقة عل -15لل

 م.18/6/2009

ــــــــــ ــــــــــة هوالتزامــــــــــاألردن  قةمصــــــــــادأتي وت ــــــــــنهج ، بهــــــــــذه االتفاقی انســــــــــجاما مــــــــــع ال

وترتكـــــز علیهـــــا الدولـــــة فـــــي بنیتهـــــا ، والمســـــیرة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا المجتمـــــع فـــــي تالحمـــــه

وتـــــم توثیـــــق هـــــذا علـــــى ، والتســـــامح، واالنفتـــــاح، التـــــي أسســـــت علـــــى أرضـــــیة مـــــن التنـــــوع

ــــــع ــــــيومــــــن خــــــالل مــــــواد الدســــــتور ، أرض الواق ــــــاق ا، األردن ــــــود المیث وروح ، لــــــوطنيوبن

ــــن، رســــالة عمــــان ــــي وكلهــــا ت ــــة ف ــــه مــــن طبیعــــة تلقائی ــــتم التعبیــــر عن ــــي عقــــدها مــــا ی ظم ف

ــــــــة مــــــــع التنــــــــوع الثقــــــــافي فــــــــي األردن ــــــــوي، تعامــــــــل المجتمــــــــع والدول ، فــــــــي انســــــــجام عف

 مانطالقـــــا مـــــن الصـــــورة المجتمعیـــــة لنســـــیج المـــــواطنین فـــــي األردن الـــــذین یتمیـــــزون بـــــأنه

مــــــع التصـــــــاق ، علــــــى هویــــــاتهم وثقافــــــاتهم "مـــــــن كافــــــة األصــــــول والمنابــــــت"محــــــافظون 

 لكل تلك الثقافات.، وبوتقة، بالبنیة العضویة لألردن كحاضن
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، ملیــــــون نســــــمة 6م حــــــوالي 2010یبلــــــغ عــــــدد ســــــكان األردن حتــــــى نهایــــــة عــــــام 

، م2004تعـــــــــداد عـــــــــام للســـــــــكان فـــــــــي عـــــــــام بینمـــــــــا كـــــــــان عـــــــــدد الســـــــــكان فـــــــــي آخـــــــــر 

ویمثلــــــــون ، المــــــــدن والقــــــــرى والبادیــــــــة فــــــــي األردنیتوّزعــــــــون فــــــــي ، نســــــــمة 5,350,000

 كل شرائح المجتمع األردني بكافة أطیافه.

وعنـــــد مقارنـــــة هـــــذه النقلـــــة العددیـــــة والنوعیـــــة للســـــكان فـــــي األردن مـــــع مـــــا كـــــانوا 

ــــــى  م 1914علیــــــه فــــــي الســــــنوات بــــــین  ، إمــــــارة شــــــرق األردنأســــــیس قبــــــل ت، م1920ال

ــــین كــــان عــــدد الســــكان  نالحــــظ أن ــــراوح ب ــــرة یت ــــك الفت ــــي تل ــــف نســــمة 300و  250ف ، أل

ــــادة تتــــراوح بــــین  ــــي ســــنوات مــــا قبــــل تأســــیس  24و  20أي بزی ــــه ف مــــرة عمــــا كانــــت علی

 الدولة.

ینتظمــــون فــــي فئتــــین رئیســــیتین؛ ، وقــــد كــــان الســــكان فــــي بدایــــة القــــرن الماضــــي

ــــــ ــــــون ال ــــــى هــــــم القروی ــــــة األول ــــــازل مســــــتقرةالفئ ــــــة، ذین یقیمــــــون فــــــي من ویمارســــــون ، ثابت

ــــــــة المواشــــــــي، زراعــــــــة األرض ــــــــي عــــــــدد الســــــــكان، وتربی ــــــــون ثلث ــــــــت ، وهــــــــؤالء یؤلف وكان

، ألــــــف نســــــمة 20حیــــــث عــــــدد ســــــكانها ، المدینــــــة األكبــــــر فــــــي تلــــــك الفتــــــرة هــــــي الســــــلط

وكـــــان عـــــدد ســـــكان كـــــل مدینـــــة مـــــن تلـــــك ، والطفیلـــــة، ومعـــــان، والكـــــرك، ربـــــدإوبعـــــدها 

آالف نســـــــمة. أمـــــــا الفئـــــــة الثانیـــــــة فهـــــــم البـــــــدو الـــــــذین كـــــــانوا  ثالثـــــــةالمـــــــدن فـــــــي حـــــــدود 

، والجمــــــال، ویعملــــــون فــــــي تربیــــــة الماشــــــیة، یتخــــــذون مــــــن بیــــــوت الشــــــعر مســــــاكن لهــــــم

، وینقلـــــــون مضـــــــاربهم مـــــــن موقـــــــع الـــــــى آخـــــــر بحثـــــــا عـــــــن المراعـــــــي والمـــــــاء، والخیـــــــول

بینمــــــا كــــــان بعضــــــهم ، نوا یعیشــــــون حیــــــاة البــــــداوة تامــــــةشــــــرقي األردن كــــــا ووبعــــــض بــــــد

ویعملــــــون فــــــي تربیــــــة ، یقیمــــــون فــــــي منــــــاطق معینــــــة ثابتــــــة، اآلخــــــر مــــــن "أهــــــل الــــــدیرة"
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ـــــــي زراعـــــــة األرض، المواشـــــــي ـــــــون مـــــــع فالحـــــــین یزرعـــــــون ، ویعمـــــــل بعضـــــــهم ف أو یتفق

 لقاء نسبة معینة من المحصول.، األرض لهم

ـــــــي مجتمعـــــــا زرا ـــــــذا فقـــــــد كـــــــان المجتمـــــــع األردن ـــــــدویال ، تحكمـــــــه أعـــــــراف، عیـــــــا ب

، كمـــــا أنـــــه كـــــان مجتمعـــــا متجانســـــا مـــــن عـــــدة نـــــواح، البادیـــــة والریـــــف وتقالیـــــد، وعـــــادات

ــــــــع ســــــــكانه عــــــــرب ــــــــث أن جمی ــــــــى المــــــــذهب الســــــــني، مســــــــلمون، حی والمســــــــیحیون ، عل

ــــــام وتــــــآلف مــــــع ، % فــــــي بدایــــــة القــــــرن الماضــــــي10ن نحــــــو یؤلفــــــو  ویعیشــــــون حیــــــاة وئ

األردن لـــــم یعرفـــــوا أي لـــــون مـــــن ألـــــوان  المســـــلمین منـــــذ عصـــــور قدیمـــــة. كمـــــا أن أهـــــل

ــــي أو المــــذهبي ــــات، التعصــــب العرق ــــم تعــــان الــــبالد مــــن مشــــاكل األقلی ــــى عنــــدما ، ول حت

م وّحـــــــدت رابطـــــــة الـــــــدین اإلســـــــالمي بیـــــــنهم وبـــــــین الســـــــكان 1878قـــــــدم الشـــــــركس عـــــــام 

وهــــذا الحــــال ، ا طبیعیــــا مــــن المجتمــــعوســــرعان مــــا انــــدمجوا وأصــــبحوا جــــزءً ، األصــــلیین

وبقیـــــــة الشـــــــرائح الســـــــكانیة التـــــــي هـــــــاجرت الـــــــى ، 1905ســـــــنة  الشیشـــــــانینطبـــــــق علـــــــى 

انـــــدمجت فـــــي ، ولكنهـــــا فـــــي المحصـــــلة، وألســـــباب متعـــــددة، مـــــن أنحـــــاء مختلفـــــة، األردن

 فإنهــــا، وهــــي بقــــدر مــــا تحــــافظ علــــى ثقافتهــــا الخاصــــة، منــــه اوصــــارت جــــزءً ، المجتمــــع

 تثري وتستفید من ثقافة المجتمع األردني المحیط بها.      

 

 فساء المجتمعفسی

وال یكـــــــون تشـــــــكیلها ، كلوحـــــــة فسیفســـــــاء تـــــــأتلف فیهـــــــا القطـــــــع واأللـــــــوان لتشـــــــكلها

هكــــــــذا تبــــــــدو لوحــــــــة النســــــــیج االجتمــــــــاعي ، وٕانمــــــــا تفاعلهــــــــا، األلــــــــوانو مجمــــــــوع القطــــــــع 

هــــــذا النســــــیج المجتمعــــــي الــــــذي یحمــــــل هــــــذه الســــــمات التــــــي تعكــــــس أشــــــكاال ، األردنــــــي

منوعــــة انطالقـــــا مـــــن اإلرث التـــــاریخي مــــن التســـــامح والحریـــــة فــــي التعبیـــــر عـــــن ثقافـــــات 
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ــــداخل ــــد عــــززت هــــذا التماســــك ، واالنســــجام، لهــــذا الت ــــت أعــــراف وتقالی ــــاء علیــــه تكون وبن

وبعدئـــــــذ جـــــــاء الشـــــــكل القـــــــانوني النـــــــاظم لتلـــــــك العالقـــــــة فـــــــي إطـــــــار دائـــــــرة ، والتســـــــامح

ــــآلف جمیــــع أطیــــاف النســــیج ، والقــــوانین، الدســــتور واألنظمــــة الراعیــــة لهــــذا الشــــكل مــــن ت

والتنـــــوع الثقـــــافي لكـــــل ، مـــــع ســـــقف مـــــن حریـــــة التعبیـــــر، بعـــــضمـــــع ي بعضـــــها المجتمعـــــ

 بحسب خصوصیته. ، منها

-حـــــــــامیون، ســـــــــنیون، مســـــــــلمون، عـــــــــرب، األغلبیـــــــــة الســـــــــكانیة فـــــــــي األردن إن

ولــــــذا فــــــإن ، وهــــــذا منســــــجم مــــــع األغلبیــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي بشــــــكل عــــــام، ســــــامیون

الــــــى نظــــــرة تحلیلیــــــة للنســــــیج یحتــــــاج ، دراســــــة التنــــــوع الثقــــــافي داخــــــل المجتمــــــع األردنــــــي

ـــــد الجماعـــــات والفئـــــات األخـــــرى، المجتمعـــــي الـــــذي یتفاعـــــل داخـــــل هـــــذا اإلطـــــار ، وتحدی

رغـــــم أنهـــــا قـــــد تختلـــــف ، وتتفاعـــــل مـــــع هـــــذه األغلبیـــــة فـــــي هـــــذا النســـــیج، التـــــي تتعـــــایش

وهــــــي اللغــــــة والــــــدین ، عنــــــه فــــــي واحــــــدة أو أكثــــــر مــــــن الســــــمات األنثروبولوجیــــــة األربــــــع

 والمذهب والعنصر.

بأنهـــــــا مـــــــن األقطـــــــار ، ف األردن فـــــــي المســـــــح اإلثنـــــــي لألقطـــــــار العربیـــــــةوتصـــــــن

إذ إن غالبیــــــة ، %15ة عــــــن حیــــــث تقــــــل فیهــــــا نســــــبة األقلیــــــات اإلثنیــــــ، األشــــــد تجانســــــا

ــــــا، عــــــرب لغــــــة وثقافــــــة الســــــكان حــــــامیون -وســــــامیون، وســــــنیون مــــــذهبا، ومســــــلمون دین

 ساللة.

األربــــــع للدراســــــة  وٕاذا أخــــــذنا كــــــل جانــــــب مــــــن جوانــــــب الســــــمات األنثروبولوجیــــــة

والعنصـــــر) ســـــیتم التركیـــــز ، والمـــــذهب، والـــــدین، بمعنـــــى (اللغـــــة، بالنســـــبة لهـــــذه األغلبیـــــة

ــــــى نســــــیج مجتمعــــــي یحتــــــوي مــــــع األغلبیــــــة التــــــي أشــــــرنا الیهــــــا وفــــــق التقســــــیم ، هنــــــا عل

ــــــــــذكر ، واألرمــــــــــن، والشیشــــــــــان، والشراكســــــــــة، المســــــــــیحیین، االنثروبولــــــــــوجي الســــــــــابق ال

 والبهائیین.، والغجر، زوالدرو ، واألكراد، والتركمان
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وحتـــــــى یكـــــــون هنـــــــاك إلمـــــــام بالســـــــمات الثقافیـــــــة التـــــــي تتـــــــأتى مـــــــن تجمـــــــع هـــــــذا 

اد تالحــــــظ فــــــي ال بــــــد مــــــن اإلشــــــارة الــــــى أن هــــــذه الفئــــــات ال تكــــــ، التشــــــكیل الحضــــــاري

یمكـــــــــن تصـــــــــنیفها كوحـــــــــدات مجتمعیـــــــــة مندمجـــــــــة مـــــــــع أغلبیـــــــــة و ، المجتمـــــــــع األردنـــــــــي

ــــــــة، المجتمــــــــع ــــــــ، فهــــــــي متفاعل ــــــــر نتاجــــــــا حقیقی ــــــــدماجا ، ا للتعــــــــایشوتعتب ــــــــق ان ممــــــــا خل

فهــــــي متقاربــــــة فــــــي الســــــلطة ، بثقافاتهــــــا، بــــــین كــــــل تلــــــك الوحــــــدات المجتمعیــــــة، تكاملیــــــا

ویمكـــــــن مالحظـــــــة هـــــــذا بشـــــــكل ، وال تحكمهـــــــا عالقـــــــة األغلبیـــــــة مـــــــع األقلیـــــــة، والمكانـــــــة

، ومعرفـــــة مفاصـــــل تاریخهـــــا، مفـــــردةً عنـــــد التركیـــــز علـــــى كـــــل مجموعـــــة ، وأعمـــــق، أقـــــرب

وكیــــــف تعبــــــر عــــــن خصوصــــــیتها وذاتهــــــا وثقافتهــــــا فــــــي إطــــــار ، ومؤسســــــاتها، وحقوقهــــــا

 واحد جامع لهذا التنوع الثقافي.    

 المسیحیون

ــــــي األردن  وهــــــؤالء ، %4تصــــــل الــــــى حــــــوالي ، إن نســــــبة المســــــیحیین العــــــرب ف

أمـــــــــا نســـــــــبتهم مـــــــــع المســـــــــیحیین األردنیـــــــــین ، هـــــــــم المواطنـــــــــون المقیمـــــــــون فـــــــــي األردن

ــــــــــى ، المقیمــــــــــین خــــــــــارج األردن ــــــــــروم  ، %5فتصــــــــــل ال ــــــــــي معظمهــــــــــم مــــــــــن ال وهــــــــــم ف

وهـــــــذه الطوائـــــــف ، واألرمـــــــن ســـــــتانتوالبروت والالتـــــــین، والـــــــروم األرثـــــــوذكس، لیـــــــكالكاثو 

وهنــــــاك طوائــــــف أخــــــرى ، % مــــــن المســــــیحیین المقیمــــــین فــــــي األردن95تشــــــكل حــــــوالي 

ولكـــــــن هــــــؤالء المســــــیحیین هــــــم بأصــــــول نســـــــبهم ، أقــــــل فــــــي تعــــــدادها ونســــــبة انتشــــــارها

ــــذ مــــا قبــــل اإلســــالمیرجعــــون الــــى القبائــــل العربیــــة  ، وهــــم یحتفظــــون بالثقافــــة العربیــــة، من

ـــــــاتهم ـــــــة أمـــــــور حی ـــــــي كاف ـــــــین المســـــــلمین العـــــــرب فـــــــي ، ف ـــــــق بیـــــــنهم وب وال یمكـــــــن التفری

 وأمورهم الثقافیة.، مظاهر حیاتهم الیومیة
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ـــــــائس المقیمـــــــین فـــــــي األردنو  ـــــــس لرؤســـــــاء الكن ـــــــي األردن مجل وهـــــــم مطـــــــران ، ف

ومطــــــــران ، الكاثولیــــــــك یاســــــــر عیــــــــاشومطــــــــران الــــــــروم ، الــــــــروم األرثــــــــوذكس بنــــــــدكتوس

بینمـــــــــا ، ومطـــــــــران األرمـــــــــن األرثـــــــــوذكس فاهـــــــــان طوبولیـــــــــان، الالتـــــــــین ســـــــــلیم الصـــــــــائغ

ــــائس األخــــرى ــــة عــــدد رعایاهــــا، الكن ــــدس، ولقل ــــي الق ــــیم ف ــــإن رئاســــتها الدینیــــة تق وهــــذا ، ف

 .7حتى تاریخ إعداد هذه الدراسة

ق كجانــــــب عریــــــ، یمكــــــن الحــــــدیث فــــــي األردن بشــــــكل إیجــــــابي عــــــن المســــــیحیة

ــــــدعوة المســــــیحیة ــــــى لل ــــــدایات األول ــــــي أعمــــــاق الب ــــــاریخي یضــــــرب ف ــــــف كــــــان ، وت وكی

حتــــى إنــــه كـــان كثیــــر مــــن الهــــاربین مــــن ، المحـــیط األردنــــي فضــــاء حــــراك هـــذه الــــدعوة

ولعـــــل ، یلجـــــأون الـــــى األردن، قمـــــع اإلمبراطـــــور الرومـــــاني لهـــــذه الـــــدعوة فـــــي بـــــدایاتها

الحتضــــــــان شــــــــاهد علــــــــى هــــــــذا ا، ومكــــــــانهم جنــــــــوب عمــــــــان، قصــــــــة أهــــــــل الكهــــــــف

وهــــــذا ینطبــــــق أیضــــــا فــــــي جــــــدارا فــــــي ، وٕارثــــــه كجــــــزء مــــــن ذاكــــــرة المكــــــان، التــــــاریخي

وكلهــــــا أمــــــاكن تحفــــــر عمیقــــــا فــــــي وجــــــدان ، ومكــــــاور، ولســــــتب، وطبقــــــة فحــــــل، ربــــــدإ

دون ، مــــــع المســــــیحیة بكــــــل طوائفهــــــا، واالنســــــجام، وعیــــــا بــــــالقبول، المجتمــــــع األردنــــــي

معهــــــــا كجــــــــزء مــــــــن ثقافــــــــة وانســــــــجام ، وتعــــــــایش، بــــــــل بمحبــــــــة، وال نفــــــــور، حساســــــــیة

 المنطقة بشكل عام.

ألنـــــه ال یحمـــــل بعـــــدا ، بـــــال طائفیـــــة، وهنـــــا یمكـــــن اإلشـــــارة الـــــى التنـــــوع الـــــدیني

فهـــــو ال ، أو صـــــراع فـــــي القـــــیم أو الثـــــروة أو الســـــلطة، أو تنـــــازع، وال تنـــــافس، سیاســـــیا

ـــــوع فـــــي المعتقـــــدإیشـــــیر فـــــي األردن إال  ـــــى تن ـــــین األفـــــراد ، ل ـــــة ب وفـــــي الممارســـــة الدینی

ـــــاوالجم ـــــه ومـــــن خـــــالل الدســـــتور والقـــــوانین، اعـــــات هن ـــــم حفـــــظ الســـــقف ، ألن ـــــا إت یجابی

 وتم تعزیزه من خالل القوانین. ، لهذا التنوع
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، ویحفــــــظ الدســــــتور األردنــــــي للكنــــــائس المســــــیحیة حقهــــــا فــــــي تأســــــیس محاكمهــــــا

كمـــــــا تعفــــــــى ، ویعتـــــــرف لهـــــــا بالصـــــــالحیات فـــــــي أمـــــــور األحـــــــوال الشخصـــــــیة والوقـــــــف

ویحـــــــــق ، شـــــــــأنها فــــــــي ذلــــــــك شــــــــأن المســــــــاجد، ئبالكنــــــــائس مــــــــن كثیــــــــر مــــــــن الضــــــــرا

، ومدارســـــــهم كمـــــــا یشـــــــاؤون، أن یبنـــــــوا كنائســـــــهم، للمســـــــیحیین وفـــــــق الدســـــــتور والقـــــــانون

شـــــــأنهم فـــــــي ذلـــــــك ، ومستشـــــــفیاتهم، وهیئـــــــاتهم الثقافیـــــــة، وأن یقیمـــــــوا جمعیـــــــاتهم الخیریـــــــة

ــــة مــــن المــــواطنین ــــة. ویحــــق ولهــــم أن یمارســــوا شــــعائره، شــــأن الغالبی ــــة بكــــل حری م الدینی

ـــــــــدوائر ، واألمـــــــــن، والشـــــــــرطة، الجیشبـــــــــن المســـــــــیحي األردنـــــــــي أن یلتحـــــــــق مـــــــــواطلل وال

وتحفـــــــظ القـــــــوانین المرعیـــــــة للمســـــــیحیین فـــــــي األردن تمثـــــــیال فـــــــي ، الرســـــــمیة والحكومیـــــــة

ــــس النــــواب ــــس األعیــــان، مجل ــــه یكــــون ، ومجل أو  فــــي الحكومــــات المشــــكلة وزیــــركمــــا أن

ـــــر  ـــــو ، مســـــیحیان عرفـــــا ناوزی ـــــدة فـــــي ن فـــــي إضـــــافة الـــــى أنهـــــم ممثل ـــــع وأمـــــاكن عدی مواق

 والمؤسسات العامة المهمة.، ادارة البنوك

باألمـــــــاكن ، وشـــــــعبي، واهتمـــــــام رســـــــمي، حـــــــرص، كمـــــــا أنـــــــه یوجـــــــد فـــــــي األردن

، وموقـــــــع عمــــــاد الســــــید المســــــیح فــــــي المغطـــــــس، المســــــیحیة المقدســــــة مثــــــل جبــــــل نبــــــو

مــــنح كمــــا تــــم ، وموقــــع استشــــهاد النبــــي یوحنــــا المعمــــدان فــــي مكــــاور، ومقــــام النبــــي ایلیــــا

 العدید من الكنائس المواقع المجانیة إلقامة األدیرة والكنائس.

وفــــــي الثقافــــــة ، ن فــــــي كثیــــــر مــــــن القــــــرى والمــــــدن األردنیــــــةو ن ینتشــــــر والمســــــیحیو 

ــــــرّدد  الشــــــعبیة ــــــي األردن تت ــــــةف ــــــة االنســــــجام مــــــع المجتمــــــع، قصــــــص تراثی ، تعكــــــس حال

ــــــتهم بالمســــــلمین ــــــث، والعشــــــائر، ومــــــن أســــــماء العــــــائالت، وطبیعــــــة عالق بعــــــض أن  حی

كمــــا أنــــه فــــي المناســــبات المســــیحیة كعیــــد ، نمســــیحیو  و العشــــائر یوجــــد فیهــــا مســــلمون

هنــــــاك تعبیــــــر واضــــــح لتلــــــك االحتفــــــاالت تظهــــــر مــــــن ، وغیرهــــــا، ورأس الســــــنة، المــــــیالد

وغیرهـــــا مـــــن ، ومجســـــمات تحـــــاكي بابـــــا نویـــــل، واإلنـــــارات، خـــــالل أشـــــجار عیـــــد المـــــیالد

 32 



ــــــــة ــــــــة الثقافی ــــــــال، المظــــــــاهر الدینی ــــــــتم االحتف ــــــــى المســــــــتوى المســــــــیحي ی مــــــــع ، فیهــــــــا عل

ـــــوع ثقـــــافي  ـــــى تن ـــــذي یشـــــیر ال ـــــي لهـــــذا الجانـــــب ال ـــــاف الشـــــعب األردن ـــــة أطی مشـــــاركة بقی

 هو من صلب حالة التسامح والتعایش بین المسیحیین والمسلمین.

ــــــي بعــــــض القــــــرى و ال یســــــتغرب مــــــن وجــــــود المســــــجد والكنیســــــة جنبــــــا الــــــى ، ف

ـــــب فـــــي ، المـــــدخل واحـــــد للمســـــجد والكنیســـــة، مـــــثال نـــــه فـــــي قریـــــة الـــــرمیمینإحتـــــى ، جن

كنیســـــة ســـــیدة الجبـــــل تقـــــع مقابـــــل  نجـــــد، وفـــــي قریـــــة عنجـــــرة فـــــي عجلـــــون، انســـــجام تـــــام

 وكل یتعایش مع اآلخر في وئام كامل.، المسجد الكبیر في القریة

وغالبیـــــة المـــــواطنین ، تقـــــع بـــــین عمـــــان والســـــلط، وهـــــي بلـــــدة، أمـــــا فـــــي الفحـــــیص

یعـــــد مـــــن أنشـــــط األندیـــــة الثقافیـــــة ، قـــــافي فیهـــــافـــــإن نـــــادي الفحـــــیص الث، فیهـــــا مســـــیحیون

الـــــذي ، وقـــــد انبثـــــق عنـــــه مهرجـــــان الفحـــــیص الثقـــــافي، فـــــي المملكـــــة األردنیـــــة الهاشـــــمیة

ــــة ــــرا مــــن أشــــكال الثقاف ــــافي، یعكــــس كثی ــــى مســــتوى الفحــــیص، والحــــراك الثق ویتعــــداه ، عل

 بشكل ثقافي حضاري متمیز.، والعربي، على المستوى المحلي

ــــــّد مــــــن اإلشــــــارة  ــــــاع المســــــیحیة والمســــــلمین وال ب ــــــین أتب ــــــا إلــــــى أن التفاعــــــل ب هن

، یشــــــّكل جــــــزًءا مــــــن المدّونــــــة الشــــــعبیة التــــــي یتــــــداولها النــــــاس فــــــي أحــــــادیثهم وأســــــمارهم

ـــــة ـــــي الجوانـــــب االجتماعی ـــــر مســـــبوق ف وقـــــد تتعـــــداها إلـــــى الدینیـــــة ، وتعكـــــس تفـــــاعال غی

 في كثیر من األحیان.

 

 الشراكسة
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ـــــــــي النســـــــــیج األوبعـــــــــد المســـــــــیحیین العـــــــــرب  ـــــــــيف ـــــــــأتي، ردن وهـــــــــم ، الشـــــــــركس ی

ــــى الــــوطن العربــــي أتــــوا، مســــلمون ســــنة غیــــر عــــرب جنــــوب ، مــــن القوقــــاز، مهــــاجرین ال

وهـــــــــم ، واســـــــــتقر بعـــــــــض مـــــــــنهم فـــــــــي األردن، أیـــــــــام األمبراطوریـــــــــة العثمانیـــــــــة، روســـــــــیا

، وانــــــدمجوا فــــــي ثقافــــــة المجتمــــــع األردنــــــي، ویتقنــــــون اللغــــــة العربیــــــة، یحتفظــــــون بلغــــــتهم

 ة.ألف نسم 120وعددهم حوالي 

ـــــى األردن ـــــدوم الشـــــركس ال ـــــاریخ ق ـــــى ت ـــــالعودة ال ـــــدء باإلشـــــارة الـــــى ، وب یمكـــــن الب

وقـــــد أقامـــــت هـــــذه ، م1869أن أول قافلـــــة شركســـــیة قـــــدمت الـــــى األردن كـــــان فـــــي عـــــام 

ولــــم یكــــن معهــــم ســــوى بعــــض المتــــاع ، فــــي المــــدرج الرومــــاني، القافلــــة فــــي وادي عمــــان

 البسیط من األلبسة والوسائد الى جانب أسلحتهم.

جـــــــدون فـــــــي افهـــــــم متو ، یعـــــــیش الشراكســـــــة فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن منطقـــــــة فـــــــي األردن

وغیرهــــــــــا مــــــــــن ، والرصــــــــــیفة، ونــــــــــاعور، وجــــــــــرش، وصــــــــــویلح، ووادي الســــــــــیر، عمــــــــــان

ـــــــد حصـــــــلوا علـــــــى ـــــــي األردن. وق ـــــــدة  األمـــــــاكن ف ـــــــازات عدی ـــــــواحي الثقافیـــــــة امتی مـــــــن الن

ي جهــــــــاز الدولــــــــة فكثیــــــــر مــــــــنهم یشــــــــغل مناصــــــــب علیــــــــا فــــــــ، واالقتصــــــــادیة والسیاســــــــیة

ولهـــــــــم حریـــــــــة فـــــــــي تشـــــــــكیل هیئـــــــــاتهم وجمعیـــــــــاتهم  ظـــــــــائف الحكومیـــــــــة والعســـــــــكریةوالو 

ـــــدیتهم ـــــافتهم، وأن ـــــى لغـــــتهم وثق ـــــذي  مإال أنهـــــ، وقـــــد حـــــافظوا عل ـــــدمجوا فـــــي المجتمـــــع ال ان

ــــــه ــــــوتهم، وجــــــدوا فی ــــــنهم، یحتفظــــــون بلغــــــتهم فــــــي تعــــــامالتهم داخــــــل بی لكــــــنهم ، وفیمــــــا بی

عــــــاداتهم وأعــــــرافهم داخــــــل  وهــــــم یحــــــافظون علــــــى، یتقنــــــون اللغــــــة العربیــــــة اتقانــــــا كــــــامال

بتــــــدریس اللغــــــة  ویقومــــــون، واألندیــــــة، د مــــــن الجمعیــــــاتوقــــــد أسســــــوا العدیــــــ، مجتمعــــــاتهم

ویوجــــــد لهــــــا ســــــبعة ، مثــــــل الجمعیــــــة الخیریــــــة الشركســــــیة فــــــي عمــــــان، الشركســــــیة فیهــــــا

، والنـــــــادي األهلـــــــي، ونـــــــادي الجیـــــــل الجدیـــــــد، فـــــــروع فـــــــي منـــــــاطق مختلفـــــــة فـــــــي األردن

، ویمثــــــل الشراكســــــة مجلــــــس عشــــــائري خــــــاص بهــــــم، سوجمعیــــــة أصــــــدقاء شــــــمال القفقــــــا
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انتشــــــار مثـــــال ذلــــــك و ، المحافظــــــة علـــــى تــــــراثهم الفنــــــيب وفـــــي اإلطــــــار الثقـــــافي یقومــــــون

ــــــــــرقص الشركســــــــــيا ــــــــــاك فرقــــــــــة ، ل ــــــــــة لحیــــــــــث هن ــــــــــرقص الشركســــــــــي التابعــــــــــة للجمعی ل

فــــــي  أعمالهــــــا وتعــــــرض، مــــــن تشــــــكیل التــــــراث فــــــي األردن اوصــــــارت جــــــزءً ، الشركســــــیة

األردن فـــــــي مهرجانـــــــات دولیـــــــة كجـــــــزء مـــــــن التـــــــراث الـــــــذي یعكـــــــس وتمثـــــــل ، التلفزیـــــــون

 حالة التنوع الثقافي في األردن.

ــــــــــاس الشركســــــــــي ــــــــــإن اللب ــــــــــى هــــــــــذا ف ــــــــــاس الفرســــــــــان ، ویضــــــــــاف ال خاصــــــــــة لب

هنـــــــاك حــــــــرس ملكـــــــي خــــــــاص و ، فـــــــي الــــــــدیوان الملكـــــــي الهاشــــــــميمعتمــــــــد ، الشراكســـــــة

ــــــــل جــــــــزءً ، بلبــــــــاس شركســــــــي ــــــــاء بالتشــــــــ، مــــــــن بروتوكــــــــول المكــــــــان ایمث ــــــــه احتف كیل وفی

والحفـــــاظ علیهــــا حتـــــى فـــــي أعلـــــى المســـــتویات فـــــي ، الشركســــي كجـــــزء مـــــن تنـــــوع الثقافـــــة

 األردن.

وقـــــد بـــــرز فـــــي الحیـــــاة العامـــــة األردنیـــــة العدیـــــد مـــــن الشخصـــــیات الشركســـــیة فـــــي 

 والفكریة واالجتماعیة واألدبیة.، والعسكریة، المجاالت السیاسیة

 

 الشیشان

ـــــــى األردنهـــــــاجر الشیشـــــــان  ، مـــــــن وطـــــــنهم األصـــــــلي فـــــــي القوقـــــــاز الشـــــــمالي ال

ـــــــدتهم اإلســـــــالمیة ـــــــاع مســـــــتمیت ضـــــــد الغـــــــزو ، متمســـــــكین بعقی ـــــــل ودف بعـــــــد جهـــــــاد طوی

ـــــة اإلســـــالمیة آنـــــذاك، القیصـــــري لـــــوطنهم األم ، وكانـــــت هجـــــرتهم تلـــــك إلـــــى حمایـــــة الدول

حیـــــــث أقـــــــرب األمكنـــــــة إلـــــــى ، إلـــــــى بـــــــالد الشـــــــام، إبـــــــان عهـــــــد اإلمبراطوریـــــــة العثمانیـــــــة

 وكـــــانوا بزعامـــــة غـــــرم ســـــلطان بـــــن شـــــوقي بـــــن إبـــــراهیم، رك اهللا حولهـــــاالقـــــدس التـــــي بـــــا

 .  ) م1903سنة (
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ـــــي القســـــم الشـــــرقي مـــــن شـــــمال القوقـــــاز ـــــالد الشیشـــــان تقـــــع ف ویحـــــدها شـــــرقا ، وب

وشــــــماال مقاطعــــــة ، وغربــــــا جمهوریــــــة أوســــــیتیا وكابــــــاردینو بلقــــــار، جمهوریــــــة الداغســــــتان

مــــــن قریــــــة تشیتشــــــن علــــــى  وجنوبــــــا جورجیــــــا. وقــــــد اشــــــتق اســــــم الشیشــــــان، اســــــتافروبول

كمــــــا یطلــــــق ، أو وینــــــاخ، ویطلــــــق الشیشـــــان علــــــى أنفســــــهم اســــــم نختشـــــي، نهـــــر أرغــــــون

ـــــیهم كـــــذلك اســـــم كیتســـــي ـــــدون ، عل ـــــا ممـــــرات ماكال ـــــذین یعیشـــــون حالی وهـــــم األنجـــــوش ال

ــــى نهــــر التیــــرك كانــــت تســــمى ، وأرغــــون ــــة كبیــــرة عل وقــــد اشــــتق اســــم األنجــــوش مــــن قری

علــــــــى انفســــــــهم اســــــــم الغلغــــــــاي أو المــــــــور أي الجبلــــــــي.  ویطلــــــــق األنجــــــــوش، اجوشــــــــتا

 والشیشان واألنجوش هم شعب واحد من الشعوب القوقازیة األصیلة.

مـــــن ، وقـــــد اختـــــار الفـــــوج األول مـــــن المهـــــاجرین الـــــذین جـــــاءوا عـــــن طریـــــق البـــــر

لیبحثــــــوا لهــــــم عـــــــن ، وبطلــــــب مـــــــن الســــــلطات التركیــــــة، ســــــبعة منــــــدوبین عــــــنهم، بیــــــنهم

، وانتقلـــــوا فـــــي الـــــدیار العثمانیـــــة، لیســـــكنوا فیهـــــا، ومناســـــبة، حـــــدأراض خالیـــــة ال یملكهـــــا أ

ــــــة ــــــى وصــــــلوا الطفیل ــــــوب األردن، حت ــــــي جن ــــــتهم هــــــذه ، ووادي موســــــى ف واســــــتغرقت رحل

ــــة ــــاء، حــــوالي ســــنة كامل ــــة حــــوض نهــــر الزرق ــــة مــــنهم منطق ــــار ثالث مــــن الرصــــیفة ، فاخت

حیـــــث  ،والحجـــــاز، وقریبـــــة الـــــى القـــــدس، لكونهـــــا مـــــن أرض الشـــــام، وحتـــــى عـــــین النمـــــرة

ــــا إ ــــة هــــم الحــــاج عبــــد اهللا، لــــى اهللا ومرضــــاة لــــهإن هجــــرتهم كانــــت تقرب ومحمــــد ، والثالث

 آقة (أوخ)). ــ  وغرم سلطان من بلدة (كیشني، جعفر

ــــة المنطقــــة الســــتیعاب كــــل  ــــم یرضــــوا بــــالموقع لعــــدم كفای أمــــا األربعــــة البــــاقون فل

وأصــــــــحاب بــــــــن نوســــــــلخان مــــــــن ، وهــــــــم جمــــــــي خــــــــان مــــــــن كیشــــــــني آقــــــــة، المهــــــــاجرین

وســـــعد اهللا مـــــن اشـــــخ ، وعیـــــل صـــــلو (علـــــي صـــــالح الـــــدین) مـــــن زنـــــدق، اتشـــــیلق أقـــــةغ

 .شرق تركیاــ  وقد تم اسكان أتباع هؤالء األربعة في والیتي بتلز ومش، أویل
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تعهـــــــدت الحكومـــــــة التركیـــــــة بعـــــــد ذلـــــــك بإعطـــــــاء الـــــــذین اختـــــــاروا حـــــــوض نهـــــــر 

وقـــــد كــــــان ، نفقـــــات الســــــفر واالنتقـــــال الیهــــــا علـــــى أن یتحملــــــوا، هنــــــاك يالزرقـــــاء أراضـــــ

 لیســـــــــدوا الفـــــــــراغ الحاصـــــــــل فـــــــــي تلـــــــــك، ســـــــــكانهم مكـــــــــان األرمـــــــــنإاألتـــــــــراك یفضـــــــــلون 

ـــــبهم، األراضـــــي ـــــى طل ـــــات ، ولكـــــنهم أصـــــروا عل ـــــاء بعرب ـــــى منطقـــــة نهـــــر الزرق ـــــوا ال ورحل

تجرهــــا الثیــــران فــــي مــــدة تزیــــد علــــى الثالثــــة أشــــهر. وهكــــذا تــــم االســــتقرار واالعمــــار فــــي 

قـــــــاء مـــــــن قبـــــــل المهـــــــاجرین الـــــــذین وصـــــــلوا الیهـــــــا بزعامـــــــة الحـــــــاج عبـــــــد اهللا مدینــــــة الزر 

، وكــــــانوا مــــــن أتبــــــاع الطریقــــــة النقشــــــبندیة، م1903آذار ســــــنة  21(ایــــــدل ســــــولت) فــــــي 

وشــــق القنــــوات لســــقایة ، باشــــروا ببنــــاء الــــدور لهــــم قــــدوكــــان الحــــاج عبــــد اهللا مرشــــدهم. و 

، راضـــــــي البعلیـــــــةاألراضـــــــي التـــــــي صـــــــارت ملكـــــــا لهـــــــم. ولكـــــــن قســـــــما مـــــــنهم فضـــــــل األ

تحاشــــــیا للمشــــــاكل التــــــي كانــــــت تنــــــتج عــــــن ، وتركــــــوا أراضــــــیهم فــــــي وادي نهــــــر الزرقــــــاء

وأسســـــوا مدینـــــة صـــــویلح ، وذهبـــــوا الـــــى منطقـــــة صـــــویلح، فـــــي بعـــــض األحیـــــان، الســـــقایة

 م. 1906هناك عام 

ـــــذین كـــــانوا قـــــد ســـــكنوا فـــــي  وبعـــــد عـــــدة ســـــنوات حضـــــر قســـــم مـــــن المهـــــاجرین ال

ــــــاء ــــــى الزرق ــــــة مــــــوش ال ــــــراهیموكــــــانو ، والی ــــــن اب ــــــن شــــــوقي ب ، ا بزعامــــــة غــــــرم ســــــلطان ب

ـــــــد اهللا أن یطـــــــالبوا -وكلهـــــــم أصـــــــلهم مـــــــن غاتشـــــــیلق ـــــــة. وعـــــــرض علـــــــیهم الحـــــــاج عب أق

مــــام ومختــــار الزرقــــاء إوأرســــل مــــع غــــرم ســــلطان ، باألراضــــي التــــي تركهــــا أهــــل صــــویلح

وافــــــق الــــــوالي فــــــي ، وبعــــــد جهــــــود ومثــــــابرة مــــــن غــــــرم ســــــلطان، الـــــى الــــــوالي فــــــي الشــــــام

، م1911وهكـــــذا أسســـــوا بلـــــدة الســـــخنة ســـــنة ، ء تلـــــك األراضـــــي لهـــــمالشـــــام علـــــى إعطـــــا

ووضــــــعوا وثیقــــــة تــــــنظم حیــــــاتهم االجتماعیــــــة والزراعیــــــة والرعــــــي وكثیــــــر مــــــن التفاصــــــیل 

 م. 1911آب  4هـ الموافق 1329شعبان سنة  8الحیاتیة في 
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ـــــــــاء ـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن الزرق ، وصـــــــــویلح، والســـــــــخنة، والشیشـــــــــان اآلن موجـــــــــودون ف

ــــــدیهم لغــــــة ، واألزرق ــــــي تفرعــــــت عــــــن لغــــــة ، خاصــــــة بهــــــم هــــــي اللغــــــة الشیشــــــانیةول الت

یســــــتخدمون هــــــذه اللغــــــة ، التــــــي تفرعــــــت منهــــــا كــــــل اللغــــــات القوقازیــــــة، النــــــاخ األصــــــلیة

ولـــــدیهم لباســــــهم ، اا تاًمـــــتقاًنـــــإبینمـــــا یتقنــــــون اللغـــــة العربیـــــة ، وفـــــي بیـــــوتهم، فیمـــــا بیـــــنهم

دیهم عـــــــادات ولـــــــ، وبقیـــــــة الشـــــــعوب القوقازیـــــــة، التقلیـــــــدي وهـــــــو شـــــــبیه بلبـــــــاس الشـــــــركس

ـــــد خاصـــــة بهـــــم ـــــه، وتقالی ـــــذي یعیشـــــون فی ـــــي ال ـــــي المجتمـــــع األردن ـــــدمجون ف ، ولكـــــنهم من

، ولــــــدیهم كافـــــــة الحقــــــوق السیاســـــــیة، مـــــــن النســــــیج المجتمعـــــــي احقیقًیــــــ اویشــــــكلون جـــــــزءً 

داریــــــــة إویتقلــــــــدون مناصــــــــب ، وهــــــــم ممثلــــــــون فــــــــي البرلمــــــــان، والثقافیــــــــة، واالجتماعیــــــــة

 اعشـــــــــائری اكمـــــــــا أن لهـــــــــم مجلســـــــــ، الســـــــــفراءو ، والمـــــــــدراء، ومـــــــــنهم الـــــــــوزراء، وسیاســـــــــیة

ولهــــم ، حصــــاء غیــــر رســــميإوهــــو ، یمــــثلهم. ویبلــــغ عــــددهم تقریبــــا  عشــــرة آالف نســــمة

وتـــــأثرهم ، رغـــــم انـــــدماجهم بـــــالمجتمع األردنـــــي، عـــــاداتهم وتقالیـــــدهم التـــــي یحتفظـــــون بهـــــا

ــــدیهم أكالتهــــم الشــــعبیة الخاصــــة بهــــم، بكثیــــر مــــن المالمــــح العربیــــة والتــــي هــــي فــــي ، ول

ـــــــى البـــــــیض واللحـــــــوم إ، أغلبهـــــــا تتضـــــــمن علـــــــى الخبـــــــز والحلیـــــــب ومشـــــــتقاتها ضـــــــافة ال

، وأشـــــــهر أكالتهـــــــم تســـــــمى (جلـــــــنش) وتتكـــــــون مـــــــن عجـــــــین ودجـــــــاج ومرقـــــــة، والبطاطـــــــا

كجــــــزء ، وهنـــــاك أكـــــالت أخـــــرى مثـــــل (كـــــرزنش) و (دلـــــنش). ولـــــدیهم رقصـــــهم الخـــــاص

لــــــــى حیــــــــث یعتمــــــــد الــــــــرقص الشیشــــــــاني ع، مــــــــن فلكلــــــــورهم وفنــــــــونهم وتــــــــراثهم الشــــــــعبي

 حركات الراقصین المعتمدة على الطبل وموسیقى األوكوردیون.  

 األرمن

یعـــــود اســـــتیطان األرمـــــن فـــــي األردن الـــــى حـــــرب اإلبـــــادة التـــــي شـــــنتها الســـــلطات 

ــــــــارا مــــــــن  ــــــــى اعتب نیســــــــان  14العثمانیــــــــة ضــــــــد األرمــــــــن إبــــــــان الحــــــــرب العالمیــــــــة األول
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ـــــــــى أواخـــــــــر العـــــــــام ، م1915 ـــــــــى حت ـــــــــة أول ـــــــــي مرحل الي م حـــــــــو 1916وراح ضـــــــــحیتها ف

 ملیون ونصف الملیون أرمني. 

لـــــى األردن حضـــــرت مجموعـــــة عـــــائالت أقامـــــت فـــــي إفـــــي بدایـــــة هجـــــرة األرمـــــن 

، بضــــــیافة وحمایــــــة المرحــــــوم عبــــــد اهللا باشــــــا الشــــــریدة، شــــــمال األردن، دیــــــر أبــــــي ســــــعید

وقــــــــد وجــــــــدوا ، وابــــــــن القائــــــــد المحلــــــــي المعــــــــروف كلیــــــــب الشــــــــریدة، النائــــــــب المخضــــــــرم

قامــــــة واالســــــتقرار فــــــي لمســــــاعدتهم فــــــي اإل، الشــــــمال ومنــــــاطق تعاطفـــــا مــــــن أبنــــــاء قــــــرى

أعـــــــدادهم فـــــــي خمســـــــینات وســـــــتینات القـــــــرن الماضـــــــي حـــــــوالي عشـــــــرة  تاألردن. وكانـــــــ

ویبلـــــــغ عـــــــددهم ، لكـــــــن أعـــــــدادهم تناقصــــــت بســـــــبب الهجـــــــرة الــــــى الغـــــــرب، آالف نســــــمة

ورغـــــــم ، یقطـــــــن غـــــــالبیتهم فـــــــي عمـــــــان، الیـــــــوم حـــــــوالي ثالثـــــــة آالف وخمســـــــمائة نســـــــمة

إال أنهــــم ینتشــــرون فــــي كثیــــر مــــن جبــــال ، فــــي األشــــرفیة فــــي عمــــان باســــمهمحــــي وجــــود 

، یوجــــد بعــــض مــــنهم فــــي الزرقــــاء، ولــــیس فــــي منطقــــة محــــددة واحــــدة، عمــــان ومناطقهــــا

ــــة المهــــن، والكــــرك، ومأدبــــا، والرصــــیفة ــــد والعقبــــة. ویعملــــون فــــي كاف لكــــنهم برعــــوا ، وٕارب

ـــــوغرافي ـــــي مهـــــن الصـــــیاغة والتصـــــویر الفوت ـــــى نحـــــو خـــــاص ف وأعمـــــال ، والخیاطـــــة، عل

 المیكانیك.

وهــــــــم مــــــــن الطوائــــــــف ، األرمــــــــن األردنیــــــــون فــــــــي غــــــــالبیتهم العظمــــــــى أرثــــــــوذكس

كــــــانوا فــــــي ثالثینیــــــات القــــــرن الماضــــــي یقیمــــــون ، هــــــا فــــــي األردنبالمســــــیحیة المعتــــــرف 

ـــــل النظیـــــف یســـــتخدم كمدرســـــة وككنیســـــة ، شـــــعائرهم الدینیـــــة فـــــي مبنـــــى صـــــغیر فـــــي جب

بنــــاء كنیســــتهم التــــي مــــا تــــزال موجــــودة  م انتهــــوا مــــن1968وفــــي العــــام ، فــــي یــــوم األحــــد

حالیـــــا "كنیســـــة القـــــدیس تـــــاتیوس" فـــــي جبـــــل األشـــــرفیة. ویـــــدیر شـــــؤون الطائفـــــة األرمنیـــــة 

ـــــــــذ ســـــــــنة  ـــــــــة األرثوذكســـــــــیة من ـــــــــة األرمنی ـــــــــس الطائف ـــــــــي األردن مجل برئاســـــــــة ، م1968ف

ــــــذي أصــــــبح العــــــام  م نائــــــب بطریــــــرك األرمــــــن فــــــي 1974المطــــــران فوهــــــان طوبلیــــــان ال
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درســـــة لألرمـــــن فـــــي جبـــــل النظیـــــف بعمـــــان فـــــي الثالثینـــــات مـــــن القـــــدس. أسســـــت أول م

مدرســـــة صـــــغیرة. والمدرســـــة الحالیـــــة فـــــي جبـــــل فـــــي الرصـــــیفة  توكانـــــ، القـــــرن الماضـــــي

ولــــــدیها ، م1962افتتحــــــت عــــــام ، یوزباشــــــیان كولبنكیــــــان)ابتدائیــــــة مختلطــــــة (، األشــــــرفیة

ویـــــــتعلم فیهـــــــا ، وتـــــــدرس حتـــــــى الصـــــــف الســـــــادس األساســـــــي، مجـــــــاورة لهـــــــاالروضـــــــتها 

ضــــــافة الــــــى منهــــــاج وزارة التربیــــــة والتعلــــــیم. أمــــــا إ، التالمیــــــذ اللغــــــة والتــــــاریخ األرمنیــــــین

مدرســــة الرصـــــیفة فقـــــد أسســــها صـــــموئیل أغاســـــیربیكیان الــــذي عـــــرف باســـــمه المختصـــــر 

روضـــــة ومدرســـــة مختلطـــــة تـــــدرس حتـــــى  وبجـــــواره حیـــــث بنـــــى لنفســـــه بیتـــــا، ســـــمیر آغـــــا

 الصف الرابع االبتدائي.

ـــــات ـــــي األردن وقـــــد أنشـــــأت نســـــاء أرمنی ـــــة للســـــیدات ف ـــــة األرمنی ـــــة الخیری ، الجمعی

سســـــت أوهـــــي امتـــــداد لجمعیـــــة لهـــــن كانـــــت قـــــد ، ومقرهـــــا فـــــي األشـــــرفیة، م1965عـــــام 

 وتغیر اسمها عدة مرات.، م1947سابقا في عام 

ــــــادي الهــــــومنتمن الریاضــــــي عــــــام  ــــــتح مقــــــره ، م1945كمــــــا أســــــس األرمــــــن ن وافت

عـــــة احتفـــــاالت وقاعـــــة اجتماعـــــات ولـــــه ملعـــــب وقا، م1967الحـــــالي فـــــي األشـــــرفیة عـــــام 

ومكتبــــــة. والنــــــادي الثــــــاني لألرمــــــن هــــــو النــــــادي الــــــوطني الریاضــــــي الــــــذي أســــــس عــــــام 

ـــــي األشـــــرفیة عـــــام ، م1955 ـــــتح مقـــــره الحـــــالي ف ونشـــــط هـــــذا النـــــادي مـــــن ، م1974وافت

ونشـــــط فـــــي ، خـــــالل تشـــــكیل فرقـــــة للـــــرقص األرمنـــــي فـــــي المرحلـــــة األولـــــى بعـــــد تأسیســـــه

ویقـــــــدم خـــــــدمات اجتماعیـــــــة وثقافیـــــــة ، بلعبـــــــة الشـــــــطرنجثـــــــم ، مرحلـــــــة مـــــــا بلعبـــــــة الســـــــلة

 أیضا.  

ــــــع األرمــــــن فــــــي األردن مــــــن خــــــالل المؤسســــــات ا و ــــــة یمكــــــن تلخــــــیص واق لثقافی

ـــــــافتهم، والتعلیمیـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــم ـــــــي تعبـــــــر عـــــــنهم وعـــــــن ثق إذ إّن لهـــــــم مدرســـــــتین ، الت
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ـــــــدائیتین ـــــــادیین ریاضـــــــیی، وكنیســـــــتین، ابت ـــــــة. وهـــــــم یتعلمـــــــون اللغـــــــة ، نون ـــــــة خیری وجمعی

 ویتحدثون األرمنیة الى جانب اللغة العربیة.   ، وتاریخهم في المدارس، األرمنیة

  الدروز (الموحدون)

ألــــــف نســــــمة )  عشــــــرین 20000( یبلــــــغ عــــــدد الــــــدروز فــــــي األردن حــــــوالي  

وأم ، وعمــــــان، والرصــــــیفة، والبــــــاقي فــــــي الزرقــــــاء، یقــــــیم نصــــــفهم تقریبــــــا فــــــي األزرق

ـــــة، القطـــــین ـــــة  تأســـــیس إمـــــارة شـــــرق ، والعقب والمفـــــرق. وقـــــد كـــــان لهـــــم دور فـــــي بدای

ن أول رئـــــــیس أول حكومـــــــة أردنیـــــــة تشـــــــكلت عـــــــام إحیـــــــث ، وبعـــــــد المملكـــــــة، األردن

كمـــــا تـــــولى قیـــــادة الجـــــیش درزي هـــــو فـــــؤاد ، هـــــو رشـــــید طلیـــــع، م كـــــان درزیـــــا1921

وعجــــــاج ، وكــــــذلك أصــــــبح األمیــــــر عــــــادل أرســــــالن رئیســــــا للــــــدیوان األمیــــــري، ســــــلیم

الـــــــدكتور ، ثـــــــم مـــــــدیرا للمطبوعـــــــات والنشـــــــر، عـــــــین مـــــــدیرا لالذاعـــــــة نـــــــویهض الـــــــذي

وبعــــده جــــاء فــــي نفــــس ، ســــلیم النجــــار الــــذي شــــغل منصــــب مــــدیر الخــــدمات الطبیــــة

 وبعد ذلك تسلموا مناصب كثیرة مهمة في الدولة.، الموقع فرید طلیع

ــــــدروز ــــــي تعــــــرف باســــــم ال ــــــة الت ــــــع أن تطلــــــق ، هــــــذه الطائف ــــــي الواق تفضــــــل ف

وبالمراتبیـــــــــة ، موحـــــــــدین). وهـــــــــم یعتقـــــــــدون بتناســـــــــخ األرواحعلـــــــــى نفســـــــــها اســـــــــم (ال

ــــــل االســــــماعیلیة یقســــــمون البشــــــر الــــــى  ــــــي التواصــــــل مــــــع اهللا. وهــــــم مث ــــــة ف التدریجی

ــــــأن أســــــرار  ــــــة الدینیــــــة. كمــــــا یؤمنــــــون ب ــــــم والمعرفــــــة الروحی طبقــــــات مــــــن حیــــــث العل

الظـــــــــاهر والبـــــــــاطن. والمعرفـــــــــة  -الكـــــــــون تنطـــــــــوي علـــــــــى مســـــــــتویین مـــــــــن المعرفـــــــــة

اح لكــــــــل البشــــــــر معرفتهــــــــا أو التعمــــــــق فیهــــــــا. ولكنهــــــــا وقــــــــف علــــــــى ال یتــــــــ ةالباطنــــــــ

، كمــــــا یأخــــــذ الــــــدروز الموحــــــدون، (العقــــــالء) المتبحــــــرین فــــــي شــــــؤون الــــــدین والــــــدنیا

ـــــــ، شـــــــأنهم شـــــــأن الشـــــــیعة والطوائـــــــف المتفرعـــــــة منهـــــــا ة) الـــــــذي یعطـــــــي بمبـــــــدأ (التقّی
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وذلـــــــك دفعـــــــا للضـــــــرر ، مـــــــا یـــــــؤمن بـــــــهلمـــــــؤمن الحـــــــق فـــــــي أال یكشـــــــف لآلخـــــــرین ا

 واألذى.  

ومـــــن جمعیـــــاتهم ، نشـــــط الـــــدروز فـــــي تأســـــیس الهیئـــــات الثقافیـــــة واالجتماعیـــــة

 وجمعیـــــــة الفقیـــــــر الـــــــدرزي، م1967عـــــــام الجمعیـــــــة األزرق الخیریـــــــة التـــــــي تأسســـــــت 

، مــــــن عملهـــــا الــــــى عمــــــان اونقلــــــت جـــــزءً ، م1939التـــــي تأسســــــت فـــــي األزرق عــــــام 

ـــــــــة الخمســـــــــینات عمـــــــــل. والجمعیـــــــــة الخیریـــــــــة وتوقفـــــــــت عـــــــــن ال، وبقیـــــــــت فـــــــــي مرحل

وهنــــــــاك كــــــــذلك جمعیــــــــة الحكمــــــــة ، م1969تأسســــــــت عــــــــام ، فــــــــي عمــــــــان، العربیــــــــة

وجمعیـــــــة ســـــــیدات األزرق للتنمیـــــــة االجتماعیـــــــة. ، الخیریـــــــة فـــــــي الزرقـــــــاء والرصـــــــیفة

ـــــة ـــــة األزرق التعاونی ـــــة كـــــل مـــــن جمعی ـــــدروز التعاونی ـــــات ال ـــــة آل ، ومـــــن جمعی وجمعی

نـــــــادي األزرق ، والمنتـــــــدیات الثقافیـــــــةومـــــــن األندیـــــــة الریاضـــــــیة ، معـــــــروف التعاونیـــــــة

عــــــــــام الومنتــــــــــدى األزرق الثقــــــــــافي الــــــــــذي تأســــــــــس ، م1971عــــــــــام الالــــــــــذي تأســــــــــس 

ویقــــــام ســــــنویا ، م وهـــــو الــــــذي یقــــــوم یتنظــــــیم مهرجــــــان األزرق للثقافــــــة والفنــــــون1996

 في قلعة األزرق األثریة. 

 األكراد

أیـــــام ، بـــــدأ الوجـــــود الكـــــردي فـــــي األردن منـــــذ القـــــرن الثـــــاني عشـــــر المـــــیالدي
ــــــة األیوبیــــــة واســــــتمر تواجــــــدهم فــــــي الســــــلط والغــــــور فــــــي العصــــــر المملــــــوكي ، الدول

 وكثروا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین.، والعثماني

ویشــــــــیر الباحــــــــث محمــــــــد علــــــــي الصــــــــویركي الكــــــــردي فــــــــي كتابــــــــه "األكــــــــراد 
الـــــى أبـــــرز عوامـــــل مجـــــىء األكـــــراد ، األردنیـــــون ودورهـــــم فـــــي بنـــــاء األردن الحـــــدیث"

حیـــــث یبــــدأ بالنـــــداء الــــذي أطلقـــــه القائــــد المســـــلم الكـــــردي ، لــــى األردن عبـــــر التــــاریخا
وشـــــكلوا فرقـــــا فـــــي ، صـــــالح الـــــدین األیـــــوبي لمقاومـــــة الغـــــزو الصـــــلیبي فـــــي المنطقـــــة
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ومنهـــــا الفرقـــــة الهكاریـــــة الكردیـــــة التـــــي أســـــكنها صـــــالح الـــــدین األیـــــوبي فـــــي ، جیشـــــه
ــــــي غــــــور األردن ــــــة تحركــــــات الصــــــلیبیین ف ــــــك حــــــارة ، الســــــلط لمراقب ــــــوا بعــــــد ذل وكون

وانتقـــــل بعـــــض أحفـــــادهم الــــــى القـــــدس فـــــي العصـــــر المملـــــوكي. كمــــــا ، خاصـــــة بهـــــم
صـــــــفوف الجـــــــیش بفـــــــي عصـــــــر الدولـــــــة العثمانیـــــــة التحقـــــــت عناصـــــــر مـــــــن األكـــــــراد 
ـــــــدرك والجهـــــــاز اإلدراي ـــــــة األمـــــــوال، وقـــــــوى ال ـــــــرن التاســـــــع ، وجبای وخاصـــــــة فـــــــي الق

ـــــى شـــــرقي ـــــة ادارتهـــــا عل ـــــة العثمانی ـــــدما بســـــطت الدول ـــــث خـــــدم ، األردن عشـــــر عن حی
وبعــــــد زوال الحكــــــم التركــــــي ، وتــــــزوج بعضــــــهم مــــــن ســــــكان المنطقــــــة، األكـــــراد هنــــــاك

ــــى بالدهــــم. كمــــا أن جــــزءً  ــــي األردن علــــى العــــودة ال مــــنهم قــــدم  افضــــلوا االســــتقرار ف
ـــــى األردن  مـــــن حـــــي األكـــــراد بدمشـــــق لالشـــــتغال بالتجـــــارة ، ومـــــن أمـــــاكن أخـــــرى، ال

ــــــــدو ــــــــام مــــــــن ، مــــــــع الفالحــــــــین والب ــــــــي تجــــــــارة األغن ــــــــث نشــــــــط أكــــــــراد دمشــــــــق ف حی
ونتیجـــــــة ، وجعلـــــــوا منهـــــــا مركـــــــزا حیویـــــــا لنشـــــــاطهم، ربـــــــدإاألناضـــــــول الـــــــى أســـــــواق 

 ووســـــــعوا تجـــــــارتهم، لنجـــــــاح هـــــــذا النشـــــــاط التجـــــــاري اســـــــتقروا فـــــــي المـــــــدن األردنیـــــــة
مــــــن أصــــــحاب ، . كمــــــا جــــــاءت موجــــــة أخــــــرى مــــــن حــــــي األكــــــراد بدمشــــــقوأعمــــــالهم

ــــــوفر فــــــرص العمــــــل فــــــي ، إمــــــارة شــــــرق األردنبعــــــد تأســــــیس ، المهــــــن والمصــــــالح لت
، والخــــــط، والرســــــم، والتطریــــــز، حیــــــث نشــــــطوا فــــــي أعمــــــال الخیاطــــــة، تلــــــك المرحلــــــة

، لـــــى األردن طلبــــا لألمــــن والحمایـــــةإوصــــالونات الحالقــــة. وقــــد لجـــــأ بعــــض األكــــراد 
أو ، هربـــــــا مـــــــن المالحقـــــــة والثـــــــأر نتیجـــــــة الصـــــــراعات والنزاعـــــــات القبلیـــــــة الكردیـــــــةو 

كثــــــورة الشــــــیخ ســــــعید بیــــــران ، ثــــــورات الكردیــــــة فــــــي كردســــــتان تركیــــــانتیجــــــة لفشــــــل ال
كمـــــــــا أن انضـــــــــمام اكـــــــــراد ســـــــــوریا الـــــــــى الثـــــــــورة ضـــــــــد االســـــــــتعمار ، م1925عـــــــــام 

ـــــا لألمـــــن، الفرنســـــي وفـــــي ســـــبیل االبتعـــــاد ، اضـــــطرهم الـــــى اللجـــــوء الـــــى األردن طلب
 عن مالحقتهم من قبل السلطات الفرنسیة.

فـــــــي أنهـــــــم مـــــــن الجـــــــنس ، ملألكـــــــرد فـــــــي األردن خصوصـــــــیة عرقیـــــــة تمیـــــــزه

وجـــــاءوا مـــــن وطـــــنهم ، اآلري الـــــذي ینحـــــدر منـــــه الفـــــرس واألرمـــــن واألفغـــــان وغیـــــرهم

ـــــى بعضـــــهااألول  ـــــى اآلن ولهـــــم ، كردســـــتان ألســـــباب وظـــــروف مختلفـــــة أشـــــرنا إل حت
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، وفــــــي حــــــي األكــــــراد فــــــي دمشــــــق، أقــــــارب وأوالد عمومــــــة وأصــــــهار فــــــي كردســــــتان

اللبـــــاس الكـــــردي التقلیـــــدي فـــــي ویرتـــــدي بعضـــــهم ، ویتحـــــدث بعضـــــهم اللغـــــة الكردیـــــة

ویطلقــــــــــون األســــــــــماء الكردیــــــــــة علــــــــــى ، الخاصــــــــــة القومیــــــــــة األعیــــــــــادو ، المناســــــــــبات

آذار مـــــن كـــــل  21النیـــــروز) فـــــي فلـــــون ســـــنویا بـــــرأس الســـــنة الكردیـــــة (ویحت، أوالدهـــــم

ـــــــة كـــــــالطول ـــــــون الســـــــمات الكردی وكثافـــــــة ، وشـــــــكل الوجـــــــه، عـــــــام. ومـــــــا زالـــــــوا یحمل

والفخـــــــــر ، وحــــــــب الــــــــوطن، وحـــــــــدة المــــــــزاج، والعنــــــــاد، وشــــــــدة المــــــــراس، الحــــــــاجبین

ــــــــــدین.، والكــــــــــرم، والشــــــــــجاعة، باألجــــــــــداد ومــــــــــع  واحتــــــــــرام الصــــــــــدیق والجــــــــــار والوال

ــــــي األردن، خصوصــــــة األكــــــراد هــــــذه ــــــآلف كامــــــل ف ــــــي انســــــجام وت مــــــع ، إال أنهــــــم ف

، مشـــــــتركة كالـــــــدین الواحـــــــداألكثریـــــــة العربیـــــــة المســـــــلمة فـــــــي األردن لوجـــــــود قواســـــــم 

بحســــــب  كمــــــا أن لهــــــم الحــــــق، الیــــــد المتشــــــابهةالتقوالعــــــادات و ، والمصــــــاهرة والنســــــب

فـــــي المشـــــاركة فـــــي ، ومـــــن خـــــالل الممارســـــة علـــــى أرض الواقـــــع، الدســـــتور األردنـــــي

الســـــــلطة التنفیذیـــــــة والتشـــــــریعیة وتـــــــولي المناصــــــــب القیادیـــــــة واإلداریـــــــة العلیـــــــا فــــــــي 

 دنیة.مأجهزة الدولة العسكریة وال

ـــــراوح عـــــدداألكراد ـــــي األردن مـــــا بـــــین ( ویت ـــــف نســـــمة20-15ف یشـــــكلون ، ) أل

وغـــــــالبیتهم مســـــــلمون ، جمـــــــالي ســـــــكان األردنإ) % مـــــــن 0,4-0,3نســـــــبة حـــــــوالي( 

، ویتوزعـــــــون فـــــــي كثیـــــــر مـــــــن مـــــــدن األردن وقـــــــراه، ســـــــنة علـــــــى المـــــــذهب الشـــــــافعي

ـــــي عمـــــان وضـــــواحیها ـــــاك عـــــائالت مـــــنهم ف ـــــابلین، فهن ـــــاعور، وفـــــي المق ـــــادر ، ون وبی

، وغـــــــــــور الصـــــــــــافي، والكـــــــــــرك، والرصـــــــــــیفة، والزرقـــــــــــاء، والرجیـــــــــــب، وادي الســـــــــــیر

ــــــة، وبصــــــیرا، والشــــــوبك، ومعــــــان ــــــا، وریمــــــون، وجــــــرش، والعقب ، وعنجــــــرة، وعــــــین جن

ـــــة، والســـــلط، وثغـــــرة الجـــــب، وروضـــــة بســـــمة، والرویشـــــد، والمفـــــرق ، والشـــــونة الجنوبی

، ودیـــــــر ابـــــــي ســـــــعید، وحرثـــــــا، وســـــــحم الكفـــــــارات، وســـــــمر، وحكمـــــــا، وســـــــال، واربـــــــد
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، والمشــــــــارع، واســــــــكان وادي الیــــــــابس، والشــــــــونة الشــــــــمالیة، وتبنــــــــة، وجنــــــــین الصــــــــفا

، والرمثـــــــا، جحفیـــــــةو ، والصـــــــریح، والطیبـــــــة الشـــــــمالیة، مـــــــةوكری، والبـــــــاقورة، ووقـــــــاص

 وحوارة.، وعمراوة

، واالقتصـــــــــادیة، وقـــــــــد ســـــــــاهم األكـــــــــراد فـــــــــي األردن فـــــــــي الحیـــــــــاة السیاســـــــــیة

ـــــة ـــــة، والثقافی ـــــذ تأســـــیس االمـــــارة، واإلعالمی ـــــذكر مـــــنهم رشـــــید ، من ـــــذي وی المـــــدفعي ال

ــــــــي عــــــــام ان مــــــــدیرا كــــــــ ــــــــدفاع عــــــــام ، م1923لألمــــــــن العــــــــام ف ــــــــة وال ــــــــرا للداخلی ووزی

، م1965الملكـــــــي الهاشـــــــمي عـــــــام لـــــــبالط ا واألســـــــتاذ ســـــــعد جمعـــــــة وزیـــــــر، م1937

والــــــــدكتور یوســــــــف ذهنــــــــي وزیــــــــر ، م1967 لــــــــوزراء مــــــــرتین خــــــــالل عــــــــامورئــــــــیس ا

 والمهنـــــــــــــدس، م1974-1973لصـــــــــــــحة والشـــــــــــــؤون االجتماعیـــــــــــــة والعمـــــــــــــل عـــــــــــــام ا

والــــــــــدكتور أشــــــــــرف ، م1979-1976لزراعــــــــــة والتمــــــــــوین جمعــــــــــة وزیــــــــــر ا صــــــــــالح

واالســــــــتاذ ســــــــعد الــــــــدین جمعــــــــة ، م1998-1997لصــــــــحة لعــــــــامي الكــــــــردي وزیــــــــر ا

والعمیــــــــد حســــــــن ظاظــــــــا مســــــــاعد ، م1998-1997شــــــــؤون رئاســــــــة الــــــــوزراء وزیــــــــر 

 مدیر األمن العام.  

، یــــــةوفـــــي الحركــــــة الثقاف، كمـــــا أن لهــــــم مســــــاهمات فـــــي الســــــلك الدیبلوماســــــي

كمــــــا نـــــذكر أن مؤســــــس أول ، وعلــــــي ســـــیدو الكـــــردي، ونـــــذكر الكاتـــــب ســــــعد جمعـــــة

وأســــــس اســــــماعیل أشــــــهر دور الســــــینما فــــــي ، دار للنشــــــر هــــــو عبــــــدالرحمن الكــــــردي

، البتـــــراءو ، مثـــــل ســـــینما (دنیـــــا، األردن فـــــي مطلـــــع الخمســـــینات مـــــن القـــــرن العشـــــرین

تبعنــــا إســــهامات القائمــــة تطــــول لــــو ت، وســــینما زهــــران فــــي إربــــد، وزهــــران) فــــي عمــــان

 األكراد في الحیاة الثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة في األردن

، جمعیـــــة صـــــالح الـــــدین األیـــــوبي الخیریـــــة التـــــي تأسســـــت فـــــي عمـــــان وتعـــــد

ســــــــمیت وقــــــــد ، والتجمــــــــع لألكــــــــراد، هــــــــي الحاضــــــــنة للفعــــــــل االجتمــــــــاعي التطــــــــوعي
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ـــــزازا بالبطـــــل ـــــد قامـــــ اعت ـــــدین األیـــــوبي. وق ـــــد صـــــالح ال ت هـــــذه المســـــلم الكـــــردي القائ

ـــــــة علـــــــى خدمـــــــة األكـــــــراد فـــــــي األردن فـــــــي المجـــــــال االجتمـــــــاعي والثقـــــــافي ، الجمعی

، وعملــــــــت علــــــــى توثیــــــــق عــــــــرى األخــــــــوة والتعــــــــاون بــــــــین أفــــــــراد المجتمــــــــع الكــــــــردي

ــــــي ــــــة ، والمجتمــــــع األردن ــــــة مــــــن خــــــالل تشــــــكیل فرق ــــــة الكردی ــــــوعي والثقاف ونشــــــرت ال

الكردیـــــة فـــــي  صـــــالح الـــــدین الفلكلوریـــــة التـــــي قـــــدمت الـــــدبكات والرقصـــــات واألغـــــاني

ــــــاالت الرســــــمیة والوطنیــــــة ــــــروز، االحتف ــــــي عیــــــد النی ــــــدت دورات لتعلــــــیم ، وف كمــــــا عق

ونشــــــرت القــــــاموس  -الضــــــیاء-وأصــــــدرت مجلــــــة عنوانهــــــا "بینــــــاهي"، اللغــــــة الكردیــــــة

وأصــــــدرت تقویمــــــا ، م1985الكــــــردي الحــــــدیث لألســــــتاذ علــــــي ســــــیدو الكــــــردي عــــــام 

مهرجانـــــــات الفنیـــــــة وشـــــــاركت فـــــــي ال، ســـــــنویا یتضـــــــمن شـــــــیئا مـــــــن التـــــــراث الكـــــــردي

 والخطابیة في المناسبات الوطنیة.

ــــــدواوین والمضــــــافات ــــــي األردن ال ــــــد األكــــــردا ف ــــــث أنشــــــئت ، وانتشــــــرت عن حی

مضـــــــافة (آل الكـــــــردي) فـــــــي حـــــــي الشابســـــــوغ بعمـــــــان فـــــــي مطلـــــــع العشـــــــرینات مـــــــن 

ــــرن الماضــــي ــــدواوین األخــــرى فــــي عمــــان، الق ــــد، وأقیمــــت ال ــــي ســــعید، وارب ، ودیــــر أب

 والزرقاء، وسمر

 

 كمانالتر 

التركمـــــــان هـــــــم أفـــــــراد العـــــــرق التركـــــــي المتواجـــــــد فـــــــي وســـــــط آســـــــیا أو مایســـــــمى 

ـــــا تركمنســـــتان وآســـــیا الصـــــغرى ـــــة ، حالی ـــــة المنبثق ویتحـــــدث مجموعـــــة مـــــن اللغـــــات التركی

لــــى إوقــــد هــــاجرت أعــــداد كبیــــرة مــــن قبــــائلهم فــــي فتــــرات متباعــــدة ، مــــن اللغــــات األلطیــــة
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، وفلســــــــطین، ولبنـــــــان، ســـــــوریاو ، لـــــــى الشــــــــرق العربـــــــي مثـــــــل العــــــــراقإ و ، یـــــــران وتركیـــــــاإ

 واألردن.

نشـــــیر الـــــى الخصـــــام ، حتـــــى الوصـــــول الـــــى األردن، ولتتبـــــع جـــــزء مـــــن مســـــیرتهم

ــــــك ، بــــــین التركمــــــان مــــــن القبائــــــل الرحــــــل "قارتاكــــــالي" م1870الــــــذي وقــــــع فــــــي عــــــام  تل

، وحــــول اســــكي شــــهر صــــیفا، القبائــــل التــــي كانــــت تنــــزل فــــي والیــــة أزمیــــر بتركیــــا شــــتاء

لــــى والیــــة أضــــنة. ثــــم بعــــد أن إلــــى هجــــرة بضــــعة بطــــون منهــــا إأدى هذاالخصــــام  حیــــث

، فدمشــــق، لــــى حمــــصإثــــم ، أقــــاموا فــــي أضــــنة قرابــــة خمســــة أعــــوام رحلــــوا الــــى انطاكیــــة

 لى حیفا.إوبعد ذلك هاجروا ، حیث أقاموا زهاء ستة أشهر، فالقنیطرة

ونزلـــــوا فـــــي قریـــــة الرمـــــان حیـــــث ، م رحلـــــوا الـــــى البلقـــــاء1874وفـــــي حـــــوالي عـــــام 

ـــى تركیـــا قســـم مـــنهممنحـــوا أرضـــ وبقـــي فـــي شـــرقي ، ا یعیشـــون منهـــا. وبعـــد حـــین عـــاد ال

 األردن سبعون عائلة تقریبا.

ــــد ــــین يمــــنح التركمــــان أراضــــ وق ــــي اللجــــون، أقــــاموا فیهمــــا، فــــي منطقت ، واحــــدة ف

واألخــــــرى فــــــي عــــــین الحمــــــر. لكــــــنهم رحلــــــوا عنهمــــــا بعــــــد انســــــحاب األتــــــراك مــــــن هــــــذه 

ـــــبالد. وفـــــي عـــــام  ـــــى عـــــین الحمـــــرم رجعـــــت بضـــــع عـــــائال1925ال ، واســـــتوطنوها، ت ال

ـــــ، م1931حـــــوالي عـــــام ، وأصـــــبحوا فیمـــــا بعـــــد ـــــي المـــــزارع عن ســـــمو األمیـــــر  دیعملـــــون ف

 عبد اهللا بن الحسین.

ـــــاك  ـــــور، بـــــین نمـــــط حیـــــاة هـــــؤالء التركمـــــان خلـــــطوهن ، مـــــن حیـــــث الملـــــبس، والن

كمــــــا أن التركمــــــان ال ، فــــــي الخــــــیم والخــــــرابیش علــــــى أطــــــراف المــــــدن، وطریقــــــة العــــــیش

ومعــــــدل اإلنجــــــاب عــــــالي عنــــــدهم. وهــــــم یتواصــــــلون مــــــع ، إال مــــــن بعضــــــهمیتزوجــــــون 
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ـــــــة ـــــــي باللغـــــــة العربی ـــــــي ، المجتمـــــــع األردن ـــــــة الت ـــــــر أن لغـــــــتهم األم هـــــــي اللغـــــــة التركی غی

 بینهم.یتحدثون فیها 

ولهــــــذا فــــــإنهم فــــــي معظــــــم المنــــــاطق العربیــــــة ، تــــــأثر التركمــــــان بــــــالمحیط العربــــــي

ولغــــــتهم بهــــــذا ، قــــــد تــــــأثر فلكلــــــورهمو ، التــــــي یقیمــــــون فیهــــــا یســــــمون بـــــــ(عرب التركمــــــان)

 المحیط العربي الذي ینتمون الیه.

 الغجر

وقـــــد تجـــــاوز عـــــددهم ، ســـــنة 200یعـــــیش الغجـــــر فـــــي األردن منـــــذ أكثـــــر مـــــن 

عشــــــیرة مــــــن الغجــــــر. وهنــــــاك عــــــدة  30لــــــى نحــــــو إوهــــــم ینتمــــــون ، ألــــــف نســــــمة 25

ــــــي األ، منهــــــا النــــــور، تســــــمیات للغجــــــر كمــــــا ، ردنوهــــــي التســــــمیة المشــــــهورة لهــــــم ف

(هنــــــاك ثــــــورة مشــــــهورة لهــــــؤالء ثــــــورة الــــــزط فــــــي العهــــــد  أنهــــــم یســــــمون أیضــــــا بــــــالزط

 وهي تسمیة غیر دقیقة.، العباسي )

مرتبطـــــــة فـــــــي ، فهـــــــي فـــــــي بعـــــــض الروایـــــــات، وحـــــــول معنـــــــى تســـــــمیة النـــــــور

الضــــیاء المنبعــــث ، وهــــو اســــم مشــــتق مــــن الُنــــور، جــــذورها بشــــدة جمــــال بنــــات النــــور

الــــــى انتعــــــال الغجریـــــة حــــــذاء كعــــــب  مـــــن الســــــماء. أمــــــا تســـــمیة "الــــــزط" فهــــــي نســـــبة

یســـــمیه البـــــدو فـــــي األردن "زط". وهنـــــاك ألقـــــاب أخـــــرى للنـــــور مثـــــل ، طویـــــل ومـــــدبب

وهتـــــیم فــــــي ، والجعیدیـــــة فــــــي مصـــــر، والجبالیــــــة فـــــي فلســـــطین، كاولیـــــة فـــــي العـــــراق

 والسواسیة في تونس. ، الحجاز

وبحســــــب ، وتحدیــــــدا الــــــى والیــــــة بیهــــــار، وتعــــــود أصــــــول الغجــــــر الــــــى الهنــــــد

"ملــــــك والیــــــة بیهــــــار أرســــــل فــــــي القــــــرن  إنفإنــــــه یقــــــال ، حمــــــزة األصــــــفهانيالمــــــؤرخ 

الخــــــامس المــــــیالدي الــــــى صــــــهره ملــــــك الفــــــرس (بهــــــرام بــــــور) عشــــــرة آالف مطــــــرب 
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ــــرس، وأبنــــائهم، مــــع نســــائهم، وعــــازف ــــى طلــــب ملــــك الف الــــذي أراد اســــعاد ، بنــــاء عل

ــــاء ــــرقص والغن ــــالت ال ــــزم .شــــعبه بإقامــــة حف ــــك بإ وقــــد الت ــــون للمل قامــــة هــــؤالء المطرب

ــــــاالت الشــــــعب ــــــى احتف ــــــاد، األفــــــراح وٕاضــــــفاء البهجــــــة عل ، والمناســــــبات، وفــــــي األعی

، أو ثــــــورا، ومــــــنح لكــــــل مــــــنهم حمــــــارا، وبالمقابــــــل أعطــــــاهم الملــــــك بعــــــض األراضــــــي

ولكـــــــن القـــــــوم انشـــــــغلوا بعـــــــزف ، وبـــــــذورا كافیـــــــة لزراعـــــــة األراضـــــــي، ومؤونـــــــة عـــــــام

المواشــــــــي والبــــــــذور ومعهــــــــا ، واســــــــتهلكوا مــــــــؤونتهم، والــــــــرقص، والغنــــــــاء، الموســــــــیقى

فغضـــــب ، فـــــي العـــــام التـــــالي یطلبـــــون المزیـــــد وجـــــاءوا الیـــــه، لملـــــكالتـــــي قـــــدمها لهـــــم ا

مــــــن بــــــالد ، علــــــى اثــــــر قــــــرار الملــــــك، حیــــــث ارتحلــــــوا، وطــــــردهم مــــــن بــــــالده، مــــــنهم

ــــــرزق وانقســــــموا فــــــي نــــــزوحهم هــــــذا ، فــــــارس یضــــــربون فــــــي األرض ســــــعیا لكســــــب ال

ــــوب الغربــــي ــــى ثالثــــة أقســــام؛ توجــــه أحــــدها صــــوب الجن ــــالد الشــــام ومنهــــا  ال نحــــو ب

ــــى مصــــر ــــا، ال ــــي ، وشــــمال أفریقی ــــاطق الت ــــى المن ــــاني شــــماال ال فیمــــا اتجــــه القســــم الث

ــــــا، تشــــــكل اآلن ارمینیــــــا ــــــزوح لیحطــــــوا رحــــــالهم ، وجورجی ــــــة الن وواصــــــل بعضــــــهم رحل

، فــــــي الیونــــــان. أمــــــا القســــــم الثالــــــث مــــــن الغجــــــر فقــــــد ارتحــــــل الــــــى آســــــیا الصــــــغرى

فیهــــا  الــــى البرتغــــال واســــبانیا التــــي یعــــیشوصــــوال ، ومنهــــا الــــى وســــط وغــــرب أوروبــــا

لیشـــــكلوا فیمـــــا بعـــــد أبـــــرز ، جـــــر منـــــذ نهایـــــات العهـــــد العربـــــي فـــــي األنـــــدلسأشـــــهر الغ

، والـــــرقص الغجـــــري، الـــــى الغنـــــاء، اســـــبانیا مـــــن رقـــــص الفالمنجـــــو الفـــــن فـــــي مالمـــــح

 ومصارعة الثیران.

ــــــتهم الشــــــعبیة، ولكــــــن الغجــــــر فــــــي األردن حــــــول ، والخاصــــــة بهــــــم، لهــــــم روای

مــــــن بنــــــي ُمــــــّرة ، وأنهــــــم عــــــرب أقحــــــاح، التــــــي یعتبرونهــــــا عربیــــــة خالصــــــة، أصــــــولهم

ــــب، الــــذین تشــــتتوا بعــــد حــــرب البســــوس، وهــــم قــــوم جســــاس، البكــــریین ، مــــع بنــــي تغل

وتــــــم تشــــــریدهم بنــــــاء علــــــى وصــــــیة كلیــــــب الــــــذي قتــــــل علــــــى یــــــد ، قــــــوم الزیــــــر ســــــالم
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وتـــــــم تشـــــــرید قـــــــوم ، وكانـــــــت هـــــــذه الجریمـــــــة هـــــــي شـــــــرارة حـــــــرب البســـــــوس، جســـــــاس

 وكأنها لعنة بقیت تطاردهم.، یوم الدین جساس الى

ــــاك أســــطورة عالمیــــة ــــة الشــــعبیة العربیــــة للغجــــر، وهن فــــي ، تتــــوازى مــــع الروای

فحكمـــــت اآللهـــــة ، قتـــــل أخــــاه الـــــذكي الضــــعیف، أن جــــدا للغجـــــر كــــان یـــــدعى "كــــین"

 على قوم "كین" بالتشرد طوال حیاتهم بین أرجاء العالم.

حیـــــــث شــــــــجعت ، ع األردنـــــــيمـــــــن المجتمــــــــ اویعـــــــد النـــــــور فــــــــي األردن جـــــــزءً 

وكــــان أقــــدم مــــن لقــــب بالباشــــا مــــن النــــور فــــي ، الدولــــة انــــدماجهم سیاســــیا واجتماعیــــا

وهــــــو الــــــزعیم الروحــــــي للنــــــور فــــــي عهــــــد الملــــــك ، هــــــو ســــــعید باشــــــا النــــــوري، األردن

وقــــــد ، وهــــــو مــــــن أنعــــــم علیــــــه بهــــــذا اللقــــــب، المؤســــــس عبــــــد اهللا األول ابــــــن الحســــــین

حیــــــث ، م1970جتماعیــــــة للنــــــور حتــــــى عــــــام اســــــتمر بهــــــذه الزعامــــــة العشــــــائریة واال

وبقــــي فــــي هــــذه الزعامــــة حتــــى ، جــــاء بعــــده عبــــده موســــى (الفنــــان التراثــــي المشــــهور)

وهـــــو مـــــا یـــــزال حتـــــى ، وبعـــــده جـــــاء ابنـــــه فتحـــــي عبـــــده ســـــعید موســـــى، م1978عـــــام 

 ولم یحالفه الحظ.، م2010وترشح في االنتخابات النیابیة عام ، اآلن

ــــــــدین جمیــــــــع النــــــــور فــــــــي األردن  وقــــــــد انــــــــدمجوا فــــــــي نســــــــیج ، باإلســــــــالموی

واســــــتقروا فــــــي بیــــــوت فــــــي المــــــدن ، وقــــــد تــــــوطن كثیــــــر مــــــنهم، المجتمــــــع فــــــي األردن

والوظــــــائف الحكومیـــــــة ، وجــــــزء مـــــــنهم یعمــــــل فـــــــي أجهــــــزة الدولـــــــة، والقــــــرى األردنیـــــــة

وهــــــــم أمــــــــام ، والجامعــــــــات، كمــــــــا أن أبنــــــــاءهم یدرســــــــون فــــــــي المــــــــدارس، والخاصــــــــة

 مواطنون كاملو الحقوق والواجبات.، والقانون، الدستور األردني

ــــــــف المهــــــــن والحــــــــرف ــــــــي األردن مختل ــــــــور ف ــــــــا ، ویمــــــــتهن الن ولكــــــــنهم تاریخی

، والخنـــــــــاجر، مثـــــــــل صـــــــــناعة الســـــــــكاكین، اشـــــــــتهروا بـــــــــالحرف التقلیدیـــــــــة البســـــــــیطة
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ـــــیض النحـــــاس فـــــي تجمیـــــع یعمـــــل وحـــــدیثا صـــــار بعضـــــهم ، وصـــــناعة الغرابیـــــل وتبی

 وهي الرقص والغناء. زمتهممة الكما أن لهم حرفة قدی، والخبز، وبیع الخردة

% مــــــــا زالــــــــوا متمســــــــكین 2وال تزیــــــــد نســــــــبتهم عــــــــن ، وهنــــــــاك بعــــــــض النــــــــور

، والترحـــــــال ، متعلقـــــــین بحیـــــــاة التنقـــــــل، فـــــــي الخـــــــیم والخـــــــرابیش، بعیشـــــــتهم التقلیدیـــــــة

ــــــا بارتفــــــاع معــــــد، ثوهــــــا عــــــن األجــــــداد األوائــــــلر التــــــي و  ل وهــــــؤالء یتمیــــــزون اجتماعی

والعبـــــاءة المزركشـــــة ، الشـــــعر الطـــــویال المجـــــدل ناالنجـــــاب. أمـــــا النســـــاء فمـــــا یمیـــــزه

وتتـــــزین الـــــذقن والیـــــدین بالوشـــــم. وللنـــــور لغـــــتهم الخاصـــــة التـــــي یتعـــــاملون  ، بــــاأللوان

ـــــــانهم للغـــــــة العربیـــــــة للتعامـــــــل مـــــــع بقیـــــــة ، بهـــــــا داخـــــــل مجـــــــتمعهم الضـــــــیق مـــــــع اتق

ـــــي ـــــة، المجتمـــــع األردن ـــــر ، ولغـــــتهم هـــــذه تســـــمى باللغـــــة الدومری وهـــــي مـــــزیج مـــــن أكث

مثـــــــل ، لكثـــــــرة تـــــــنقلهم وترحـــــــالهم، وســـــــمیت باللغـــــــة العصـــــــفوریة، محكیـــــــةمـــــــن لغـــــــة 

 العصافیر.   

 البخاریون

بتركســـــتان  الـــــذي كـــــان یســـــّمى صـــــليهجـــــره البخـــــاریین مـــــن وطـــــنهم األ بـــــدأت

هـــــاجر قســـــم كبیـــــر مـــــنهم إذ ، كثـــــر مـــــن قـــــرنأروســـــیا منـــــذ فـــــي البلشـــــفیه ة منـــــذ الثـــــور 

العربیـــــــه الكبـــــــرى انضـــــــم  وعنـــــــد قیـــــــام الثـــــــوره، طنوا بهـــــــاو واســـــــت زالـــــــى بـــــــالد الحجـــــــا

لــــى إوســــاروا معــــه ، المغفــــور الملــــك عبــــداهللا بــــن الشــــریف حســــین لــــىإجماعــــه مــــنهم 

كمـــــل مســـــیرته الــــى فلســـــطین حیـــــث أوقســـــم مــــنهم  فـــــي ذلــــك الوقـــــت ردناأل شــــرق

ـــــي القـــــدس الشـــــریف ـــــه) ف ـــــه (تكی ـــــاك زاوی ـــــت هن قصـــــى وهـــــي ر المســـــجد األبجـــــوا كان

 .نالمي لهم وما زالت موجوده لحد اآلسإوقف 

 البهائیون
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ولكــــــــن یمكــــــــن تتبــــــــع جــــــــزء مــــــــن تــــــــاریخهم  ، هــــــــؤالء قلــــــــة قلیلــــــــة فــــــــي األردن

بــــــالرجوع الــــــى كتــــــاب تــــــاریخ شــــــرقي األردن وقبائلهــــــا للفتننــــــت كولونیــــــل فریــــــدریك ج 

عبـــــد البهـــــاء عبــــــاس  دم ابتـــــاع الســــــیّ 1879"فــــــي عـــــام  إلـــــى أّنـــــهبیـــــك حیـــــث یشــــــیر 

ـــــــي قریـــــــة العدســـــــیة 12منشـــــــىء المـــــــذهب البهـــــــائي  تســـــــعة ، قیراطـــــــا مـــــــن األرض ف

ــــــراریط مــــــن الفالحــــــین وثالثــــــة مــــــن قائمقــــــام طبریــــــا. وبتعاقــــــب األیــــــام ابتیــــــع مــــــن  ق

م قــــــدم مــــــن ایــــــران أســــــر بهائیــــــة 1910أصــــــحاب القریــــــة قطــــــع أخــــــرى. وفــــــي عــــــام 

فـــــي عـــــام ، البهـــــاء عبـــــاسفعمـــــروا القریـــــة وزرعـــــوا أرضـــــها. وبعـــــد وفـــــاة الســـــید عبـــــد 

 صارت قریة العدسیة وأرضها الى ابنته". ، م1920

 خالصة

 ووفــــــــق هــــــــذا التوصــــــــیف للنســــــــیج المجتمعــــــــي الــــــــذي یشــــــــكل مــــــــع األغلبیــــــــة

ـــــي األردن المســـــلمة الســـــّنیة ـــــوع، ف ـــــافي، نوعـــــا مـــــن التن ـــــى ، واالنســـــجام الثق نشـــــیر  إل

بنـــــــاء الدولـــــــة قـــــــد اســـــــتثمر فـــــــي ، أّن هـــــــذا الثـــــــراء فـــــــي التنـــــــوع العرقـــــــي أو الـــــــدیني

، واالحتــــــرام المتبــــــادل، والقبـــــول، ولــــــم یكـــــن إال دافعــــــا لمزیــــــد مـــــن الــــــتفهم، والمجتمـــــع

 رّیا منتجا.هذا النسیج الثقافي االجتماعي ث مما جعل
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 التنوع والتعبیر الثقافي في األردن

 نموذج الجمعیات والھیئات الثقافیة التطوعیة

 الجمعیات النافذالمسجلة بموجب قانون 

 * غسان سلیمان طنشبحث وإعداد: 
 مقدمھ:

ــــر اإلنســــاني صــــدقا فــــي ترجمــــة والء  ــــر التطــــوع مــــن أبــــرز أشــــكال التعبی یعتب

ــــــــع ملمــــــــوس و  ــــــــى واق ــــــــه إل ــــــــذي یعــــــــیش فی وانتمــــــــاء اإلنســــــــان لوطنــــــــه ومجتمعــــــــه ال

هم  بشــــــكل فعــــــال فــــــي إضــــــافة إلــــــى أنــــــه یســــــ ، اســــــتثمار الوقــــــت فــــــي أعمــــــال نبیلــــــة

ـــــــــروابط ا ـــــــــیص الفـــــــــوارق الطبقیـــــــــة و اســـــــــتیعاب التنـــــــــوع تعزیـــــــــز ال الجتماعیـــــــــة و تقل
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بیئـــــة خصـــــبة لتنـــــامي أشـــــكال التعبیـــــر عـــــن التـــــراث الثقـــــافي للنـــــاس  وٕایجـــــاد، الثقـــــافي

و قــــــد بــــــدأ العمـــــــل  ، و تنــــــوع أنماطهــــــا و إنتاجهــــــا ونشــــــرها وتوزیعهـــــــا والتمتــــــع بهــــــا

وٕاقــــرار دســــتورها فقــــد نصــــت المــــادة  ، الثقــــافي التطــــوعي منــــذ نشــــوء الدولــــة األردنیــــة

ـــــــــألیف الجمعیـــــــــات واألحـــــــــزاب  16(  ـــــــــین الحـــــــــق فـــــــــي ت ) مـــــــــن الدســـــــــتور " لألردنی

السیاســـــــــیة علـــــــــى أن تكـــــــــون غایاتهـــــــــا مشـــــــــروعة ووســـــــــائلها ســـــــــلمیة وذات نظـــــــــم ال 

) یــــــنظم القــــــانون طریقــــــة تــــــألیف  3تخــــــالف أحكــــــام الدســــــتور " ونصــــــت الفقــــــرة    ( 

 1966وصـــــــدر فـــــــي العـــــــام  ، قبـــــــة مواردهـــــــاالجمعیـــــــات و األحـــــــزاب السیاســـــــیة ومرا

   1966) لسنة  33قانون الجمعیات و الهیئات االجتماعیة رقم ( 

 وزارة الثقافة*

ــــــات فــــــي العــــــام  وشــــــهدت  ــــــانون الجمعی ــــــذ إقــــــرار ق ــــــرة من ــــــة العــــــام  1966الفت و لغای

ـــــث أنـــــاط  2008 ـــــت تطـــــور العمـــــل التطـــــوعي حی ـــــد مـــــن التعـــــدیالت التـــــي واكب العدی

خیص وتســــــــــجیل الجمعیــــــــــات والــــــــــروابط فــــــــــة صــــــــــالحیات تــــــــــر القــــــــــانون بــــــــــوزیر الثقا

الهیئـــــات األدبیـــــة والفنیـــــة والهیئـــــات التـــــي تهـــــدف إلـــــى ممارســـــة العمـــــل االجتمـــــاعي و 

 .الثقافي

ــــــــي  2008) لســــــــنة  51صــــــــدر قــــــــانون الجمعیــــــــات رقــــــــم (  2008العــــــــام  ف

الــــــذي صــــــنف الجمعیــــــات الثقافیــــــة كنــــــوع أساســــــي وأحــــــد أنــــــواع الجمعیــــــات العاملــــــة 

 .في المملكة األردنیة الهاشمیة

 الجمعیات الثقافیة

ــــــــرار مــــــــن  ــــــــرخص بق ــــــــي ت ــــــــة الت ــــــــات و المؤسســــــــات االجتماعی وهــــــــي الجمعی

الثقافــــــة هــــــي الــــــوزارة المختصــــــة بهــــــا  مجلــــــس إدارة ســــــجل الجمعیــــــات و تكــــــون وزارة
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بمبـــــــادرة مـــــــن ، هوتعدیالتـــــــ 2008) لســـــــنة  52بموجـــــــب قـــــــانون الجمعیـــــــات رقـــــــم ( 

 ، بهــــــدف تقـــــدیم الخدمـــــة الثقافیــــــة التطویـــــة للمجتمـــــع األردنــــــي، ینالمـــــواطنین األردنیـــــ

االمتیــــــــــازات الكاملــــــــــة لهــــــــــذه وتتمتــــــــــع هــــــــــذه الجمعیــــــــــات بالشخصــــــــــیة االعتباریــــــــــة و 

ـــــى أســـــاس التعـــــاون والمشـــــاركة وتكـــــون عالقتهـــــ، الشخصـــــیة ا مـــــع الـــــوزارة قائمـــــة عل

ـــــي تـــــأمین الخـــــدمات الثقافیـــــة االجتما ـــــع مســـــتواها وتســـــهیل إقامتهـــــاف  كمـــــا، عیـــــة ورف

یســــــــجل بموجــــــــب القــــــــانون المــــــــذكور فــــــــروع للجمعیــــــــات والهیئــــــــات األجنبیــــــــة التــــــــي 

 تحمل غایات تقدیم الخدمات االجتماعیة و الثقافیة.

ـــــدة مثـــــل رابطـــــة وتقـــــع هـــــذه الجمعیـــــات تحـــــت مســـــمیات ـــــة أو، عدی أو  ، جمعی

ــــــــدى أو، مركــــــــز ــــــــى أو، منت ــــــــة أو، تجمــــــــع أو ، اداتحــــــــ أو، ملتق ، مؤسســــــــة أو ، هیئ

والجمعیــــــــات والهیئــــــــات الثقافیــــــــة فــــــــي األردن ، ...صــــــــالون أو، فرقــــــــة أو، نــــــــادي أو

ـــــافي ـــــوع الثق ـــــى التن ـــــل عل ـــــرز تمثی ـــــافي فـــــي ، أب ـــــر الثق ـــــز أشـــــكال التعبی ـــــة وتعزی وحمای

نســـــــــتعرض فـــــــــي مـــــــــا یـــــــــأتي المجـــــــــاالت التـــــــــي تنطـــــــــوي تحتهـــــــــا ولنـــــــــا أن ، األردن

 الجمعیات المسجلة في األردن:

 

ــــــينطــــــوي ت: و ثنــــــيفــــــي المجــــــال اإل  ــــــى بــــــإبرازهــــــذا الم ف ــــــات التــــــي تعن  جــــــال الجمعی
 :الثقافیة اإلثنیة كما في الجدول اآلتيالخصوصیات 

 

 الجمعیة رقم

 عمان

 الجمعیة األكادیمیة الدولیة للثقافة الشركسیة  1

 الجمعیة األردنیة القفقاسیة للثقافة  2
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 الزرقاء

 الجمعیة األردنیة الشیشانیة للفلكلور  3

 جمعیة أھل العزم الشیشاني للتنوع الثقافي األردني  4

 منتدى االزرق الثقافي 5

 

 
ـــــلفـــــي مجـــــال الثقافـــــة الدینیـــــة (اإلســـــالمي والمســـــیحي):  ــــــوي تحـــــت مث هـــــذا  وینطـ

ـــــــــات  ـــــــــة المجــــــــال الهیئــــــــات والجمعیـ اإلســــــــالمیة والمســــــــیحیة التــــــــي تعنــــــــى بــــــــإبراز الثقافـــ
 ة.المتعددبأطیافها ومذاهبها 

 

 

 الجمعیة رقم

 / عمانجمعیات دینیة إسالمیة

 جمعیة الثقافة العربیة اإلسالمیة  1

 جمعیة الكتاب والسنة 2

 جمعیة الحدیث الشریف وإحیاء التراث 3

 جمعیة الدراسات والبحوث اإلسالمیة 4

 جمعیة الصالحین لتحفیظ القرآن الكریم 5

 جمعیة المحافظة على القرآن الكریم 6

 منتدى الوسطیة الثقافي 7

 جمعیة اقرأ الثقافیة اإلسالمیة 8

 المعھد الملكي للدراسات الدینیة 9

 رابطة األدب اإلسالمي العالمیة  10

 للفكر اإلسالميالمعھد العالمي  11

 رابطة علماء بالد الشام 12

 الكرك
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 اإلسالمیةجمعیة شھداء مؤتة للثقافة  13

 جمعیات دینیة مسیحیة 

 عمان

 الھیئة اإلنجیلیة الثقافیة 14

 مركز الدراسات المسكونیة 15

 جمعیة التراث الفني للكنیسة الشرقیة  16

 جمعیة دار الكتاب المقدس 17

 

ت ت والهیئــــات بشــــؤون اآلداب واللغــــاوتهــــتم هــــذه الجمعیــــامجــــال اآلداب واللغــــات والتــــراث:  فــــي 

 وتعني بتبادل الثقافات والتعریف بها.، العربیة وغیر العربیة

 

 عنوانھا الجمعیة الرقم

 عمان

 عمان جمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا والترجمة 1

 عمان المنتدى الثقافي األردني االسباني 2

 عمان مدرسة االوھارا الیابانیة / األردن 3

 عمان مؤسسة جائزة عبد العزیز البابطین 4

 عمان غیري / فرع عمانیجمعیة دانتي ال 5

 عمان نادي االیكیبانا الدولي لتنسیق الزھور 6

 عمان جمعیة نشر الثقافة اإلیطالیة في األردن 7

 عمان جمعیة مبادرة شبكة اإلبداع 8

 عمان أسرة أدباء المستقبل 9

 عمان نادي التوست ماسترز الدولي / األردن 10

 عمان نادي صدیقات الكتاب 11

 عمان جمعیة شبیب للثقافة والفنون 12
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 عمان جمعیة المترجمین األردنیین 13

 عمان جمعیة النقاد األردنیین 14

 عمان جمعیة منتدى الفكر الحر 15

 عمان للموسیقى العربیةالمنتدى االردني  16

 عمان ملتقى شعراء االردن 17

 ن واللغ���������ویینردنی���������ة للمت���������رجمیة األالرابط��������� 18
 عمان تطبیقیینال

 عمان جمعیة احیاء التراث/ ناعور 19

 عمان الجمعیة األھلیة للفنون الشعبیة 20

 اربد

 اربد منتدى الحصن للتراث والفنون 21

 اربد جمعیة الكتابات القدیمة 22

 عجلون

 عجلون جماعة رایات االبداعیة 23

 الزرقاء

 الزرقاء منتدى الزرقاء للثقافة والفنون 24

 مادبا

 مادبا جمعیة منتدى مادبا إلحیاء التراث 25

 الكرك

 الكرك جمعیة ابناء حمود الحیاء التراث الثقافي والتاریخي 26

 معان

 معان رابطة ابناء الجنوب لالبداع التراثي 27

 العقبة

 العقبة جمعیة العقبة للثقافة والتراث والفنون 28

 العقبة جمعیة الھجانة للثقافة  والتراث 29

 العقبة جمعیة البادیة للتراث والفنون الشعبیة 30
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 الدیسة جمعیة إرم للمحافظة على التراث 31

 البلقاء

 السلط الجمعیة األردنیة للمحافظة على التراث 32

 البلقاء الفحیص لحفظ التراثجمعیة  33

 في مجال الثقافة اإلعالمیة 

 الجمعیة الرقم

 عمان

 اتحاد المنتجین األردنیین لإلعالم 1

 رابطة إعالمیون بال حدود 2

 الجمعیة األردنیة للعلوم الریاضیة 3

 نادي الكتاب الصحفیین 4

 جمعیة قنوات للثقافة اإلعالمیة 5

 بال حدود أقالمجمعیة  6

 

 مجال الثقافة العامة في 
 

 عنوانھا الجمعیة الرقم

 عمان

 عمان الجمعیة األردنیة للعلوم والثقافیة 1

 عمان المركز الثقافي الكوري 2

 عمان المنتدى الثقافي األردني الباكستاني للسیدات 3

 عمان ملتقى القدس الثقافي 4

 عمان جمعیة النور الثقافیة األردنیة 5

 عمان االجتماعي االردنيالمنتدى  6

 عمان الجمعیة األردنیة الثقافیة /لقوانین التنمیة 7

 عمان مؤسسة ریاض المفلح وأوالده للثقافة 8
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 عمان جمعیة خالد بن الولید الثقافیة 9

 عمان مؤسسة مجموعة شاھین للعلوم والثقافة 10

 عمان ملتقى اللون والطاقة 11

 عمان منتدى لواء ناعور الثقافي 12

 عمان منتدى البواسل 13

 عمان منتدى الوسطیة الثقافي 14

 عمان نادي ھواة الطوابع األردني 15

 عمان منتدى القویسمة الثقافي 16

 عمان جمعیة أصدقاء اللویبدة الثقافیة 17

 عمان منتدى سحاب الثقافي 18

 عمان منتدى الحضارات للثقافة والعلوم 19

 عمان الرابطة األردنیة السعودیة للتراث والثقافة 20

 عمان منتدى الوحدات الثقافي 21

 عمان الملتقى الوطني للتوعیة والتطویر الثقافي 22

 عمان الجمعیة االردنیة لمیثاق االخالقیات الوطني 23

 عمان الجمعیة االردنیة الفرنكفونیة الثقافیة 24

 عمان ...مؤسسة الجسر الى 25

 عمان منتدى ابو نصیر الثقافي 26

 عمان المنتدى االردني الروماني للثقافة 27

 عمان الھیئة االردنیة العربیة لنادي روما 28

 عمان ملتقى روافد الثقافي 29

 عمان الجمعیة األردنیة لإلبداع 30

 عمان Pen Internationalرابطة القلم الدولي  31

 عمان منتدى االفق الثقافي 32

 عمان ملتقى احفاد الشھید وصفي التل 33

 عمان لإلشعاع الحضاري (قوافل) جمعیة البترا 34
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 عمان رابطة الصداقھ اللبنانیة األردنیة 35

 عمان الجمعیة األردنیة للعلوم التربویة 36

 عمان جمعیة ملتقى األردن الثقافي 37

 عمان جمعیة حسبان الثقافیة 38

 عمان جمعیة الرمز للدعم الفني والثقافي 39

 عمان جمعیة تغییر 40

 عمان جمعیة رابطة خریجي فولبرایت 41

 عمان جمعیة الثقافة البدیلة  42

 عمان جمعیة صالون تنفیس الثقافي  43

 عمان جمعیة المركز األردني التایلندي للتأمل وتطویر الذات 44

 عمان للتربیة والتعلیم والثقافة والصداقة جمعیة األوراسیا 45

 عمان )ةاجنبی ةجمعیة انترنیوز نتوورك (فرع منظم 46

 عمان جمعیة ملتقى سیدات الجبیھة الثقافي 47

 عمان جمعیة القویسمة للفنون الشعبیة 48

 عمان نادي ھواة الفنون 49

 عمان جمعیة إحیاء تراث األردن التاریخي 50

 عمان المدربین األردنیین جمعیة 51

 عمان جمعیة األكادیمیین األردنیین 52

 عمان جمعیة المركز الثقافي العربي 53

 عمان جمعیة رابطة اكادیمین األردن 54

جمعی����ة الملتق����ى العرب����ي (فرس����ان الص����حراء للثقاف����ة والت����راث  55
 عمان الشعبي)

 عمان رابطة الالعبین األردنیین الدولیة  56

 عمان الجمعیة الفلكیة األردنیة 57

 عمان اإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك 58

 اربد

 اربد ملتقى اربد الثقافي 59
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 اربد منتدى  اربد الثقافي  60

 اربد منتدى وادي الریان الثقافي 61

 اربد منتدى المنشیة الثقافي 62

 اربد ملتقى الثریا الثقافي 63

 اربد منتدى تقبل الثقافي 64

 اربد منتدى األغوار الشمالیة الثقافي 65

 الرمثا المنتدى الثقافي األردني / الرمثا 66

 اربد منتدى زوبیا الثقافي 67

 اربد جمعیة الدراسات االجتماعیة األردنیة 68

 اربد منتدى الكورة الثقافي 69

 اربد منتدى الصریح الثقافي 70

 اربد منتدى صما الثقافي 71

 اربد منتدى الیرموك الثقافي/عقربا 72

 اربد منتدى صمد الثقافي 73

 اربد منتدى كفریوبا الثقافي 74

 اربد منتدى كتم الثقافي 75

 اربد منتدى الشیخ حسین الثقافي 76

 اربد منتدى جفین الثقافي 77

 الرمثا ملتقى الشجرة الثقافي 78

79 
/  جمعی����ة ش����باب االردن للثقاف����ة وتنمی����ة المجتم����ع

 اربد المزار الشمالي

 اربد ملتقى قمیم الثقافي 80

 اربد منتدى سال الثقافي 81

 اربد منتدى بیال الثقافي 82

 اربد منتدى ارحابا الثقافي 83

 اربد جمعیة رحالة االردن الثقافیة 84

 اربد منتدى حوران الثقافي 85
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 الرمثا الملتقى االردني للتنمیة الثقافیة 86

 اربد منتدى عرار الثقافيجمعیة  87

 اربد جمعیة ملتقى سیدات الشیخ حسین الثقافي 88

 اربد جمعیة الملتقى الحضاري  89

 اربد جمعیة منتدى لواء المزار 90

 اربد جمعیة انثروبولوجیین األردنیین  91

 جرش

 جرش ملتقى دیر اللیات الثقافي 92

 جرش منتدى جبل العتمات الثقافي 93

 جرش مرصع الثقافي منتدى 94

 جرش ملتقى الفیحاء الثقافي 95

 جرش منتدى ساكب الثقافي 96

 جرش ملتقى جرش االدبي 97

 جرش منتدى كفر خل الثقافي 98

 جرش جمعیة منتدى أھل الھمھ الثقافي 99

 عجلون

 عجلون ملتقى الوان الثقافي 100

 عجلون منتدى الوھادنة الثقافي 102

 عجلون كفرنجة الثقافي منتدى 103

 عجلون منتدى صخرة الثقافي 104

 عجلون ةمنتدى عائشھ الباعونی 105

 عجلون جمعیة منتدى األسرة الثقافي 106

 عجلون جمعیة منتدى عنجرة الثقافي  107

 عجلون جمعیة منتدى الجنید الثقافي 108

 الزرقاء

 الزرقاء نادي الوطن الثقافي 109
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 الزرقاء نادي الرواد الثقافي 110

 الزرقاء نادي أسرة القلم 111

 الزرقاء جمعیة البیان الثقافیة 112

 الزرقاء ملتقى البیارق 113

 الزرقاء منتدى الزرقاء لتعزیز ثقافة المشاركة 114

 الزرقاء منتدى ثرى االردن الثقافي 115

 الزرقاء منتدى االزرق الثقافي 116

 الزرقاء Growing with Booksجمعیة  117

 المفرق

 

 المفرق منتدى المنصورة الثقافي 118

 المفرق منتدى البادیة الشمالیة للثقافة والتنمیة 119

 المفرق منتدى الخماسیة الثقافي 120

 المفرق منتدى بلعما الثقافي 121

 المفرق منتدى الحمراء الثقافي 122

 المفرق الخالدیة -منتدى الحسین الثقافي 123

 المفرق منتدى المفرق الثقافي 124

 المفرق منتدى الدجنیة الثقافي 125

 المفرق الملتقى الثقافي الوطني البناء البادیة االردنیة 126

 المفرق منتدى منشیة بني حسن 127

 المفرق جمعیة التمیز واالبداع االردني 128

 المفرق منتدى مغیر السرحان 129

 المفرق تجمع الشباب األردني الثقافي  130

 المفرق ةالمنتدى االردني للتنمی 131

 المفرق جمعیة مركز مساواة لتنمیة المجتمع 132

 مادبا
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 مادبا نادي القدس الثقافي 133

 مادبا ملتقى مادبا الثقافي 134

 مادبا جمعیة ملتقى ذیبان الثقافي 135

  مادبا الثقافي جمعیة منتدى اإلستقالل 136

 مادبا جمعیة ملتقى لب الثقافي 137

 مادبا نادي أصدقاء الكتاب 138

 الطفیلة

 

 الطفیلة ملتقى بصیرا الثقافي 139

 الطفیلة ملتقى الطفیلة الثقافي 140

 الطفیلة جمعیة ملتقى القادسیة وضانا الثقافي 141

 الطفیلة جمعیة ملتقى قادسیة الطفیلة 142

 الطفیلة ملتقى السلع الثقافي جمعیة 143

 الطفیلة جمعیة البادیة األردنیة للفكر والثقافة والتنمیة 144

 الكرك

 الكرك منتدى مؤتة للثقافة والتراث 145

 الكرك منتدى جماعة درب الحضارات الثقافي 146

 الكرك منتدى  مؤاب الثقافي 147

 الكرك ملتقى ھزاع الثقافي 148

 الكرك فقوع الثقافيجمعیة نادي  149

 الكرك جمعیة ملتقى غور المزرعة الثقافي 150

 معان

 معان العربیة للثقافة والتواصل الحضاري " بیت األ نباط" الھیئة 151

 معان منتدى الشوبك الثقافي 152

 معان ملتقى معان الثقافي 153

 65 



 الشوبك بیت الشوبك الثقافي 154

 العقبة

 العقبة الثقافينادي الندوة  155

 العقبة ملتقى وادي عربة الثقافي 156

 البلقاء

 عالن منتدى عالن الثقافي 157

 السلط منتدى السلط الثقافي 158

 البقعة منتدى البقعة الثقافي 159

 الفحیص منتدى الفحیص الثقافي 160

 السلط جمعیة الملك عبدهللا الثاني الثقافیة 161

 عال دیر ملتقى دیر عال 162

 زي زي -المنتدى الثقافي العربي  163

 السلط ملتقى أصدقاء مدرسة السلط الثانویة الثقافي 164

 الكرامة منتدى الكرامة الثقافي 165

 السلط منتدى بیوضھ الثقافي 166

 السلط تجمع ابناء السلط 167

 السلط جمعیة منتدى موسى الساكت الثقافي 168

 السلط السلطيجمعیة نادي العز  169

 السلط جمعیة منتدى سیحان 170

 السلط جمعیة ماحص للعلوم  171

 

 في مجال الفكر والحوار والفلسفة والثقافة السیاسیة والقانونیة 
 

 الجمعیة الرقم

 عمان

 ھیئة جائزة سلیمان عرار للفكر والثقافة 1
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 جمعیة الشرق األوسط للقانون الدولي 2

 الثاني للملكیة الفكریةمركز الملك عبدهللا  3

 نادي المركز االمریكي لالبحاث الشرقیة  4

 الجمعیة الفلسفیة العربیة 5

 مجلس األبحاث البریطانیة / فرع عمان 6

 مركز الدراسات المسكونیة 7

 منتدى الفكر االشتراكي 8

 فرع المجمع العربي للملكیة الفكریة 9

 جمعیة الشؤون الدولیة 10

 المؤرخین األردنیین جمعیة 11

 الجمعیة الفلسفیة األردنیة 12

 دارة المشرق للفكر والثقافة 13

 والتقلید ةة لحمایة االبداع ومكافحة القرصنالجمعیة الثقافی 14

 منتدى الفكر العربي 15

 الھیئة األردنیة لنشر الثقافة الدیمقراطیة 16

 جندالجمعیة الوطنیة للحریة والنھج الدیمقراطي/  17

 جمعیة مناھضة الصھیونیة والعنصریة 18

 منتدى الفكر االشتراكي 19

 المنتدى االجتماعي االردني 20

 منتدى الفكر الدیمقراطي األردني 21

 ملتقى القدس الثقافي  22

 الھیئة األردنیة للثقافة اإلنسانیة 23

 اربد

 منتدى الفكر القومي في لواء بني كنانة 24

 الشمال للفكر والثقافةمنتدى  25

 منتدى الوصفیة للثقافة القانونیة وحقوق االنسان 26
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 الجمعیة األردنیة للفكر والحوار 27

 الزرقاء

 وأنسابھااتحاد المؤرخین في تراث القبائل  28

 الكرك

 منتدى الفكر للثقافة والتنمیة 29

 العقبة

 جمعیة العقبة الفلكیة 30

 الطفیلة 

 الجمعیة األردنیة للفكر والثقافة والتنمیة 31

 

 والمعاقین، في مجال ذوي االحتیاجات الخاصة
 

 الجمعیة الرقم

 عمان

 الملتقى الثقافي للمكفوفین 1

 الجمعیة العربیة لصعوبات التعلم 2

 الزرقاء

 نادي النخبة للمكفوفین 3

 المفرق

الخاص����ة عل����ى  االحتیاج����اتمؤسس����ة ط����الل الحرب����ي لمس����اعدة ذوي  4
 تعلیمھم الجامعي إكمال

 

 في مجال الثقافة السیاحیة
 

 الجمعیة الرقم

 عمان
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 الجمعیة األردنیة للثقافة والتوعیة السیاحیة 1

 

 
 
 
 
 

 في مجال الفنــون
 

 الجمعیة رقم 

 في المجال المسرحي   

 الفرق المسرحیة .أ

 عمان

 فرقة لیلك للفنون  1

 فرقة طقوس  2

 مسرح الفوانیس  فرقة 3

 فرقة أحفاد المسرحیة  4

 فرقة المسرح الحدیث   5

 جمعیة مسرح الطفل األردني 6

 فرقة المسرح الحر 7

 جمعیة الكومیدیین األردنیین   8

 اربد

 فرقة حكما للفنون المسرحیة  9

 فرقة مسرح الفن  10

 الزرقاء

 فرقة الزرقاء للفنون  الشعبیة والمسرحیة  11

 مادبا

 فرقة مادبا للفنون الشعبیة والمسرحیة 12
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 معان

 فرقة الجنوب للعروض المسرحیة  13

 في مجال الموسیقى  

 جرش

 فرقة الحسین الموسیقیة  14

 جمعیة الخط العربي والمقام الموسیقي 15

 اربد

 فرقة عقربا للفنون الشعبیة  16

 فرقة إربد للموسیقى العربیة 17

 اوركسترا وكورال األطفال إربد  18

 عمان

 جمعیة فن وموسیقى للحفاظ على الموروث الغنائي األردني 19

 فرقة المنتدى األردني للموسیقى  20

 الرابطة العربیة للنساء الموسیقیات 21

 في مجال الفنون الشعبیة 

 أ. الفلكلور الشعبي    

 عمان

 فرقة ابناء نشامى معان للفنون  22

 فرقة البلقاء للفنون الشعبیة والمسرحیة  23

 فرقة جمعیة الطفیلة للفنون الشعبیة  24

 فرقة التجمع الثقافي األردني إلحیاء التراث والمحافظة علیھ 25

 فرقة الجمعیة األردنیة القفقاسیة للثقافة  26

 فرقة شقائق النعمان  27

 األردنیةفرقة عمون  28

 فرقة جمعیة الحنونة للثقافةالشعبیة  29
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 اربد

 فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي  30

 الفرقة األردنیة للفنون المسرحیة/الرمثا  31

 فرقة المغیر/راحوب إلحیاء التراث األردني  32

 فرقة المھابیش األردنیة  33

 فرقة رابطة المسرح الفلكلوري  34

 فرقة كفرنجة للفنون الشعبیة والمسرحیة             35

 جمعیة فرقة نھر الیرموك للثقافة والفنون 36

 جمعیة فرقة شمال األردن للفنون 37

 الفرقة األردنیة للفنون الشعبیة  38

 المفرق

 فرقة البادیة الشمالیة للفنون الشعبیة   39

 الطفیلة

 فرقة جبال الطفیلة للتراث الفني األردني  40

 فرقة الحسا للسامر والفنون الشعبیة  41

 فرقة ضانا للفلكلور الشعبي  42

 الكرك

 فرقة الكرك للفنون المسرحیة والشعبیة  43

 فرقة الفنون المسرحیة والشعبیة /غور الصافي  44

 معان

 فرقة معان للفنون الشعبیة  45

 الفرقة األردنیة الحیاء التراث الشعبي/معان 46

 فرقة الراجف الحیاء التراث  47

 فرقة البتراء للفلكلورالشعبي  48

 فرقة الریشة للفنون الشعبیة  49
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 العقبة

 فرقة العقبة البحریة للفنون الشعبیة  50

 فرقة جمعیة العقبة للثقافة للفنون والتراث 51

 البلقاء

 األخضر للفنون الشعبیة  فرقة الوادي 52

 فرقة شابات السلط للفنون الشعبیة  53

 فرقة السلط للفنون الشعبیة والمسرحیة  54

 فرقة الساحل للفنون الشعبیة والمسرحیة 55

 فرقة البحر المیت للفنون الشعبیة والمسرحیة  56

 فرقة دیر عال للتراث والفنون الشعبیة  57

 فرقة منتدى الحصن للتراث والفنون(دیون)  58

 الزرقاء

 فرقة جمعیة إحیاء السامر الشعبي األردني  59

 الحرف والفنون التقلیدیة .ب  

 عمان

 الرابطة األردنیة للحرف والفنون الشعبیة  60

 جمعیة صناع الحرف التقلیدیة  61

 جمعیة مؤسسة األمیرة تغرید لتنمیة الفنون والحرف   62

 جمعیة الروائع للفنون والتراث 63

 اربد

 جمعیة الرمثا الثقافیة الحرفیة  64

 جمعیة الموروث الشعبي األردني  65

 الزرقاء

 الجمعیة النسائیة األردنیة للمحافظةعلى التراث  66

 معان
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 التراث  إلحیاءجمعیة األمیرة رحمة بنت الحسن  67

 العقبة

 جمعیة إرم للمحافظة على التراث   68

 البلقاء

 الجمعیة األردنیة للمحافظة على التراث  69

 جمعیة الفحیص لحفظ التراث  70

 جرش

 جمعیة جرش للحرف الیدویة 71

 فنون تشكیلیة 

 عمان

 الجمعیة الملكیة للفنون الجمیلة 72

 رابطة الفنانین التشكیلیین 73

 للتصویرالجمعیة األردنیة  74

 رابطة رسامي الكاریكاتیر والرسوم المتحركة األردنیة 75

 الزرقاء

 جمعیة الفن التشكیلي/الزرقاء 76

 الكرك

 أسرة الفن التشكیلي/ الكرك  77

 البلقاء

 جمعیة البلقاء للفنون التشكیلیة 78

 

 

 

 

 في مجال الثقافة والتكنولوجیا 
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 الجمعیة الرقم

 عمان

 العلمي التكنولوجي النادي 1

 اتحاد كتاب االنترنت العرب/ استضافة مقر 2

 جمعیة اتحاد المدونیین االردنیین 3

 البلقاء

 نادي السلط الثقافي لتكنولوجیا المعلومات 4

 جمعیة اإلنترنت األردنیة 5

 

 النشر ، المكتبات، في مجال التربیة والتعلیم

 عنوانھا الجمعیة الرقم

 عمان

 عمان الجمعیة األردنیة لتعلیم اللغة الفصیحة 1

 عمان المجلس العربي للمتفوقین والموھوبین 2

 عمان النادي العربي للمعلومات / فرع األردن 3

 عمان الشبكة العربیة للتعلیم المفتوح والتعلم عن بعد 4

 عمان مؤسسة سمیر شما للبعثات العلمیة 5

 عمان جمعیة أصدقاء مدرسة الیوبیل 6

 عمان الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة 7

 عمان لبحث العلميلالجمعیة األردنیة  8

 عمان جمعیة المكتبات األردنیة 9

 عمان األردنییناتحاد الناشرین  10

 عمان لمساندة التربیة والتعلیم الجمعیةاألردنیة 11

 اربد

 الجمعی�����ة الثقافی�����ة لدارس�����ي الط�����ب ف�����ي الجامع�����ات 12
 اربد األردنیة
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 في مجال الثقافة الصحیة والبیئیة

 الجمعیة الرقم

 عمان

 المنتدى األردني للثقافة الصحیة 1

 الجمعیة األردنیة لعلم النفس 2

 الجمعیة األردنیة للتثقیف الصحي 3

 نادي أصدقاء الطبیعة 4

 الرابطةالوطنیة للثقافة واإلعالم البیئي 5

 جمعیة األلم األردنیة 6

 
 في مجال المرأة والطفولة والشباب 

 
 الجمعیة رقم

 عمان

 جمعیة الحق في اللعب /فرع عمان 1

 جمعیة كتابي كتابك لثقافة الطفل واألسرة 2

 جمعیة نساء للتنمیة الثقافیة / نماء 3

 جمعیة مركز أسرتي لتنمیة ثقافة الطفل والمراة 4

 الجمعیة األردنیة ألورام األطفال 5

 المفرق 

 نادي الطفل للثقافة والفنون  6

 الكرك 

 نادي أطفال الكرك   7

 معان

 نادي أطفال معان الثقافي  8
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 البلقاء 

 جمعیة منتدى الطفل العربي  9

 اربد

 اوركسترا وكورال األطفال إربد  10

 ملتقى المرأة للعمل الثقافي 11

 جمعیة منتدى محبة األطفال الثقافي  12

 الزرقاء 

 نادي الطفل الثقافي  13

 الجمعیة النسائیة األردنیة للمحافظة على التراث 14

 مادبا

 جمعیة ملتقى أطفال الشقیق الثقافي  15

 

 في المجال الشبابي 

 عمان 

 شباب بال حدود -الجمعیة الثقافیة الشبابیة  16

 الجمعیة الثقافیة للشباب والطفولة 17

 المنتدى الوطني للشباب والثقافة 18

 ملتقى بناة المستقبل 19

 منتدى الشباب للفكر والثقافة 20

 الشبابي األردنیلإلبداعالملتقى  21

 جمعیة مركز ھیا الثقافي 22

 جمعیة مركز سمو الفكر الشبابي 23

 جمعیة منتدى األردن الثقافي الشبابي  24

25 
الش�����مالیة للتنمی�����ة الثقافی�����ة والخ�����دمات اإلنس�����انیة  جمعی�����ة ش�����باب مارك�����ا

 (رموز)

 اربد
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 ملتقى شباب الطرة الثقافي 26

 جمعیة شباب الرمثا للثقافة والفنون 27

 جمعیة شباب االردن للثقافة وتنمیة المجتمع / المزار الشمالي 28

 العقبة

 منتدى العقبة لإلبداع الثقافي والشبابي 29

 مادبا

 ملتقى شباب بني حمیده 30

 المفرق 

 جمعیة شباب البادیة الشمالیة للفكر والثقافة/ البادیة الشمالیة  31

 جمعیة مركز مساواة لتنمیة المجتمع 32

 تجمع الشباب األردني الثقافي  33

 معان

 جمعیة مركز صناع المستقبل 34

 

 والجمعیاتأشكال التعاون والدعم ما بین القطاع الرسمي واألهلي 

 

المشــــــاریع التــــــي تقیمهــــــا وزارة الثقافــــــة فــــــي خطتهــــــا اإلســــــتراتیجیة بالتعــــــاون  - أ
 مـــــــع الهیئـــــــات والجمعیـــــــات الثقافیـــــــة وهـــــــي البـــــــرامج المتضـــــــمنة فـــــــي الخطـــــــة اإلســـــــتراتیجیة
لـــــوزارة الثقافــــــة وتمـــــول بالكامــــــل مــــــن المخصصـــــات المرصــــــودة لــــــوزارة الثقافـــــة فــــــي موازنــــــة 

ع الثقــــــــــافي األهلــــــــــي الدولـــــــــة ویشــــــــــارك فــــــــــي تنفیـــــــــذها واإلشــــــــــراف علیهــــــــــا ممثلـــــــــي القطــــــــــا
 والجمعیات مثل:

 

 مشروع مدن الثقافة األردنیة )1
 مشروع التفرغ اإلبداعي  )2
 مشروع مكتبة األسرة (مكتبه لكل بیت) )3
 المكنزمشروع  )4
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 مشروع مهرجان المسرح األردني للمحترفین )5
 ةمشروع مكتبة الطفل المتنقل )6
 مشروع الذخیرة العربیة )7
 مشروع المخیمات اإلبداعیة )8
 برنامج مسابقة اإلبداع الشبابي )9

 برنامج مركز تدریب الفنون الجمیلة التابع للوزارة )10
 برنامج التنمیة الثقافیة في مراكز اإلصالح والتأهیل )11
 تنمیة الثقافیة للمركز الثقافي الملكيبرنامج ال )12
 برنامج جوائز الدولة التقدیریة والتشجیعیة  )13
 برنامج نشر النتاج الثقافي )14
 برنامج التنمیة الثقافیة في المحافظات )15
 مهرجان الخالدیة للشعر النبطي )16

 

المشـــــــاریع المســــــــتقلة التــــــــي تقیمهــــــــا الجمعیــــــــات والهیئــــــــات الثقافیــــــــة بــــــــدعم  - ب
ـــــات ورعایـــــة مـــــن القطـــــاع  ـــــرامج التـــــي تقیمهـــــا وتنفـــــذها الجمعیـــــات وهیئ الحكـــــومي: وهـــــي الب

المجتمـــــع المـــــدني وتقـــــوم وزارة الثقافـــــة ومؤسســـــات حكومیـــــة أخـــــرى برعایتهـــــا ودعمهـــــا مالیـــــا 
 -ولوجستیا":

 

 اتحاد الناشرین األردنیین            تاب معرض عمان الدولي للك )1

 منتدى األزرق الثقافي             مهرجان األزرق )2

 نادي الفحیص الثقافي              مهرجان الفحیص )3

 جمعیة شبیب للثقافة والفنون         مهرجان شبیب  )4

 المنتدى األردني للموسیقى                 مهرجان الغناء الصوفي )5

 وزارة الثقافة               مهرجان الخالدیة للشعر النبطي )6

 بلدیة ماحص               مهرجان ماحص للثقافة والفنون  )7

 بلدیة صبحا والدفیانة               مهرجان صبحا والدفیانة )8

 ملتقى بصیرا الثقافي             مهرجان بصیرا )9
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 منتدى الرمثا الثقافي   مهرجان الرمثا للشعر العربي )10

 رابطة المسرح الفلكلوري              مهرجان مملكة السالم للفلكلور الشعبي )11

 جماعة مسرح الفوانیس   أیام عمان المسرحیةمهرجان  )12

 فرقة المسرح الحر   مهرجان لیالي المسرح الحر )13

 فرقة طقوس المسرحیة   عشیات طقوس المسرحیة )14

 جمعیة فن وموسیقى     األغنیة الوطنیة  )15

 فرقة الزرقاء للفنون    مهرجان الزرقاء للثقافة والفنون )16

 هیئات الثقافیة في عجلونال    مهرجان العباءة الخضراء للثقافة - )17
هیئـــــــات الثقافیـــــــة تقـــــــدم الـــــــوزارة جمیـــــــع مرافقهـــــــا ودون أي كلـــــــف مالیـــــــة للجمعیـــــــات وال -جــــــــ

دعم اللوجســــــتي مثــــــل تســــــهیل التغطیــــــة اإلعالمیــــــة للفعالیــــــات ــــــــكال عدیــــــدة مــــــن الـــــــــأشاألهلیــــــة وتوفر 

ــــــات وتق ــــــات والهیئ ــــــي تقیمهاالجمعی ـــــــالثقافیــــــة الت ـــــــدیم الـ ـــــــدعم للبرامـ ــــــة ج الترویـ ــــــة للمنتجــــــات الثقافی جی

 .بأشكالها المتنوعة

 

 قاتملح

 

 ملخص أعداد الھیئات والجمعیات الثقافیة حسب التوزیع الجغرافي  - أ
 

المنتدیات  الجمعیات المحافظة
 والملتقیات

المراكز والروابط  الفرق
 والنوادي

 المجموع

هیئــــــــــــــات  2+  56 10 38 77 العاصمة
 مستضافة

183 

 59 1 11 37 10 اربد 

 17 5 2 3 7 الزرقاء

 16 3 1 11 1 المفرق

 12 3 2 5 2 الكرك

 14 5 5 2 2 معان
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 9 1 2 2 4 العقبة

 26 3 6 10 7 البلقاء

 10 1 1 7 1 جرش

 10 2 1 7 - مادبا

 11 1 1 8 1 عجلون

 11 - 3 5 3 الطفیلة

 115 135 44 83 378 
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االثني

الثقافة الدینیة (االسالمي والمسیحي)

 اآلداب واللغات والتراث

 الثقافة اإلعالمیة

الثقافة العامة

الفكر والحوار والفلسفة والثقافة السیاسیة والقانونیة

 ذوي االحتیاجات الخاصة

الثقافة السیاحیة

 الفنون

الثقافة والتكنولوجیا

التربیة والتعلیم، المكتبات، النشر

الثقافة الصحیة والبیئة

المرأة والطفولة والشباب
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 المملكة األردنیة الھاشمیةالعاملة في الثقافیة أسماء الھیئات 

 والمسجلة ضمن اختصاص وزارة الثقافة

 

 أسماء الھیئات العاملة في عمان

 الجمعیة رقم

 الجمعیة الملكیة للفنون الجمیلة 1

 جمعیة الشرق األوسط للقانون الدولي 2

 مركز الملك عبدهللا الثاني للملكیة الفكریة 3

 الشرقیة  األمریكیلألبحاثنادي المركز  4

 رابطة الالعبین األردنیین الدولیة 5

 للدراسات الدینیةالمعھد الملكي  6

 الجمعیة الفلسفیة العربیة 7

 الجمعیة األردنیة للعلوم والثقافیة 8

 جمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا والترجمة 9

 المجلس العربي للمتفوقین والموھوبین 10

 النادي العربي للمعلومات / فرع األردن 11

 عن بعدالشبكة العربیة للتعلیم المفتوح والتعلم  12

 المنتدى الثقافي األردني االسباني 13

 مجلس األبحاث البریطانیة / فرع عمان 14

 مدرسة االوھارا الیابانیة / األردن 15

 مؤسسة جائزة عبد العزیز البابطین 16

 المركز الثقافي الكوري 17

 غیري / فرع عمانلیجمعیة دانتي ال 18
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 رابطة األدب اإلسالمي العالمیة  19

 المعھد العالمي للفكر اإلسالمي 20

 نادي االیكیبانا الدولي لتنسیق الزھور 21

 المنتدى الثقافي األردني الباكستاني للسیدات 22

 ملتقى القدس الثقافي 23

 جمعیة الثقافة العربیة اإلسالمیة  24

 جمعیة الكتاب والسنة 25

 جمعیة دار الكتاب المقدس 26

 الحدیث الشریف وإحیاء التراث جمعیة 27

 مركز الدراسات المسكونیة 28

 اتحاد المنتجین األردنیین لإلعالم 29

 ھیئة جائزة سلیمان عرار للفكر والثقافة 30

 جمعیة النور الثقافیة األردنیة 31

 رابطة الكتاب واألدباء األردنیین 32

 جمعیة الدراسات والبحوث اإلسالمیة 33

 الكتاب األردنیین اتحاد 34

 منتدى الفكر الدیمقراطي األردني 35

 المنتدى االجتماعي االردني 36

 اتحاد الناشرین االردنیین 37

 جمعیة المحافظة على القرآن الكریم 38

 منتدى الفكر االشتراكي 39

 الجمعیة األردنیة الثقافیة /لقوانین التنمیة 40

 ریاض المفلح وأوالده للثقافة مؤسسة 41

 جمعیة خالد بن الولید الثقافیة 42

 جمعیة الصالحین لتحفیظ القرآن الكریم 43

 النادي الدبلوماسي األردني 44
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 جمعیة اقرأ الثقافیة اإلسالمیة 45

 الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة 46

 الھیئة اإلنجیلیة الثقافیة 47

 مؤسسة مجموعة شاھین للعلوم والثقافة 48

 ملتقى اللون والطاقة 49

 شباب بال حدود -الجمعیة الثقافیة الشبابیة  50

 فرع المجمع العربي للملكیة الفكریة 51

 جمعیة مبادرة شبكة اإلبداع 52

 جمعیة نساء للتنمیة الثقافیة / نماء 53

 منتدى لواء ناعور الثقافي 54

 البواسلمنتدى  55

 منتدى الوسطیة الثقافي 56

 الملتقى الثقافي للمكفوفین 57

 الجمعیة األردنیة البحث العلمي 58

 المنتدى األردني للثقافة الصحیة 59

 رابطة الفنانین التشكیلیین 60

 جمعیة المكتبات األردنیة 61

 جمعیة الشؤون الدولیة 62

 الجمعیة الفلكیة األردنیة 63

 الجمعیة الثقافیة للشباب والطفولة 64

 الجمعیة األردنیة لتعلیم اللغة الفصیحة 65

 أسرة أدباء المستقبل 66

 الجمعیة األردنیة للتصویر 67

 المنتدى الوطني للشباب والثقافة 68

 نادي ھواة الطوابع األردني 69

 فرقة المسرح الحر 70
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 الرابطة األردنیة للحرف والفنون الشعبیة 71

 ملتقى بناة المستقبل 72

 النادي العلمي التكنولوجي 73

 الجمعیة األردنیة ألورام األطفال 74

 فرقة طقوس 75

 نادي التوست ماسترز الدولي / األردن 76

 الھیئة األردنیة للثقافة اإلنسانیة 77

 جمعیة المؤرخین األردنیین 78

 الجمعیة الفلسفیة األردنیة 79

 الحنونة للثقافة الشعبیةجمعیة  80

 الھیئة األردنیة لنشر الثقافة الدیمقراطیة 81

 منتدى القویسمة الثقافي 82

 نادي صدیقات الكتاب 83

 جمعیة القویسمة للثقافة والمحافظة على التراث 84

 الجمعیة الوطنیة للحریة والنھج الدیمقراطي/ جند 85

 الجمعیة األردنیة لعلم النفس 86

 الجمعیة األردنیة للتثقیف الصحي 87

 جمعیة الخط العربي والمقام الموسیقي 88

 جمعیة شبیب للثقافة والفنون 89

 جماعة  مسرح الفوانیس 90

 جمعیة أصدقاء اللویبدة الثقافیة 91

 نادي أصدقاء الطبیعة 92

 )ةیة (فرقجمعیة الطفیلة للفنون الشعب 93

 للفنونفرقة ابناء نشامى معان  94

 جمعیة النقاد األردنیین 95

 منتدى الشباب للفكر والثقافة 96
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 منتدى سحاب الثقافي 97

 فرقة البلقاء للفنون الشعبیة المسرحیة 98

 الرابطةالوطنیة للثقافة واإلعالم البیئي 99

 منتدى الحضارات للثقافة والعلوم 100

 نادي ھواة الفنون 101

 الرابطة األردنیة السعودیة للتراث والثقافة 102

 الجمعیة األردنیة للعلوم الریاضیة 103

 فرقة أحفاد المسرحیة 104

 الرابطة العربیة للنساء الموسیقیات 105

 رابطة علماء بالد الشام 106

 دارة المشرق للفكر والثقافة 107

 منتدى الوحدات الثقافي 108

 الملتقى الوطني للتوعیة والتطویر الثقافي 109

 الوطني األخالقیاتلمیثاق  األردنیةالجمعیة  110

 جمعیة منتدى الفكر الحر 111

 التاریخي األردنتراث  إحیاءجمعیة  112

 الفرنكفونیة الثقافیة األردنیةالجمعیة  113

 .................مؤسسة الجسر الى 114

 للموسیقى العربیة األردنيالمنتدى  115

 الشبابي األردنیلإلبداعالملتقى  116

 جمعیة الحق في اللعب / فرع عمان 117

 فرقة المسرح الحدیث 118

 نصیر الثقافي أبومنتدى  119

 الروماني للثقافة األردنيالمنتدى  120

 العربیة لنادي روما األردنیةالھیئة  121

 األردنیةوالرسوم المتحركة  رابطة رسامي الكاریكتیر 122
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 جمعیة صناع الحرف التقلیدیة 123

 ملتقى روافد الثقافي 124

 األردنيجمعیة فن وموسیقى للحفاظ على الموروث الغنائي  125

 الجمعیة األردنیة لإلبداع 126

 األردنملتقى شعراء  127

 Pen Internationalرابطة القلم الدولي  128

 الثقافي األفقمنتدى  129

 الرابطة األردنیة للمترجمین واللغویین التطبیقیین 130

 لمساندة التربیة والتعلیم الجمعیةاألردنیة 131

 جمعیة مركز ھیا الثقافي 132

 والتقلید القرصنةومكافحة  اإلبداعالجمعیة الثقافیة لحمایة  133

 جمعیة مناھضة الصھیونیة والعنصریة 134

 العربيمنتدى الفكر  135

 التراث والمحافظة علیھ إلحیاءالتجمع األردني  136

 الشھید وصفي التل أحفادملتقى  137

 المدونیناألردنیینجمعیة اتحاد  138

 األردنیینجمعیة المدربین  139

 التراث/ ناعور إحیاءجمعیة  140

 األردنیین  األكادیمیینجمعیة  141

 األردنيجمعیة منتدى التنوع الثقافي  142

 جمعیة نادي الكتاب الصحفیین 143

 بال حدود أقالمجمعیة  144

 اللبنانیة األردنیة الصداقةرابطة  145

 جمعیة الھیئة األردنیة للفنون الشعبیة 146

 الجمعیة األردنیة للعلوم التربویة 147

 األردنجمعیة رابطة أكادیمیي  148
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 جمعیة حسبان الثقافیة 149

 المركز الثقافي العربي جمعیة 150

 جمعیة مركز سمو الفكر الشبابي 151

 جمعیة ملتقى األردن الثقافي 152

 الجمعیة األردنیة القفقاسیة للثقافة 153

 الجمعیة األردنیة للخطابة ومھارات التواصل 154

 جمعیة الملتقى العربي (فرسان الصحراء للثقافة والتراث الشعبي) 155

 األلم األردنیة جمعیة 156

 جمعیة الخطاطین  157

 جمعیة الرمز للدعم الفني والثقافي 158

 جمعیة تغییر 159

 جمعیة رابطة خریجي فولبرایت 160

 جمعیة فرقة شقائق النعمان للفنون 161

 والمرأةجمعیة مركز أسرتي لتنمیة ثقافة الطفل  162

 الجمعیة األردنیة إلدارة الموارد البشریة 163

 الجمعیة األكادیمیة الدولیة للثقافة الشركسیة 164

 جمعیة اإلنترنت األردنیة 165

 جمعیة األوراسیا للتربیة والتعلیم والثقافة والصداقة 166

 جمعیة قنوات للثقافة اإلعالمیة 167

 جمعیة شباب ماركا الشمالیة للتنمیة الثقافیة والخدمات اإلنسانیة (رموز) 168

 جمعیة التراث الفني للكنسیة الشرقیة 169

 جمعیة كتابي كتابك لثقافة الطفل واألسرة 170

 جمعیة الروائع للفنون والتراث 171

 جمعیة ملتقى سیدات الجبیھة الثقافي 172

 جمعیة المركز األردني التایلندي للتأمل وتطویر الذات 173

 األردنیةفرقة عمون  174
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 مسرح الطفل األردني جمعیة 175

 )أجنبیة ةجمعیة انترنیوز نتوورك (فرع منظم 176

 تغرید لتنمیة الفنون والحرف األمیرةجمعیة مؤسسة  177

 جمعیة الثقافة البدیلة 178

 جمعیة مؤسسة األمیرة تغرید لتنمیة الفنون والحرف   179

 جمعیة صالون تنفیس الثقافي  180

 الثقافي الشبابي األردنجمعیة منتدى  181

 اتحاد كتاب االنترنت العرب/ استضافة مقر 182

 اإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك 183

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة اربد -
 

 عنوانھا الجمعیة رقم

 اربد ملتقى اربد الثقافي 1

 اربد منتدى  اربد الثقافي  2

 الرمثا فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي 3

 الرمثا الفرقة األردنیة للفنون / الرمثا 4

 اربد منتدى وادي الریان الثقافي 5

 اربد منتدى الحصن للتراث والفنون 6

 اربد منتدى الفكر القومي في لواء بني كنانة 7

 اربد فرقة المغیر/ راحوب ألحیاء التراث األردني 8

 اربد منتدى المنشیة الثقافي 9

 الرمثا الرمثا-الفلكوريرابطة المسرح  10

 اربد فرقة عقربا للفنون الشعبیة 11

 اربد ملتقى الثریا الثقافي 12

 اربد منتدى تقبل الثقافي 13
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 اربد ملتقى المرأة للعمل الثقافي 14

 اربد منتدى األغوار الشمالیة الثقافي 15

 الرمثا المنتدى الثقافي األردني / الرمثا 16

 اربد الثقافي منتدى زوبیا 17

 اربد جمعیة الدراسات االجتماعیة األردنیة 18

 اربد منتدى الكورة الثقافي 19

 اربد جمعیة الكتابات القدیمة 20

 اربد منتدى الصریح الثقافي 21

 اربد منتدى صما الثقافي 22

 اربد فرقة إربد للموسیقى العربیة 23

 اربد / إربداألردنیینجمعیة االنثروبولوجیین  24

 اربد منتدى الیرموك الثقافي/عقربا 25

 اربد منتدى صمد الثقافي 26

 اربد منتدى كفریوبا الثقافي 27

 اربد منتدى كتم الثقافي 28

 اربد منتدى الشیخ حسین الثقافي 29

 اربد فرقة مسرح الفن / إربد 30

 الرمثا ملتقى شباب الطرة الثقافي 31

 اربد اربدطفال أاوركسترا وكورال  32

 اربد منتدى جفین الثقافي 33

 الرمثا ملتقى الشجرة الثقافي 34

 اربد منتدى الشمال للفكر والثقافة 35

 اربد فرقة حكما للفنون المسرحیة 36

37 
جمعی����ة ش����باب األردن للثقاف����ة وتنمی����ة المجتم����ع / الم����زار 

 اربد الشمالي

 اربد األردنیةالجمعیة الثقافیة لدارسي الطب في الجامعات  38

 اربد ملتقى قمیم الثقافي 39
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 اربد منتدى سال الثقافي 40

 اربد األردنیةفرقة المھابیش  41

 اربد منتدى بیال الثقافي 42

 اربد منتدى ارحابا الثقافي 43

 اربد جمعیة الموروث الشعبي األردني 44

 اربد منتدى حوران الثقافي 45

 الرمثا للتنمیة الثقافیة األردنيالملتقى  46

 اربد جمعیة منتدى عرار الثقافي 47

 الرمثا جمعیة الرمثا الثقافیة الحرفیة 48

 اربد جمعیة ملتقى سیدات الشیخ حسین الثقافي 49

 اربد اإلنسانمنتدى الوصفیة للثقافة القانونیة وحقوق  50

 اربد الجمعیة األردنیة للفكر والحوار  51

 اربد جمعیة منتدى محبة األطفال الثقافي 52

 اربد جمعیة الملتقى الحضاري  53

 اربد جمعیة منتدى لواء المزار الثقافي 54

   جمعیة المترجمین األردنیین 55

 الرمثا جمعیة شباب الرمثا للثقافة والفنون 56

 اربد جمعیة منتدى الفاروق الثقافي 57

 الرمثا للثقافة والفنونجمعیة فرقة نھر الیرموك  58

 اربد  جمعیة فرقة شمال األردن للفنون 59

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة الطفیلة -

 

 الجمعیة رقم

 ملتقى بصیرا الثقافي 1

 فرقة جبال الطفیلة للتراث الفني االردني 2
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 ملتقى الطفیلة الثقافي 3

 فرقة الحسا للسامر والفنون الشعبیة 4

 ضانا للفلكلور الشعبي فرقة 5

 جمعیة ملتقى القادسیة وضانا الثقافي 6

 جمعیة ملتقى السلع الثقافي 7

 الجمعیة األردنیة للفكر والثقافة والتنمیة 8

 جمعیة ملتقى قادسیة الطفیلة 9

 األردنیة للفكر والثقافة والتنمیة البادیةجمعیة  10

 جمعیة سیل ضانا للفلكلور الشعبي 11

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة المفرق -
 

 الجمعیة رقم

 نادي الطفل للثقافة والفنون 1

 األردنیةالبادیة  ألبناءالملتقى الثقافي الوطني  2

 واإلبداعاألردنيجمعیة التمیز  3

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة معان -
 

 عنوانھا الجمعیة رقم

1 
والتواص������ل الحض������اري " بی������ت الرابط������ة العربی������ة للثقاف������ة 

 معان األنباط"

 معان نادي أطفال معان الثقافي 2

 معان التراثي لإلبداعرابطة أبناء الجنوب  3

 معان فرقة معان للفنون الشعبیة 4

 معان إلحیاء التراث الشعبي/معان األردنیةالفرقة  5
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 معان منتدى الشوبك الثقافي 6

 معان ملتقى معان الثقافي 7

 معان رحمة بنت الحسن إلحیاء التراث األمیرةجمعیة  8

 معان فرقة الجنوب للعروض المسرحیة 9

 البتراء جمعیة البتراء لإلشعاع الحضاري (قوافل) 10

 معان فرقة الراجف إلحیاء التراث 11

 معان فرقة البتراء للفلكلور الشعبي / لواء البتراء 12

 الشوبك بیت الشوبك الثقافي 13

 معان جمعیة مركز صناع المستقبل 14

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة البلقاء -
 

 عنوانھا الجمعیة رقم

 عالن منتدى عالن الثقافي 1

 السلط منتدى السلط الثقافي 2

 البقعة منتدى البقعة الثقافي 3

 الفحیص منتدى الفحیص الثقافي 4

 السلط فرقة الوادي األخضر للفنون الشعبیة 5

 السلط فرقة السلط للفنون الشعبیة والمسرحیة 6

 البقعة فرقة الساحل للفنون الشعبیة والمسرحیة / البقعة 7

 السلط جمعیة البلقاء للفنون التشكیلیة 8

 السلط جمعیة الملك عبدهللا الثاني الثقافیة 9

 السلط الجمعیة األردنیة للمحافظة على التراث 10

 زي زي -العربي المنتدى الثقافي  11

 السلط جمعیة تنمیة الدیمقراطیة/السلط 12

 السلط فرقة البحر المیت للفنون الشعبیة والمسرحیة 13
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 البلقاء فرقة دیر عال للتراث والفنون الشعبیة 14

 السلط نادي السلط الثقافي لتكنولوجیا المعلومات 15

 السلط فرقة شابات السلط للفنون الشعبیة 16

 السلط بیوضھ الثقافي منتدى 17

 السلط تجمع ابناء السلط 18

 السلط جمعیة منتدى موسى الساكت الثقافي 19

 السلط جمعیة منتدى الطفل العربي  20

 السلط جمعیة نادي العز السلطي 21

 البلقاء جمعیة الفحیص لحفظ التراث 22

 البلقاء جمعیة منتدى أبناء البلقاء الثقافي 23

 البلقاء منتدى سیحان الثقافي جمعیة 24

 البلقاء جمعیة ماحص للعلوم الثقافیة 25

 البلقاء جمعیة ماحص إلحیاء التراث 26

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة العقبة -
 

 عنوانھا الجمعیة رقم

 العقبة نادي الندوة الثقافي 1

 العقبة جمعیة العقبة للثقافة والتراث والفنون 2

 العقبة العقبة البحریة للفنون الشعبیةفرقة  3

 العقبة جمعة الھجانة للثقافة  والتراث 4

 العقبة جمعیة البادیة للتراث والفنون الشعبیة 5

 العقبة فرقة الریشة للفنون الشعبیة 6

 العقبة ملتقى وادي عربة الثقافي 7

 الدیسة جمعیة إرم للمحافظة على التراث 8

 العقبة الفلكیةجمعیة العقبة  9
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 العقبة منتدى العقبة لإلبداع الثقافي والشبابي 10

 

 

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة جرش -
 

 الجمعیة رقم

 ملتقى دیر اللیات الثقافي 1

 منتدى جبل العتمات الثقافي 2

 منتدى مرصع الثقافي 3

 ملتقى الفیحاء الثقافي 4

 منتدى ساكب الثقافي 5

 الحسین الموسیقیة / جرشفرقة  6

 األدبيملتقى جرش  7

 رابطة جراسیا للفنون الجمیلة 8

 منتدى كفر خل الثقافي 9

 الیدویةجمعیة جرش للحرف  10

 الثقافي ةجمعیة منتدى أھل الھم 11

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة الزرقاء -
 

 الجمعیة رقم

 والمسرحیةفرقة الزرقاء للفنون الشعبیة  1

 نادي الطفل الثقافي 2

 الجمعیة النسائیة األردنیة للمحافظة على التراث 3

 نادي الرواد الثقافي 4

 جمعبة احیاء السامر الشعبي االردني 5
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 نادي النخبة للمكفوفین 6

 اتحاد المؤرخین في تراث القبائل وانسابھا 7

 منتدى الزرقاء للثقافة والفنون 8

 القلمنادي أسرة  9

 جمعیة البیان الثقافیة 10

 جمعیة الفن التشكیلي/الزرقاء 11

 الفرقة األردنیة للفنون المسرحیة 12

 ملتقى البیارق 13

 منتدى االزرق الثقافي 14

 Growing with Booksجمعیة  15

 جمعیة أھل العزم الشیشاني للتنوع الثقافي 16

 الجمعیة األردنیة الشیشانیة للفلكلور 17

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة الكرك -
 

 الجمعیة رقم

 الملتقى الثقافي / الكرك 1

 منتدى مؤتة للثقافة والتراث 2

 منتدى جماعة درب الحضارات الثقافي 3

 جمعیة أبناء حمود إلحیاء التراث الثقافي والتاریخي 4

 جمعیة شھداء مؤتة للثقافة اإلسالمیة 5

 للفنون المسرحیة والشعبیةفرقة الكرك  6

 أسرة الفن التشكیلي 7

 منتدى  مؤاب الثقافي 8

 فرقة الفنون المسرحیة والشعبیة /غور الصافي 9

 الكرك أطفالنادي  10
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 منتدى الفكر للثقافة والتنمیة 11

 جمعیة نادي فقوع الثقافي 12

 جمعیة ملتقى غور المزرعة الثقافي 13

 

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة عجلون -
 

 الجمعیة رقم

 الثقافي ألوانملتقى  1

 منتدى الوھادنة الثقافي 2

 منتدى كفرنجة الثقافي 3

 منتدى صخرة الثقافي 4

 فرقة كفرنجة للفنون الشعبیة والمسرحیة 5

 اإلبداعیةجماعة رایات  6

 منتدى عائشھ الباعونیھ 7

 األسرة الثقافيجمعیة منتدى  8

 جمعیة احیاء التراث والفنون الشعبیة 9

 جمعیة منتدى عنجرة الثقافي  10

 جمعیة منتدى الجنید الثقافي 11

 أسماء الھیئات العاملة في محافظة مادبا -

 الجمعیة رقم

 نادي القدس الثقافي 1

 ملتقى مادبا الثقافي 2

 فرقة مادبا للفنون الشعبیة والمسرحیة 3

 نادي أصدقاء الكتاب 4

 ملتقى بني حمیده 5

 جمعیة ملتقى لب الثقافي 6
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 جمعیة منتدى مادبا إلحیاء التراث 7

 جمعیة ملتقى ذیبان الثقافي 8

 جمعیة منتدى االستقالل الثقافي 9

 جمعیة ملتقى أطفال الشقیق الثقافي 10

 التعبیر الثقافي في المملكة األردنیة الھاشمیة تنوع أشكالاإلعالم و

 نموذج األعمال التلفزیونیة

 إعداد: المخرج عبدالكریم العمري

 المقدمة

حی����ث  ، یع����د اإلع����الم م����ن أھ����م الوس����ائل وأخطرھ����ا ف����ي وقتن����ا الح����الي

وم����ن ب����ین تل����ك الوس����ائل  ، دخل����ت ع����دة وس����ائل إعالمی����ة متط����ورة وجدی����دة

فھ����و ُیع����رف  ، ال����ذي بعھ����ده أص����بح الع����الم فی����ھ قری����ة ص����غیرة ، التلفزی����ون

فالع���ادات  ، ویق���رب م���ا ب���ین الحض���ارات اإلنس���انیة ، الش���عوب بعض���ھا ب���بعض

والتقالی���د والح���رف والمھ���ن والص���ناعات الت���ي یعم���ل فیھ���ا اإلنس���ان ویطورھ���ا 

والب���داوة والقری���ة والمدین���ة كلھ���ا تظھ���ر جلی���ا م���ن ، ش���یئاً فش���یئاً عب���ر العص���ور

وتوث���ق لمراح���ل  ، ورة الت���ي یبثھ���ا التلفزی���ون وتراھ���ا ع���ین المش���اھدخ���الل الص���

فھ���و خی���ر ش���اھد عل���ى حض���ارة اإلنس���ان  ، زمنی���ة س���ابقة وفت���رات زمنی���ة الحق���ة

   .وثقافة الشعوب

فعب����ر مس����یرتھ  ، التلفزی����ون األردن����ي ك����ان الس����باق ف����ي ھ����ذه المج����االت

الوثائقی����ة  الت����ي تج����اوزت األربع����ین عام����اً أن����تج العدی����د م����ن الب����رامج واألف����الم

وتبح�����ث ع�����ن تفاص�����یل الع�����ادات والتقالی�����د  ، الت�����ي تحك�����ي وتن�����اقش وتع�����الج

المدین�������ة والح�������رف الش�������عبیة  ، األردنی�������ة وتحك�������ي ع�������ن القری�������ة والبادی�������ة
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وتحك����ي أیض����ا ع����ن بع����ض الھج����رات الس����كانیة الت����ي  ، والص����ناعات التقلیدی����ة

ال���ذین  ، وم���ن ض���منھا الش���ركس والشیش���ان ، اتخ���ذت م���ن األردن موطن���اً لھ���ا

ص���بحوا بع���د ذل���ك م���ن نس���یج المجتم���ع األردن���ي الق���ائم عل���ى التن���وع م���ن ش���تى أ

ل ھ����ذا ف����المجتمع األردن����ي یض����رب ب����ھ المث����ل م����ن خ����ال ، األص����ول والمناب����ت

نس���یجھ االجتم���اعي ال���ذي ھ���و مص���در فخ���ر واعت���زاز  التن���وع ال���ذي ائتل���ف ف���ي

 .لكل مواطن أردني

جمی���ع م���ا الب���رامج الت���ي أنتجھ���ا التلفزی���ون األردن���ي الت���ي تحك���ي ع���ن و 

وبادی����ة  ، وح����رف تقلیدی����ة ، وص����ناعة ، ذك����ر س����ابقا م����ن ( ع����ادات وتقالی����د

... ) جمیعھ������ا عززھ������ا .ومف������ردات النس������یج االجتم������اعي ، وری������ف ومدین������ة

  .التلفزیون األردني في برامجھ التي سنتحدث عن جزء منھا الحقاً 

ف���ي ھ���ذا البح���ث ال���ذي  نتناولھ���اف���ي البدای���ة س���نتحدث ع���ن المح���اور الت���ي 

 كون فصولھ على النحو التالي : تس

  .برامج البادیة –أ 

  .القریة األردنیة –ب 

 مفردات النسیج االجتماعي  –ج 

   .العادات والتقالید والمھن -د

 

 مج البادیة برا –أ 
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% م����ن 70تش����كل م����ا نس����بتھ أكث����ر م����ن  والب����وادي جاف����ةألن طبیع����ة األردن 

فلق����د أن����تج التلفزی����ون األردن����ي ب����رامج وأف����الم وثائقی����ة  ، مس����احتھا الجغرافی����ة

 عدیدة ومتنوعة عن البادیة سنذكرھا ونتحدث عن جزء منھا الحقاً : 

 

 

 البرامج التي أنتجھا التلفزیون عن البادیة : 

 .من تراث الریف والبادیة -1

 جولة في البادیة. -2

   .من الریف والبادیة -3

  .البادیة بین األمس والیوم -4

  .ذاكرة مكان -5

  .معلمة التراث األردني -6

  .أدب البادیة -7

  .حكایات من البادیة -8

  .ترانیم أردنیة -9

  .قنادیل -10

  .جولة في البادیة -11

  .القضاء في البادیة -12

 .تعلیلھ -13
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  .بوح البادیة -14

 .البادیة واقع وطموح -15

  .من شیم البادیة -16

  .الحیاة في البادیة األردنیة -17

  .حیاة البادیة -18

 .الشاشة للجمیع -19

واألف���الم الوثائقی���ة الت���ي أنتجھ���ا التلفزی���ون األردن���ي عب���ر ھ���ذه الب���رامج 

وھ���ذا ج���زء  ، حی���اة البادی���ة األردنی���ةھ ع���ن البادی���ة وص���فت وص���فاً دقیق���اً مس���یرت

أن نوض���ح جمی���ع م���ا قدم���ھ التلفزی���ون ع���ن البادی���ة ال���ذي ل���ن نس���تطیع مقلی���ل 

 وأھم تلك البرامج : ، في ھذا البحث تفاصیلھ

 من تراث الریف والبادیة  – 1

ھ���ذا البرن���امج ال���ذي أنتج���ھ التلفزی���ون األردن���ي تن���اول بع���ض شخص���یات 

قالی�����دھم وكیفی�����ة انخ�����راطھم البادی�����ة األردنی�����ة وس�����یرة حی�����اتھم وع�����اداتھم وت

   .ھم وأجدادھم ورددوا أشعارھم وأقوالھمائوتحدثوا عن سیرة آب، بالحیاة

وتح����دث البرن����امج أیض����ا ع����ن المھرجان����ات الت����ي تخ����ص البادی����ة مث����ل 

  .الدیة للشعر الشعبي والنبطيمھرجان الخ

 والبرنامج من إعداد وتقدیم  سامي الباسلي وإخراج محمد المحامید.

 بوح البادیة  – 2
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ھ����ذا البرن����امج م����ن الب����رامج الت����ي تلخ����ص حی����اة البادی����ة وتربطھ����ا  یع����دّ 

البادی����ة ف����ي  تھ����مّ فھ����و یتح����دث ع����ن أھ����م القض����ایا الت����ي  ، بالمدین����ة والقری����ة

 اً والبرن����امج ُیع����د وص����ف ، ی����ة وكیفی����ة الع����یش فیھ����اوع����ن إنس����ان الباد، األردن

م���ن ش���مالھا م���رورا بوس���طھا حی���ث ی���تكلم ع���ن البادی���ة  ، لحی���اة البادی���ة اً حقیقی���

البادی���ة ف���ي ویتح���دث ع���ن الع���ادات والتقالی���د وطریق���ة الحی���اة ، بجنوبھ���ا وانتھ���اءً 

للص���حراء وطبیعتھ���ا  ، والق���یم األص���یلة وثقاف���ة البادی���ة عب���ر األص���الة، األردنی���ة

وتفاص�����یلھا ومواص�����فاتھا الخاص�����ة الت�����ي اس�����تطاع ھ�����ذا البرن�����امج ان یش�����رح 

  .بالتفاصیل ھذه المنظومة الرائعة

مفل���ح  :ة ال���نصوكتاب���، نایف���ة الش���ھوانن البرن���امج ھ���و م���ن إع���داد أی���ذكر 

  .محمد المحامید :وإخراج، العدوان

 برنامج ذاكرة مكان – 3

تعری���ف المش���اھد بھ���ا وم���ن المفی���د ، البرن���امج تن���اول أم���اكن لھ���ا أھمیتھ���ا

بعض����ھا لھ����ا  إنّ  حی����ث، وتأكی����د الص����لة والتواص����ل م����ع مختل����ف ھ����ذه األم����اكن

إض��افة ال��ى م��ا قدم��ھ البرن��امج  ، موقع��ھ ف��ي وج��دان اإلنس��ان العرب��ي واألردن��ي

م�����ن معرف�����ة ض�����روریة للم�����واطن األردن�����ي للتعری�����ف بالبادی�����ة عل�����ى وج�����ھ 

ردن����ي امج أعط����ى ص����ورة واض����حة ع����ن المك����ان األفھ����ذا البرن���� ، الخص����وص

 وحراك اإلنسان علیھ.

 رنامج البادیة بین األمس والیومب – 4

تمث����ل  اً وص����ور، تمث����ل البادی����ة ب����األمس اً یع����رض ھ����ذا البرن����امج ص����ور

المعیش����ة والتعل����یم  ف����يالبادی����ة الی����وم م����ن حی����ث التط����ور ال����ذي ح����دث علیھ����ا  
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والح���دیث أیض���ا ع���ن ، إل���ى غی���ر ذل���ك م���ن ن���واحي الحی���اةوالثقاف���ة والزراع���ة 

  .البدویة في الماضي والحاضرالمرأة 

: عل���ي اب���و جنی���ب وإخ���راج، س���امي الباس���لي :البرن���امج م���ن إع���داد وتق���دیم

 .  الفایز

 برنامج قنادیل – 5

حی����اة البادی����ة وعاداتھ����ا ف����ي ھ����ذا البرن����امج تن����اول العدی����د م����ن قض����ایا 

م���اذا تعن���ي للبادی���ة ؟ وال���ى م���اذا  :فعل���ى س���بیل المث���ال القھ���وة العربی���ة، وتقالی���دھا

ترم�����ز ؟ األض�����حیة باعتبارھ�����ا م�����وروث إس�����المي لنحرھ�����ا ف�����ي أی�����ام عی�����د 

بادی������ة وأیض�����ا یتح������دث البرن�����امج ع�����ن أم������اكن تاریخی�����ة ف�����ي ال .األض�����حى

تغطی����ة للفن����ون البرن����امج عل����ى كم����ا اش����تمل ، واس����تعرض تراثھ����ا وتاریخھ����ا

 ور. دبكات وفلكلوالریف األردني من ، المعروفة في البادیة

وإخ���راج ، وتق���دیم عبی���ر ال���زبن، إع���داد محم���د الماض���يوالبرن���امج م���ن 

 شرف الزعبي. أ

 الحیاة في الریف والبادیة  – 6

تن���اول البرن���امج الحی���اة ف���ي البادی���ة األردنی���ة م���ن حی���ث المس���اكن والعم���ل 

والع�����ادات والتقالی�����د م�����ن حی�����ث ال�����زواج وبی�����وت الش�����عر والقھ�����وة وتربی�����ة 

دول���ة ف���ي ت���وطین الب���دو ومس���اعدتھم ف���ي إنش����اء ث���م جھ���ود ال ... ال���خ.الخی���ول

   .. الخ.القرى والعمل بالزراعة ونشر التعلیم والرعایة الصحیة

البرن����امج م����ن إع����داد محم����د الماض����ي وتق����دیم عبی����ر ال����زبن وإخ����راج 

 .اشرف الزعبي
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 الشاشة للجمیع  – 7

ھ����ذا الن����وع م����ن الب����رامج ل����یس متخصص����اً ف����ي ط����رح قض����ایا البادی����ة 

حلقات���ھ البادی���ة االردنی���ة وكان���ت الحلق���ة ع���ن البادی���ة  ولكن���ھ ع���الج ف���ي بع���ض

الش���رقیة حی���ث طرح���ت قض���یة الزراع���ة ومش���اكل الم���زارعین ومعان���اتھم م���ن 

كم���ا تم���ت لق���اءات تلفزیونی���ة م���ع الم���زارعین ، التس���ویق وارتف���اع تكلف���ة اإلنت���اج

م���ن البادی���ة وس���ماع ش���كواھم ح���ول قض���ایا الزراع���ة واس���تنزاف المی���اه الج���ائر 

 المتزایدة للمیاه الجوفیة. وحاجة المزارع

واخ�����راج ف�����واز ، البرن�����امج م�����ن إع�����داد وتق�����دیم نج�����م ال�����دین الطوالب�����ة

 العبادي.

 

 معلمة التراث األردني  – 8

م���ن أھ����م الب����رامج الت���ي ناقش����ت وعالج����ت قض���ایا كثی����رة تھ����م الن����واحي 

أخ����ذت فك����رة ھ����ذا وق����د ، االجتماعی����ة والع����ادات والتقالی����د البدوی����ة والتراثی����ة

كت���اب للم���ؤرخ األردن���ي والعالم���ة المع���روف روك���س ب���ن زائ���د البرن���امج م���ن 

بحی����ث ح����ول كتاب����ھ م����ن أس����طر وص����فحات ص����ماء ال����ى ص����ورة ، العزی����زي

  .محكیة ومرئیة

البرن���امج م���ن إع���داد محم���ود الزی���ودي ومحم���د الماض���ي وباس���ل العك���ور 

  .وإخراج أشرف الزعبي

 برنامج تعلیلة  – 9
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عض����ھ الش����یوخ م����ن ش����مل ب ، تن����اول ھ����ذا البرن����امج مواض����یع متنوع����ة

والقص���ة ف���ي ، فی���ھ ع���ن الع���ادات والتقالی���د واألع���راف العش���ائر األردنی���ة تح���دثوا

، والمحافظ���ة علی���ھ والفض���اء الثق���افي الب���دوي، الت���راث الب���دوي العرب���ي األص���یل

وناقش��ت ك���ل  ، العش���ائري والش��عر القض��اءوتن��اول أیض��ا مواض��یع عدی���دة مث��ل 

وف��ي نھای��ة ك��ل حلق��ة یط��رح لغ��ز  .ھ��ذه المواض��یع الت��ي تھ��م البادی��ة أح��دحلق��ة 

   .یتم حلھ من قبل المشاركین في الحلقة

إخ���راج  و، تق���دیم ف���راس المج���الي و، البرن���امج م���ن إع���داد ص���الح ارتیم���ھ

 احمد یوسف 

 

 القریة األردنیة  –ب 

 ، ھن���اك ب���رامج عدی���دة أنتجھ���ا التلفزی���ون األردن���ي ع���ن القری���ة األردنی���ة

ن ب���رامج معین���ة ت���دخل القری���ة وبعض���ھا ض���م، فبعض���ھا متخص���ص بالقری���ة فق���ط

والوق���وف عل���ى أش���یاء وتفاص���یل تھ���م القری���ة األردنی���ة ، فی���ھ كمح���ور للمناقش���ة

وقض���ایا التعل���یم ، م���ن حی���ث الع���ادات والتقالی���د واختالفھ���ا ب���ین منطق���ة وأخ���رى

  .والزراعة والصحة واألكالت الشعبیة والنواحي االجتماعي المختلفة

 األردني عن القریة ھا التلفزیون أھم البرامج التي أنتج

 برنامج قریتنا – 1

الق����رى األردنی����ة م����ن ف����ي ج����ول تھ����ذا البرن����امج اس����تطاع ان یص����ور وی

فھ��و یس��لط الض��وء عل��ى القری��ة ، ش��مالھا ال��ى جنوبھ��ا وم��ن ش��رقھا ال��ى غربھ��ا
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والح�����دیث ع�����ن الن�����اس ف�����ي ك�����ل قری�����ة ، األردنی�����ة بك�����ل تفاص�����یلھا الدقیق�����ة

  .وتقالیدھم وحیاتھم المعیشیةومعرفة عاداتھم ، الحوارفي ومشاركتھم 

وع���ن ، البرن���امج یس���لط الض���وء عل���ى البع���د الت���اریخي لك���ل قری���ةكم���ا أّن 

ن أ. واس���تطاع ھ���ذا البرن���امج المتب���ع و أس���لوب الحی���اة، العش���ائر الموج���ودة فیھ���ا

ینق���ل للمش����اھد األردن���ي ص����ورة جمیل����ة وواض���حة ع����ن القری���ة األردنی����ة بك����ل 

ویتع����رف عل����ى ، القری����ة األردنی����ة فیمت����ع المش����اھد نظ����ره بجم����ال، تفاص����یلھا

ص��ّور ھ��ذا البرن��امج م��ا یزی��د ع��ن وق��د  و .ع��ادات وتقالی��د ك��ل قری��ة عل��ى ح��دة

لك���ل قری���ة مؤرخ���ا ومؤرش���فا  .مائ���ة قری���ة أردنی���ة ف���ي جمی���ع من���اطق المملك���ة

  .أردنیة على حده

وإخ���راج مش���ھور ، البرن���امج م���ن إع���داد وتق���دیم عب���د الوھ���اب الطراون���ة

  .عوض

 

 نابرنامج دیرت – 2

وھ������و ش������بیھ بالبرن������امج الس������ابق ولكن������ھ یختل������ف بالتس������میة وبع������ض 

فیب����دأ البرن����امج بمن����اظر للقری����ة األردنی����ة م����ن  ؛التفاص����یل الت����ي تھ����م القری����ة

  .بدایتھا مروراً بوسطھا وانتھاء بآخرھا وأبرز معالمھا

 

 برنامج یسعد صباحك – 3

إح���دى  .ھ���ذا البرن���امج األكث���ر ش���عبیة واألكث���ر مش���اھدة ب���ین الم���واطنین

فقرات���ھ القری���ة األردنی���ة تح���ت مس���مى (ص���باح ال���وطن الجمی���ل) ال���ذي یص���ف 
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القری����ة ونراھ����ا بأجم����ل ص����ورة م����ن خ����الل الش����عراء والب����احثین والموس����یقى 

فالع�����ادات والتقالی�����د والمن�����اظر الخالب�����ة والحكای�����ات  .المص�����احبة لھ�����ذه الفق�����رة

والقص����ص واألطف����ال والش����یوخ والم����رأة والرج����ال جمیعھ����ا مجتمع����ة ف����ي ھ����ذه 

 الفقرة التي تعتبر ھویة لھذا البرنامج. 

  .فكتوریا عمیش الراحلة من إعداد وإخراجكان البرنامج 

 

 برنامج األردن بین األصالة والمعاصرة – 4

تن���اول ھ���ذا البرن���امج العدی���د م���ن المواق���ع والمع���الم والق���رى األردنی���ة فھ���و 

فھ���و  ؛ت���ھینتق���ل م���ن موق���ع ال���ى موق���ع أخ���ر موض���حاً أھمی���ة ھ���ذا المك���ان وجمالیا

األردن����ي لك����ل  معرف����ا ب����الفلكلور، ع����رض بع����ض الق����رى والمن����اطق األردنی����ةی

ك�����الت األردنی�����ة واألزی�����اء منطق�����ة حی�����ث ال�����دبكات والرقص�����ات الش�����عبیة واأل

 .أھمی�����ة المك�����ان وتاریخ�����ھ عب�����ر العص�����ورفض�����الً ع�����ن تعریف�����ھ ب، الش�����عبیة

فالبرن����امج عب����ارة ع����ن رب����ط فق����رات متع����ددة تجم����ع م����ا ب����ین الف����ن والع����ادات 

  .تقالید والسیاحة واألزیاء الشعبیة وغیرھاوال

، وتق�����دیم الن����ا القس�����وس، البرن����امج م����ن إع�����داد عب����د ال�����رحمن ارتیم����ھ

  .وإخراج وائل المحیسن

 ذاكرة مكان – 5

فھ���و  ، ُیع���د ھ���ذا البرن���امج ت���وثیقي وت���اریخي للق���رى واألم���اكن األردنی���ة

یس���لط الض���وء عل���ى المكان���ة التاریخی���ة للقری���ة األردنی���ة الت���ي یوج���د بھ���ا أم���اكن 

ش����ھادة حقیقی����ة ومص����ورة  كم����ا یع����دّ ، تاریخی����ة تع����ود ال����ى العص����ور الس����ابقة
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الض���وء عل���ى الن���واحي  م���ن خ���الل تس���لیطھ، للمكان���ة التاریخی���ة للق���رى األردنی���ة

لت����ي تعط����ي ومش����وق إض����افة ال����ى الم����ادة األدبی����ة ا، الجمالی����ة بأس����لوب جی����د

  .صورة واضحة عن المكان

  .وإخراج اشرف الزعبي، البرنامج من إعداد محمد الماضي

 

 

 والثقافي مفردات النسیج االجتماعي –ج 

الت���ي ج���اءت م���ن خ���ارج األردن وس���كنت  الھج���رات والح���دیث ھن���ا ع���ن

ولق����د تعام����ل ، .... ال����خ ).الن����ور ، ال����دروز ، الشیش����ان ، ش����ركسالفی����ھ مث����ل (

األردن���ي ببرامج���ھ الت���ي أنتجھ���ا ع���ن ھ���ذه التجمع���ات بالطریق���ة الت���ي التلفزی���ون 

ال  أن����ھ ولك����ن الف����رق ھن����ا ، تعام����ل معھ����ا ب����البرامج الس����ابقة (البادی����ة والقری����ة)

یوج���د ب���رامج متخصص���ة لحلق���ات متع���ددة تحك���ي ع���ن ھ���ذه التجمع���ات بش���كل 

ھن������اك ب������رامج متخصص������ة  ولك������نّ ، و دوري كالبادی������ة أو القری������ةأأس������بوعي 

ائقی���ة توض���ح للحال���ة او المناس���بة الت���ي عم���ل الف���یلم أو البرن���امج م���ن وث اً وأفالم���

 أجلھا ونذكر منھا ھذه البرامج أو األفالم : 

 .الرحلة السنویة لعشائر الشركس الى دبین -1

 ربوع بالدي. -2

 واحة التراث.  -3

 الممیزون. -4

 ھجرة الشركس. -5
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   .الفلكلور الشركسي -6

 .دیرتنا -7

 أوراق أردنیة. -8

 .ذكرى تھجیر القفقاس -9

 .الضوء تحت -10

  .عادات وتقالید  -11

 

 نبذة مختصرة عن بعض البرامج التي ذكرت سابقاً : 

 ین لى دبإبرنامج الرحلة السنویة لعشائر الشركس  – 1

الت���ي تتواص��ل م��ع العش���ائر یع��د ھ��ذا البرن��امج م���ن الب��رامج المتخصص��ة 

فالبرن�����امج عب�����ارة ع�����ن ع�����ائالت  ، التلفزی�����ون األردن�����يوأع�����ّدھا ، الشركس�����یة

منطق����ة س����یاحیة طبیعی����ة ، ل����ى منطق����ة دب����ینإشركس����یة تق����وم برحل����ة جماعی����ة 

م������ن خ������الل الجمعی������ات الشركس������یة والن������وادي یھ������دف ال������ى ، ش������مال األردن

   .التواصل والعمل بروح الفریق الواحد

، فتب������دأ المذیع������ة بنب������ذة بس������یطة ع������ن عش������ائر الش������ركس وتقالی������دھم

ت الش���عبیة والحلوی���ات الشركس���یة ث���م فق���رات وتس���تعرض معھ���م بع���ض األك���ال

   .رقص بالزي الشركسي

  .وإخراج سمیح یوسف، البرنامج من إعداد وتقدیم داما الكردي
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 برنامج ربوع بالدي  – 2

یتن����اول النس����یج االجتم����اعي  ، وھ����و برن����امج س����یاحي اجتم����اعي ثق����افي

ف��ي ھ��ذه الحلق��ة وق��د تن��اول ف��ي حلقات��ھ مف��ردات ھ��ذا النس��یج ك��اآلتي "، األردن��ي

فھ���ذا ، "نتح���دث ع���ن الفرق���ة الشیش���انیة (ن���ادي الشیش���ان) والرقص���ة الشیش���انیة 

البرن����امج یوض����ح طبیع����ة المك����ان ال����ذي یس����كنھ الشیش����ان ف����ي منطق����ة األزرق 

  .ویوضح الثقافة والفن الذي تشتھر بھ عشائر الشیشان

   .وإخراج احمد یوسف، البرنامج من إعداد محمد جابر

 التراث  برنامج واحة – 3

البرن����امج تراث����ي یحك����ي ع����ن الع����ادات والتقالی����د لعش����ائر ال����دروز (بن����ي 

ح یوض����ی����تم ت، المخصص����ة لھ����م  م����ن ھ����ذا البرن����امج مع����روف) فف����ي الحلق����ة

 كم����ا ی����ورد فیھ����ا .الع����ادات والتقالی����د واألغ����اني الفلكلوری����ة للمجتم����ع ال����درزي

البرن����امج م����ن إع����داد محم����د الماض����ي  .قص����ة تعب����ر ع����ن ك����رمھم وش����جاعتھم

 وإخراج عبد هللا الخالدي. ، وغازي المیاس

 

 برنامج ممیزون : – 4

أنتج����ھ التلفزی����ون األردن����ي وتح����دث إح����دى حلقات����ھ ع����ن جمعی����ة أن����وار 

حی���ث تح���دثت ھ���ذه الحلق���ة ، الھ���دى التابع���ة للجمعی���ة القفقاس���یة للثقاف���ة (الشیش���ان)

ع���ن طبیع���ة الجمعی���ة وأھ���دافھا ونش���اطاتھا وتھ���دف أیض���ا ال���ى تبن���ي المواھ���ب 

   .فردیة والمحافظة على التراث ورعایة المھارات للشبابال
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   .وإخراج عبد هللا الجبور، البرنامج من إعداد عبد الرحمن ارتیمھ

 

ب�������رامج الع�������ادات والتقالی�������د والص�������ناعات التقلیدی�������ة ( الح�������رف  –د 
 والمھن)

أف���الم وب���رامج عدی���دة أنتج���ت تح���ت ھ���ذا المس���مى س���لطت الض���وء عل���ى 

حی��ث رك��زت عل��ى الع��ادات والتقالی��د األردنی��ة م��ن ش��مالھا  ؛ھ��ذا العن��وان المھ��م

وع���ن عالق���ة ھ���ذه الع���ادات ب���الحرف الیدوی���ة والمھ���ن ، لجنوبھ���ا وش���رقھا لغربھ���ا

  .التي عمل بھا األردنیون على اختالف أماكنھم

 البرامج اآلتیة:أھم ھذه البرامج وأبرزھا  ولعّل من 

 برنامج عادات وتقالید. -1

  .األیدي المباركة -2

  .واق التقلیدیة في االردناألس -3

   .الحرف الشعبیة -4

   .بالدي وحكایة الشمس والجدیلة -5

   .كنوز التراث -6

 .عادات وتقالید من بیت الشعر -7

   .من وحي التراث -8

   .اعرف بلدك -9

  .ترانیم أردنیة  -10
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   .التعلیلة  -11

  .صنع في األردن  -12

  .معلمة التراث األردني  -13

  .حرف شعبیة  -14

 

 برنامج عادات وتقالید  – 1

البرن����امج یوض����ح أب����رز وأھ����م الع����ادات والتقالی����د الموج����ودة ف����ي ھ����ذا 

فھ���و یحك���ي ع���ن قص���ص عدی���دة ویرم���ز ال���ى أش���یاء مھم���ة للمجتم���ع ، األردن

ك�����رام الض�����یف والفنج�����ان والدل�����ة إاألردن�����ي مث�����ل القھ�����وة العربی�����ة والجل�����وة و

ویتح����دث البرن����امج أیض����ا ع����ن ص����ناعة بی����وت  .والعب����اءة العربی����ة والكوفی����ة

یتح����دث  كم����ا، وص����ناعة الكوفی����ة العربی����ة والعب����اءة وغ����زل الص����وف، الش����عر

ت����رتبط ھ����ذه المھن����ة  وكی����ف، ع����ن ص����ناعة الف����روة م����ن البدای����ة حت����ى النھای����ة

  .بتراثنا األصیل

 إخراج جمعة الصمادي  و، البرنامج من إعداد محمد الماضي

 من وحي التراث  – 2

ا یش���مل ك���ل م��� و ، الت���راث وعالقت���ھ بالع���ادات والتقالی���د یتن���اولبرن���امج 

فف���ي إح���دى حلقات���ھ یتح���دث فیھ���ا  ، ل���ھ عالق���ة ب���التراث الش���عبي والثقاف���ة الش���عبیة

األس���تاذ ھاش���م غرایب���ھ ع���ن الت���راث الش���عبي ف���ي ش���عر ع���رار م���ن خ���الل م���نھج 

ع����رار للثقاف����ة الش����عبیة وجعلھ����ا فاعل����ة ف����ي الحی����اة واھتم����ام ع����رار ب����النور 

  .والغجر من خالل أبیاتھ وقصائده الشعریة
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تق���دیم  و، إخ���راج وائ���ل المحیس���ن و، إع���داد : ط���ھ الھباھب���ھالبرن���امج م���ن 

  .فخر عبنده

 األیدي المباركة  – 3

فف����ي بدای����ة  ، ھ����ذا البرن����امج یتن����اول الص����ناعات التقلیدی����ة ف����ي األردن

القھوة وتجھیزھ���ا ك��� .اریخی���ة ومش���اھد م���ن آث���ار أردنی���ةالبرن���امج ھن���اك لمح���ة ت

وص�����ناعة الخ�����زف ، الحل�����ي م�����ن الحج�����ارة والمع�����ادنوص�����ناعة ، والمھب�����اش

، وص�����ناعة الرم�����ل ف�����ي الزج�����اج وتش�����كیلھ بالرس�����ومات، وتش�����كیلھ وتلوین�����ھ

واألغ�����اني الش�����عبیة ھ�����ي أب�����رز م�����ا تن�����اول ھ�����ذا ، ل�����ة ع�����زف)آوالسمس�����میة (

  .البرنامج

  .إخراج اشرف الزعبيو، وھو من إعداد عبد الرحمن ارتیمھ

 ایة الشمس والجدیلةبالدي وحك – 4

ع�����ن برن�����امج خ�����اص فی�����ھ مجموع�����ة م�����ن الرقص�����ات الش�����عبیة  وھ�����و

ووص���ف لع���ادات وتقالی���د أردنی���ة م���ن ، وع���رض ل���بعض األزی���اء، والفلكلوری���ة

والع����رس ، ومواس����م الف����رح، والفض����ة، والت����زیین بالعق����د، ك����رم القھ����وة العربی����ة

   .والحناء والزفة

فكتوری�����ا  الراحل�����ة إخ�����راج و، إع�����داد حی�����در محم�����ودالبرن�����امج م�����ن 

  .عمیش

 برنامج الحرف الشعبیة التقلیدیة في األردن – 5
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یحك���ي ھ���ذا البرن���امج ع���ن المھ���ن والح���رف الت���ي یعم���ل بھ���ا األردنی���ون 

، والح�����دادة العربی�����ة، المح�����راث ص�����ناعة وخصوص�����اً الح�����رف القدیم�����ة مث�����ل

   .والمصوغات الذھبیة والغزل والصوف

   .البرنامج من إخراج محمد العبدالالت

 

 ردناألسواق التقلیدیة في األ– 6

ف�����یلم خ�����اص لألم�����اكن التاریخی�����ة والس�����یاحیة واألس�����واق الش�����عبیة ف�����ي 

لیدوی����ة ف����ي س����وق البخاری����ة والمعروض����ات یس����تعرض المش����غوالت ا ، عم����ان

وف���ي ھ���ذا الف���یلم یتح���دث احم���د البخ���اري ع���ن الس���وق  ، ف���ي الس���وقالتراثی���ة 

  .وعن تاریخ إنشائھ وكیف ھاجر من بخارى الى األردن

ع���ن ویعط���ي ص���ورة ، ب الش���عبي وتطریزات���ھالث���وویتن���اول الف���یلم أیض���ا 

وبع���د ذل���ك ی���تم االنتق���ال ال���ى  ، السالس���ل والحل���ي التقلیدی���ة واألوان���ي الفخاری���ة

البت��راء المدین���ة الوردی��ة والح���دیث ع��ن ف���ن الرس��م بالرم���ل والزجاج��ات الرملی���ة 

ث�����م یس�����تعرض الف�����یلم ص�����ناعة ، والمش�����كلة بأش�����كال وأل�����وان مختلف�����ة الملون�����ة

رواد األس����واق الش����عبیة ن خ����الل لق����اءات یجریھ����ا م����ع ك����ل ذل����ك م����، الزج����اج

، وروادھ������ا، یتح������دثون فیھ������ا ع������ن األس������واق الش������عبیة األردنی������ة التقلیدی������ة

 . ومعروضاتھا

  .إخراج : محمد الرمحي و، الفیلم من إعداد : محمد جابر

 برنامج كنوز التراث – 7
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وتراث����ھ؛ إذ یتن����اول البرن����امج ع����دة مح����اور تبح����ث ف����ي ت����اریخ األردن 

كم����ا تتخل����ل فقرات����ھ بع����ض ، تراثی����ة وحكای����ات اقصص���� عرض البرن����امجیس����ت

فض���ال  ، .. ال���خ.ش���عر وع���زف وغن���اءجوان���ب م���ن األدب والف���ن الش���عبي م���ن 

الع��ادات والتقالی��د خصوص���ا ف��ي ص���ناعة  ع��ن أھمی��ة م���ا یطرح��ھ البرن��امج ع���ن

  .الصوف والعباءة والمھابیش والصناعات التراثیة األردنیة

وإخ�����راج ، المی�����اس ومحم�����د الماض�����يالبرن�����امج م�����ن إع�����داد غ�����ازي 

 اسماعیل اللوزي

 

لق����د ك����ان التلفزی����ون األردن����ي ملتزم����ا ب����القوانین واألنظم����ة واألع����راف 

األردنی����ة الت����ي تت����یح لمكون����ات المجتم����ع األردن����ي ب����التعبیر ع����ن ثقافاتھ����ا ف����ي 

مظھ�����راً م�����ا تتمت�����ع ب�����ھ المجموع�����ات األثنی�����ة  ، النس�����یج االجتم�����اعيإط�����ار 

ف���الجمیع متس���اوون ف���ي ، أش���كال التعبی���ر الثق���افي واالجتماعی���ة م���ن حرّی���ة ف���ي

ق�����د اس�����تطاع التلفزی�����ون األردن�����ي عب�����ر ، الحق�����وق والواجب�����ات والمس�����ؤولیات

برامج����ھ الت����ي ذكرناھ����ا س����ابقا ان یك����ون نبراس����اً یض����يء قنادی����ل األم����ل لك����ل 

ف��الجمیع ب��ال اس��تثناء ی��رى نفس��ھ عل��ى ھ��ذه الشاش��ة الص��غیرة  ، أردن��ي وأردنی��ة

اخالً متكاتف���اً یص���عب الت���ي اس���تطاعت ان تك���ّون نس���یجاً اجتماعی���اً متوازن���اً مت���د

  .التفریق بین محتویاتھ

ھ���ذه المف���ردات الت���ي تح���دثنا عنھ���ا س���ابقاً ( البادی���ة والقری���ة ومف���ردات و

... ) كلھ����ا مكمل����ة لبعض����ھا .والع����ادات والتقالی����د والمھ����ن ، النس����یج االجتم����اعي

وتش���ّكل ، ال���بعض والم���تمعن فیھ���ا ی���رى أنھ���ا عب���ارة ع���ن لُحم���ة واح���دة ال تتج���زأ

 في إطار المواطنة.، لحمة النسیج الوطني االجتماعي األردني
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 والتنوع الثقافيالتعبیر 

 الفعالیات الثقافیة من خالل اإلعالم المقروء

 جریدة الرأي نموذجا

 8الطروانةإعداد أحمد فراس 

 

، شـــــهدت الســـــاحة الثقافیـــــة األردنیـــــة فـــــي الســـــنوات األخیـــــرة حراكـــــا ثقافیـــــا ممیـــــزا

ـــــة الصـــــعد ـــــى هـــــذا الحـــــراك مـــــن خـــــالل تنّوعـــــه، فـــــي كاف  وتعـــــدد، وتعـــــدد مشـــــاربه، وتجّل

عنوانهـــــــا ، لكـــــــّن مـــــــع كـــــــل ذلـــــــك التنـــــــوع انصـــــــهر فـــــــي بوتقـــــــة إنســـــــانیة واحـــــــدة، أهدافـــــــه

وتبــــــــادل ، التعبیــــــــر عــــــــن الــــــــذات والهویــــــــةوالحــــــــق اإلنســــــــاني فــــــــي ، المشــــــــاركة والقبــــــــول

 صحفي، جریدة الرأي األردنیة. 8
                                                           



ــــــــة مــــــــع اآلخــــــــرین أشــــــــقاء وأصــــــــدقاء ــــــــة ، المعرف ــــــــة األردنی ــــــــرام الدول انســــــــجاما مــــــــع احت

ـــــــــق اإلنســـــــــانیة ـــــــــر ، للمواثی ـــــــــز أشـــــــــكال التعبی ـــــــــى تعزی ـــــــــة إل ـــــــــة الداعی ـــــــــات الدولی واالتفاقی

 وعدم احتكار الحقیقة الثقافیة.، الثقافي

ـــــــة أســـــــتعرض ـــــــي هـــــــذه الورق ـــــــة ، وف لوحـــــــة هـــــــذا ، الصـــــــحفیةمـــــــن خـــــــالل التغطی

 .2010خالل السنوات األخیرة لغایة العام ، ومكّوناته، ومشاربه، الحراك الثقافي

 

 

 

 

 األسابیع الثقافیة

 أسبوع الثقافة الیاباني* 

أقــــــــیم األســــــــبوع الثقــــــــافي الیابــــــــاني الــــــــذي نظمتــــــــه كلیــــــــة اآلداب فــــــــي الجامعــــــــة  

لي (جایكــــــا) والســــــفارة الیابانیــــــة األردنیــــــة بالتعــــــاون مــــــع الوكالــــــة الیابانیــــــة للتعــــــاون الــــــدو 

ـــــــي  ـــــــب مختلفـــــــة مـــــــن الثقافـــــــة وقـــــــد ، 2008-3-5ف هـــــــدف األســـــــبوع إلـــــــى تقـــــــدیم جوان

حیـــــث اشـــــتملت الفعالیـــــات علـــــى محاضـــــرات حـــــول اللغـــــة الیابانیـــــة وعـــــروض ، الیابانیـــــة

للفنـــــــــــون القتالیـــــــــــة والرقصـــــــــــات والموســـــــــــیقى ومســـــــــــابقات للخطابـــــــــــة باللغـــــــــــة الیابانیـــــــــــة 

 وعروض ألفالم یابانیة

 األسبوع الثقافي اإلماراتي
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ـــــــة   ـــــــة وبالتعـــــــاون مـــــــع عـــــــدد مـــــــن المؤسســـــــات الثقافی وأقامـــــــت الســـــــفارة اإلماراتی

ــــــى عــــــدد مــــــن األمســــــیات الشــــــعریة   2008 – 4 – 24أســــــبوع ثقــــــافي فــــــي  اشــــــتمل عل

 والجامعة الهاشمیة. ، في عمان والكرك وفي جامعة اإلسراء

 أسبوع ثقافي لبلدیة الطفیلة الكبرى *

ــــــــة ــــــــي الطفیل ــــــــت فعالیــــــــات األســــــــبوع الثقــــــــافي  2008-5-18وبتــــــــاریخ  وف انطلق

وتشــــــرف علیــــــه أجهــــــزة البلدیــــــة ضــــــم  ، لبلدیــــــة الطفیلــــــة الكبــــــرى. وهــــــو یقــــــام ألول مــــــرة

 ، إضـــــــافة إلـــــــى فقـــــــرات فنیـــــــة وأدیبـــــــة وأمســـــــیات شـــــــعریة، مســـــــابقات شـــــــعریة وقصصـــــــیة

ونــــــدوات  ، إلــــــى جانــــــب تعالیــــــل طفیلیــــــة. ومحاضــــــرات عــــــن تــــــاریخ محافظــــــة الطفیلــــــة

ــــــةعــــــن  ــــــورة العربی ــــــرى الث ــــــافي، الكب ــــــة الثق ــــــاریخ الطفیل ــــــب أمســــــیة شــــــعریة ، وت ــــــى جان إل

 .  ( شعر بدوي) نبطیة

 * أسبوع الثقافة التایلندي

أســــــبوع الثقافــــــة التایلنــــــدي فــــــي مركــــــز  فعالیــــــات 2008 - 8 -11أطلقــــــت فــــــي  

و ، ربـــــدإالقاعـــــة الهاشـــــمیة فـــــي و ، الزرقـــــاء، الحســـــین الثقـــــافي الـــــى المحافظـــــات األخـــــرى

ــــاء جســــور التبــــادل الثقــــافي بــــین مركــــز  الســــلط الثقــــافي فــــي الســــلط. وجــــاء األســــبوع  لبن

مـــــــن العـــــــروض  ااألردن و الـــــــدول الشـــــــقیقة و الصـــــــدیقة حیـــــــث تضـــــــمن األســـــــبوع عـــــــدد

الفلكلوریــــــة اشــــــتمل ســـــــتة أنــــــواع مختلفـــــــة تعبــــــر عـــــــن العــــــادات و التقالیـــــــد وأنــــــواع مـــــــن 

ـــــة و طرائـــــق معیشـــــته ـــــي المنـــــاطق الجنوبیـــــةالرقصـــــات التایلندیـــــة والعـــــادات الزراعی  ، م ف

ــــــــي هــــــــذا المحصــــــــول بعــــــــض األدوات كالمنجــــــــل ــــــــث یســــــــتخدم ف و ، وزراعــــــــة األرز حی

ـــــة تایلندیـــــة تســـــتخدم فیهـــــا  وعرضـــــت، لهنـــــدنبـــــات جـــــوز ا الفرقـــــة الرابعـــــة رقصـــــة فلكلوری

 اآلالت الموسیقیة التایلندیة.
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 * أسبوع ثقافي كویتي

في الكــــــــــویتي فعالیــــــــــات األســــــــــبوع الثقــــــــــا  2008 – 11 -11وانطلقــــــــــت فــــــــــي   

ـــــة فـــــي عمـــــان بمشـــــاركة مؤسســـــات وشخصـــــیات سیاســـــیة  ـــــذي تنظمـــــه الســـــفارة الكویتی ال

وفكریـــــة وابداعیـــــة واكادیمیـــــة واقتصـــــادیة كویتیـــــة وأردنیـــــة ضـــــمن إطـــــار التبـــــادل الثقـــــافي 

وتضــــــمنت فعالیــــــات األســــــبوع الثقــــــافي إلقــــــاء كلمــــــات وأنشــــــطة  .والعلمــــــي بــــــین البلــــــدین

قصـــــــــائد شــــــــعریة ونــــــــدوات فكریــــــــة واقتصـــــــــادیة فلكلوریــــــــة و  اً ثقافیــــــــة متنوعــــــــة وعروضــــــــ

ــــــة ــــــة، ودینی ــــــة األردنی ــــــیلم تســــــجیلي حــــــول العالقــــــات الكویتی ــــــى ف واشــــــتمل  .باإلضــــــافة إل

األســــــبوع علــــــى أمســــــیات شــــــعریة وفــــــرق فنیــــــة شــــــعبیة وتراثیــــــة تنقلــــــت بــــــین محافظــــــات 

 المملكة.

 جمعیة الحنونة للثقافة الشعبیة * أسبوع ثقافي ل

ــــــة الحّنونــــــة للثقافــــــة الشــــــعبّیة فــــــي    أســــــبوع ثقــــــافي   2009-5-9أطلقــــــت جمعّی

، هـــــــازیج حملـــــــت المـــــــوروث والتعریـــــــف بـــــــهأقـــــــدمت ، تحـــــــت عنـــــــوان " حـــــــّراس الـــــــّذاكرة"

ـــــــذي یعـــــــیش حیـــــــاًة تضـــــــّج بالحركـــــــة  وخـــــــدمت قضـــــــّیة األرض واإلنســـــــان الفلســـــــطیني ال

تقّر أو ال تســــــــتقر وراحــــــــٍة تســــــــ، وهــــــــي حیــــــــاٌة ذات جلبــــــــة حینــــــــاً ، والتفاصــــــــیل اإلنســــــــانّیة

ــــــًا أخــــــرى ــــــق، أحیان ــــــاٌز بالحــــــّب والقل ــــــة خــــــالل هــــــذا ، وفــــــي ثنایاهــــــا اكتن ــــــّدمت الجمعی وق

ــــــــراث الشــــــــعبي الفلســــــــطیني ــــــــر عــــــــن الت ــــــــور الفلســــــــطیني ، األســــــــبوع لوحــــــــات تعّب والفلكل

 والمهّدد.، الحي

 * أسبوع الثقافة الفلسطیني

الثقافـــــــة وضـــــــمن نشـــــــاطات القـــــــدس عاصـــــــمة للثقافـــــــة العربیـــــــة انطلـــــــق أســـــــبوع 

، جــــــاء غنیــــــا بالنــــــدوات واألمســــــیاتوقــــــد  ، 2009-9-28الفلســــــطیني فـــــــي عمــــــان فــــــي 
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نســـــقت ، ومشـــــاریع كثیـــــرة فـــــي عمـــــان وٕاربـــــد والزرقـــــاء والكـــــرك ومأدبـــــا والمفـــــرق وعجلـــــون

ــــــي  ــــــافي األردن ــــــین؛ خاصــــــة وأن الوســــــط الثق ــــــاب األردنی ــــــوزارة بشــــــأنه مــــــع رابطــــــة الكت ال

ــــــى معرفــــــة ظروفهــــــا وبواعثهــــــا؛ هــــــو األقــــــرب للحركــــــة الثقافیــــــة الفلســــــطینیة  واألقــــــدر عل

، وعــــــروض فنیــــــة فلكلوریــــــة، وأن األســــــبوع الثقــــــافي الفلســــــطیني حمــــــل معــــــارض تراثیــــــة

ــــــدس ــــــة وعلمیــــــة عــــــن الق ــــــة وأم، وعــــــروض مســــــرحیة، ونــــــدوات أدبی ســــــیات شــــــعریة أردنی

ــــــــت، زجــــــــل شــــــــعبي مشــــــــترك وأمســــــــیات، فلســــــــطینیة ــــــــي المحافظــــــــات:  وكان ــــــــه ف فعالیات

مركـــــز الحســـــن ، ركـــــز الملـــــك عبـــــد اهللا الثقـــــافي فـــــي الزرقـــــاءم، المركـــــز الثقـــــافي الملكـــــي

ــــــة ، القاعــــــة الهاشــــــمیة فــــــي إربــــــد، نــــــادي الوحــــــدة فــــــي مأدبــــــا، الثقــــــافي فــــــي الكــــــرك بلدی

 .والقاعة الهاشمیة في عجلون، رابطة الكتاب األردنیین، المفرق

 

 * أسبوع اللغة والثقافة اإلیطالیة

طالیــــــة تحــــــت فــــــي جامعــــــة آل البیــــــت فعالیــــــات أســــــبوع اللغــــــة والثقافــــــة اإلی أقــــــیم

یطــــــالي فـــــــي كـــــــل مـــــــن الفنــــــون والعلـــــــوم والتكنولوجیـــــــا".  فـــــــي عنــــــوان "إبـــــــداع الفكـــــــر اإل

، اشـــــــــــتمل علـــــــــــى محاضـــــــــــرات عـــــــــــن المســـــــــــتقبلیة حكایـــــــــــة إیطالیـــــــــــة، 21-10-2009

ـــــــي االیطـــــــالي، الخصـــــــائص الممو  ـــــــراءات مـــــــن التـــــــراث األدب بلیة یـــــــزة للحركـــــــة المســـــــتقق

مــــــن خــــــالل البیــــــان الــــــذي نشــــــره فــــــي بــــــاریس ، 1909التــــــي تأسســــــت العــــــام  اإلیطالیــــــة

ـــــــك تضـــــــمن األســـــــبوع عرضـــــــا  ـــــــى ذل ـــــــو مـــــــارینیتي. إضـــــــافة إل الشـــــــاعر االیطـــــــالي فیلیب

ســـــــینمائیا فـــــــي جمعیـــــــة دانتـــــــي الیغریـــــــري بجبـــــــل اللویبـــــــدة للفـــــــیلم اإلیطـــــــالي المعـــــــروف 

 . "لیس لدینا سوى البكاء"
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ـــــــــوم وتناولـــــــــت الفعالیـــــــــات القضـــــــــا یا ذات الصـــــــــلة اللغویـــــــــة باالبتكـــــــــار فـــــــــي العل

ـــــل لغـــــة أي شـــــعب مـــــا ـــــد وتمیـــــزهمـــــعال، والتكنولوجیـــــا. حیـــــث تمث ـــــاة و ، ة ثقافـــــة أي بل القن

 .الحاضنة لنقل االحتكاك الثقافي والعلمي بین الشعوب الصدیقة

 ذريأ* أسبوع ثقافي 

إمكانیـــــــــة إقامـــــــــة أســـــــــبوع ثقـــــــــافي اذري فـــــــــي  2010 – 9 – 8ونوقشــــــــت فـــــــــي   

فـــــــي ســـــــیاق التأكیـــــــد  2010الل شـــــــهر تشـــــــرین األول مـــــــن العـــــــام الماضـــــــي عمـــــــان خـــــــ

ــــــد مــــــن  ــــــاك العدی ــــــاریخي المشــــــترك خاصــــــة وان هن ــــــدیني والت ــــــى تشــــــابه المــــــوروث ال عل

 االتفاقیات والبرامج الثقافیة  التي تم توقیعها بین البلدین 

 * أسبوع ثقافي وطني للحرف والصناعات التقلیدیة (تــراثـنــا)

وطنــــــــي للحــــــــرف والصــــــــناعات  اً ثقافیــــــــ اً ثقــــــــافي الملكــــــــي أســــــــبوعأقــــــــام المركــــــــز ال

ـــــــا) فــــــي ــــــة (تــراثـنـ ــــــرة مــــــن التقلیدی ــــــة صــــــناع  2010- 8 – 2 الفت وبالتعــــــاون مــــــع  جمعی

وجمعیــــــــة جــــــــرش ، والرابطــــــــة األردنیــــــــة للحــــــــرف والفنــــــــون الشــــــــعبیة، الحــــــــرف التقلیدیــــــــة

  واشـــــــــتمل علــــــــــى، وجمعیـــــــــة تأهیـــــــــل وتــــــــــدریب الفتیـــــــــات المعاقـــــــــات، للحـــــــــرف الیدویـــــــــة

معـــــــــــرض لمنتجـــــــــــات الحـــــــــــرف التقلیدیـــــــــــة (كـــــــــــالخزف والفخاریـــــــــــات وخشـــــــــــب الزیتـــــــــــون 

ـــــــــى الزجـــــــــاج ، والفسیفســـــــــاء الحجـــــــــري والنســـــــــیج والمطـــــــــرزات والنحاســـــــــیات والرســـــــــم عل

ــــــون وغیرهــــــا مــــــن الحــــــرف) ــــــى  ورش بمشــــــاركة محتــــــرفین فــــــي ، والرمــــــل المل إضــــــافة إل

 ســــــبوعكمــــــا أقــــــیم فــــــي األ، مجــــــال الحــــــرف المختلفــــــة وبمشــــــاركة مجموعــــــة مــــــن الطلبــــــة

ـــــــــات ، معـــــــــرض للمنتجـــــــــات الغذائیـــــــــة والشـــــــــعبیة والطبیعیـــــــــة مـــــــــن إنتـــــــــاج أفـــــــــراد وجمعی

خصـــــــص ركـــــــن للفلكلـــــــور والمـــــــأكوالت الشـــــــعبیة وركـــــــن إلنتـــــــاج الحـــــــرف الحیـــــــة أمـــــــام و 

الجمهــــــور. إضــــــافة إلــــــى عــــــروض فنیــــــة یومیـــــــة بمشــــــاركة كــــــل مــــــن (الفرقــــــة الوطنیـــــــة 
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فرقـــــة و ، رمثـــــا للثقافـــــة والفنـــــونفرقـــــة شـــــباب الو  ، للفنـــــون الشـــــعبیة التابعـــــة لـــــوزارة الثقافـــــة

وعــــــروض لألزیــــــاء ، وعــــــروض لألطفــــــال  لفرقــــــة المــــــرح العالمیــــــة، الحســــــین الموســــــیقیة

إضـــــافة ، وجمعیـــــة صـــــناع الحـــــرف التقلیدیـــــة، الشـــــعبیة تقـــــدمها جمعیـــــة نشـــــمیات البلقـــــاء

وعــــــزف علــــــى  الربابــــــة  للفنــــــان بیــــــان ، إلــــــى عــــــزف علــــــى العــــــود للفنــــــان عبــــــده دعــــــیس

 فارس).

 ألماني * أسبوع ثقافي

أســـــــبوع ثقـــــــافي المـــــــاني   2010- 10 – 6وأقـــــــیم فـــــــي الجامعـــــــة األردنیـــــــة فـــــــي 

بمناســــبة ، فــــي عمــــان كــــونراد ادینــــاورومؤسســــة ، بالتعــــاون مــــع معهــــد غوتــــة فــــي عمــــان

وكــــــان ، مــــــرور عشــــــرین عامــــــا علــــــى توحیــــــد األلمــــــانیتین وذكــــــرى ســــــقوط جــــــدار بــــــرلین

تـــــم الحـــــدیث فیـــــه عـــــن  حیـــــث، »عشـــــرون عامـــــًا علـــــى توحیـــــد ألمانیـــــا«بعنـــــوان األســـــبوع 

ــــا معــــرض الصــــور لـــــ دیتمــــار   وقــــد اشــــتمل علــــى، التحــــدیات االقتصــــادیة لتوحیــــد ألمانی

وعرضــــــــــت  » انطباعـــــــــات لجمهوریـــــــــة مفقـــــــــودة –ألمانیـــــــــا الشـــــــــرقیة «بعنـــــــــوان ، ریمـــــــــان

ـــــــــــــذین یحبـــــــــــــون األرض«مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن األفـــــــــــــالم االلمانیـــــــــــــة منهـــــــــــــا:  ، 1973» (ال

 نیكه).م. لوثال فار  .1981» (القلق«، مخرجون)

 

 معارض ثقافیة وتراثیة

 * معرض للتراث والفلكلور والمطرزات الفلسطینیة

ــــــــور والمطــــــــرزات  ـــــــــي نــــــــادي البقعــــــــة معرضــــــــًا للفلكل ــــــــة ف ــــــــة الثقافی أقامــــــــت اللجن

 في مكتبة النادي. 16/1/2008بعاء بدأ یوم األر  ، الفلسطینیة ولمدة ثالثة أیام
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وفــــــي ختــــــام ، المنطقــــــة المســــــتجدات السیاســــــیة فــــــي واشــــــتمل علــــــى نــــــدوة بعنــــــوان

المعــــرض قــــدمت الفنانــــة مــــیس شــــلش مجموعــــة مــــن األغــــاني فــــي قاعــــة لجنــــة خــــدمات 

 مخیم البقعة.

 .(ورود من األردن والعالم).* معرض الربیع

) ورود مـــــــن األردن والعــــــــالم(افتـــــــتح فـــــــي جـــــــالیري بنــــــــدك آرت معـــــــرض الربیـــــــع 

ـــــــــوى  شـــــــــاركت ـــــــــة. احت ـــــــــة األجنبی ـــــــــدول العربی ـــــــــات مـــــــــن األردن وال ـــــــــه مجموعـــــــــة فنان فی

علــــــى أكثــــــر مــــــن أربعــــــین   1/5/2010المعــــــرض كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ 

ــــانین ، لوحــــة معظمهــــا رســــوم تشــــكیلیة زیتیــــة بأحجــــام متعــــددة وقــــد حضــــره عــــدد مــــن الفن

 .لفن التشكیلي وجمهور من المهتمینونقاد ا

 لور للجالیات العربیة فـي (عمان األهلیة)* معرض للثقافة والفلك

جامعــــــة عمــــــان األهلیــــــة معــــــرض الثقافــــــة والتــــــراث الشــــــعبي للجالیــــــات أقــــــیم فــــــي 

 .لحقین الثقافیین العرب في األردنالعربیة بحضور عدد من الم

ن هــــــذه النشــــــاطات التــــــي إ، 17/5/2008كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ و 

تهـــــدف إلـــــى تجســـــید روح األخـــــوة و ، ســـــتقاللتجـــــيء ضـــــمن احتفـــــاالت الجامعـــــة بعیـــــد اال

 بین الطلبة العرب والطلبة األردنیین في األردن.

 * معرض  (الفن الهندي المعاصر) فـي المركز الملكي 

ـــــتح فـــــي المركـــــز الثقـــــافي الملكـــــي معـــــرض  حداثـــــة الفـــــن الهنـــــدي المعاصـــــر   افت

  5/3/2008كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ  و، واســــــتمر المعــــــرض مــــــدة أســــــبوع

ـــــإ ـــــین المملكـــــة ف ـــــافي ب ـــــادل الثق ـــــي إطـــــار التعـــــاون و التب ـــــى ف ن هـــــذه هـــــي الخطـــــوة األول
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م مهرجـــــــان الفنـــــــون العـــــــالمي یتنظـــــــ وســـــــیتبعها، األردنیـــــــة الهاشـــــــمیة و جمهوریـــــــة الهنـــــــد

ـــــل ـــــد فـــــي تشـــــرین أول المقب ـــــي الهن ـــــي ف ســـــودهاكار شـــــارما  و سیشـــــرف علیهـــــا د.، العرب

 من الهند و هو مختص في حفظ اللوحات.

)فنانـــــــا 40المعـــــــرض(دي راتاكونـــــــدا دایاكـــــــار: شـــــــارك فـــــــي قـــــــال الســـــــفیر الهنـــــــ و

ـــــدیا بواقـــــع( ـــــذ ، )لوحـــــة40هن ـــــذي یعقـــــد فـــــي األردن من و أن هـــــذا المعـــــرض هـــــو األول ال

ـــــــین ، عـــــــدة ســـــــنوات ـــــــافي ب ـــــــادل الثق ـــــــوع مـــــــن التعـــــــاون والتب ـــــــأتي هـــــــذا المعـــــــرض كن و ی

 وریة الهند.و برعایة من جاللة الملك عبداهللا الثاني و رئیس جمه، البلدین

 * معرضا الكتاب والتشكیل العراقیان

، نلعـــــــراقییالكتـــــــاب والتشـــــــكیل ا معـــــــرض، فـــــــي المركـــــــز الثقـــــــافي الملكـــــــي افتـــــــتح

 ئـــــــــهما، 25/10/2009كمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي خبـــــــــر الـــــــــرأي بتـــــــــاریخ  انویحتـــــــــوي المعرضـــــــــ

توزعـــــــت بـــــــین ، أو أقـــــــاموا فیـــــــه، ن كتابـــــــا خطهـــــــا عراقیـــــــون مقیمـــــــون فــــــي األردنیوأربعــــــ

وكتبـــــا قـــــام علـــــى ترجمتهـــــا ، سیاســـــةوالشـــــعر وكتـــــب التـــــاریخ وعنـــــاوین ة القصـــــة والروایـــــ

جمـــــــع خمســـــــة فقـــــــد المعـــــــرض التشـــــــكیلي أمـــــــا تبحـــــــث فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن حقل.، عراقیـــــــون

المصــــــــممة المخرجــــــــة فــــــــي الــــــــرأي كفــــــــاح ، وهــــــــو بحســــــــب التشــــــــكیلیة، وعشــــــــرین فنانــــــــا

ویشـــــــعر ، فسیفســـــــاء فنیـــــــة یـــــــزور الرائـــــــي بهـــــــا محافظـــــــات العـــــــراق، فاضـــــــل آل شـــــــبیب

ــــــل التفاصــــــیلبمعانــــــاة  ــــــي ، تتخل ــــــى مــــــا تــــــرى آل شــــــبیب فیهــــــا التكعیب وهــــــي لوحــــــات عل

ـــــة ، والتجریـــــدي واالنطبـــــاعي والســـــریالي واألكـــــادیمي وفیهـــــا إبـــــداع یشـــــي بنكهـــــة ألـــــف لیل

 وتبرز فیها الزخرفة اإلسالمیة.، ولیلة وأسد بابل وتراث الزقاق البغدادي

 معرض الجماعي لجمعیة التصویرال* 
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ــــــــي قاعــــــــة فخــــــــر النســــــــ ــــــــتح ف ــــــــافي الملكــــــــي المعــــــــرض افت ــــــــالمركز الثق ــــــــد ب اء زی

ـــــــة للتصـــــــویر. واشـــــــتمل ـــــــذي  المعـــــــرض الجمـــــــاعي للجمعیـــــــة األردنی  25شـــــــارك فیـــــــه ال

ـــــــى  ـــــــة عل ـــــــا مـــــــن أعضـــــــاء الجمعی ـــــــا أردنی ـــــــة عكســـــــت المشـــــــهد  57فنان لوحـــــــة فوتوغرافی

 البصري للبیئة والمواقع الطبیعیة األردنیة في مختلف مناطق المملكة.

فیــــــــــة التــــــــــي التقطهــــــــــا الفنــــــــــانون خــــــــــالل رحــــــــــالت وأبــــــــــرزت اللوحــــــــــات الفوتوغرا

ـــــع ـــــي فصـــــل الربی ـــــاریخ ، متخصصـــــة لتصـــــویر الزهـــــور ف ـــــرأي بت ـــــر ال كمـــــا جـــــاء فـــــي خب

التنــــــــوع النبــــــــاتي المتضــــــــمن مختلــــــــف أنــــــــواع األزهــــــــار البریــــــــة المحلیــــــــة ، 22/4/2008

ـــــة  ـــــى زهـــــر التفـــــاح وقـــــرن إ، السوســـــنة الســـــوداءوعلـــــى رأســـــها الزهـــــرة الوطنی ضـــــافة إل

 وغیرها. )شقائق النعمان(والدحنون  الغزال

 

 

 

 * معرض عمان الدولي للكتاب 

ـــــــي  اقیمـــــــت ـــــــدولي للكتـــــــاب 15/7/2008ف ـــــــذي ، فعالیـــــــات معـــــــرض عمـــــــان ال ال

حیث كانـــــت مشـــــاركة واســـــعة ینظمـــــه اتحـــــاد الناشـــــرین مـــــع أمانـــــة عمـــــان ووزارة الثقافـــــة.

الكویـــــــت والســـــــعودیة منهـــــــا: ، دولـــــــة عربیـــــــة 16دار نشـــــــر مـــــــن  200لفـــــــي المعـــــــرض 

ــــــدول الصــــــدیقة مــــــن وســــــلطنة  عمــــــان ومصــــــر واإلمــــــارات العربیــــــة وغیرهــــــا امــــــا مــــــن ال

مختلـــــــف أنحـــــــاء العـــــــالم فمنهـــــــا اســـــــبانیا وبریطانیـــــــا والهنـــــــد وأمیركـــــــا وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل 

ـــــــین ـــــــوكیالت لناشـــــــرین أردنی ـــــــة الرســـــــمیة والخاصـــــــة مـــــــن ، ت أو مـــــــن المؤسســـــــات المحلی

 كلیات وجامعات في االردن.
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الثقافیـــــــــة فـــــــــي األردن متمثلـــــــــة هـــــــــدا المعـــــــــرض یحظـــــــــى باهتمـــــــــام المؤسســـــــــات و 

یجســــــد توجیهـــــات جاللــــــة الملــــــك عبــــــد اهللا  لكــــــي، بـــــوزارة الثقافــــــة وأمانــــــة عمـــــان الكبــــــرى

ویكـــــــون جـــــــزءا مهمـــــــا مـــــــن عوامـــــــل ، ن یســـــــهم فـــــــي إغنـــــــاء المشـــــــهد الثقـــــــافيأالثـــــــاني بـــــــ

 التنمیة الشاملة التي تلیق باألردن في الداخل والخارج.

 الوطنیة  * معرض المخطوطات العثمانیة فـي المكتبة

فـــــــي صـــــــالة المكتبـــــــة معــــــرض المخطوطـــــــات العثمانیـــــــة بحضـــــــور الســـــــفیر  أقــــــیم

ـــــــو وعـــــــدد مـــــــن الســـــــفراء وأعضـــــــاء الســـــــلك  ـــــــي كوبرل ـــــــدكتور عل ـــــــي عمـــــــان ال التركـــــــي ف

وتضـــــمن المعـــــرض عشـــــرات الصـــــور  .الدبلوماســـــي وأبنـــــاء الجالیـــــة التركیـــــة فـــــي األردن

و قـــــرارات تعـــــود أقـــــدمها إلـــــى  ةعـــــن وثـــــائق ومخطوطـــــات وفرمانـــــات ومخاطبـــــات رســـــمی

وهــــــي عــــــن إعطــــــاء الحقــــــوق لرهبــــــان مدینــــــة القــــــدس لممارســــــة حقــــــوقهم ، 1460العــــــام 

) لغـــــــة قورشـــــــن (وجمیـــــــع تلـــــــك المخطوطـــــــات باللغـــــــة العثمانیـــــــة وهـــــــي بحســـــــب، الدینیـــــــة

تـــــدرس اآلن فـــــي و ، التینیـــــةفقـــــد تبـــــدلت بحـــــروف  ؛ولـــــم تعـــــد متداولـــــة، حروفهـــــا عربیـــــة

 أن 4/6/2009وجـــــــــاء فـــــــــي خبـــــــــر الـــــــــرأي بتـــــــــاریخ  الجامعـــــــــات بـــــــــالحروف الالتینیـــــــــة.

ومـــــــن ، )العـــــــیش معـــــــا تحـــــــت القبـــــــة الزرقـــــــاء(معـــــــرض المخطوطـــــــات التركیـــــــة عنـــــــوان 

نجـــــــاز القســـــــم إوبرقیـــــــات حـــــــول ، الوثـــــــائق المهمـــــــة خریطـــــــة الخـــــــط الحدیـــــــدي الحجـــــــازي

وفرمــــان عــــن المحاصــــیل الزراعیــــة فــــي ، الواقــــع بــــین عمــــان و الزرقــــاء مــــن خــــط الســــكة

ــــــــون  ومــــــــن المخطوطــــــــات المراســــــــالت ، رائب المفروضــــــــة علیهــــــــاو الضــــــــ، 1566عجل

 .ینات من الحكام للبالد العربیة و المراسالتیبین السالطین و التع

 * معرض للحرف التقلیدیة الرومانیة 
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معـــــــــرض ، 30/7/2008افتـــــــــتح فـــــــــي صـــــــــالة المركـــــــــز الثقـــــــــافي الملكـــــــــي فـــــــــي 

ــــــــذي نظمتــــــــه الســــــــفارة الرومانیــــــــة  ــــــــة ال بالتعــــــــاون مــــــــع وزارة الحــــــــرف التقلیدیــــــــة الرومانی

ـــــــة وصـــــــناعات ومنتوجـــــــات  ـــــــى لوحـــــــات ســـــــیرامیك یدوی الثقافـــــــة. واشـــــــتمل المعـــــــرض عل

كشــــــفت عــــــن مهــــــارة التصــــــنیع والتنویــــــع  ،حرفیــــــة یدویــــــة تقلیدیــــــة عمرهــــــا مئــــــات الســــــنین

وضـــــم المعـــــرض األزیـــــاء الشـــــعبیة والرســـــم علـــــى الخـــــزف والحفـــــر علـــــى ، فـــــي األشـــــكال

ــــذي یبــــرز نــــواحي كثیــــرة مــــن أوجــــه ا ــــة فــــي المجتمــــع الرومــــانيالخشــــب ال ــــاة الیومی ، لحی

والكثیـــــر مـــــن القطـــــع ذات االســـــتخدام الیـــــومي. وتعبـــــر المنتجـــــات الحرفیـــــة التـــــي حملـــــت 

عـــــــن تـــــــاریخ ، مفـــــــردات ورمـــــــوزا مـــــــن الحیـــــــاة الشـــــــعبیة و المـــــــوروث الرومـــــــاني العریـــــــق

رومانیـــــا ومســـــیرتها الحرفیـــــة والتقلیدیـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال. وتـــــابع المعـــــرض الـــــذي مثـــــل 

ــــــــه ح ــــــــر مــــــــن أبنــــــــاء الجالیــــــــة أجنحت رفیــــــــون حضــــــــروا خصیصــــــــا للمشــــــــاركة عــــــــدد كبی

ـــــــان ـــــــة والدارســـــــین فیهـــــــا وفن وأعضـــــــاء مـــــــن جمعیـــــــة ، ن مـــــــن األردنو ن وحرفیـــــــو الرومانی

 .صناع الحرف التقلیدیة األردنیة وجمعیات أخرى

 مهرجانات ثقافیة

 * مهرجان السامر في معان

فعالیــــــــات مهرجــــــــان الســــــــامر الرابــــــــع للثقافــــــــة والفنــــــــون والتــــــــراث الــــــــذي  انطلقــــــــت

ــــــه وزارة الثقافــــــة فــــــي لــــــواء الحســــــینیة فــــــي محافظــــــة معــــــان واســــــتمر لثالثــــــة  یــــــام أنظمت

ـــــدهام و مصـــــطفى الخشـــــ ـــــاحثین د. ســـــالم ال ـــــدوة حـــــول الســـــامر للب ـــــى ن  .مانواشـــــتمل عل

 ،4/11/2008كمـــــــا جـــــــاء فــــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتــــــــاریخ  ،وشـــــــتملت فعالیـــــــات المهرجــــــــان

وفقـــــرات تراثیـــــة لفرقـــــة ، علــــى قـــــراءات للشـــــعراء تیســـــیر الـــــذیابات وعبــــد الهـــــادي العثامنـــــة

 .البادیة الشمالیة وفرقة المهابیش
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ــــــــون  ــــــــة وشــــــــباب الریشــــــــه للفن ــــــــة الطفیل ــــــــة لفرق ــــــــة تراثی ــــــــرات فنی ــــــــى فق إضــــــــافة إل

وشــــــملت فعالیــــــات  .وقصــــــائد للشــــــاعر فرحــــــان العمــــــامره ودخیــــــل اهللا المرازقــــــه، والتــــــراث

، وشــــــباب الحجایــــــا، األول للمهرجــــــان علــــــى فقــــــرات فنیــــــة لفــــــرق الراجــــــف للســــــامرالیــــــوم 

 .وقصائد للشعراء محمد الدماني ومد اهللا المناجعة

 رجان فنون الشارع الدورة الثالثة* مه

ـــــي لفنـــــون الشـــــارع فـــــي  ـــــة مـــــن المهرجـــــان األوروب ـــــات الـــــدورة الثالث ـــــت فعالی انطلق

ـــــل :  شـــــارع و  ســـــوق جـــــارو  حـــــدائق الحســـــینعـــــدة  أمكنـــــة بأرجـــــاء العاصـــــمة عمـــــان مث

 .ووسط البلد الوكاالت

تســـــتمد فنـــــون الشـــــارع فعالیاتهـــــا مـــــن تلـــــك األنمـــــاط الموســـــیقیة والـــــرقص الحـــــدیث 

ال تفــــــــرض مــــــــن خـــــــــالل  حیـــــــــث، المتاحــــــــة للجمیــــــــع بغیــــــــة تطــــــــویر الثقافــــــــة الحیویـــــــــة 

بـــــــل نتیجـــــــة خلـــــــق تبـــــــادل وتفاعـــــــل یـــــــومي بـــــــین جهـــــــود ، المؤسســـــــات والتقالیـــــــد الســـــــائدة

ـــــــــــى حالـــــــــــة فنیـــــــــــة تتجـــــــــــاوز كـــــــــــل الحـــــــــــدود.، هم وطاقـــــــــــات النـــــــــــاس  بحیـــــــــــث یـــــــــــؤدي إل

ء فـــــــــي خبـــــــــر الـــــــــرأي بتـــــــــاریخ كمـــــــــا جـــــــــا، یوظـــــــــف هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن النشـــــــــاط الفنـــــــــي

ذلـــــــــك الهـــــــــامش المكـــــــــاني المتـــــــــاح كالســـــــــاحات العامـــــــــة حـــــــــول المـــــــــدن ، 30/8/2008

 والبلدات تمهیدا لنقلها وتحویلها إلى مسارح حقیقیة.

 * مهرجان صبحا والدفیانة

ـــــانون عـــــربشـــــارك شـــــ فـــــرق محلیـــــة ضـــــمن أول دورة لمهرجـــــان ثقـــــافي و  عراء وفن

والــــــذي انطلقــــــت فعالیاتــــــه بــــــدعم مــــــن ، فنــــــي متنــــــوع االهتمامــــــات فــــــي منطقــــــة البادیــــــة

كمـــــا جـــــاء  ،وبهـــــذا الصـــــدد قـــــال رئـــــیس البلدیـــــة عمـــــر الـــــدلماز، بلدیـــــة صـــــبحا والدفیانـــــة
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تحضـــــــــیر ن البلدیــــــــة قامــــــــت باإلعــــــــداد والإ ، 16/7/2008فــــــــي خبــــــــر الــــــــرأي بتـــــــــاریخ 

 .الالزم إلنجاح المهرجان الذي یمثل ثقافة وتقالید البادیة

ــــــذي نواصــــــل لثالثــــــة أیــــــام ــــــة ، وشــــــارك فــــــي المهرجــــــان ال شخصــــــیات فنیــــــة وأدبی

مــــــن بیــــــنهم الشــــــاعر الســــــوري عمــــــر الفــــــرا والشــــــاعر ، لمنطقــــــةمعروفــــــة علــــــى مســــــتوى ا

الثقافیـــــــــة فـــــــــي مبینــــــــا دور وزارة الثقافـــــــــة ودعمهـــــــــا للحركــــــــة ، الكــــــــویتي طـــــــــالل الســـــــــعید

 .المنطقة بشكل عام

 * مهرجان لیالي الشعر 

أقـــــــیم فـــــــي مركـــــــز الملـــــــك عبـــــــد اهللا الثـــــــاني الثقـــــــافي  فعالیـــــــات مهرجـــــــان لیـــــــالي 

الســـــــــابقة الشـــــــــعر النبطـــــــــي األول فـــــــــي الزرقـــــــــاء برعایـــــــــة رئیســـــــــة الجامعـــــــــة الهاشـــــــــمیة 

 الدكتورة رویدا المعایطة.

تـــــــــــاریخ كمـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي خبـــــــــــر الـــــــــــرأي ب ،تضـــــــــــمن حفـــــــــــل أمســـــــــــیة الختـــــــــــام 

ــــــــــراءات للشــــــــــعراء : راشــــــــــد شــــــــــرار (اإلمــــــــــارات) ،28/11/2010 ــــــــــد الدبیســــــــــي  ، ق عبی

ــــــــي (الســــــــعودیة) ــــــــت) ، الجهن ــــــــي الحشــــــــاش (الكوی ــــــــرة الســــــــبیعي (البحــــــــرین) ، مهل ، منی

ـــــــي الهقـــــــیش ومـــــــریم أبـــــــو عمـــــــارة (األردن) وحـــــــل الشـــــــاعر عریمـــــــان  عمـــــــاد الغـــــــزو وعل

مت فرقـــــة الروزنـــــا الســـــبیعي ضـــــیف شـــــرف علـــــى األمســـــیة التـــــي تمیـــــزت بتنظیمهـــــا وقـــــد

 .للفلكلور الشعبي عرضا احتفالیا نال استحسان الحضور

 * مهرجان العقبة للثقافة والفنون

أقـــــــیم تحـــــــت رعایـــــــة ســـــــمو  األمیـــــــرة ریـــــــم علـــــــي وبتنظـــــــیم مـــــــن شـــــــركة تطـــــــویر  

مهرجــــــــان العقبــــــــة األول للثقافــــــــة والفنــــــــون. وجــــــــاء فــــــــي خبــــــــر الــــــــرأي بتــــــــاریخ ، العقبــــــــة

ـــــــــــــة  لمهرجـــــــــــــان مقومـــــــــــــاتلأن  30/12/2010 ـــــــــــــة الحضـــــــــــــاریة والتاریخی ـــــــــــــة العقب مدین
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واشـــــتمل برنـــــامج المهرجـــــان الـــــذي یتـــــزامن مـــــع اختیـــــار العقبـــــة مدینـــــة للســـــیاحة ، والفنیـــــة

ومعــــــــرض ، علــــــــى فعالیــــــــات فنیــــــــة ومعــــــــارض تشــــــــكیلیة وأخــــــــرى للفــــــــوتغراف ، العربیــــــــة

ــــــة لفرقــــــة السمســــــمیة، حرفــــــي ــــــل صــــــوالحة ، وأمســــــیات فنی ــــــان نبی وعــــــرض مســــــرحي للفن

ــــــي ، )ةخلــــــوة منســــــفی(بعنــــــوان ــــــى ذلــــــك رال وأمســــــیة للشــــــاعر جــــــریس ســــــماوي. إضــــــافة إل

حفـــــل توقیـــــع كتـــــاب البتـــــراء.. شـــــعر ، ومهرجـــــان الطعـــــام والمـــــرح، یقـــــام ســـــنویاً ، دراجـــــات

وتنفیـــــــذ جداریـــــــة ، مهرجـــــــان موســـــــیقى األوبـــــــراو ، ومهرجـــــــان المناطیـــــــد، وفـــــــن وموســـــــیقى

 .م بمشاركة عدد من المدارس والمجتمع المحلي 100على طول 

 * مهرجان األردن للفیلم القصیر یفتتح دورته السادسة في (رمال)

افتــــــتح مهرجــــــان األردن للفــــــیلم القصــــــیر دورتــــــه السادســــــة كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر 

ــــــرأي بتــــــاریخ  فیلمــــــا  40ویشــــــتمل ، فــــــي محتــــــرف رمــــــال فــــــي اللویبــــــدة 16/11/2010ال

ــــا واســــبانیا وٕایــــران والهنــــد ومصــــر  مرشــــحا للفــــوز مــــن كــــل مــــن الصــــین وبریطانیــــا وكوری

 ، واألردن وفلسطین والسعودیة وغیرها من الدول

 * مهرجان للرقص

ـــــــرقص ـــــــات مهرجـــــــان األردن لل ـــــــة فعالی ـــــــي قصـــــــر الثقاف ـــــــت ف و مهرجـــــــان ، انطلق

األردن للــــــرقص هــــــو األول مــــــن نوعــــــه فــــــي الشــــــرق األوســــــط، ویطمــــــح هــــــذا المهرجــــــان 

بــــــل والـــــذي یـــــنظم مـــــن ق، لتنشـــــئة و اســـــتعراض مواهـــــب الـــــرقص المتواجــــــدة فـــــي األردن

أكادیمیــــــة تمبــــــو للــــــرقص بالتعــــــاون مــــــع أمانــــــة عمــــــان والهیئــــــة الدولیــــــة للــــــرقص. وجــــــاء 

ـــــــاریخ  ـــــــراي بت ـــــــر ال ـــــــي خب ان المهرجـــــــان یتضـــــــمن ورشـــــــات عمـــــــل مـــــــع  29/7/2010ف

المحلیـــــــة فرصـــــــة للـــــــتعّلم مـــــــن ِخبـــــــرة ومواهـــــــب ، الراقصـــــــین العـــــــالمیین لمـــــــنح المواهـــــــب

ـــــو  ـــــَبة لكشـــــف المواهـــــب و ی ـــــدولیین، لتكـــــون مناَس ـــــة الراقصـــــین ال م الســـــبت ســـــتقام البطول
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حیــــــــث یتنـــــــافس الراقصـــــــون مـــــــن األردن، ســــــــوریا، ، العربیـــــــة الثالثـــــــة لریاضـــــــة الـــــــرقص

 لبنان، السعودیة و الجزائر على لقب البطولة.

 *  مهرجان عمان للكومیدیا 

علـــــى خشـــــبة ، انطلقـــــت فعالیـــــات مهرجـــــان عمـــــان للكومیـــــدیا فـــــي دورتهـــــا الثانیـــــة

اضــــــات كومیدیــــــة ارتجالیــــــة. وجــــــاء فــــــي خبــــــر باستعر ، مســــــرح مركــــــز الحســــــین الثقــــــافي

سیاســــــیة واجتماعیــــــة ، ن تنــــــاولوا قضــــــایا عامــــــةیأن الفنــــــان  7/12/2009الــــــرأي بتــــــاریخ 

ومواضـــــیع ، تناولـــــت الـــــرئیس األمیركـــــي الســـــابق بـــــوش وأوبامـــــا، بـــــروح ســـــاخرة، وثقافیـــــة

متعلقــــــة بالریاضــــــیة. وخلقــــــت لغــــــة تواصــــــل حمیمیــــــة مــــــع المتلقــــــین مــــــن العــــــرب الــــــذین 

 .األجنبیة وأفراد الجالیات، الدول الغربیة فيعملوا 

 

 

 

 * مهرجان البرتقال

الـــــذي تنظمـــــه   )شـــــتاك معنـــــا أحلـــــى(انطلقـــــت أعمـــــال مهرجـــــان البرتقـــــال األول  

وزارة الثقافـــــة احتفـــــاء بعیـــــد مـــــیالد جاللـــــة الملـــــك عبـــــد اهللا الثـــــاني بالتعـــــاون مـــــع منتـــــدى 

 .بیال الثقافي في موقع طبقة فحل األثري

ــــــي خبــــــر  ــــــرأي بتــــــاریخ وجــــــاء ف ــــــي إبــــــراز  ،7/3/2009ال ــــــة المهرجــــــان ف أن غای

ـــــة وادي األردن ـــــالمنتج ، القیمـــــة النســـــبیة للحمضـــــیات فـــــي منطق ـــــافي ب ـــــتج الثق ـــــط المن ورب

ــــــــوري الشــــــــعبي ، االقتصــــــــادي وٕاظهــــــــار التــــــــراث الفكــــــــري والثقــــــــافي واالجتمــــــــاعي والفلكل
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ـــــــى إبـــــــراز أهمیـــــــة موقـــــــع طبقـــــــة فحـــــــل األثـــــــري وترو ، ألبنـــــــاء المنطقـــــــة یجـــــــه عـــــــالوة عل

 .سیاحیا والذي شهد النشاط اإلنساني على مختلف العصور

 * مهرجان شبیب 

مندوبـــــًة عـــــن ســـــمّو األمیـــــرة عالیـــــة بنـــــت الحســـــین رعـــــت مـــــدیرة مهرجـــــان شـــــبیب 

ـــــه مســـــاء حفـــــل افتتـــــاح المهرجـــــان فـــــي دورتـــــه السادســـــة ، الشـــــریفة بـــــدور بنـــــت عبـــــد اإلل

 في مركز زها الثقافي.، عشرة

 ،/24/7كمـــــــا جـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ  ،واشـــــــتملت فعالیـــــــات المهرجـــــــان

تلتهـــــــا فقـــــــرة للفنـــــــان ، علـــــــى عـــــــدد مـــــــن المعزوفـــــــات الوطنیـــــــة لموســـــــیقات األمـــــــن العـــــــام

وكانــــــت ، كمــــــا أدت فیولیتــــــا مخــــــامرة أغــــــاني تراثیــــــة ، األردنــــــي الشــــــاب ضــــــیاء علیمــــــي

بفقـــــرات مهرجـــــان زهـــــا شـــــبیب لألطفـــــال وعـــــروض لفرقـــــة ، تواصـــــلت فعالیـــــات المهرجـــــان

ـــــى الفالمینجـــــو وف ـــــة وقصـــــص قصـــــیرة ورســـــم عل ـــــة ســـــالحف النینجـــــا ومســـــابقات قرائی رق

، ومــــــریم أبــــــو عمــــــارة، ومحمــــــد المســــــاعید، الوجــــــوه. كمــــــا ألقــــــى الشــــــعراء: فــــــوزي العابــــــد

 مجموعـــــة مـــــن قصـــــائدهم ،وشـــــیماء الحراحشـــــة، ونســـــرین أبـــــو الـــــرب، وعمـــــر أبـــــو رمـــــان

ــــاء ــــي الزرق ــــافي ف ــــاني الثق ــــداهللا الث ــــك عب ــــدوة ، فــــي مركــــز المل ــــة «وُأقیمــــت ن ــــاء: رؤی الزرق

ــــوع ثقــــافي ــــة وتن ــــود» تاریخی ــــع فــــي ، ألقاهــــا د.مخلــــد الزی ــــة القــــراءة للجمی ــــم أقیمــــت فعالی ث

فرقــــــة الشــــــام إلحیــــــاء التــــــراث كمــــــا أقــــــیم عــــــرض ، مكتبــــــة مركــــــز الملــــــك عبــــــداهللا الثــــــاني

 الشعبي من سوریا.

 * مهرجان لیالي البادیة الشمالیة 
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بادیـــــة الشــــــمالیة الثالـــــث فــــــي ســـــاحة مركــــــز انطلقـــــت فعالیــــــات مهرجـــــان لیــــــالي ال

ونظمتـــــــه فرقـــــــة البادیـــــــة ، شـــــــباب البادیـــــــة الشـــــــمالیة النمـــــــوذجي فـــــــي منطقـــــــة الصـــــــالحیة

 .الشمالیة للفنون الشعبیة

 خبــــــر الــــــرأي كمــــــا جــــــاء فــــــي ،وتلیــــــت عــــــدد مــــــن القصــــــائد فــــــي هــــــذا المهرجــــــان

ــــــــاة  ،22/7/2009تــــــــاریخ  ــــــــت معانــــــــاة ومشــــــــكالت البادیــــــــة وتطلعــــــــات أهلهــــــــا لحی تناول

 مستقرة تحقق طموحاتهم.

الجبـــــــور ونـــــــاجي  وقـــــــرأ الشـــــــعراء وصـــــــفي الصـــــــبرات ومهنـــــــد العظامـــــــات وفلـــــــیح

ـــــ ـــــد العن ـــــد مـــــن ســـــوریا، زي مـــــن األردنالشـــــرفات وعی ـــــد الحمی ـــــد الناصـــــر عب عـــــددا ، وعب

 من قصائدهم الجدیدة التي أمتعت الجمهور والقت االستحسان

 * مهرجان الموسیقى والغناء الصوفـي

والــــــذي ینظمــــــه ، ســــــیقى والغنــــــاء الصــــــوفي بدورتــــــه الثانیــــــةانطلــــــق مهرجــــــان المو 

المنتـــــــدى األردنـــــــي للموســـــــیقى بالتعـــــــاون مـــــــع وزارة الثقافـــــــة وبـــــــدعم مـــــــن أمانـــــــة عَمـــــــان 

 الكبرى.

ـــــــي المهرجـــــــان ـــــــاریخ كمـــــــا جـــــــ ،ویشـــــــارك ف ـــــــرأي بت ـــــــر ال ـــــــي خب ، 1/4/2009اء ف

دن ومــــــــن األر ، العربیــــــــة والعالمیــــــــة، عــــــــدد مــــــــن الفنــــــــانین والفــــــــرق الموســــــــیقیة األردنیــــــــة

یشــــــارك كــــــل مــــــن الفنــــــان أیمــــــن تیســــــیر وفرقــــــة شــــــرق بمرافقــــــة الفنــــــان نبیــــــل بــــــن عبــــــد 

 الجلیل.

وفرقـــــــــة ، ومـــــــــن روســـــــــیا تشـــــــــارك فرقـــــــــة موســـــــــكو للموســـــــــیقى الروحیـــــــــة المدینـــــــــة

 -وترهانــــــا ، وجوقــــــة قادیشــــــا مــــــن لبنــــــان، موســــــیقى صــــــوفیة مــــــن راجاســــــتان مــــــن الهنــــــد
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ومـــــــن مصـــــــر الفنـــــــان ، فیمـــــــا یشـــــــارك مـــــــن المغـــــــرب الفنانـــــــة كریمـــــــة الصـــــــقلي، هولنـــــــدا

 مصطفى سعید.

 * مهرجان صیف عمان 

تحـــــــت شـــــــعار  یـــــــا  2009انطلقـــــــت فعالیـــــــات مهرجـــــــان صـــــــیف عمـــــــان الرابـــــــع 

أن المهرجــــــــان  ، 1/7/2009وجــــــــاء فــــــــي خبــــــــر الــــــــرأي بتــــــــاریخ  ، أهــــــــال وســــــــهال 100

فـــــي دورتـــــه الحالیـــــة یشـــــاطر المدینـــــة احتفاالتهـــــا بتاریخهـــــا وتطورهـــــا مـــــن قریـــــة صـــــغیرة 

عــــــام إلــــــى أن أصــــــبحت مدینــــــة  100وعلــــــى مــــــدار ، التاســــــع عشــــــرفــــــي أواخــــــر القــــــرن 

 ملیون نسمة. 2ر25مفعمة بالحیاة ومزدهرة یصل عدد سكانها إلى حوالي 

 * مهرجان بصیرا الثقافي 

انطلقــــــت فعالیـــــــات مهرجــــــان بصـــــــیرا الثقـــــــافي الثالــــــث فـــــــي ســــــاحة مدرســـــــة أبـــــــو 

ـــــــواب الطفیلـــــــة والمحـــــــافظ خالـــــــد عـــــــوض ، بكـــــــر الصـــــــدیق األساســـــــیة  ، اهللا بحضـــــــور ن

 .وعدد من مدراء الدوائر الرسمیة في المحافظة

أن المهرجـــــــان الـــــــذي نظمـــــــه ملتقـــــــى  ،14/8/2008وأكـــــــد خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ 

ـــــة ـــــات ثقافیـــــة وأكادیمیـــــة وجهـــــات رســـــمیة ثقافی ، بصـــــیرا الثقـــــافي بالتعـــــاون مـــــع عـــــدة هیئ

 أقیمـــــت فـــــي الطفیلـــــة والعقبـــــة ولـــــواء، اشـــــتمل علـــــى فعالیـــــات ونشـــــاطات ثقافیـــــة متنوعـــــة

 .بصیرا على مدار أربعة أیام

 * مهرجان الجیل الجدید للثقافة والفنون

الــــــــذي ینظمــــــــه ، انطلقــــــــت فعالیــــــــات مهرجــــــــان الجیــــــــل الجدیــــــــد للثقافــــــــة والفنــــــــون

بمشـــــــــاركة فـــــــــرق فنیـــــــــة ، نــــــــادي الجیـــــــــل الجدیـــــــــد بمناســـــــــبة الـــــــــذكرى الســــــــتین لتأسیســـــــــه
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أن  ،16/9/2010وجــــــــاء فــــــــي خبــــــــر الــــــــرأي بتــــــــاریخ ، ومســــــــرحیة وفنــــــــانین تشــــــــكیلیین

ــــي الــــذي یؤكــــد علــــى  ــــراز الفسیفســــاء الثقــــافي للمجتمــــع األردن تنظــــیم المهرجــــان جــــاء إلب

ـــــة الملـــــك  ـــــة الهاشـــــمیة لجالل ـــــین مـــــن شـــــتى منـــــابتهم وأصـــــولهم تحـــــت الرای وحـــــدة األردنی

 عبداهللا الثاني.

 * مهرجان ماحص األول للثقافة والفنون 

عار انطلقـــــــــت فعالیـــــــــات مهرجـــــــــان مـــــــــاحص األول للثقافـــــــــة والفنـــــــــون تحـــــــــت شـــــــــ

ـــــــاریخ ، الســـــــندیانة ـــــــرأي بت ـــــــر ال ـــــــي خب ـــــــات اشـــــــتملت أ ،21/5/2008و جـــــــاء ف ن الفعالی

ـــــة المهرجـــــان ـــــاح و إضـــــاءة الشـــــعله و رفـــــع رای ـــــى حفـــــل افتت ـــــث أقیمـــــت مســـــیره  ، عل حی

الرســـــــــمیة إلـــــــــى موقـــــــــع مـــــــــاحص بمشـــــــــاركة القطاعـــــــــات الشـــــــــعبیة و حاشـــــــــدة مـــــــــن دوار 

موســــــیقات القــــــوات المهرجــــــان الرئیســــــي فــــــي مدرســــــة مــــــاحص الثانویــــــة للبنــــــات رافقهــــــا 

 .المسلحة األردنیة

و اشــــــتمل المهرجــــــان علــــــى العدیــــــد مــــــن البــــــرامج و األنشــــــطة الثقافیــــــة المتنوعــــــة 

ـــــــى نـــــــدوات توعویـــــــةو ، و المتخصصـــــــة وأمســـــــیات شـــــــعریة وفقـــــــرات فنیـــــــة وعـــــــروض  عل

 .ٕاقامة معارض شعبیة و تراثیةمسرحیة و 

 * مهرجان الحرف الیدویة 

فعالیـــــــــات مهرجـــــــــان الثقافـــــــــة و الحـــــــــرف افتتحـــــــــت ســـــــــمو األمیـــــــــرة دینـــــــــا مرعـــــــــد 

الیدویــــة الــــذي نظمــــه مركــــز الســــلط للمهــــن والحــــرف الیدویــــة بالتعــــاون مــــع بلدیــــة الســــلط 

وجــــــاء  .2008ذلــــــك ضــــــمن بــــــرامج الســــــلط مدینــــــة الثقافــــــة األردنیــــــة للعــــــام  و، الكبــــــرى

م علــــــى هــــــامش الحفــــــل فقــــــرات غنائیــــــة نــــــه أقــــــیأ 5/6/2008فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ 

د فرقـــــة بلدیـــــة الســــلط الكبـــــرى إضـــــافة لعـــــدقـــــة الســـــلط للفنــــون الشـــــعبیة و تها فر فنیــــة قـــــدمو 
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ال لالشــــــــت مــــــــن المعــــــــارض للفنــــــــون التشــــــــكیلیة والحــــــــرف الیدویــــــــة والتقلیدیــــــــة ومعــــــــرض

 اإلعاقات.إلبداعات ذوي والزهور و عرض للمقتنیات األثریة و 

 * مهرجان القمح والزیتون

مؤسســـــــة أعمـــــــار  الـــــــذي تنظمـــــــه، انطلقـــــــت فعالیـــــــات مهرجـــــــان القمـــــــح والزیتـــــــون

للموســـــم الثـــــاني كثمـــــرة مـــــن ثمـــــار مـــــدن الثقافـــــة التـــــي ترعاهـــــا وتـــــدعمها وزارة ، الحصـــــن

وهــــــو واحــــــد مــــــن عــــــدد قلیــــــل مـــــن المشــــــاریع التــــــي اعتمــــــدتها الــــــوزارة ومنحتهــــــا ، الثقافـــــة

 صفة الدیمومة كموسم شعبي للثقافة والفنون والتراث.

مدینــــــة الحصــــــن أن فعالیــــــات  ،19/10/2008وجــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ  

اشــــــتملت علــــــى معــــــرض المنتجــــــات الزراعیــــــة والریفیــــــة: مجموعــــــة مــــــن منتجــــــي التمــــــور 

معـــــــرض و والزیتـــــــون والجمعیـــــــات الریفیـــــــة والخیریـــــــة والمـــــــزارعین والجمعیـــــــات البیئیـــــــة.   

ــــــــراث: كامــــــــل ســــــــهاونة ، رعــــــــد مرجــــــــي ، یوســــــــف الزعبــــــــي، صــــــــور وبانورامــــــــا مــــــــن الت

لبـــــــة المـــــــدارس األساســـــــیة فـــــــي معـــــــرض الفنـــــــون التشـــــــكیلیة: رســـــــومات مـــــــن إبـــــــداع طو 

ــــــى عــــــدد  ، معــــــرض الكتــــــاب / إصــــــدارات وزارة الثقافــــــة األردنیــــــة، و الحصــــــن إضــــــافة إل

 .من الفعالیات الثقافیة المتنوعة

 * مهرجان أغاني الطقوس الشعبیة األردنیة

فعالیــــات  ،نظمــــت فرقــــة إربــــد للموســــیقى العربیــــة فــــي القاعــــة الهاشــــمیة فــــي إربــــد

ـــــد مهرجـــــان '' أغـــــاني الطقـــــوس ا ـــــات الختامیـــــة إلرب لشـــــعبیة األردنیـــــة'' فـــــي إطـــــار الفعالی

ــــــة ــــــدكتور محمــــــد الغوانمــــــة  إن فكــــــرة ، مدینــــــة الثقافــــــة األردنی وقــــــال مــــــدیر المهرجــــــان ال

المهرجـــــان تقـــــوم علـــــى إحیـــــاء أغـــــاني المناســـــبات األردنیـــــة التراثیـــــة التـــــي الزمـــــت حیـــــاة 

 .في مختلف أالزمنةاإلنسان األردني بمختلف شرائحه و 
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 فنیة فرق 

 * فرقة ترهانا الهولندیة

قــــــدم ســــــتة موســــــیقیین مــــــن فرقــــــة ترهانــــــا الهولندیــــــة علــــــى المســــــرح الــــــرئیس فــــــي 

نفحـــــات مـــــن ســـــحر الموســـــیقى الصـــــوفیة الممزوجـــــة بقوالـــــب ، المركـــــز الثقـــــافي الملكـــــي

مـــــن موســـــیقى الجـــــاز العالمیـــــة. وقـــــدم أعضـــــاء الفرقـــــة ذوو األصـــــول البلغاریـــــة والتركیـــــة 

لوانـــــــا مـــــــن المقطوعــــــــات الموســـــــیقیة والغنائیــــــــة أ، مانیـــــــة والهولندیــــــــةوالتركمنســـــــتانیة واألل

وأفــــــــرو ، ناضــــــــولیةألحانــــــــا أالتــــــــي تخللتهــــــــا إیقاعــــــــات شــــــــرقیة متعــــــــددة الــــــــریتم تســــــــتلهم 

 ، أحـــــدناضـــــولیة مســـــتندة فـــــي بعـــــض مواقعهـــــا إلـــــى إرث مدرســـــة جـــــالل الـــــدین الرومـــــيأ

ــــــار أئمــــــة الــــــنهج الصــــــوفي لتحتفــــــي الــــــذي عــــــاش فــــــي مدینــــــة قونیــــــة باألناضــــــول؛ ، كب

بجمالیــــات المزاوجـــــة بـــــین عـــــالمي الشـــــرق بســــحره الغـــــامض والغـــــرب بإیقاعاتـــــه الســـــریعة 

أن الفرقــــــة نالــــــت استحســــــان  ،12/4/2009المنفتحــــــة. وجــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ 

ـــــــــدیمها عـــــــــددا مـــــــــن المقطوعـــــــــات منهـــــــــا ـــــــــام و ، الجمهـــــــــور مـــــــــن خـــــــــالل تق ـــــــــي تورن إیل

ـــــــي ـــــــابي غز/البـــــــاب الخف ـــــــة صـــــــوفیة و ب  لو مـــــــن التـــــــراث التركـــــــيواناضـــــــو  ،دولغر/جول

و بیلــــــــه بویــــــــه مــــــــن التــــــــراث  ،الال لــــــــي مــــــــن التــــــــراث الصــــــــوفي الفارســــــــيواإلیرانــــــــي،  و 

واســـــتطاعت مـــــن خاللهـــــا ان تختـــــزل األمكنـــــة واألزمنـــــة إلـــــى عـــــوالم جوانیـــــة ، المكـــــدوني

 الفعل الروحاني لتؤكد وحدة التجربة اإلنسانیة.

 *فرقة قفقاسیة تستعرض فنون الفلكلور الشركسي

عــــــن جاللــــــة الملــــــك عبــــــداهللا الثــــــاني رعــــــت ســــــمو األمیــــــرة عالیــــــة بنــــــت مندوبــــــة 

ــــذي قدمتــــه فرقــــة ، الحســــین فــــي قصــــر الثقافــــة بمدینــــة الحســــین للشــــباب الحفــــل الفنــــي ال

بمناســـــبة ، إســـــالمییه القفقاســـــیة القادمـــــة مـــــن جمهوریـــــة االدیغییـــــه فـــــي الفدرالیـــــة الروســـــیة

 137 



ة فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ قــــــاحتفــــــاالت المملكــــــة باألعیــــــاد الوطنیــــــة. وقــــــال رئــــــیس الفر 

، ن هـــــــذه الفرقـــــــة جـــــــاءت مـــــــن جبـــــــال آلبـــــــروز الشـــــــامخة كشـــــــموخ األردن، إ4/6/2008

ومـــــن صـــــفاء ثلـــــج جبـــــال القفقـــــاس ونقـــــاء میاههـــــا العذبـــــة التـــــي تحـــــاكي طهـــــارة وقداســـــة 

ومـــــن عبـــــق التـــــاریخ اإلســـــالمي الـــــذي ینهـــــل مـــــن رســـــالة المصـــــطفى جـــــد ، میـــــاه األردن

ـــــت األطهـــــار ـــــاد االســـــتقالل والجـــــیش لتشـــــاركنا ، آل البی ـــــوطن بأعی الفرحـــــة باحتفـــــاالت ال

 العربي المقدام والثورة العربیة الكبرى.

 

 

 * فرقة فاالسكي فوجفودا التشیكیة تقدم عرضا فلكلوریا 

قـــــــدمت الفرقـــــــة التشـــــــیكیة  فاالســـــــكي فوجفـــــــودا  عرضـــــــا فلكلوریـــــــا غنائیـــــــا علـــــــى 

ن فعالیــــــات مهرجــــــان مســــــرح مركــــــز الملــــــك عبــــــداهللا الثــــــاني الثقــــــافي فــــــي الزرقــــــاء ضــــــم

ـــــــي تأسســـــــت عـــــــام  ـــــــة الت ـــــــدمت الفرق ـــــــغ 1970األردن األول. وق  32عـــــــدد أفرادهـــــــا  ویبل

ـــــة اســـــتلهمت ،فنانـــــا ـــــاریخ  ،عـــــددا مـــــن العـــــروض الفلكوری ـــــرأي بت ـــــر ال كمـــــا جـــــاء فـــــي خب

التــــــــراث والغنــــــــاء الشــــــــعبي التشــــــــیكي المعبــــــــر عــــــــن عــــــــادات وتقالیــــــــد المجتمــــــــع ، /6/8

  .الحصادالتشیكي في احتفاالت الزواج ومواسم 

 كازاخستانیة تقدم عروضها في الزرقاء * فرقة 

قـــــــــدمت الفرقـــــــــة الكازاخســـــــــتانیة للفنـــــــــون الشـــــــــعبیة والفلكلوریـــــــــة (اوتیرارســـــــــازي ) 

 ، عرضـــــــا موســـــــیقیا علـــــــى مســـــــرح مركـــــــز الملـــــــك عبـــــــداهللا الثـــــــاني الثقـــــــافي فـــــــي الزرقـــــــاء

وذلــــــك ضــــــمن فعالیــــــات األســــــبوع الثقــــــافي الكازاخســــــتاني فــــــي األردن. وجــــــاء فــــــي خبــــــر 

أن الفرقـــــــة التـــــــي أسســــــها الفنـــــــان الكازاخســـــــتاني نورغیســـــــا  3/11/2009الــــــرأي بتـــــــاریخ 
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قـــــــدمت أغنیـــــــات شـــــــعبیة ، تیلینـــــــدیف فـــــــي بدایـــــــة الثمانینیـــــــات وتضـــــــم خمســـــــین عضـــــــوا

لتغنــــــي بالمشــــــاعر الوطنیــــــة كازاخســــــتانیة تنوعــــــت مــــــا بــــــین التغنــــــي بالطبیعــــــة والحــــــب وا

 .الجیاشة

 فرقة كوبان للفلكلور الشركسي تقدم لوحات (سیف السالم)* 

ــــــور الشــــــعبي الشركســــــي  ــــــي للفولكل ــــــادي األهل تحــــــت الرعایــــــة الملكیــــــة احتفــــــل الن

فــــــي  )ســــــیف الســــــالمق فعالیــــــات العــــــرض المســــــرحي الــــــراقص ("فرقــــــة كوبــــــان"  بــــــإطال

 .مدارس األكادیمیة الدولیة

ـــــذي  ـــــة الحفـــــل ال انـــــدرج فـــــي إطـــــار حركـــــة التبـــــادل الثقـــــافي مـــــع الســـــفارات العربی

ــــي األردن ــــة ف ــــق مــــا یقــــول ،واألجنبی ــــد  وف ــــي حمی ــــادي األهل ــــة فــــي الن ــــة الفنی ــــیس اللجن رئ

 یذهب نصف ریعه إلعمار غزة.و ، ابزاخ

اوقفــــــــوا ، وهــــــــي تطوعیــــــــة، إن أعضــــــــاء الفرقــــــــة 24/3/2009وقــــــــال فــــــــي خبــــــــر 

وشــــــــــاركوا فــــــــــي عملیــــــــــات جمــــــــــع االدویــــــــــة ، التــــــــــدریبات وقــــــــــت العــــــــــدوان علــــــــــى غــــــــــزة

د ابـــــــزاخ اللوحـــــــات التـــــــي والمســـــــتلزمات الطبیـــــــة لألشـــــــقاء فـــــــي المدینـــــــة الجریحـــــــة. وعـــــــدّ 

واألمــــــــــراء والجبلیــــــــــون والبنــــــــــات ، ة والیتري(البدایــــــــــة)فــــــــــومنهــــــــــا القا، ســــــــــتقدمها الفرقــــــــــة

ــــــ ــــــور  ةوأغنیــــــات حّی بمرافقــــــة اإلیقاعــــــات. ورقصــــــة القافــــــة التــــــي تعــــــد مــــــن عهــــــود الفلكل

ــــع الشراكســــة، الشركســــي كونهــــا تحمــــل فــــي تفاصــــیلها ، وهــــي الرقصــــة التــــي یتقنهــــا جمی

وهــــــي ، وتــــــدل علــــــى مســــــتوى التربیــــــة والتحلــــــي بالصــــــفات الحمیــــــدة، الشــــــكل الشركســــــي

وقـــــــال  .وتختبـــــــر روح الشـــــــباب وقـــــــیمهم، تســـــــتعید ماضـــــــي الفروســـــــیة والشـــــــجاعة والقـــــــوة

ــــــة عبیــــــدة عمــــــرأوهــــــي ، أن كوبــــــان تعنــــــي الشراكســــــة ومنحــــــت  ،لحــــــان وضــــــعتها الراحل

 لونا ممیزا یختص بالرقص الشركسي في األردن.  يالرقص الشركس
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  فرقة فالسكي التشیكیة والمهابیش األردنیة* 

ــــــــــي ــــــــــدي وهجین ــــــــــص تقلی ــــــــــات، رق ــــــــــك مؤثثــــــــــات ، مهــــــــــابیش وســــــــــنطور وكمان تل

ونـــــــــواهض األمســـــــــیة الموســـــــــیقیة و الغنائیـــــــــة التقلیدیـــــــــة التـــــــــي أقیمـــــــــت علـــــــــى المـــــــــدرج 

ــــــات مهرجــــــان  ــــــي فــــــي ، األردنالرومــــــاني ضــــــمن فعالی ــــــراث الجبل ــــــزج فیهــــــا الت ــــــي امت الت

ــــــودا ــــــه فرقــــــة فالســــــكي فوجف ــــــة التشــــــیك والــــــذي أدت والتــــــراث المحلــــــي األردنــــــي ، جمهوری

علــــــى المســـــرح الرومـــــاني بوســـــط عمــــــان. وجـــــاء فـــــي خبــــــر ، لفرقـــــة المهـــــابیش األردنیـــــة

نــــــــــه شــــــــــارك فــــــــــي أداء الســــــــــاعة الفلكلوریــــــــــة الموســــــــــیقیة أ 3/8/2009الــــــــــرأي بتــــــــــاریخ 

ــــــــور والتــــــــراث  32رقــــــــة فالســــــــكي الراقصــــــــة لف عضــــــــوا قــــــــدمت خاللهــــــــا عروضــــــــا للفلكل

جســـــدت العـــــادات والتقالیـــــد المتبعـــــة فـــــي القـــــرى الشـــــمالیة ، والموســـــیقى والغنـــــاء الشـــــعبي

وعبـــــــــروا فیهـــــــــا عـــــــــن الطقـــــــــوس والمراســـــــــم التـــــــــي تـــــــــتم خـــــــــالل ، الجبلیـــــــــة فـــــــــي مورافیـــــــــا

 االحتفاالت والمناسبات ومواسم الزراعة وغیرها.

 كازاخیة  * فرقة أوبرالیة

ـــــــدي حضـــــــرة  ـــــــین ی ـــــــة ثمـــــــاني عشـــــــرة مقطوعـــــــة كزخیـــــــة ب ـــــــة الكزخی ـــــــدمت الفرق ق

ـــــن الحســـــین وفخامـــــة الـــــرئیس الكازاخســـــتاني  ـــــداهللا الثـــــاني اب ـــــة الملـــــك عب صـــــاحب الجالل

ــــدمت عــــدد  ــــي البحــــر المیــــت. وق ــــن طــــالل ف ــــي مركــــز الحســــین ب ــــزار بــــایف ف ســــلطان ن

رســـــالة فنیـــــة ثقافیـــــة تحمـــــل  ،5/11/2009كمـــــا فـــــي خبـــــر الـــــرأي بتـــــاریخ  ،مـــــن الفقـــــرات

ـــــادر علـــــى مـــــد ، ممزوجـــــة برســـــالة سیاســـــیة واضـــــحة المعـــــاني بینـــــت أن هـــــذا الشـــــعب ق

 وقادر على التقارب بالفن واإلبداع. ، جسور المحبة والسالم مع الشعوب األخرى

 * فرقة هیل تنثر عبقها على جبال مؤاب
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ـــــي الكـــــرك  ـــــدم ف ـــــذي ق ـــــون لوحـــــات العـــــرض ال ـــــل للثقافـــــة والفن ـــــة هی اســـــتوحت فرق

ومــــــن الفلكلــــــور ، مــــــن خصوصــــــیة الحیــــــاة األردنیــــــة ومفرداتهــــــا، دینــــــة للثقافــــــة األردنیــــــةم

ـــــي ـــــوع والغن ـــــق ، األردنـــــي المتن ـــــور وتحقی ـــــى تطـــــویر هـــــذا الفلكل مـــــع الحـــــرص الشـــــدید عل

مفهــــــوم األصــــــالة والمعاصــــــرة. واشــــــتملت اللوحــــــات الفنیــــــة كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي 

ـــــــاریخ  ـــــــي اســـــــتمّرت، 26/3/2009بت ـــــــر ، فزهـــــــاء ســـــــاعة ونصـــــــ الت تســـــــع لوحـــــــات تعب

راعــــــت تنــــــوع األزیــــــاء األردنیــــــة واإلكسســــــوارات المرافقــــــة التــــــي ، عــــــن الوجــــــدان األردنــــــي

 وثراء في األداء والتعبیر. ، تعطي األزیاء جمالیة خاصة

 فرقة الفتیات الصینیة فــي مركـز الحسـین الثقـافـي* 

تفالیــــــة قـــــدمت فرقــــــة الفتیـــــات الصــــــینیة لإلیقــــــاع فـــــي مركــــــز الحســـــین الثقــــــافي اح

بمصــــــاحبة آالت وتریــــــة ، إبداعیـــــة فــــــي الضـــــرب علــــــى آالت إیقاعیـــــة مختلفــــــة األحجـــــام

ــــــاعي متنــــــاغم ــــــرانیم ذات صــــــدى إیق ــــــي ت ــــــین فریــــــق العــــــرض المكــــــون مــــــن فتیــــــات.  ف ب

كشــــــف األداء الجمــــــاعي والثنــــــائي والفــــــردي ذلــــــك الخصــــــب فــــــي المــــــوروث اإلبــــــداعي و 

بـــــــر عـــــــن مالمـــــــح ثقافیـــــــة المســـــــتمد مـــــــن ألـــــــوان النقـــــــر اإلیقـــــــاعي الـــــــذي یع، الموســـــــیقي

فـــــي خبـــــر الـــــرأي بتـــــاریخ  تغطـــــي البیئـــــة الصـــــینیة وتنوعهـــــا. اشـــــتمل العـــــرض كمـــــا جـــــاء

ــــــــي ، 14/6/2008 ــــــــة ف ــــــــائع ملحمی ــــــــي تســــــــتلهم وق ــــــــى عناصــــــــر مــــــــن المشــــــــهدیة الت عل

باإلضـــــافة إلـــــى مـــــا یزخـــــر بـــــه مـــــن مفـــــردات ألشـــــكال ، محطـــــات مـــــن التـــــاریخ الصـــــیني

 اآلالت اإلیقاعیة.من التصویر واأللوان والخطوط زینت به حواف 

 هیب هوب لیبیریشن فامیلي في عمان * 

فــــــــي محاولـــــــــة لتســـــــــلیط الضـــــــــوء علـــــــــى تنـــــــــوع الموســـــــــیقى األمیركیـــــــــة  وتعزیـــــــــز 

ـــــــــادل ـــــــــاهم المتب ـــــــــي  الســـــــــفارة  استضـــــــــاف ،التف ـــــــــة ف ـــــــــة واإلعالمی قســـــــــم الشـــــــــؤون الثقافی
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تشــــــین لــــــو  آنــــــد ذا «فرقــــــة موســــــیقى الهیــــــب هــــــوب األمیركیــــــة ، األمیركیــــــة فــــــي عمــــــان

التـــــــي قـــــــدمت حفـــــــالت لموســـــــیقى الهیـــــــب هـــــــوب فـــــــي  كـــــــل مـــــــن ، »فـــــــامیلي لیبیریشـــــــن

 ،ن.  وشـــــاركت الفرقـــــةانیســـــ 10-6و ذلـــــك بـــــالفترة مـــــا بـــــین ، عمـــــان و الكـــــرك و العقبـــــة

ــــاریخ  ــــرأي بت ــــر ال ــــي خب ــــي جلســــة عــــزف ارتجــــالي مــــع عــــدد ، 8/4/2010كمــــا جــــاء ف ف

 من  الموسیقیین األردنیین في مطعم كانفس في جبل اللویبدة.

 وركسترا عمان السیمفوني وفرقة مسیاكو اوساداحفالن ال * 

كمـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي خبـــــــــــر الـــــــــــرأي بتـــــــــــاریخ  ،قـــــــــــدمت فرقـــــــــــة مســـــــــــیاكو اوســـــــــــادا

ویشــــــــار إلــــــــى أن برنــــــــامج ، ن مــــــــع اوركســــــــترا عمــــــــان الســــــــیمفونيحفلــــــــی، 6/10/2008

ــــــــــل تضــــــــــمن مجموعــــــــــة مــــــــــن المقطوعــــــــــات الموســــــــــیقیة منهــــــــــا: حــــــــــالق اشــــــــــبیلیا         الحف

أغنیــــــة مـــــــن عمـــــــل ، ات مــــــن نســـــــق اللیــــــدر اإلیطـــــــاليأغنیـــــــ، اغنیـــــــة البلبــــــل، لروســــــیني

كــــــــارمن ل  اوبــــــــرا ، مقطوعــــــــات موســــــــیقیة لمــــــــوتزارت، مرثــــــــاة مــــــــن شــــــــهرزاد، اوبیرالــــــــي

 و میزو سوبرانو و البیانو.، اوركسترا عمان السیمفوني

 تشیكیة تقدم عرضا فلكلوریا غنائیا فـي ساحة قلعة عجلونفرقة * 

قـــــــدمت الفرقـــــــة التشـــــــیكیة عرضـــــــا فلكلوریـــــــا غنائیـــــــا فـــــــي ســـــــاحة قلعـــــــة عجلـــــــون 

بحضـــــور ســـــفیرة التشـــــیك هولـــــو بكوفـــــا وعـــــدد مـــــن مـــــدراء الـــــدوائر والفعالیـــــات الشـــــعبیة 

فـــــردا، إذ  32وشـــــارك فیهـــــا  ،وتنـــــوع أداء الفرقـــــة القادمـــــة مـــــن شـــــمال التشـــــیك .والرســـــمیة

ا للفلكلــــــور والتــــــراث عروضــــــ، 2/8/2009كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ  قــــــّدمت،

جســـــدت العـــــادات والتقالیـــــد المتبعـــــة فـــــي القـــــرى الشـــــمالیة ، والموســـــیقى والغنـــــاء الشـــــعبي

وعبــــــــروا فیهــــــــا عــــــــن الطقــــــــوس والمراســــــــم التــــــــي تــــــــتم خــــــــالل االحتفــــــــاالت والمناســــــــبات 

 .ومواسم الزراعة وغیرها
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 فرقة (ثالثي شیكاغو) تحیي أمسیة فـي زاره *

ــــــي شــــــیكاغو وأصــــــدقاؤ  ــــــة أمســــــیة مــــــن المعزوفــــــات أحیــــــت فرقــــــة ثالث هم األمیركی

كمـــــا جـــــاء فـــــي خبـــــر  ،وتضـــــم الفرقـــــة ، فنـــــدق جرانـــــد حیـــــاة، الكالســـــیكیة فـــــي مركـــــز زاره

كــــــل مــــــن دیــــــوك إلینغتــــــون وجــــــورج غیرشــــــوین ولیونــــــارد  ،27/10/2008الــــــرأي بتــــــاریخ 

وعازفـــــــة ، و مـــــــن عـــــــازف الكمـــــــان إلیـــــــوت غولـــــــوب، بیرنســـــــتین وغیـــــــرهم مـــــــن المـــــــؤلفین

وعازفــــــة البیــــــانو كــــــاي ، وعازفــــــة الفلــــــوت والبیكولــــــو لــــــورا هــــــام، نالفیــــــوال مــــــارلو جونســــــو 

 ومغنیة السوبرانو إلیسا بینیت.، كیم

 * كوَرس أطفال بوسطن یحیي حفالت فـي األردن

، األمریكیــــــة -ضــــــمن االحتفــــــال بمــــــرور ســــــتین عامــــــًا علــــــى الصــــــداقة األردنیــــــة 

ـــــــان أحیـــــــا كـــــــورس أطفـــــــال بوســـــــطن مجموعـــــــة مـــــــن الحفـــــــالت الغنائیـــــــة فـــــــي مـــــــدن  عّم

ـــــــاء والكـــــــرك. وجـــــــ أن كـــــــورس أطفـــــــال  4/7/2009اء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ والزرق

كمنظمــــــة تعنــــــى بتعلــــــیم الفنــــــون وتضــــــم أطفــــــاال تتــــــراوح  2003بوســــــطن تأســــــس العــــــام 

ــــــــین  ــــــــات ، عامــــــــاً  17 - 11أعمــــــــارهم ب ــــــــاس والطبق ــــــــف األعــــــــراق واألجن ــــــــون مختل یمثل

عى الـــــــــى بنـــــــــاء وتتمثـــــــــل رســـــــــالة الكـــــــــورس بإیجـــــــــاد مســـــــــتوى عـــــــــالمي یســـــــــ، والثقافـــــــــات

 .المجتمعات ونشر ثقافة التسامح وتفهم اآلخر

 فرقة فنون الشاولین تقدم استعراض على مسرح القلعة *

ـــــي الفنـــــون القتالیـــــة الفنیـــــة ـــــدمت فرقـــــة الشـــــاولین الصـــــینیة استعراضـــــا ف علـــــى ، ق

فرقـــــة  وتعـــــدّ  لیـــــة العاشـــــرة مـــــن فعالیـــــات مهرجـــــان األردن.اعفـــــي الف، مســـــرح جبـــــل القلعـــــة

مـــــــــونكس وتعنـــــــــي "عجلـــــــــة الحیـــــــــاة" كمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي خبـــــــــر الـــــــــرأي بتـــــــــاریخ شـــــــــاولین 
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مـــــــــن الفـــــــــرق العالمیـــــــــة  التـــــــــي تعـــــــــرض الفنـــــــــون القتالیـــــــــة االستعراضـــــــــیة ، 3/8/2010

 كونغ فو ، وتضم مجموعة كبیرة من رهبان معبد الشاولین الشهیر في الصین.

 

 

 فرقة میركان دیدي وفرقة الدراویش التركیة على مسرح القلعة* 

ــــــــدراویش قــــــــدمت فر  ضــــــــمن فعالیــــــــات مهرجــــــــان  قــــــــة میركــــــــان دیــــــــدي وفرقــــــــة ال

ـــــل القلعـــــة ـــــرأي، األردن علـــــى مســـــرح جب ـــــر ال ـــــات  اعـــــدد، كمـــــا جـــــاء فـــــي خب مـــــن الفعالی

ـــــة الصـــــوفیة. ـــــي  الفنی ـــــزة ف ـــــة وممی ـــــر صـــــاحب قـــــدرة عالی ـــــدي یعتب ـــــذكر أن میركـــــان دی وی

بمرافقــــــة فرقــــــة ، أداء هــــــذا اللــــــون مــــــن الفــــــن الــــــذي یعــــــد مــــــن الفنــــــون الصــــــوفیة الدینیــــــة

 أمسیة مولویة صوفیة تركیة كحفل ختامي للمهرجان. قدمواالدروایش الذین 

 فرقة (إل دیفو) تقدم البوب األوبرالي على مسرح القلعة* 

ــــــدمت فرقــــــة  ــــــو«ق ــــــوب االوبرالــــــي» إل دیف ، العالمیــــــة المتخصصــــــة بموســــــیقى الب

یـــــة الثالثـــــة مـــــن وهـــــي الفعال، حفـــــال موســـــیقیا غنائیـــــا علـــــى مســـــرح جبـــــل القلعـــــة الرئیســـــي

.  8/7/2010فعالیــــــــات مهرجــــــــان األردن األول كمــــــــا جــــــــاء فــــــــي خبــــــــر الــــــــرأي بتــــــــاریخ 

تكونـــــت مـــــن اإلســـــباني ، وفرقـــــة إل دیفـــــو فرقـــــة موســـــیقیة غربیـــــة تغنـــــي البـــــوب األوبرالـــــي

والفرنســـــــــــي ، اإلمریكـــــــــــي دیفیـــــــــــد میلـــــــــــر، السویســـــــــــري أورس بـــــــــــولر، كــــــــــارلوس مـــــــــــارین

ــــــــار ــــــــأنتجــــــــت أول إســــــــطوانة أط، سباســــــــتیان إیزمب ــــــــو«وا علیهــــــــا اســــــــم لق عــــــــام » إل دیف

، اإلســـــــــبانیة، اإلیطالیـــــــــة، الفرنســـــــــیة، اإلنجلیزیـــــــــة، غنـــــــــوا فیهـــــــــا بعـــــــــدة لغـــــــــات، 2004

 والالتینیة.
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 أمسیات شعریة

 أمسیة شعریة للشاعر السعودي صالح الشادي* 

أمســـــیة شـــــعریة نظمتهـــــا دارة المشـــــرق للفكــــــر ، أقیمـــــت فـــــي دیـــــوان أبنـــــاء الكـــــرك

قـــــــرأ فیهـــــــا ، للشـــــــاعر الســـــــعودي د.صـــــــالح الشـــــــادي، 2008 – 7 – 17فـــــــي ، والثقافـــــــة

، دقیقــــــة صــــــمت ، منهــــــا: ســــــالم اهللا علــــــى األوطــــــان، الشــــــاعر مجموعــــــة مــــــن قصــــــائده

وقصــــــیدة  ، قصــــــیدة عــــــن الكــــــرك والــــــذي تحــــــدث فیهــــــا عــــــن خصــــــال الشــــــعب األردنــــــي

منهــــــا : مثـــــل أحلــــــى القصـــــائد.. روعتــــــه فـــــي مطلعــــــه.. حیــــــي  ، وقصــــــیدة الشـــــیب، بلـــــد

 ب وطلوعه.. حییه ثم حییه ثم حییه.الشی

 أمسیة للزجل الشعبي الفلسطیني* 

ــــــــــي أقامــــــــــت مدیر  ــــــــــون ف ــــــــــة عجل ــــــــــات ، 2009 -10 – 5یــــــــــة ثقاف ضــــــــــمن فعالی

أمســـــــیة للزجـــــــل الشـــــــعبي ، األســـــــبوع الثقـــــــافي الفلســـــــطیني فـــــــي مبنـــــــى القاعـــــــة الهاشـــــــمیة

ســـــــیة الفلســــــطیني بمشـــــــاركة عـــــــدد مــــــن الفنـــــــانین الفلســـــــطینیین واألردنیــــــین. وخـــــــالل األم

قــــــدم الشــــــاعر حســــــن نــــــاجي مجموعــــــة مــــــن القصــــــائد الشــــــعریة باإلضــــــافة إلــــــى قصــــــائد 

باإلضــــــافة ، تحــــــدث فیهــــــا عــــــن المــــــرأة وفلســــــطین وبیــــــروت، باللهجــــــة العامیــــــة اللبنانیــــــة

ـــــى الشـــــعب الفلســـــطیني وأطفـــــال الحجـــــارة. كمـــــا قـــــدم  ـــــى مجموعـــــة مـــــن االهـــــداءات إل إل

ا فیهـــــــا إلـــــــى العالقـــــــات عـــــــدد مـــــــن الزجـــــــالین مجموعـــــــة مـــــــن القصـــــــائد الشـــــــعریة أشـــــــارو 

، ومواقـــــــــــف األردن ودعمـــــــــــه لصـــــــــــمود الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطیني، الفلســـــــــــطینیة _األردنیـــــــــــة

والثقافــــــة العربیــــــة ، باإلضــــــافة إلــــــى العــــــادات والتقالیــــــد العربیــــــة المتمثلــــــة بــــــالكرم والجــــــود

ــــي العــــودة الفلســــطینیینالفلســــطینیة وحــــق  ــــالبطوالت ، ف ــــى قصــــائد تغنــــوا بهــــا ب إضــــافة إل

 ة مـــــــن خـــــــالل قصـــــــیدة مهـــــــداة إلـــــــى الطیـــــــار فـــــــراس العجلـــــــوني.والتضـــــــحیات األردنیـــــــ
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ومقطوعــــــات مــــــن المیجانــــــا والعتابــــــا والمواویــــــل والزجــــــل الشــــــعبي الفلســــــطیني والعــــــادات 

 .والتقالید المتوارثة

 

 أمسیة شعریة إماراتیة فـي مؤتة  *

 4 – 22قـــــرأ شـــــعراء إمـــــاراتیون فـــــي جامعـــــة مؤتـــــة مجموعـــــة مـــــن القصـــــائد فـــــي 

ـــــة والعامـــــة فـــــي  2008 – ـــــي األمســـــیة الشـــــعریة التـــــي أقامتهـــــا وحـــــدة العالقـــــات الثقافی ف

ضــــــمن برنــــــامج  )جمعیــــــة قلعــــــة الصــــــقر للتنمیــــــة االجتماعیــــــة (بالتعــــــاون مــــــع، الجامعــــــة

ن قاللـــــــة العـــــــامري . قـــــــرأ عمـــــــر بـــــــ)الفـــــــرح إلـــــــى عمـــــــان طیـــــــور(ثقـــــــافي متنـــــــوع بعنـــــــوان 

ــــك  ــــد الضــــنحاني قصــــیدة أهــــداها للمل ــــرأ خال ــــوان غیمــــة شــــوق وأحاســــیس. وق قصــــیدة بعن

ـــــى بهـــــا بـــــاألردن، عبـــــداهللا الثـــــاني ـــــة تغن وقـــــرأ  ، وقـــــرأ راشـــــد شـــــرار قصـــــیدة بعنـــــوان القافل

ــــة التــــي تغنــــى فیهــــا ، قصــــیدة بعنــــوان النــــور األردنــــي كمــــا قــــرأ عــــددًا مــــن قصــــائده الغزلی

 بیعة.بالجمال والمرأة والط

 أمسیة شعریة للشاعر اإلماراتي علي الكعبي* 

ملتقـــــــــــى «بـــــــــــدعوة مـــــــــــن إدارة مهرجـــــــــــان صـــــــــــبحا والدفیانـــــــــــة للثقافـــــــــــة والفنـــــــــــون 

تي الكبیــــــــر علــــــــي بــــــــن ســــــــالم الكعبــــــــي فــــــــي قــــــــدم معــــــــالي الشــــــــاعر اإلمــــــــارا، »البــــــــوادي

وتـــــــــم ، أمســـــــــیة شـــــــــعریة ضـــــــــمن فعالیـــــــــات الـــــــــدورة الثالثـــــــــة للمهرجـــــــــان، 20/9/20080

الكعبـــــــــي احتفــــــــاء بإبداعاتـــــــــه الشــــــــعریة المتمیـــــــــزة وتقــــــــدیرا إلســـــــــهاماته تكــــــــریم الشــــــــاعر 

   الكبیرة في خدمة الشعر والشعراء.

 أمسیة شعریة لشعراء الطفیلة في السلط* 
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لقــــى عــــدد مــــن شــــعراء الطفیلــــة فــــي مدینــــة الســــلط مجموعــــة مــــن القصــــائد التــــي أ

ـــــــت بالوجـــــــدان اإلنســـــــاني ـــــــي، تغن ـــــــي قاعـــــــ ،22/11/2008خـــــــالل أمســـــــیة أقیمـــــــت ف ة ف

شــــــارك فیهــــــا الشــــــعراء هشــــــام القواســــــمه وعــــــدنان الســــــعودي ، االســــــتقالل لبلدیــــــة الســــــلط

 ومحمد الشروش ومشهور المزایده. 

 ایام ثقافیة -

 یوم ثقافي في بیت شقیر للثقافة* 

عمـــــان نظمـــــت الـــــدائرة الثقافیـــــة فـــــي أمانـــــة عمـــــان الكبـــــرى بالتعـــــاون مـــــع جمعیـــــة 

یومــــــا ثقافیــــــا ، قافــــــة والتــــــراثفــــــي بیــــــت شــــــقیر للث 07-04-2009صــــــناع الحــــــرف فــــــي 

ــــــــى عــــــــرض لنمــــــــاذج مــــــــن مصــــــــنوعات تراثیــــــــة ومشــــــــغوالت إبداعیــــــــة مــــــــن  اشــــــــتمل عل

إضــــــافة ، ولوحــــــات مــــــن الفنــــــون التشــــــكیلیة والمنحوتــــــات، الســـــیرامیك والخــــــزف والخشــــــب

 إلى عرض لكتب وٕاصدارات مختلفة وقراءات شعریة لألدیبة نبیلة الخطیب. 

 أیام ثقافیة فـي الطفیلة* 

ـــــزوار فـــــي شـــــهد مركـــــز  ـــــة 18-06-2009الســـــلع لل شـــــارك فیهـــــا ، تظـــــاهرة ثقافی

ــــــــــب مشــــــــــاركات مــــــــــن محافظــــــــــة الكــــــــــرك لمنتــــــــــدى ، شــــــــــعراء وأدبــــــــــاء درب (إلــــــــــى جان

ـــــــك ضـــــــمن األ، )الحضـــــــارات ـــــــي موســـــــمها الثـــــــاني وذل ـــــــي یـــــــام الثقافیـــــــة ف ـــــــذي یقـــــــام ف ال

 مختلف مناطق الطفیلة. 

  أیام ثقافیة عراقیة* 

ــــــة بســــــنابل ســــــومر و  ــــــت األیــــــام العراقی -2009فــــــي » بغــــــداد ال تتــــــألمي«انطلق

، الـــــذي ألقـــــي بصـــــوت جبـــــرا ابـــــراهیم جبـــــرا )التـــــراث الحـــــي(حیـــــث أعـــــاد فـــــیلم   10-24
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وتـــــأتي هـــــذه األیـــــام لتعـــــرف بإبـــــداعات عراقیـــــة فـــــي األردن ، إلـــــى األذهـــــان بـــــالد ســـــومر

یرهــــــا مــــــن ضــــــروب علــــــى مســــــتوى القصــــــة والشــــــعر والتشــــــكیل والمســــــرح والموســــــیقا وغ

 الفن وصنوف األدب.

 أمسیات موسیقیة متنوعة -

 أمسیة تراثیة لطارق الناصر في الحصن *

 -قـــــدمت مجموعـــــة رم، وفـــــي أمســـــیة ضـــــمن فعالیـــــات مهرجـــــان القمـــــح والزیتـــــون

إیقاعـــــــــات ، فـــــــــي مركـــــــــز الحصـــــــــن الثقـــــــــافي 2008 -10-22فـــــــــي ، طـــــــــارق الناصـــــــــر

بلغـــــــــة تشـــــــــكیلیة للمـــــــــوروث التـــــــــراث الشـــــــــعبي مـــــــــن خـــــــــالل لوحـــــــــة موســـــــــیقیة تمیـــــــــزت 

بأســــلوب مبتكـــــر ، الموســــیقي الشــــعبي الــــذي یتماشــــى مــــع واقـــــع النــــاس وأبجدیــــة حیــــاتهم

 یتجه إلى مزج اإلیقاع الشعبي مع المعاصرة.

 أمسیة فنیة رومانیة في السلط *

تضــــــــمنت معرضــــــــا للصــــــــور و ، أقیمــــــــت فــــــــي الســــــــلط أمســــــــیة ثقافیــــــــة رومانیــــــــة

 -12 -4فـــــــي  بلدیـــــــة الســـــــلط الكبـــــــرى،قالل فـــــــي مبنـــــــى حفـــــــال فنیـــــــا فـــــــي قاعـــــــة االســـــــت

وهـــــــي بمثابـــــــة رســـــــالة للتبـــــــادل الثقـــــــافي بـــــــین مدینـــــــة الســـــــلط و مدینـــــــة ســـــــیبیو ، 2008

. و اشــــــــتملت )عاصــــــــمة الثقافــــــــة األوروبیــــــــة(التــــــــي حصــــــــلت علــــــــى لقــــــــب ، الرومانیــــــــة

باإلضـــــــافة ، الرقصـــــــات الرومانیـــــــةو ، األمســـــــیة علـــــــى صـــــــور للـــــــزي الشـــــــعبي الرومـــــــاني

ثیــــة و الطبیعیـــــة لمدینــــة ســــیبیو الرومانیــــة. كمــــا قـــــدمت إلــــى مجموعــــه مــــن الصــــور الترا

 .الفرقة الرومانیة للفلكلور الشعبي وصالت موسیقیة من الفن الروماني القدیم
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 أمسیة للطلبة االندونیسیین في آل البیت* 

ــــــــت فــــــــي  ــــــــي جامعــــــــة آل البی ــــــــة االندونیســــــــیین ف ــــــــدمت فرقــــــــة الطلب  -5 – 23ق

والســـــتین الـــــذي نظمـــــه الطلبـــــة الوافـــــدون فـــــي  بمناســـــبة عیـــــد االســـــتقالل الثالـــــث  2009

ـــــة وعـــــروض  ـــــى أغـــــاني ورقصـــــات شـــــعبیة وتراثی مركـــــز اللغـــــات. واشـــــتملت األمســـــیة عل

ــــــــزة ــــــــد، ممی ــــــــة واف ــــــــي أدائهــــــــا طلب ن مــــــــن دول أمریكــــــــا واندونیســــــــیا والصــــــــین و شــــــــارك ف

 .كما ألقى عدد من الطلبة قصائد وطنیة معبرة، وتایالند ونیجیریا وكوریا

ــــع العربــــي  أمســــیة*  ــــؤتمر العشــــرین للمجم ــــاح الم ـــــي افتت ــــائي ف ــــل غن وحف

 للموسیقى

ــــــاریخ  ــــــل بت ــــــات  2009-3-28احتف ــــــاح فعالی ــــــافي بافتت فــــــي مركــــــز الحســــــین الثق

الــــــذي نظمتــــــه جامعــــــة الــــــدول العربیــــــة ، المــــــؤتمر العشــــــرین للمجمــــــع العربــــــي للموســــــیقى

المغربـــــي فـــــؤاد زبـــــادي بالتعـــــاون مـــــع وزارة الثقافـــــة وأمانـــــة عمـــــان الكبـــــرى. واحیـــــا الفنـــــان 

ــــدا حجــــازي ــــة لین أمســــیة غنائیــــة باالشــــتراك مــــع فرقــــة عمــــان للموســــیقى ، والفنانــــة األردنی

قـــــــدمت فیهـــــــا أغنیـــــــات مـــــــن المـــــــوروث ، بقیـــــــادة عـــــــازف العـــــــود صـــــــخر حتـــــــر، العربیـــــــة

 .الغنائي لقامات الطرب العربي األصیل

 أمسیة غنائیة فـي مادبا لكورال أطفال اربد والیرموك* 

ـــــــــة ـــــــــت فرق ـــــــــي  أحی ـــــــــد وجامعـــــــــة الیرمـــــــــوك ف ـــــــــال ارب  2009-7-30كـــــــــورال أطف

وصـــــــالت غنائیـــــــة علـــــــى مســـــــرح المدینـــــــة الریاضـــــــیة فـــــــي الهاللیـــــــة فـــــــي مادبـــــــا. وقـــــــدم 
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ترو هــــــاني الخطیــــــب یقادهــــــا الماســــــ، الكــــــورال معزوفــــــات ومقطوعــــــات موســــــیقیة عالمیــــــة

 رافقته فرقة االوركسترا التي ارتكزت على آالت موسیقیة غربیة.

 ومقطوعات من التراث فـي مادباأمسیة أندلسیة * 

علـــــــى مســـــــرح  2009-8-1وزمـــــــن الزعتــــــر مســـــــاء فــــــي ، قــــــدمت فرقتـــــــا الشــــــرق

ـــــــــا ـــــــــوذوكس بمادب ـــــــــروم االرث ـــــــــات مهرجـــــــــان ، مـــــــــدارس ال ـــــــــة ضـــــــــمن فعالی أمســـــــــیة غنائی

 األردن. واشتملت على عدد من العروض لفرقة الشرق. 

 أمسیة موسیقیة وشعریة لوهبي وحمیدان في الجامعة األردنیة* 

ــــــة فــــــي  ــــــي الجامعــــــة األردنی أمســــــیة موســــــیقیة وشــــــعریة  2010-5-18أقیمــــــت ف

 للشاعر واإلعالمي اللبناني زاهي وهبي والفنانة نسرین حمیدان.

 أمسیة للربابة في بلدیة الحسا* 

أمســـــیة فنیـــــة آللـــــة الربابـــــة شـــــارك  2010-12-7أقیمـــــت فـــــي بلدیـــــة الحســـــا فـــــي 

ــــي البادیــــة األردن ــــة ف ــــةفیهــــا عــــدد مــــن عــــازفي الرباب ــــت ، ی ــــي تناول واشــــتملت األمســــیة الت

ـــــــواء ـــــــراث الل ـــــــون وت ـــــــة وذاكـــــــرة المكـــــــان، فن ـــــــل حكای ـــــــرات متنوعـــــــة مـــــــن مث والشـــــــعر ، فق

 والسامر الشعبي.، والعزف على آلتي الربابة والعود، النبطي

   أمسیة ألوركسترا عمان السمفوني* 

ـــــر جوســـــیب فیســـــینت  ـــــادة المایســـــترو األســـــباني الزائ أقیمـــــت أمســـــیة موســـــیقیة بقی

ــــــة«اءت األمســــــیة وجــــــ ــــــع رومانتیكی -11-13الوركســــــترا عمــــــان الســــــمفوني فــــــي » روائ

ــــــــد 2010 ــــــــین االوركســــــــترا والقائ ــــــــر ب ــــــــة مــــــــن التفاعــــــــل الكبی ــــــــاد ، لتســــــــجل حال ــــــــذي ق ال
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ــــا أحیانــــا والجمهــــور الــــذي صــــفق مــــع اللحــــن األساســــي ، الموســــیقیین الــــذین عزفــــوا وقوف

 على حد سواء. 

 

 مي فوزي حیمورأمسیة موسیقیة لقائد االوركسترا العال* 

ـــــوزي  ـــــة ف ـــــات  المتحـــــدة األمیركی ـــــي العـــــالمي المقـــــیم بالوالی قـــــدم الموســـــیقار األردن

وبمشـــــــــــــاركة عـــــــــــــازف البیـــــــــــــانو العـــــــــــــالمي الیابــــــــــــــاني   2010-2-20حیمـــــــــــــور  فـــــــــــــي 

أمســــــــیة موســــــــیقیة علـــــــــى مســــــــرح مركــــــــز  الحســــــــین الثقـــــــــافي. ، شینوســــــــوكي إینوجــــــــاي

لفرقــــــــة  اوركســــــــترا تضــــــــمنت عــــــــزف مقطوعــــــــات موســــــــیقیة عالمیــــــــة كالســــــــیكیة شــــــــهیرة 

مــــــن بینهــــــا افتتاحیــــــة أوبــــــرا (  مقایضــــــة العــــــروس) ، عمــــــان الســــــیمفوني بقیــــــادة حیمــــــور

فــــــي ســــــلم دو  25وكونشــــــرتو  البیــــــانو  ، للمؤلــــــف الموســــــیقي التشــــــیكي بیــــــدرك ســــــمیتانا

والســـــــیمفونیة  ، الكبیـــــــر للمؤلـــــــف الموســـــــیقي النمســـــــاوي ولفغـــــــانغ آمـــــــادیوس  موتســـــــارت

ـــــم  ـــــا الصـــــغیر للمؤ  4رق لـــــف الموســـــیقي الروســـــي  بیتـــــر شایكوفســـــكي. وقـــــد فـــــي ســـــلم ف

ــــــرى  ــــــة  عمــــــان الكب ــــــوطني للموســــــیقى وأمان ــــــین المعهــــــد ال نظمــــــت األمســــــیة بالتعــــــاون ب

 ومعهد غوته األلماني.

 

 ني فو میأمسیة ألوركسترا عمان الس* 

-18بقیــــــادة محمــــــد عثمــــــان صــــــدیق فــــــي  قــــــدمت أوركســــــترا عمــــــان الســــــمفوني         

ــــــــغ فــــــــان بیتهــــــــوفن  )الكونشــــــــرتو الثالثیــــــــة(أمســــــــیة موســــــــیقیة بعنــــــــوان 11-2009 للودفی

 على مسرح مركز الحسین الثقافي في رأس العین.
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ــــــــى الكمــــــــان  وتمیــــــــز برنــــــــامج األمســــــــیة التــــــــي شــــــــارك فیهــــــــا آنــــــــا بوزدیجیفــــــــا عل

ي فــــــــري علــــــــى البیــــــــانو (بولنــــــــدا) ولیــــــــزا جــــــــابونینكو علــــــــى التشــــــــیللو (روســــــــیا) وبــــــــرام د

فضــــــال ، بكونهــــــا تجمــــــع بــــــین مقطوعــــــات تتطلــــــب مســــــتوى عــــــال مــــــن األداء، (هولنــــــدا)

مــــــن الكالســــــیكي إلــــــى الرومــــــانتیكي ، عــــــن ان المقطوعــــــات تتنــــــوع فــــــي عصــــــور تألیفهــــــا

ــــــى الكونشــــــرتو الثالثیــــــة لبیتهــــــوفن ، إلــــــى الحــــــدیث. ویضــــــم برنــــــامج األمســــــیة إضــــــافة إل

ومتتابعـــــــات بالیـــــــه غایانـــــــه ، ة لتشایكوفســـــــكيكـــــــال مـــــــن مقطوعـــــــة الكابرتیشـــــــو االیطالیـــــــ

ــــــة ضــــــمن الموســــــ ــــــر هــــــذه األمســــــیة الثالث ــــــافي لخاتشــــــاتوریان. وتعتب  2009/2010م الثق

ــــي. لالوركســــترا  التــــي اســــتطاعت جــــذب جمهــــور یتزایــــد شــــیئا فشــــیئا مــــع هــــذا الفــــن الراق

ولـــــــدت اوركســـــــترا عمـــــــان الســـــــمفوني مـــــــن رحـــــــم أوركســـــــترا المعهـــــــد الـــــــوطني للموســـــــیقى 

ملـــــــك الحســـــــین) وبـــــــدعم مـــــــن أمانـــــــة عمـــــــان الكبـــــــرى. وقـــــــدمت األوركســـــــترا (مؤسســـــــة ال

 .2007باكورة حفالتها في شهر كانون الثاني (ینایر) 

 أمسیة موسیقیة للمنتفعین بالعالج الموسیقى* 

ـــــك الحســـــین علـــــى مـــــدرج  نظـــــم المعهـــــد الـــــوطني للموســـــیقى التـــــابع لمؤسســـــة المل

تفعـــــــا مـــــــن مشـــــــروع العـــــــالج من 44عرضـــــــا موســـــــیقیا قدمـــــــه ، مركـــــــز الحســـــــین الثقـــــــافي

عامــــــــا. وقــــــــدم المنتفعــــــــون أربــــــــع  21ترواحــــــــت أعمــــــــارهم بــــــــین عــــــــامین و ، بالموســــــــیقى

ـــــــرة موســـــــیقیة ـــــــاء الفـــــــردي والجمـــــــاعي بإشـــــــراف ، عشـــــــرة فق جمعـــــــت بـــــــین العـــــــزف والغن

الخبــــــراء المعــــــالجین بالموســــــیقى مــــــن المعهــــــد الــــــوطني للموســــــیقى والــــــذین یعملــــــون مــــــع 

ــــــت ســــــابقأ مــــــن صــــــدمة نفســــــیة جــــــراء تعرضــــــها  هــــــؤالء المنتفعــــــین. وقــــــدمت شــــــابة عان

أغنیـــــة مـــــن تألیفهـــــا ســـــبق لهـــــا أن ناقشـــــت مضـــــمونها مـــــع المعالجـــــة ، للعنـــــف والتعـــــذیب

 الموسیقیة التي تعمل معها.
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 ندوات ثقافیة -

 رك الثقافـي حول األغنیة والهویةندوة  في ملتقى الك* 

ـــــات  ـــــافي ضـــــمن فعالی ـــــة أقامهـــــا ملتقـــــى الكـــــرك الثق ـــــدوة فنی ـــــي ن أكـــــد مشـــــاركون ف

ــــــي  ــــــة ف ــــــة األردنی ــــــة الثقاف ــــــوان ،  20/8/2009الكــــــرك مدین ــــــا(تحــــــت عن ــــــا هویتن  )أغنیتن

وهـــــي جـــــزء مهـــــم ، أن األغنیـــــة األردنیـــــة هـــــي تأكیـــــد للهویـــــة الوطنیـــــة واالنتمـــــاء لـــــألرض

فـــــن مــــن مكانـــــة وقدســــیة كونـــــه الفتـــــین إلــــى مـــــا یشــــكله ال، مــــن التــــراث األردنـــــي العریــــق

الــــــدكتور محمــــــد ، شــــــارك فــــــي النــــــدوة یعبــــــر عــــــن مكنونــــــات إنســــــانیة ووجدانیــــــة عمیقــــــة

الكاتـــــــب ، الموســـــــیقار یحـــــــي القســـــــوس، والباحـــــــث والكاتـــــــب فـــــــراس المجـــــــالي، غوانمـــــــه

 والعازف محمود الشمایلة.

 ندوة حول الجهد الثقافي في الشمال* 

ا فـــــي خبـــــر الـــــرأي بتـــــاریخ قـــــافي كمـــــاتجهــــت النـــــدوة التـــــي نظمهـــــا ملتقـــــى إربـــــد الث

والتخطــــــــــــــیط ، إلــــــــــــــى قــــــــــــــراءة الواقــــــــــــــع الثقــــــــــــــافي فــــــــــــــي شــــــــــــــمال األردن، 22/9/2010

والوصــــــول إلــــــى حــــــراك ، الســــــترتیجیة ثقافیــــــة مشــــــتركة بــــــین الهیئــــــات الثقافیــــــة المتعــــــددة

وشــــــارك ، ثقــــــافي شــــــامل. وعاینــــــت النــــــدوة التــــــي أدارهــــــا الباحــــــث د. محمــــــود الحمــــــوري

ـــــرجم والقـــــاص علـــــي عـــــودةفیهـــــا كـــــل مـــــن: مـــــدیر ثقافـــــة  والمـــــؤرخ د. أحمـــــد ، إربـــــد المت

ـــــیس المنتـــــدى الثقـــــافي فـــــي إربـــــد ـــــت ، وحضـــــرها حشـــــد مـــــن المهتمـــــین، الجوارنـــــة رئ عاین

ومؤسســــــــات ، المفاصــــــــل الرئیســــــــة التــــــــي یمكــــــــن مــــــــن خاللهــــــــا تفعیــــــــل الجســــــــم الثقــــــــافي

م. تحـــــــدث د. 2007وجمهــــــور إربــــــد مدینــــــة الثقافــــــة األردنیــــــة لعــــــام ، المجتمــــــع المــــــدني
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ري مســــتهل النــــدوة حـــــول الجهــــد الكبیــــر الــــذي تبذلـــــه الهیئــــات الثقافیــــة رغــــم شـــــح الحمــــو 

إربـــــد بــــین الهیئـــــات المتعـــــددة  لــــى التقـــــارب الــــذي بـــــدأ یلمســـــه مثقفــــوالفتـــــًا إ، اإلمكانیــــات

ــــافي ــــي العمــــل الثق ــــة ف ــــرمنوهــــًا بضــــرورة إ، نحــــو التشــــاركیة والتكاملی یخصــــص  یجــــاد مق

ـــــات ثقافیـــــة مشـــــتركة ـــــه الهیئـــــات الثقافیـــــة فـــــي إطـــــار برنـــــامج، لفعالی ، تكـــــاملي تقـــــوم علی

ــــــه  ــــــافي. ومــــــن جانب ــــــات الشــــــأن الثق ــــــة لغای ــــــالبیوت التراثی ــــــرع ب ــــــى التب حاثــــــًا األهــــــالي عل

ــــــة ، اســــــتعرض مــــــدیر ثقافــــــة إربــــــد المتــــــرجم عــــــودة الهیئــــــات الثقافیــــــة والمســــــاحات الفاعل

الفتـــــــًا إلـــــــى أنــــــه ال یخلـــــــو لـــــــواء مـــــــن ألویــــــة المحافظـــــــة إال وفیـــــــه هیئـــــــة ، فــــــي برامجهـــــــا

ومنهـــــــا اهتمـــــــام ، علینـــــــا اســـــــتغالل الفـــــــرص المتـــــــوفرة للقطـــــــاع الثقـــــــافيوقـــــــال:  ، افیـــــــةثق

ومكتبـــــــــة ، والتشـــــــــریعات الثقافیـــــــــة، جاللـــــــــة الملـــــــــك عبـــــــــد اهللا الثـــــــــاني بالشـــــــــأن الثقـــــــــافي

 وغیرها. ، األسرة

 ندوة حول الحوار الثقافـي بین الشعب األمیركي والشعوب العربیة* 

بالتعــــــــاون مــــــــع المركــــــــز الثقــــــــافي نظــــــــم المرصــــــــد السیاســــــــي األردنــــــــي (مســــــــار) 

نــــــدوة حــــــول الحـــــوار الثقــــــافي بــــــین الشـــــعب األمیركــــــي والشــــــعوب ، الملكـــــي فــــــي المركـــــز

وحضـــــــور ، بمشـــــــاركة محاضـــــــرین مـــــــن األردن والوالیـــــــات المتحـــــــدة األمریكیـــــــة، العربیـــــــة

 عـــــــــدد مــــــــــن الفعالیــــــــــات الثقافیــــــــــة واإلعالمیـــــــــة والسیاســــــــــیة والمهتمــــــــــین بهــــــــــذا الشــــــــــأن.

یرة الــــــذي أدار النــــــدوة كمــــــا جــــــاء فــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ وقــــــال الــــــدكتور مالــــــك عمــــــا

ویحتـــــــاج طرفـــــــا الحـــــــوار ، ن الحـــــــوار هـــــــو عالقـــــــة ثنائیـــــــة بـــــــین طـــــــرفینإ، 23/5/2009

إلـــــى النظـــــر إلیـــــه مـــــن خـــــالل منظـــــور یجمـــــع بـــــین الجوانـــــب الثقافیـــــة والفكریـــــة والعلمیـــــة 

غربیـــــــة مشـــــــیرا إلـــــــى أن الحـــــــوار بـــــــین الثقـــــــافتین العربیـــــــة اإلســـــــالمیة وال، فـــــــي آن واحـــــــد

ــــــائم ــــــى قضــــــیة عالقــــــات عامــــــة وٕاعــــــالم ونشــــــاط سیاســــــي.، ق ــــــت إل ــــــة تحول  لكــــــن العملی

ـــــوم علـــــى أســـــاس دینـــــي ـــــة بـــــالغرب ال یق ـــــة الشـــــعوب العربی ـــــوتر فـــــي عالق ـــــال إن الت ، وق
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ــــــة للغــــــرب تجــــــاه  ــــــة للسیاســــــات الخارجی ــــــرفض األهــــــداف المعلن وان العــــــالم العربــــــي ال ی

ـــــــة القائمـــــــة بـــــــین المثـــــــل ، العـــــــرب ـــــــع لكنـــــــه یعـــــــارض المفارق ـــــــة مـــــــن ناحیـــــــة والواق المعلن

 المنظور من ناحیة أخرى.

 ندوة حول الزرقاء رؤیة تاریخیة وتنوع ثقافي* 

ضــــــمن فعالیــــــات مهرجــــــان شــــــبیب للثقافــــــة والفنــــــون رعــــــت الشــــــریفة بــــــدور بنــــــت 

نــــدوة عبدااللــــه علــــى مســــرح مركــــز الملــــك عبــــداهللا الثــــاني الثقــــافي فــــي مدینــــة الزرقــــاء  

 وتنوع ثقافي) بعنوان (الزرقاء رؤیة تاریخیة

، وقـــــــال عضـــــــو اللجنـــــــة العلیـــــــا للزرقـــــــاء مدینـــــــة الثقافـــــــة الـــــــدكتور مخلـــــــد الزیـــــــود

، ومــــــدیر الثقافــــــة نعــــــیم حــــــدادین، بحضــــــور منــــــدوب محــــــافظ الزرقــــــاء حجــــــازي عســــــاف

أن التأســـــیس للوجـــــود الهاشـــــمي بـــــدأ ، 25/7/2010كمـــــا جـــــاء فـــــي خبـــــر الـــــرأي بتـــــاریخ 

ـــــي طا ـــــراب األردنمنـــــذ معركـــــة مؤتـــــة واخـــــتالط دمـــــاء جعفـــــر بـــــن أب ـــــى ، لـــــب بت الفتـــــا إل

وبــــــین ان مدینــــــة الزرقــــــاء  .كبــــــر عــــــدد مــــــن القومیــــــاتأأن األردن اجتمــــــع علــــــى أرضــــــه 

حیــــــث لــــــم تنقطــــــع عنهــــــا حركــــــة ، تعتبــــــر مــــــن أقــــــدم المســــــتعمرات البشــــــریة فــــــي التــــــاریخ

ــــــــل ، الســــــــكان والتطــــــــور المعمــــــــاري والزراعــــــــي ــــــــى اســــــــتقرار جحاف الســــــــكندر امشــــــــیرا إل

وكانــــت كــــذلك محطــــة مهمــــة  ، توجهــــه إلــــى بــــالد الرافــــدین المقــــدوني فــــي الزرقــــاء أثنــــاء

ولفـــــــت إلـــــــى أن اســـــــم الزرقـــــــاء جـــــــاء مـــــــن الكلمـــــــة األكادیـــــــة  .خـــــــالل الفـــــــتح اإلســـــــالمي

 األول زار والثاني كي وتعني منطقة المیاه.، المكونة من مقطعین

ـــــــى دور القومیـــــــات غیـــــــر العربیـــــــة ، واوضـــــــح ان الرهـــــــان كـــــــان فـــــــي الزرقـــــــاء عل

ـــــي نشـــــر ا ـــــافيلتلعـــــب دورا ف ـــــوعي الثق ـــــى دور الهجـــــرات القســـــریة للشـــــعب ، ل وكـــــذلك عل

واســــتقرار عــــدد كبیـــــر مــــن أبنــــاء المـــــدن األردنیــــة األخـــــرى  1948الفلســــطیني بعــــد عـــــام 
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والعـــــــاملین فـــــــي الشـــــــركات الصـــــــناعیة ، فـــــــي الزرقـــــــاء مـــــــن منتســـــــبي القـــــــوات المســـــــلحة

    .المنتشرة فیها

 ثقافیة اتورش -

ـــــاون مـــــع معهـــــد *   ــــــي بالتع ـــــا الثقاف ـــــز هی ـــــة بمرك ـــــة تفاعلی ورشـــــات ثقافی

 اإلسباني سیرفانتیس

 ، أن الصـــــــورة تســـــــاوي ألـــــــف كلمـــــــة، 24/3/2009جـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي فـــــــي 

فمــــاذا قــــال أطفــــال األردن فــــي مركــــز هیــــا الثقــــافي أثنــــاء ورشــــات العمــــل الفنیــــة المركــــزة 

ــــانین أســــبان مــــن برنــــامج الرســــوم المتحركــــة  ــــت لحظــــات   للصــــغار؟بإشــــراف فن لقــــد كان

ــــــة ــــــى مــــــدى أمســــــیات ضــــــمها ، غیــــــر عادی ــــــدفاتر عل ــــــوان وال ــــــال األل حــــــین تنــــــاول األطف

رســــــــومات ، مســـــــرح مركــــــــز هیــــــــا الثقــــــــافي. فلقــــــــد شــــــــرعوا یرســــــــمون بأنــــــــاملهم الصــــــــغیرة

 كرتونیة تعبر عما یجول في خواطرهم البریئة والمبدعة.

عــــــــن محــــــــیطهم انطباعــــــــاتهم ، فجســــــــدت معظــــــــم التعــــــــابیر الســــــــمعیة والبصــــــــریة

ــــــــزة مــــــــن خــــــــالل ابتكــــــــار لقصــــــــة الطفــــــــل األردنــــــــي   ، وجمــــــــال الطبیعــــــــة األردنیــــــــة الممی

ــــــه. فرســــــموا صــــــورًا متحركــــــة  )أمجــــــد( ــــــذي یعــــــیش فــــــي وادي رم ویتفاعــــــل مــــــع طبیعت ال

ــــي وادي رم.  ــــه الممیــــزة ف ــــه مــــع بیئت ــــة مــــع عائلتــــه وأصــــدقائه وتفاعل تجســــد حیاتــــه الیومی

ــــــ ــــــم كرت ــــــى فل ــــــداعهم إل ــــــاج إب ــــــة واإلســــــبانیةوســــــیتم ترجمــــــة نت ــــــاطق باللغــــــة العربی ، وني ن

اإلســــــــباني. كمــــــــا     PDAالرســــــــوم المتحركــــــــة للصــــــــغار  بالتعــــــــاون مــــــــع فنــــــــاني فریــــــــق

ســـــیقوم التلفزیـــــون اإلســـــباني بتوزیـــــع الفلـــــم الكرتـــــوني األردنـــــي إلـــــى جانـــــب سلســـــلة أفـــــالم 

كـــــي تعـــــرض فـــــي العدیـــــد مـــــن المكتبـــــات والمعاهـــــد ، كرتونیـــــة ألطفـــــال مـــــن بـــــالد أخـــــرى

 في جمیع أنحاء العالم. اإلسبانیة
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ــــــت: مــــــدیرة مركــــــز ــــــافي نســــــرین التــــــل قال ــــــه لقــــــاء ثقــــــافي فنــــــي شــــــهد  هیــــــا الثق إن

حیـــــث تبـــــادلوا المعلومـــــات واألفكـــــار ، صـــــداقات بـــــین أطفـــــال أردنیـــــین وأســـــبان مشـــــاركین

ـــــدین، الفنیـــــة اتمـــــن خـــــالل الورشـــــ األمـــــر الـــــذي نعـــــده نوعـــــًا ، فكـــــانوا بمثابـــــة ســـــفراء للبل

في علـــــى العــــــالم. لقــــــد خلـــــف هــــــذا النشـــــاط انطباعــــــا إیجابیــــــًا مـــــن أنــــــواع االنفتـــــاح الثقــــــا

وتمكنــــــوا مــــــن التعبیــــــر الحــــــر عــــــن ، وعــــــزز ثقــــــتهم بأنفســــــهم، عنــــــد األطفــــــال المشــــــاركین

 أنفسهم بواسطة أدوات بسیطة هي مجرد ألوان وأوراق.

غنیـــــــــًا بالصـــــــــور ، الفـــــــــیلم الكرتـــــــــوني المزمـــــــــع إنتاجـــــــــه كـــــــــانوبانتهـــــــــاء الورشـــــــــة 

المشـــــــرقة عـــــــن طبیعـــــــة األردن وســـــــیقدم بأصـــــــوات طفلتـــــــین مشـــــــاركتین باللغـــــــة العربیـــــــة 

واإلســــــبانیة. وبهــــــذا یرفــــــد الصــــــوت الصــــــورة لیكتمــــــل التعبیــــــر المنشــــــود لــــــدى األطفــــــال. 

 إنها بال شك تجربة نتطلع إلى تطویرها مستقبًال.   

داه مركـــــز هیـــــا عـــــن إعجابـــــه بالتعـــــاون الـــــذي أبـــــ عبـــــر، الفنـــــان اإلســـــباني مـــــاریو

ــــافي مــــن خــــالل مرافقــــه المتمیــــزة ولتــــوفیره األجــــواء المناســــبة لإلبــــداع والتفاعــــل مــــا ، الثق

 بین األطفال والفنانین األسبان.

فنیـــــــة تمكـــــــن  اتهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن ورشـــــــ، برنـــــــامج الرســـــــوم المتحركـــــــة لألطفـــــــال

ســـــــنة مـــــــن إنجـــــــاز رســـــــوم تعبیریـــــــة تحـــــــاكي بیئـــــــاتهم  12و  6أطفـــــــال مـــــــا بـــــــین عمـــــــر 

ممـــــا ، الدبلجـــــة والترجمـــــةو ، التعبیـــــرو ، وتعـــــزز قـــــدراتهم علـــــى الســـــرد، لمعاصـــــروواقعهـــــم ا

یعلمهــــم كیفیــــة عمــــل األفــــالم الكرتونیــــة. ولتكــــون ثمــــرة عملهــــم هــــي فلــــم كرتــــوني قصــــیر 

 یعرض حول العالم.
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الفنیــــــــة مــــــــدة خمســــــــة أیــــــــام بضــــــــیافة مركــــــــز هیــــــــا الثقــــــــافي  اتاســــــــتمرت الورشــــــــ

مــــــا بتنظــــــیم وتنفیــــــذ الــــــورش الفنیــــــة حیــــــث قا، ومعهــــــد ســــــرفنتاس اإلســــــباني فــــــي األردن

 .لفریق الرسوم المتحركة للصغار

  ورشة فنیة عالمیة في شطنا* 

ــــــدعــــــت ورشــــــة عمــــــل الف  ــــــةن ــــــي  ، 3انین العالمی ــــــدة شــــــطنا ف ــــــي بل ــــــد ف ــــــي تعق الت

ــــــد ــــــاریخ كمــــــا جــــــا ،محافظــــــة ارب ــــــرأي بت ــــــر ال ــــــوم ، 19/2/2009ء فــــــي خب ــــــى إقامــــــة ی إل

فنانــــــا وفنانــــــة  21وضــــــمت ، أســــــبوعینمفتــــــوح بمناســــــبة نهایــــــة الورشــــــة التــــــي اســــــتمرت 

ـــــد اإلنشـــــاء والتـــــي تتنـــــاول ، مـــــن أنحـــــاء العـــــالم حیـــــث ســـــیتم عـــــرض األعمـــــال الفنیـــــة قی

موضـــــوعات وقضـــــایا ومـــــواد تعكـــــس تجربـــــة الفنـــــانین أثنـــــاء الورشـــــة والتعـــــایش مـــــع أهـــــل 

كمــــا شــــجعت  ، القریــــة. حیــــث تــــم عــــرض هــــذه األعمــــال فــــي مواقــــع مختلفــــة مــــن القریــــة

ـــــــي ـــــــي الورشـــــــة العمـــــــل الفن ـــــــاعلي والتجریب ـــــــة ذاتهـــــــا، التف ـــــــة الفنی ـــــــى العملی ، وركـــــــزت عل

ـــــــت الورشـــــــة ـــــــة هـــــــذا العـــــــام، وأعلن ـــــــي دورتهـــــــا الثالث ـــــــدیم ، وهـــــــي ف ـــــــاب التق ـــــــتح ب عـــــــن ف

ــــــات مــــــن أنحــــــاء العــــــالم، للمشــــــاركة فــــــي شــــــهر آذار ــــــات مــــــن الطلب ــــــت المئ وفــــــي ، وتلّق

ــــار أعلنــــت عــــن الفریــــق المشــــارك  فنانــــا 21حیــــث تستضــــیف فــــي هــــذه الــــدورة ، شــــهر أّی

ـــــــــادلوا التجـــــــــارب واألفكـــــــــار  ـــــــــوا معـــــــــا ویتشـــــــــاركوا ویتب ـــــــــة لیعمل ـــــــــة مـــــــــن دول مختلف وفنان

واألســــــالیب لمــــــّدة أســــــبوعین یقضــــــونها كاملــــــة فــــــي القریــــــة. تســــــتهدف الورشــــــة الفنــــــانین 

وترّكــــز علـــــى ، والفنانــــات الـــــذین لهــــم تجـــــارب متنّوعــــة فـــــي الفــــن فـــــي مجاالتــــه المختلفـــــة

وتركـــــز علـــــى استضـــــافة فنـــــانین ، د والوســـــائلالعملّیـــــة الفنّیـــــة وتـــــدعم التجریـــــب فـــــي المـــــوا

ـــــة المحیطـــــة  ـــــة. تشـــــجع الورشـــــة التفاعـــــل والتواصـــــل مـــــع البیئ ـــــدول العربّی مـــــن األردن وال

ویظهــــــر هــــــذا فــــــي الموضــــــوعات التــــــي یتناولهــــــا الفنــــــانون ، وأهلهــــــا وحیــــــاتهم وقضــــــایاهم
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ــــــة واســــــتعمال مــــــواد  ــــــف مهــــــارات محلّی ــــــى توظی فــــــي أعمــــــالهم. كمــــــا تعتمــــــد الورشــــــة عل

 في شطنا والحصن واالستثمار بشكل مباشر فیها.ومرافق 

، تحققــــــت هــــــذه الورشــــــة بــــــدعم مــــــن صــــــندوق األمیــــــر كــــــالوس للثقافــــــة والتنمیــــــة

ــــــة حجــــــازي ــــــین فــــــي شــــــطنا، وشــــــركة بــــــان أراب، والســــــّیدة هال ومؤسســــــة ، وكنیســــــة الالت

والمركــــــز ، والمجلــــــس الثقــــــافي البریطــــــاني، وصــــــندوق ســــــفر وبلــــــو فیــــــغ وساتشــــــي، فــــــورد

، ودارة الفنــــــون، والمتحــــــف الــــــوطني للفنــــــون الجمیلــــــة، ومعهــــــد غوتــــــه، يالثقــــــافي الفرنســــــ

 وجریدة الغد.، وشركة منت للدعایة والتصمیم، والمدرسة األهلّیة للبنات

 سینما - 

 سینما فرنكوفونیة في الجامعة األردنیة* 

ـــــــت  ـــــــى مـــــــدرج الحســـــــن انطلق ـــــــة فعالیـــــــات عل ـــــــن طـــــــالل فـــــــي الجامعـــــــة األردنی ب

ـــــــهمهرجـــــــان الســـــــینما  ـــــــالم والجامعـــــــة ، الفرنكوفونی ـــــــة لألف ـــــــة الملكی بالمشـــــــاركة مـــــــع الهیئ

 األردنیة.

ـــــــرأي بتـــــــاریخ  ـــــــر ال ـــــــالم  7أن المهرجـــــــان ضـــــــم   25/3/2009وجـــــــاء فـــــــي خب أف

ـــــــدا ومصـــــــر ـــــــا وسویســـــــرا وفرنســـــــا وكن ـــــــا ورومانی ـــــــت شـــــــتى ، مـــــــن بلجیكـــــــا وبلغاری وتناول

 المواضیع لعرض األوجه العدیدة للفرانكفونیة.

ة كبیــــــرة لطــــــالب اللغــــــة الفرنســــــیة بالمشــــــاركة فــــــي هــــــذا وأتــــــاح المهرجــــــان فرصــــــ

 النشاط والتعرف على تنوع الثقافات في هذه البلدان. 
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نظمــــت فـــــي مركـــــز الحســــین الثقـــــافي فعالیـــــات الــــدورة الخامســـــة عشـــــرة لمهرجـــــان 

م األردنـــــي الـــــذي تضــــمن اإلعـــــالن عــــن جـــــائزتي مســــابقة الفـــــیل، الفــــیلم العربـــــي الفرنســــي

 القصیر التي نظمها القائمون على المهرجان.

ـــــي ـــــي افتتحـــــت برعایـــــة ســـــمو األمیـــــرة ریـــــم عل  ،واشـــــتملت فعالیـــــات المهرجـــــان الت

علـــــــى حضـــــــور لنجـــــــوم ومخـــــــرجین ، 9/7/2009اء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ كمـــــــا جـــــــ

مــــــــن بیــــــــنهم نجمــــــــة الســــــــینما العالمیــــــــة الممثلــــــــة الفرنســــــــیة كــــــــاترین ، عــــــــرب وفرنســــــــیین

، والمخـــــــرج الســـــــوري ریمـــــــون بطـــــــرس، والمخرجـــــــة المغربیـــــــة زكیـــــــة الطـــــــاهري، دونـــــــوف

والمخـــــرج العراقـــــي ، وكاتبـــــة الســـــیناریو وســـــام ســـــلیمان، والمخـــــرج المصـــــري محمـــــد خـــــان

 .فاضل عباس

ــــــــه الســــــــفارة الفرنســــــــیة بعمــــــــان  ــــــــذي نظمت ــــــــزت عــــــــروض دورة المهرجــــــــان ال وتمی

بدالحمیـــــــد شـــــــومان بالتعـــــــاون مـــــــع الهیئـــــــة الملكیـــــــة لألفـــــــالم وأمانـــــــة عمـــــــان ومؤسســـــــة ع

ــــــراءات الذكیــــــة لحــــــراك الواقــــــع اإلنســــــاني  ــــــوع فریــــــد بالمواضــــــیع واألســــــالیب والق ــــــى تن عل

 في أكثر من بیئة اجتماعیة.

 فیلم مكسیكي في شومان* 

بـــــــاكورة أفـــــــالم المخـــــــرج المكســـــــیكي ألـــــــیكس ریفیـــــــرا » بـــــــائع النـــــــوم«یعتبـــــــر فـــــــیلم 

تـــــب الســـــینمائي دیفیـــــد مـــــع الكا، الـــــذي كتـــــب قصـــــة الفـــــیلم وشـــــارك فـــــي كتابـــــة الســـــیناریو

 رایكر.

ـــــیلم الـــــذي عرضـــــته مؤسســـــة شـــــومان  ـــــر الـــــراي بتـــــاریخ كمـــــا جـــــا ،والف ء فـــــي خب

ــــــاطق باللغــــــة اإلســــــبانیة، 11/1/2010 ــــــى الشــــــریط، ن ــــــة عل وهــــــو ، مــــــع ترجمــــــة إنجلیزی

، وتقــــع أحداثــــه فــــي المكســــیك فــــي المســــتقبل القریــــب، مــــن نوعیــــة أفــــالم الخیــــال العلمــــي
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ــــون الشــــركات  فــــي عــــالم  وهمــــي ضــــمن حــــدود مغلقــــة یعــــیش فیــــه عمــــال مســــلحون یمثل

تـــــــربط بـــــــین العقـــــــول ، وتربطـــــــه شـــــــبكة حاســـــــوب عالمیـــــــة، الكبـــــــرى متعـــــــددة الجنســـــــیات

، وفــــــاز بخمــــــس منهــــــا، لعشــــــر جــــــوائز ســــــینمائیة» بــــــائع النــــــوم«والخبــــــرات. رشــــــح فــــــیلم 

وجــــــــــائزتین مــــــــــن مهرجــــــــــان ، شــــــــــملت جــــــــــائزتین مــــــــــن مهرجــــــــــان ســــــــــندانس الســــــــــینمائي

وجـــــائزة منظمـــــة العفـــــو الدولیـــــة مـــــن ، الخیالیـــــة فـــــي سویســـــرا نیوشـــــارتیل الـــــدولي لألفـــــالم

 مهرجان برلین السینمائي الدولي.

 أیام سینمائیة رومانیة* 

نظــــــــم  المنتــــــــدى الرومــــــــاني األردنــــــــي بالتعــــــــاون مــــــــع الهیئــــــــة الملكیــــــــة األردنیــــــــة 

فعالیــــــــات أیــــــــام   لألفــــــــالم والســــــــفارة الرومانیــــــــة بعمــــــــان فــــــــي المركــــــــز الثقــــــــافي الملكــــــــي

الرومانیــــــة التــــــي اشــــــتملت علــــــى اســــــتهالل استعراضــــــي موســــــیقي غنــــــائي مــــــن الســــــینما 

طغــــــى ، اتســــــم باإلیقاعــــــات الســــــریعة فــــــي العــــــزف علــــــى آالت وتریــــــة ونفخیــــــة، رومانیــــــا

وهــــي موســــیقى مشــــرعة علــــى فضــــاءات مــــن ، فیهــــا التنویــــع علــــى اللــــون اللحنــــي الواحــــد

ا إبـــــداعیا ثریـــــا فـــــي وتســـــتلهم موروثـــــ، الطبیعـــــة والحـــــراك اإلنســـــاني فـــــي البیئـــــة الرومانیـــــة

 .االنغماس مع حاالت انفعالیة وشجیة

بعـــــض منهـــــا علـــــى ثـــــة أفـــــالم مـــــن النـــــوع القصـــــیر حـــــاز ثال تبعـــــد ذلـــــك عرضـــــ

وناقشــــت أكثــــر ، كــــان  الســــینمائي بفرنســــا مثــــل، جــــوائز فــــي أكثــــر مــــن مهرجــــان دولــــي

 .من موضوع أنساني في لغة سمعیة بصریة شدیدة الصلة بهویتها الرومانیة

ـــــوم ا ـــــي الی ـــــانيوف ـــــاری ،لث ـــــرأي بت ـــــر ال ـــــي خب عـــــرض  6/12/2008خ كمـــــا جـــــاء ف

التــــــــي أخــــــــذت ، نجــــــــازات الســــــــینما الرومانیــــــــة الجدیــــــــدةإحــــــــدث أن مــــــــن فیلمــــــــان روائیــــــــا
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تســـــتقطب اهتمامـــــات مهرجانـــــات الســـــینما العالمیـــــة وتفـــــرد لهـــــا مســـــاحات مـــــن االحتفـــــاء 

 .والتكریم

 الفیلم الكازاخستاني* 

ــــي منــــدوبا عــــن ســــمو األمیــــرة ریــــم علــــي رعــــى وز  یــــر الدولــــة لشــــؤون اإلعــــالم عل

ــــد فــــي المركــــز الثقــــافي الملكــــي ــــام الفــــیلم الكازاخســــتاني، العای ــــة أی ، بــــدء فعالیــــات احتفالی

ــــــــة لألفــــــــالم ومؤسســــــــة الســــــــینما  ــــــــة األردنی ــــــــین الهیئــــــــة الملكی ــــــــنظم بالشــــــــراكة ب ــــــــذي ی ال

كمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي خبـــــــــر الـــــــــرأي بتـــــــــاریخ ، الكازاخســـــــــتانیة وســـــــــفارة كازاخســـــــــتان بعمـــــــــان

4/12/2010. 

ــــــي صــــــ ــــــز یبــــــك) وهــــــو مــــــن النــــــوع الروائ ور فــــــیلم افتتــــــاح الفعالیــــــة المعنــــــون (كی

احتفـــــى بهـــــا ، الـــــذي مثـــــل تجربـــــة ســـــینمائیة ثریـــــة باللغـــــة البصـــــریة والدرامیـــــة، التـــــاریخي

ـــــــي أرجـــــــاء العـــــــالم ســـــــیرة شـــــــاعر مســـــــتمدة مـــــــن المـــــــوروث صـــــــّور ، عشـــــــاق الســـــــینما ف

 .النبیلةالكازاخستاني المفعمة بالبطولة والمواقف اإلنسانیة 

تتضــــــمن االحتفالیــــــة أربعــــــة أفــــــالم روائیــــــة طویلــــــة عرضــــــت علــــــى مــــــدى یــــــومین 

وهــــــي تمثــــــل أكثــــــر مــــــن مرحلــــــة فــــــي تطــــــور صــــــناعة األفــــــالم الكازاخســــــتنیة ، متتــــــالیین

والتــــــي القــــــت رواجــــــا فــــــي كثیــــــر مــــــن ملتقیــــــات ومهرجانــــــات الســــــینما العالمیــــــة و تنــــــال 

 .فیها جوائز رفیعة

 

 

  أیام سینمائیة عراقیة* 

 162 



فعالیــــــات أیــــــام الســـــــینما ، قــــــت فــــــي مقــــــر الهیئــــــة الملكیــــــة األردنیــــــة لألفــــــالمانطل

وتضـــــــمنت العـــــــروض ، 13/12/2009العراقیـــــــة كمـــــــا جـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ 

التــــــي تعــــــرض بالتعــــــاون مــــــع معهــــــد جوتــــــه األلمــــــاني وبحضــــــور العدیــــــد مــــــن مخرجیهــــــا 

ـــــــــــــة الطـــــــــــــو  ـــــــــــــة المتفاوت ـــــــــــــة والتســـــــــــــجیلیة والتجریبی ـــــــــــــالم الروائی ل مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن األف

ـــــــي المعاصـــــــر داخـــــــل وخـــــــارج و ، واالهتمامـــــــات تعـــــــالج قضـــــــایا یعیشـــــــها اإلنســـــــان العراق

ــــــي  .وطنــــــه ــــــة نتاجــــــات األفــــــالم المشــــــاركة جــــــاءت عقــــــب التحــــــوالت السیاســــــیة الت أغلبی

 شهدها العراق في السنوات األخیرة.

   أفالم رسوم متحركة من الیابان*  

ــــــــة أفــــــــالم مــــــــن نوعیــــــــة  ــــــــافي الملكــــــــي ثالث ــــــــي المركــــــــز الثق الرســــــــوم عرضــــــــت ف

ــــــــة ــــــــاني مــــــــاكوتو ، المتحركــــــــة المتوســــــــطة والطویل ــــــــارة المخــــــــرج الیاب ــــــــك بمناســــــــبة زی وذل

والــــــذي یــــــزور األردن حالیــــــا بــــــدعوة مــــــن ، شــــــینكاي المتمــــــرس بهــــــذا النــــــوع مــــــن األفــــــالم

بغیـــــة اإلشـــــراف علـــــى دورة تدریبیـــــة ، الهیئـــــة الملكیـــــة األردنیـــــة لألفـــــالم والســـــفارة الیابانیـــــة

یشــــــارك فیهــــــا مجموعــــــة مــــــن الشــــــباب ، المتحركــــــة فــــــي مجــــــال صــــــناعة أفــــــالم الرســــــوم

 األردني الراغب بممارسة هذا الحقل اإلبداعي.

ن مـــــــن بـــــــین األعمـــــــال التـــــــي أ 28/1/2008وجـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ 

. أصـــــــــوات النجـــــــــوم .عرضـــــــــت للمخـــــــــرج تشـــــــــینكاي: خمســـــــــة ســـــــــنتمترات فـــــــــي الثانیـــــــــة

 .  .. و المكان الذي وعدنا به في ایامنا تلك.البعیدة
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 مؤتمر القریة األردنیة.. الموروثات والتحوالت* 

نظمـــــــت الـــــــدائرة الثقافیـــــــة فـــــــي أمانـــــــة عمـــــــان الكبـــــــرى مـــــــؤتمر القریـــــــة األردنیـــــــة: 

الموروثـــــــات والتحـــــــوالت فـــــــي قاعـــــــة مركـــــــز الحســـــــین الثقـــــــافي بـــــــرأس العـــــــین. وتنـــــــاول 

كثیــــرًا موضــــوعًا حیویــــًا لــــم ُیطــــرق   23/12/2008المــــؤتمر كمــــا فــــي خبــــر الــــرأي فــــي 

ـــــــل ـــــــة، مـــــــن قب ـــــــة والعمرانی ـــــــة بأبعادهـــــــا الحیاتی ـــــــت ذات دور ، هـــــــو القری ـــــــي ظل وهـــــــي الت

وظــــــــل أبنــــــــاء القــــــــرى أصــــــــحاب أدوار ، محــــــــوري فــــــــي تاریخنــــــــا االجتمــــــــاعي والسیاســــــــي

وهــــــو مــــــا یســــــتدعى أن یكــــــون لثقافــــــة القریــــــة ، رئیســـــة وحاســــــمة فــــــي تاریخنــــــا المعاصــــــر

 تحدید مفرداتها.أكبر األدوار في توجیه وصیاغة ثقافتنا الوطنیة و 

   كنوز عمان :مؤتمر حول اإلرث الحضاري * 

ــــــرأس العــــــین ــــــي مركــــــز الحســــــین الثقــــــافي ب ــــــت ف ــــــات مــــــؤتمر كنــــــوز ، انطلق فعالی

ـــــــاب شـــــــارك "اإلرث الحضـــــــاري واقعـــــــًا وطموحـــــــا"عمـــــــان:  ـــــــه اتحـــــــاد الكت والجامعـــــــة ، فی

بمناقشــــــــــة عــــــــــدد مــــــــــن المفــــــــــردات المعماریــــــــــة واالجتماعیــــــــــة واالقتصــــــــــادیة ، الهاشــــــــــمّیة

ویشـــــتمل المـــــؤتمر الـــــذي تقیمـــــه الـــــدائرة الثقافیـــــة فـــــي أمانـــــة ، الســـــائدة فـــــي عمـــــان قـــــدیما

ـــــــرى ـــــــي ، عمـــــــان الكب ـــــــرأي ف ـــــــر ال ـــــــي خب ـــــــع جلســـــــات ، 27/2/2008كمـــــــا ف ـــــــى أرب ، عل

 تناقش تنوع الثقافة االجتماعیة والعمرانیة والسیاحیة في عمان.

   مؤتمر عن ثقافة التواصل في جامعة فیالدلفیا* 

ـــــتم فـــــي  فـــــي جامعـــــة فیالدلفیـــــا مؤتمرهـــــا بعـــــدد مـــــن المفـــــردات  5/11/2009اخت

ـــــة التواصـــــل ـــــاقش تأصـــــیل ثقاف ـــــي تن ـــــذي ، الت ـــــع عشـــــر ال ـــــت جلســـــات المـــــؤتمر الراب وكان

انطلـــــــق أول أمــــــــس بمشــــــــاركة نخبـــــــة مــــــــن المفكــــــــرین المختصـــــــین مــــــــن األردن والــــــــبالد 

عاینــــــت مفــــــردات ثقافــــــة الحــــــوار والتواصــــــل. یشــــــار إلــــــى أن الجامعــــــة عقــــــدت ، العربیــــــة
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الخطـــــاب ، ثقافـــــة الصـــــورة، ثقافـــــة الخـــــوف، منهـــــا: ثقافـــــة الحـــــب، مـــــن المـــــؤتمرات عـــــددا

 وسواها من العناوین، العربي

 * مؤتمر عن آفاق التنوع الثقافي في األردن

 20/12/2010جعفـــــــر فـــــــي  أعلنـــــــت رئیســـــــة منتـــــــدى التنـــــــوع الثقـــــــافي د.فاطمـــــــة

عـــــن صـــــباح األربعـــــاء الثـــــاني والعشـــــرین الجـــــاري موعـــــدًا لمـــــؤتمر آفـــــاق التنـــــوع الثقـــــافي 

ـــــــي األردن ـــــــافي والتماســـــــك االجتمـــــــاعي، ف ـــــــوع الثق ـــــــى محـــــــاور التن ـــــــع ، مشـــــــتمًال عل وواق

ـــــــافي فـــــــي األردن ـــــــر، التنـــــــوع الثق ـــــــت جعف ـــــــافي فـــــــي األردن. وقال ، ومظـــــــاهر التنـــــــوع الثق

تاذة منــــــاهج وطــــــرق تــــــدریس اللغــــــة اإلنجلیزیــــــة فــــــي جامعــــــة مــــــدیرة مركــــــز اللغــــــات وأســــــ

ــــــه  ، إن الهــــــدف مــــــن أوراق المــــــؤتمر، الشــــــرق األوســــــط ــــــر الثقافــــــة نبی ــــــذي یرعــــــاه وزی ال

تأكیــــد النســــیج الــــوطني األردنــــي فــــي ، وتبــــدأ أعمالــــه فــــي المركــــز الثقــــافي الملكــــي، شــــقم

الثقـــــــافي واحتـــــــرام التنـــــــوع بمـــــــا فیـــــــه مـــــــن فائـــــــدة فـــــــي النهـــــــوض ، بنـــــــاء األردن الحـــــــدیث

ـــــي ، والتقـــــدم الحضـــــاري ـــــوع الثقافـــــات ینســـــجم مـــــع الدســـــتور األردن ــــــ(الرأي) أّن تن مبینـــــًة ل

ـــــــات هـــــــذا النســـــــیج الواحـــــــد. وأضـــــــافت أّن  ـــــــي مســـــــاواته واحترامـــــــه خصوصـــــــیات مكّون ف

یتجلــــــى فــــــي ، الــــــذي یشــــــهد انفتاحــــــًا وفهمــــــًا حضــــــاریًا ویــــــنعم الجمیــــــع فــــــي ظّلــــــه، األردن

، مثلـــــــة فـــــــي انتهـــــــاج الدیمقراطیـــــــة وتكـــــــافؤ الفـــــــرصقیادتـــــــه الهاشـــــــمیة الحكیمـــــــة أروع األ

ویســـــتفید الجمیـــــع مـــــن الهویـــــات الفرعیـــــة التـــــي ال تنفـــــي الهویـــــة الوطنیـــــة الجامعـــــة التـــــي 

التـــــي ، مــــن غیــــر إقصـــــاء أو تهمــــیش لهــــذه اإلســـــهامات المتكاملــــة ، یعمــــل لهــــا الجمیـــــع

وقـــــــد اشـــــــتمل وهـــــــو مـــــــا یرجـــــــو أن یؤكـــــــده المـــــــؤتمر. ، تفضـــــــي إلـــــــى العـــــــیش المشـــــــترك

علـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن المحـــــــــاور منهـــــــــا: محـــــــــور (التنـــــــــوع الثقـــــــــافي والتماســــــــــك مر المـــــــــؤت

ــــــــــافي فــــــــــي األردن التشــــــــــریعي  االجتمــــــــــاعي فــــــــــي األردن) محــــــــــور (واقــــــــــع التنــــــــــوع الثق

 محور (مظاهر التنوع الثقافي في األردن).، واالجتماعي)

 165 



 الزیتونة بجامعة ثقافة التواصل في اآلداب واللغةمؤتمر * 

  23/10/2010جـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ تســـــــتعد جامعـــــــة الزیتونـــــــة كمـــــــا 

یشـــــارك فیـــــه عـــــدد ، لتنظـــــیم مـــــؤتمر حـــــول ثقافـــــة التواصـــــل فـــــي األدب واللغـــــة والترجمـــــة

ـــــــدول العربیـــــــة وقـــــــال عمیـــــــد كلیـــــــة اآلداب فـــــــي ، كبیـــــــر مـــــــن البـــــــاحثین مـــــــن مختلـــــــف ال

ـــــدكتور محمـــــد أحمـــــد المجـــــالي ك عـــــددا كبیـــــرا مـــــن إن هنـــــا، جامعـــــة الزیتونـــــة األســـــتاذ ال

ـــــــي ســـــــتجري خـــــــالل العـــــــام الدراســـــــي الحـــــــالي. وان المـــــــؤتمر اللقـــــــاءات وا لمـــــــؤتمرات الت

 یبحث عددا من المحاور والقضایا المستجدة حالیا.  

 

 مؤتمر ثقافة التنویر في جامعة سمیة* 

ـــــــي مـــــــؤتمر  ـــــــي«أوصـــــــى مشـــــــاركون ف ـــــــوطن العرب ـــــــي ال ـــــــویر ف ـــــــة التن ـــــــي » ثقاف ف

ـــــــــا  2/5/2010 ـــــــــرة ســـــــــمیة للتكنولوجی ـــــــــه جامعـــــــــة األمی ـــــــــذي أقامت إنشـــــــــاء مرصـــــــــد ب، ال

مؤكـــــــدین ضـــــــرورة ، یكـــــــون مقـــــــره عمـــــــان، عربـــــــي لثقافـــــــة التنـــــــویر فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي

ــــي اتجاهــــات التنــــویر، متابعــــة أعمــــال هــــذا المــــؤتمر فــــي حلقــــة بحــــث ، بــــین بعــــض ممثل

 ومحاولة صیاغة أفكار ومشاریع التنویر السابقة حتى اآلن.

مرشـــــدا ودعـــــا المشـــــاركون إلـــــى اعتبـــــار كلمـــــة ســـــمو األمیـــــر الحســـــن بـــــن طـــــالل 

وكـــــذلك طباعـــــة ونشـــــر األوراق التـــــي قـــــدمت فـــــي ، مـــــن أعمـــــال المـــــؤتمر اأساســـــی اوجـــــزء

حـــــال الحریـــــة فـــــي «ن وان یعقـــــد المـــــؤتمر القـــــادم تحـــــت عنـــــوا، هـــــذا المـــــؤتمر فـــــي كتـــــاب

 الوطن العربي.

 ن لتفعیل استخدام اللغة الشركسیةمؤتمر دولي فـي عّما* 
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مركــــــــز الثقافـــــــــة والعلـــــــــوم تــــــــنظم الجمعیـــــــــة الخیریــــــــة الشركســـــــــیة بالتعــــــــاون مـــــــــع 

أعمـــــــال ، مؤسســـــــات ودور المعرفـــــــة الشركســـــــیة فـــــــي مختلـــــــف بلـــــــدان العـــــــالمالروســـــــیة و 

ـــــــدولي األول ـــــــدان المهجـــــــر ( المـــــــؤتمر ال . )لتفعیـــــــل اســـــــتخدام اللغـــــــة الشركســـــــیة فـــــــي بل

إلـــــى بحـــــث وســـــائل  14/10/2008ویهـــــدف المـــــؤتمر كمـــــا جـــــاء فـــــي خبـــــر الـــــرأي فـــــي 

وتنـــــــاول المشـــــــاركون فـــــــي  .ف دول العـــــــالمإعـــــــادة إحیـــــــاء اللغـــــــة الشركســـــــیة فـــــــي مختلـــــــ

ـــــؤدي إلـــــى وحـــــدة اللغـــــة  ، المـــــؤتمر عـــــدة محـــــاور رئیســـــیة مـــــن أهمهـــــا الوســـــائل التـــــي ت

ـــــة االلفبـــــاء الشركســـــیة وتطویرهـــــا، لـــــدى الشراكســـــة فـــــي العـــــالم ـــــة ، وٕاعـــــادة هیكل والمنهجی

ــــــیم اللغــــــة الشركســــــیة ــــــرویج لتعل ــــــي یمكــــــن اســــــتخدامها فــــــي الت ــــــات الت ، والوســــــائل والتقنی

ــــــةووضــــــع  ــــــدان المختلف وٕاقامــــــة مؤسســــــات دائمــــــة ، اللغــــــة الشركســــــیة وتطورهــــــا فــــــي البل

 تعنى بشؤونها.

نشــــــــــاطات الصــــــــــندوق ، وقــــــــــدم المشــــــــــاركون فــــــــــي المــــــــــؤتمر عــــــــــدة أوراق منهــــــــــا

واإلرث الثقـــــــافي القـــــــومي  ، الشركســـــــي المتعلقـــــــة بمشـــــــكالت اللغـــــــة الشركســـــــیة وحلولهـــــــا

ـــــــي خدمـــــــة األمـــــــة الشركســـــــیة مـــــــن ، الشركســـــــي ـــــــاریخي واألدب واللغـــــــة ف   ، منظـــــــور ت

، المشــــــــتركة بــــــــین اللغــــــــات القفقاســــــــیة والقواعــــــــد ، لغــــــــة والكتابــــــــة الشركســــــــیةوتــــــــاریخ ال

ـــــي  ـــــة تشركیســـــك ف ـــــردى وجمهوری ـــــة القب ووضـــــع اللغـــــة الشركســـــیة وتطورهـــــا فـــــي جمهوری

ووضــــــع ، والواقــــــع الحــــــالي ألدب األطفــــــال الشراكســــــة، وفــــــي تركیــــــا، الفدرالیــــــة الروســــــیة

ـــــة مـــــن أراضـــــي فلســـــطیناللغـــــة الشركســـــیة فـــــي قریتـــــي  واألدب  ، 48  كفركمـــــا والریحانی

ـــــــــة الشركســـــــــیة ـــــــــدریس اللغـــــــــة الشركســـــــــیة ، وٕاشـــــــــكالیات األبجدی والمشـــــــــاكل المتعلقـــــــــة بت

واألبعـــــاد االقتصـــــادیة ، ضـــــمن منظـــــور مدرســـــة األمیـــــر حمـــــزة بـــــن الحســـــین فـــــي األردن

ودور الكمبیـــــــــــوتر والتقنیـــــــــــات المتقدمـــــــــــة ، لعملیـــــــــــة الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى اللغـــــــــــة الشركســـــــــــیة

 مـــــــــــــــــــــــــدارس الوطنیـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــي الحفـــــــــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــــــــى اللغـــــــــــــــــــــــــة الشركســـــــــــــــــــــــــیة.وال
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وشــــــــارك فــــــــي المــــــــؤتمر عــــــــدد كبیــــــــر مــــــــن المختصــــــــین فــــــــي اللغــــــــة الشركســــــــیة وســــــــبل 

 تطویرها.

   المؤتمر الثقافي الوطني السادس " المكان في الثقافة الوطنیة"*  

ــــــي  ــــــرأي ف ــــــر ال ــــــوطني الســــــادس كمــــــا جــــــاء فــــــي خب ــــــافي ال ــــــق المــــــؤتمر الثق انطل

عـــــــــدد مـــــــــن المواضـــــــــیع المهمـــــــــة وتأثیرهـــــــــا فـــــــــي المكـــــــــان حیـــــــــث نـــــــــاقش ، 5/5/2010

 األردني كالموسیقى والسینما  والفن التشكیلي والفلكلور واإلعالم والصحافة.

 مؤتمر عن الهویة والثقافة الوطنیة* 

الهویــــــــــة والثقافــــــــــة الوطنیــــــــــة ودورهــــــــــا فــــــــــي " انطلقــــــــــت أعمــــــــــال المــــــــــؤتمر األول

والـــــذي ینظمـــــه مركـــــز الثریـــــا للدراســـــات بـــــدعم مـــــن وزارة الثقافــــــة  "اإلصـــــالح والتحـــــدیث

، أن الجلســـــــة األولـــــــى  9/3/2008وجـــــــاء فـــــــي خبـــــــر الـــــــرأي بتـــــــاریخ ، وأمانـــــــة عمـــــــان

تحـــــــدث فیهـــــــا الـــــــدكتور ابـــــــراهیم عثمـــــــان مشـــــــیرًا إلـــــــى أهمیـــــــة التنـــــــوع الـــــــذي یتمیـــــــز بـــــــه 

ذهب مجتمعنـــــــا األردنـــــــي خاصـــــــة أنـــــــه یقـــــــود إلـــــــى توحیـــــــد الثقافـــــــة الجمعیـــــــة دون أن یـــــــ

بالفردیـــــــة والشخصـــــــیة الذاتیـــــــة. كمـــــــا تحـــــــدث د محمـــــــد عبیـــــــدات حـــــــول ارتبـــــــاط الهویـــــــة 

مؤكـــــدًا علـــــى أهمیـــــة تعظـــــیم الجوامـــــع وتقـــــزیم الفـــــوارق. و انعقـــــدت  ، والثقافـــــة وتكاملهمـــــا

ــــــث ناقشــــــت ثالثــــــة  ــــــة فــــــي (األردن) حی ــــــات الفرعی ــــــة تحــــــت عنــــــوان الثقاف الجلســــــة الثانی

ــــة ــــاوین فرعی ــــل األول فــــي ثقافــــة الق، عن ــــةتمث ــــة األردنی ــــة األردنیــــة، ری ــــة ، ثقافــــة البادی ثقاف

وجــــــاءت الجلســــــة الثالثــــــة مـــــــن الیــــــوم االول تحــــــت عنــــــوان الثقافــــــات الفرعیـــــــة ، المخــــــیم

وثقافــــــــة المســـــــیحیین األردنیــــــــین وٕاســـــــهامهم فــــــــي تكــــــــوین ، وثقافـــــــة الشیشــــــــان والشـــــــركس

نیـــــة فـــــي والهویـــــة الوط، وٕابـــــراز الهویـــــة الوطنیـــــة األردنیـــــة والهویـــــة فـــــي الروایـــــة األردنیـــــة

 .اإلعالم والمبادرات الملكیة
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 مؤتمر الفن العربي المعاصر في الیرموك* 

مـــــــؤتمر الفـــــــن ، افتـــــــتح برعایـــــــة رئـــــــیس جامعـــــــة الیرمـــــــوك د. محمـــــــد أبـــــــو قـــــــدیس

ـــــــة ، العربـــــــي المعاصـــــــر الســـــــادس ـــــــون الجمیل ـــــــة الفن ـــــــذي ینظمـــــــه قســـــــم الموســـــــیقا بكلی ال

ـــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــــتمر أربعـــــــــــــــــــــــة أی  .بالجامعـــــــــــــــــــــــة بالتعـــــــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــــــع وزارة الثقاف

 "التكنولوجیـــــــا واإلبـــــــداع الفنـــــــي فـــــــي الموســـــــیقا والـــــــدراما"وجـــــــاء المـــــــؤتمر تحـــــــت عنـــــــوان 

وأكــــــــــد أهمیــــــــــة الفنــــــــــون وأثرهــــــــــا البــــــــــالغ فــــــــــي حیاتنــــــــــا الفنیــــــــــة والعلمیــــــــــة واالجتماعیــــــــــة 

ـــــاة كافـــــة ومنهـــــا مفاصـــــل ، واإلنســـــانیة ـــــى مفـــــاهیم الحی بعـــــد أن ســـــیطرت التكنولوجیـــــا عل

 الفنون بعامة والموسیقا والدراما بخاصة.

 ؤتمر ثقافة التواصل في فیالدلفیام *

وهــــــــو » ثقافــــــــة التواصــــــــل«انطلــــــــق مــــــــؤتمر فیالدلفیــــــــا الخــــــــامس عشــــــــر بعنــــــــوان 

مـــــــؤتمر یحتـــــــل مكانـــــــة مرموقـــــــة بـــــــین المـــــــؤتمرات العربیـــــــة والعالمیـــــــة بانتظـــــــام انعقـــــــاده 

انــــــه یشــــــتمل علــــــى   27/10/2010وبمســـــتوى مــــــا یقــــــدم فیـــــه. وجــــــاء فــــــي خبــــــر الـــــرأي 

منهـــــا ورقـــــة لــــــ د.باتریـــــك برنـــــدر ، حـــــه عـــــدد مـــــن األوراقوفـــــي افتتا، عـــــدد مـــــن المحـــــاور

ـــــة بعنـــــوان  كمـــــا قـــــدم د.توفیـــــق » التواصـــــل الصـــــامت: قـــــوة الروایـــــة« مـــــن بریطانیـــــا ورق

وتضـــــمنت الجلســـــة » ثقافـــــة التواصـــــل: المكونـــــات والتجلیـــــات«بـــــن عـــــامر ورقـــــة بعنـــــوان 

ة أمـــــــا الجلســـــــة الثالثـــــــ، األولـــــــى التـــــــي ترأســـــــها د. محمـــــــد عبیـــــــداهللا خمـــــــس أوراق عمـــــــل

حیـــــث تـــــابع المـــــؤتمر أعمالـــــه فـــــي ، ترأســـــها موســـــى برهومـــــة وتناولـــــت ســـــت أوراق عمـــــل

 وراق العلمیة المقدمة ضمن إطار العنوان الرئیس.مناقشة العدید من اال

   )21مؤتمر (الخطاب النسوي العربي فـي القرن * 
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نظـــــــم المعهـــــــد الـــــــدولي لتضـــــــامن النســـــــاء مـــــــؤتمرا إقلیمیـــــــا بعنـــــــوان:   الخطـــــــاب 

بمناســـــبة مؤیـــــة قاســـــم أمـــــین. وشـــــارك  ، بـــــي فـــــي القـــــرن الواحـــــد والعشـــــرین النســـــوي العر 

ـــــرأي فـــــي  ـــــر ال ـــــي خب ـــــي  عمـــــان كمـــــا جـــــاء ف ـــــیم ف ـــــذي أق ـــــي المـــــؤتمر ال   7/12/2008ف

ـــــــا وأكادیمیـــــــا 30نحـــــــو   ، تـــــــونس، مصـــــــر، مـــــــن األردن، ومهتمـــــــا بقضـــــــایا المـــــــرأة، باحث

االفتتــــــــاح علــــــــى واشــــــــتمل برنــــــــامج اإلمــــــــارات والــــــــیمن. ، ســــــــوریا، الســــــــعودیة، المغــــــــرب

وعــــــرض ، وأهمیــــــة االحتفالیــــــة بمئویتــــــه، تعریــــــف بأعمــــــال قاســــــم أمــــــین الفكریــــــةو ، كلمــــــة

ــــا شــــو لقاســــم أمــــین ورقــــة ، والمراحــــل التــــي تمــــت بحیاتــــه مــــن الــــدكتورة فــــلایر العلــــي، دات

یلقـــــــي فیهـــــــا الضـــــــوء علـــــــى عصـــــــر قاســـــــم أمـــــــین ، بحـــــــث للـــــــدكتور ســـــــلیمان األزرعـــــــي

ــــةإضــــاءة فــــي عصــــر التنــــویر. أمــــا الجلســــة ال فكانــــت علــــى شــــكل مائــــدة مســــتدیرة ، ثانی

تناولــــــت: التحــــــوالت فــــــي الخطــــــاب الموجــــــه للمــــــرأة منــــــذ قاســــــم  ، تخللهــــــا عــــــدة نقاشــــــات

ـــــة ـــــة الثالث ـــــة اآلن. خطـــــاب المـــــرأة فـــــي القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرین فـــــي األلفی  .أمـــــین لغای

ـــــــــب الفكـــــــــري ـــــــــوقي ، الجان ـــــــــة ، الحق ـــــــــوانین األحـــــــــوال. الشخصـــــــــیة  ، المـــــــــرأة والمواطن ق

 الخطاب التربوي: التعلیم ومحو األمیة. ، المرأةالخاصة ب

 * مؤتمر واقع اللغة وسبل النهوض بها

قــــال رئـــــیس مجمــــع اللغـــــة العربیــــة د. عبـــــد الكـــــریم خلیفــــة فـــــي كلمــــة افتـــــتح فیهـــــا 

 "واقعهــــــا وســــــبل النهــــــوض، اللغــــــة العربیــــــة فــــــي المؤسســــــات األردنیــــــة "مــــــؤتمر  أعمــــــال

ــــة ــــى مجمــــع اللغــــة العربی ــــدنا األردن لخدمــــة لغــــة ن المجمــــع إ، فــــي مبن هــــو رمــــز إرادة بل

ــــى عــــدد مــــن الجلســــات اشــــتملت ، لغــــة العروبــــة واإلســــالم، األمــــة واشــــتمل المــــؤتمر  عل

فعالیــــــات الجلســــــة األولــــــى علــــــى محــــــورین: الترجمــــــة والتعریــــــب وأهمیتهمــــــا فــــــي التنمیــــــة 

ــــــیم العــــــام ، اللغویــــــة والحضــــــاریة للمجتمــــــع األردنــــــي واقعهــــــا ، واللغــــــة العربیــــــة فــــــي التعل

 وسبل النهوض بها.
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ثالثـــــــــة  ألقیـــــــــت ، وفـــــــــي الجلســـــــــة الثانیـــــــــة برئاســـــــــة د. عبـــــــــد اللطیـــــــــف عربیـــــــــات

ـــــات األدب، بحـــــوث دراســـــة فـــــي النصـــــوص ، وهـــــي: مـــــن مهـــــارات االتصـــــال إلـــــى جمالی

األدبیـــــــة للمرحلـــــــة الثانویـــــــة فـــــــي المنـــــــاهج األردنیـــــــة ل د. محمـــــــد بـــــــالل الجیوســـــــي مـــــــن 

الواقـــــع وســـــبل النهـــــوض ، التعلـــــیم العـــــاموالثـــــاني علـــــم اللغـــــة العربیـــــة فـــــي ، جامعـــــة البتـــــرا

والثالـــــث أســـــالیب  االوســـــط بأدائـــــه التربـــــوي ل د. عـــــودة أبـــــو عـــــودة مـــــن جامعـــــة الشـــــرق

ــــــیم العــــــام ل د. أمــــــین الكخــــــن مــــــن الجامعــــــة  تعلــــــیم اللغــــــة العربیــــــة ووســــــائلها فــــــي التعل

تحـــــدث عـــــدد مـــــن األســـــاتذة ، األردنیـــــة. وفـــــي الجلســـــة الثالثـــــة وترأســـــها د. عیـــــد دحیـــــات

ــــرأي  ، ثین عــــن همــــوم اللغــــة وواقعهــــا وســــبل النهــــوض بهــــاوالبــــاح كمــــا جــــاء فــــي خبــــر ال

 28/10/2009في 

 * مؤتمر دولي للترجمة بجامعة البترا

الـــــدولي األردنـــــي الثـــــاني افتـــــتح رئـــــیس جامعـــــة البتـــــرا د. عـــــدنان بـــــدران المـــــؤتمر 

بتنظـــــیم مشــــــترك مـــــا بـــــین جمعیــــــة المتـــــرجمیین األردنیــــــین ، فـــــي جامعــــــة البتـــــرا للترجمـــــة

قســـــم اللغـــــة االنجلیزیـــــة بجامعـــــة البتـــــرا وبالتعـــــاون مـــــع وزارة الثقافـــــة.  وقـــــال بـــــدران فـــــي و 

أن الترجمـــــــُة هـــــــي الٌلْحمـــــــة التـــــــي تـــــــربط  الخیـــــــوط    1/12/2010خبـــــــر الـــــــرأي  بتـــــــاریخ 

ـــــه الترجمـــــُة فعـــــًال ، فـــــي نســـــیج الحضـــــارة البشـــــریة ـــــذي تقـــــوُم ب ـــــدور األساســـــي ال وبـــــّین ال

ــــي التعــــارف ــــذي ، محرضــــًا ف ــــامالمــــؤتمر ال ــــة أی ــــد ضــــمن ، اســــتمر ثالث ــــع جدی أســــس لواق

ویشـــــارك فـــــي هـــــذا المـــــؤتمر حـــــوالي ، المشـــــهد الثقـــــافي لحركـــــة الترجمـــــة نظریـــــا وتطبقیـــــا

 .باحثا من خمسة عشرا بلدا 50

   مؤتمر ثقافة الحب والكراهیة في فیالدلفیا* 
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ـــــــــي مـــــــــؤتمر ـــــــــة  "أوصـــــــــى المـــــــــؤتمرون ف اســـــــــتمراریة مـــــــــؤتمر ب "الحـــــــــب والكراهی

الـــــــذي یعـــــــد مـــــــن أبـــــــرز المـــــــؤتمرات العربیـــــــة التـــــــي تنعقـــــــد بانتظـــــــام ، فیالدلفیـــــــا الـــــــدولي

ـــــه ومحـــــاوره.، وتنشـــــر أعمالهـــــا ســـــنویا ـــــة عناوین ـــــة المـــــؤتمر مـــــن ناحی ـــــى أهمی  إضـــــافة إل

ـــــــاریخ  ـــــــر الـــــــرأي بت إلـــــــى االهتمـــــــام بثقافـــــــة   30/10/2008ودعـــــــا المـــــــؤتمرون فـــــــي خب

میـــــــــة الحـــــــــب وتعزیـــــــــز مبادئهـــــــــا وقیمهـــــــــا فـــــــــي مجمـــــــــل المؤسســـــــــات االجتماعیـــــــــة والتعلی

ـــــــة والثقافیـــــــة  ـــــــدور الواضـــــــح والمفصـــــــلي للنخـــــــب الفكری ـــــــى ال ـــــــز عل ـــــــة. والتركی واإلعالمی

ونشـــــرها بـــــین الجمهـــــور العـــــام لتكـــــون أساســـــا ، واإلعالمیـــــة فـــــي االهتمـــــام بثقافـــــة الحـــــب

 ناء العالقات الفردیة والجماعیة.وب، للتفكیر والسلوك

  مؤتمر الخطاب األدبي واللغوي فـي جدارا* 

ـــــــدأت جلســـــــات المـــــــؤت ـــــــدولي األول المحكـــــــم ب للخطـــــــاب األدبـــــــي  "مر العلمـــــــي ال

بمناقشـــــــة أوراق عملـــــــه فـــــــي ، فـــــــي جامعـــــــة جـــــــدارا "واللغـــــــوي بـــــــین الثقافـــــــة والتخصـــــــص

فــــــي خبـــــــر الـــــــرأي  كمـــــــا جـــــــاء ،المســــــارین العربـــــــي واالنجلیــــــزي. ففـــــــي المســـــــار العربــــــي

جــــــاءت الجلســــــة التــــــي ترأســــــها د. هــــــادي نهــــــر رئــــــیس اللجنــــــة ،  11/4/2009بتــــــاریخ 

ـــــزي، ة للمـــــؤتمرالتحضـــــیری ، بمناقشـــــة ســـــبع أوراق عمـــــل. وفـــــي جلســـــات المســـــار االنجلی

 .أوراق ونوقشت فیها خمس، ترأس الجلسة األولى األستاذ الدكتور غالب باقر

 المؤتمر الفلسفي الثامن في جامعة سمیة  * 

 المــــــؤتمر الفلســــــفي، افتــــــتح فــــــي جامعــــــة األمیــــــرة ســــــمیة للتكنولوجیــــــا یــــــوم أمــــــس

ــــــــة الفلســــــــفیة األردنیــــــــة ــــــــي الفكــــــــر  "وجــــــــاء تحــــــــت عنــــــــوان، الثــــــــامن للجمعی ــــــــة ف العقالنی

. وتحـــــــــــدث فـــــــــــي افتتـــــــــــاح المـــــــــــؤتمر كمـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي خبـــــــــــر الـــــــــــرأي فـــــــــــي "العربـــــــــــي

ــــــــــة د.محمــــــــــد الشــــــــــیاب  28/10/2009 ــــــــــة الفلســــــــــفیة األردنی ــــــــــیس ، رئــــــــــیس الجمعی ورئ
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 وفــــــــي الجلســــــــة األولــــــــى والتــــــــي أدارهــــــــا، ا.د.همــــــــام غصــــــــیب، جامعــــــــة األمیــــــــرة ســــــــمیة

تحــــــدث د. طیــــــب ، د.عفیــــــف عثمــــــان وعقــــــدت فــــــي جامعــــــة األمیــــــرة ســــــمیة للتكنولوجیــــــا

ثــــــــم تحــــــــدث د.أحمــــــــد ، "هــــــــل العقالنیــــــــة إشــــــــكالیة فــــــــي الفكــــــــر العربــــــــي"تیزینــــــــي حــــــــول 

، البرقــــــاوي متســــــائال مــــــا العقــــــل؟ وفــــــي الجلســــــة الثانیــــــة والتــــــي أدارهــــــا د.طیــــــب تیزینــــــي

ــــــل ــــــف عثمــــــان حــــــول وجــــــوه العق ــــــى الهــــــ، تحــــــدث د.عفی وتحــــــدثت ، ذیانمــــــن الجــــــدل إل

وفـــــي الجلســـــة الثالثـــــة والتـــــي عقـــــدت فـــــي  "العقالنیـــــة السیاســـــیة"د.ناریمـــــان عـــــامر حـــــول 

حــــــدث فیهــــــا الكاتــــــب موفــــــق محــــــادین ت، منتــــــدى الفكــــــر العربــــــي وأدارهــــــا فــــــایز شــــــخاترة

ـــــــع حـــــــول " ـــــــة وموق ـــــــة واألمریكی ـــــــي مرحلتیهـــــــا األوروبی ـــــــة كســـــــمة للرأســـــــمالیة ف الالعقالنی

ـــــي الجلســـــة ، "العـــــرب منهـــــا ـــــة أحمـــــد شـــــعبان حـــــول وتحـــــدث ف رفاعـــــة الطهطـــــاوي "الثالث

. فــــــي الجلســــــة الرابعــــــة والتــــــي عقــــــدت فــــــي المنتــــــدى العربــــــي وأدارهــــــا أحمــــــد "والعقالنیــــــة

ناصــــــیف نصــــــار ومشــــــروعه الفلســــــفي وموقفــــــه  "تحــــــدث د.جــــــورج الفــــــار حــــــول، شــــــعبان

 ".من النهضة العربیة األولى

 * مؤتمر جذور الثقافة الوطنیة

دعـــــا المشـــــاركون فـــــي المـــــؤتمر الثقـــــافي الـــــوطني الرابـــــع جـــــذور الثقافـــــة الوطنیـــــة 

ـــــــة ـــــــي الجامعـــــــة األردنی ـــــــذي أقـــــــیم  ف ـــــــي ، ال ـــــــد المـــــــؤتمر ف ـــــــى ضـــــــرورة أن یســـــــتمر عق إل

و نشــــــر أعمالــــــه فــــــي كتــــــاب خــــــاص. وأوصــــــى المشــــــاركون ، الجامعــــــة األردنیــــــة ســــــنویا

 ."المــــــرأة فــــــي الثقافــــــة الوطنیــــــة "بــــــان یكــــــون محــــــور المــــــؤتمر فــــــي العــــــام القــــــادم حــــــول 

ـــــى المشـــــاركة فـــــي إنجـــــاح  ـــــع قطاعـــــات الثقافـــــة فـــــي المملكـــــة عل وحـــــث المشـــــاركون جمی

وتحقیــــــق أهدافــــــه فــــــي الســــــنوات القادمــــــة. إضــــــافة إلــــــى تشــــــجیع الطلبــــــة ، هــــــذا المــــــؤتمر

ــــل  ــــى االنخــــراط والمشــــاركة فــــي مث ــــي الجامعــــات األردنیــــة عل ــــة التــــدریس ف وأعضــــاء هیئ

حهـــــــا. واشـــــــتمل المـــــــؤتمر علـــــــى عـــــــدد مـــــــن الجلســـــــات المهمـــــــة هـــــــذه المـــــــؤتمرات وٕانجا
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ــــــــــــة.  وتحــــــــــــت عــــــــــــدد مــــــــــــن العنــــــــــــاوین التــــــــــــي قــــــــــــرأت بدقــــــــــــة جــــــــــــذور الثقافــــــــــــة الوطنی

 * مؤتمر دولي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها فـي األردنیة

افتـــــتح برعایــــــة نائـــــب رئــــــیس الجامعــــــة د. محمـــــد عیــــــد دیرانـــــي المــــــؤتمر الــــــدولي 

والـــــــــذي تنظمــــــــه كلیـــــــــة اآلداب فـــــــــي  "عربیــــــــة للنـــــــــاطقین بغیرهــــــــالتعلــــــــیم اللغـــــــــة ال "األول

 7/5/2008الجامعــــة. وتحـــــدث فــــي حفـــــل االفتتـــــاح كمــــا جـــــاء فـــــي خبــــر الـــــرأي بتـــــاریخ 

مشـــــیرا إلـــــى أن هـــــذا المـــــؤتمر یـــــأتي كحلقـــــة ، رئـــــیس اللجنـــــة المنظمـــــة د.ســـــمیر قطـــــامي

قین ویهــــدف إلــــى فحــــص تجــــارب تعلــــیم اللغــــة العربیــــة للنــــاط، فــــي سلســــلة ثقافیــــة ممتــــدة

 بغیرها.

وتحــــــــدث نیابــــــــة عــــــــن المشــــــــاركین فــــــــي المــــــــؤتمر والنــــــــاطقین بغیــــــــر العربیــــــــة د. 

ــــــة ــــــر باللغــــــة ، غســــــان تشــــــوان مــــــن جامعــــــة الصــــــین الوطنی ــــــدى إعجابــــــه الكبی حیــــــث أب

ــــــذ أن نطــــــق.، العربیــــــة   مؤكــــــدا أنهــــــا مــــــن أهــــــم اللغــــــات التــــــي تحــــــدث بهــــــا اإلنســــــان من

ــــــدأ ــــــوانوب ــــــى بعن ــــــر ا "ت الجلســــــة األول ــــــة لغی ــــــاطقین بهــــــااللغــــــة العربی ــــــي ، "لن ــــــدمت ف وق

الجلســـــة التـــــي ترأســـــها د.ســـــمیر قطـــــامي عـــــدد مـــــن األوراق. وفـــــي الجلســـــة الثانیـــــة التـــــي 

ـــــــوان، أدارهـــــــا د. عمـــــــر الشـــــــیخ ـــــــیم اللغـــــــة  "تحـــــــدث المشـــــــاركون تحـــــــت عن أســـــــالیب تعل

. أمـــــا الجلســـــة الثالثـــــة التـــــي أدارهـــــا د.محمـــــود الســـــید فحملـــــت "العربیـــــة للنـــــاطقین بغیرهـــــا

العربیــــــــة لتعلــــــــیم النــــــــاطقین بغیرهــــــــا. یشــــــــار إلــــــــى أن فعالیــــــــات عنــــــــوان منــــــــاهج اللغــــــــة 

 .المؤتمر تناقش أیضا البعد الثقافي لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها

 

 

 * مؤتمـر النقـد الثاني عشر في الیرموك
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افتـــــــتح فـــــــي جامعـــــــة الیرمـــــــوك مـــــــؤتمر النقـــــــد الثـــــــاني عشـــــــر ( تـــــــداخل األنـــــــواع 

 وآدابها في كلیة اآلداب.األدبیة) الذي نظمه قسم اللغة العربیة 

ــــــین  وشــــــارك فیــــــه الجامعــــــات األردنیــــــة الرســــــمیة والخاصــــــة باإلضــــــافة ــــــى ممثل  إل

ـــــــان ، مـــــــن ســـــــوریا ـــــــة الســـــــعودیة ، العـــــــراق ، وفلســـــــطین مصـــــــر ، ولبن  ، المملكـــــــة العربی

 ، تـــــــــونس ، لیبیـــــــــا ، الجزائـــــــــر ، المغـــــــــرب ، الكویـــــــــت ، البحـــــــــرین ، اإلمـــــــــارات العربیـــــــــة

 ، والوالیـــــات المتحـــــدة ، والهنـــــد ، جاكارتـــــا االندونیســـــیة باإلضـــــافة إلـــــى مشـــــاركة جامعـــــة

 .وشیكاغوا ، بمشاركة جامعتي اندیانا

ــــــى توثیــــــق عــــــرى التواصــــــل بــــــین األكــــــادیمیین العــــــرب مــــــن  ویهــــــدف المــــــؤتمر إل

 ، جهـــــة واألكـــــادیمیین العـــــرب واألجانـــــب مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــي تخصـــــص اللغـــــة العربیـــــة

 .ویبحث بشكل معمق في تداخل األنواع األدبیة

 تشكیل وفوتوغرافیات -

 معرض للتشكیلي األذربیجاني هیباتوف* 

 23/3أقامــــــت وزارة الثقافــــــة والســــــفارة األذربیجانیــــــة فــــــي عمــــــان فــــــي یــــــوم األحــــــد 

ـــــافي الملكـــــي 2008/  ـــــد فـــــي المركـــــز الثق ـــــان ، فـــــي قاعـــــة فخـــــر النســـــاء زی معرضـــــا للفن

 التشكیلي األذربیجاني الحائز على لقب الجدارة أشرف هیباتوف.

/  24/3وأقــــــــیم علــــــــى هــــــــامش المعــــــــرض فــــــــي السادســــــــة مــــــــن مســــــــاء االثنــــــــین 

ـــــافي الملكـــــي 2008 ـــــي المركـــــز الثق ـــــي قاعـــــة المـــــؤتمرات ف ـــــان بعنـــــوان ، ف محاضـــــرة للفن

ــــــن التشــــــكیلي األذربیجــــــاني الحــــــدیث( ــــــاتوف فــــــي العــــــام )الف ــــــأول  1981. وشــــــارك هیب ب

ـــــي موســـــكو ـــــدولي للعالقـــــات ف ـــــي المعهـــــد ال ـــــي شخصـــــي لـــــه ف ـــــي العـــــا، معـــــرض فن م وف

ـــــي العـــــام  1989 ـــــاكو. وف  1991عـــــّین رئیســـــا للرســـــامین فـــــي المتحـــــف النظـــــامي فـــــي ب
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ــــــن ــــــاتوف لقــــــب الجــــــدارة فــــــي الف ــــــال هیب ــــــة أذربیجــــــان، ن ــــــان اول فــــــي جمهوری كمــــــا ، كفن

ـــــــي منظمـــــــة الیونســـــــكو ـــــــدولي للرســـــــامین ف ـــــــي االتحـــــــاد الفیـــــــدرالي ال ، أصـــــــبح عضـــــــوا ف

 وحصل على درجة الدبلوم الدولیة كسفیر للسالم. 

 لجرافیك الیمني األردني * معرض ا

وثالثــــة مــــن طالبــــات كلیــــة الفنـــــون ، شــــارك ســــتة مــــن الفنــــانین الیمنیــــین الشـــــباب

ـــــــة ـــــــي الجامعـــــــة األردنی ـــــــي   و التصـــــــمیم ف ـــــــة  2008 - 8 – 14ف ـــــــي ورشـــــــه فنی ـــــــم  ف ل

نظمتهــــا لهــــم وزارة الثقافــــة فــــي معهــــد تــــدریب الفنــــون الجمیلــــة التــــابع ، تتعــــد العشــــرة أیــــام

واستضــــــاف المعــــــرض المشــــــترك جــــــالیري المشــــــرق مســــــاء  .والمســــــرحلمدیریــــــة الفنــــــون 

ـــــــانین حمـــــــود ، أول مـــــــن أمـــــــس فـــــــي صـــــــالته فـــــــي الشمیســـــــاني مجموعـــــــة األعمـــــــال للفن

الضـــــبیاني و شـــــفاء الشـــــعیبي و شـــــوقي عبـــــده و محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب و وضـــــاح الـــــولي 

ومحمــــــد الشــــــیخ مــــــن الــــــیمن و شــــــفاء جمــــــال و ســــــاندي جبــــــر و یاســــــمین بسیســــــو مــــــن 

 .األردن

وتنوعـــــــــت المواضـــــــــیع عنـــــــــد ، الفنـــــــــانون بـــــــــأكثر مـــــــــن طبعـــــــــة جرافیكیـــــــــة شـــــــــارك

، الفنـــــــانین الیمنیـــــــین بـــــــین محاكـــــــاة اإلرث والعمـــــــارة الیمنیـــــــة العریقـــــــة الممیـــــــزة والتجریـــــــد

فیمــــــا طرحــــــت الفنانــــــات األردنیــــــات بسیســــــو وجمــــــال وجبــــــر موضــــــوعات لوجــــــوه آدمیــــــه 

 .وتنویعات تجریدیة وهندسیة

 

 * سمبوزیم النحت العالمي الرابع

ــــــامن ورشــــــات ســــــم ــــــدوار الث ــــــى ال ــــــي ســــــاحة األشــــــغال العامــــــة عل ــــــق ف بوزیم انطل

الـــــــذي تنظمـــــــه الجمعیـــــــة الملكیـــــــة للفنـــــــون الجمیلـــــــة / ، 2008النحـــــــت العـــــــالمي الرابـــــــع 
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اون وبــــــــدعم مــــــــن أمانــــــــة عمــــــــان بالتعــــــــ، المتحــــــــف الــــــــوطني األردنــــــــي للفنــــــــون الجمیلــــــــة

ـــــــرى ـــــــي  الكب ـــــــانین طـــــــوني بصـــــــبوص مـــــــن ل  2008 – 6 – 25ف ـــــــانبمشـــــــاركة الفن ، بن

والنحـــــات االیطـــــالي جیوفـــــاني انجلـــــیس وحســـــن كمـــــال ، وفرانشیســـــكا مـــــارتي مـــــن اســـــبانیا

ـــــل، وكنجـــــي تاكاهاشـــــي، مـــــن مصـــــر ـــــو مـــــن البرازی ـــــا ای ـــــان وادریان واحمـــــد األحمـــــد ، الیاب

ومهـــــــا ابـــــــو عیـــــــاش وانـــــــیس المعـــــــاني  وجـــــــالل عریقـــــــات وســـــــامیة الـــــــزرو، ســـــــوریا مـــــــن

ــــي وعاهــــد یــــونس  ــــه ورجــــوة عل ــــد العزیــــز ابــــو غزال وخیــــري حــــرز اهللا وحــــازم الزعبــــي وعب

 والعراقي عبد الكریم خلیل.، من األردن

 * معرض تشكیلي في الجمعیة األردنیة الشركسیة

معــــــــرض   18/8/2008افتـــــــتح فــــــــي مقـــــــر الجمعیــــــــة األردنیــــــــة الشركســـــــیة فــــــــي 

بحضــــــــــور ضــــــــــیف الشــــــــــرف الفنـــــــــــان ، ن الشراكســــــــــة فـــــــــــي األردنالفنــــــــــانین التشــــــــــكیلیی

ـــــــدین كـــــــش ـــــــي والســـــــینمائي والموســـــــیقي األردنـــــــي ، التشـــــــكیلي العـــــــالمي محـــــــي ال والروائ

ـــــــد مـــــــن المـــــــدارس  ـــــــدین قنـــــــدور. واتســـــــمت لوحـــــــات المعـــــــرض بالعدی العـــــــالمي محـــــــي ال

التــــــــي تصــــــــور فــــــــي أغلبیتهــــــــا رحلــــــــة الشراكســــــــة عبــــــــر التــــــــاریخ فــــــــي أراضــــــــي ، الفنیــــــــة

التفاصــــــیل البســــــیطة المجبولــــــة بحــــــراك بیئــــــتهم االجتماعیــــــة والتاریخیــــــة  وتلــــــك، القفقــــــاس

 .والثقافیة

نحـــــت علـــــى الحجـــــر لشـــــیخ شركســـــي ، ومـــــن بـــــین األعمـــــال اإلبداعیـــــة المشـــــاركة

باإلضـــــافة إلـــــى نحـــــت آخـــــر المـــــرأة مـــــن أعمـــــاق الحضـــــارة القدیمـــــة ، فـــــي زیـــــه التقلیـــــدي

صــــور فوتغرافیــــة مــــن كمــــا احتــــوى المعــــرض علــــى عــــدة لوحــــات ل .للفنانــــة آمــــال جلوقــــة

اشـــــتغل علیهـــــا الفنـــــان فریـــــزدون ابـــــده علـــــى خلفیـــــة الصـــــورة ببراعـــــة ، مخلفـــــات الحـــــرب

ــــــأثیر، تشــــــكیلیة ــــــى نحــــــو شــــــدید الت ــــــیض واألســــــود عل ــــــون األب ــــــات الل  .وظــــــف فیهــــــا تقنی

 إضافة إلى العدید من األعمال الفنیة المهمة.
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 * معرض للبلجیكیة سویاك في زاره 

عرضــــــــت تجربتهــــــــا فــــــــي جــــــــالیري زاره ، ســــــــویاك الفنانــــــــة البلجیكیــــــــة فلیــــــــز امــــــــا

وتمیـــــــــزت تجربتهـــــــــا بتعـــــــــدد الملمـــــــــح  ، 2008/  11/  27بفنـــــــــدق حیـــــــــاة عمـــــــــان فـــــــــي 

ـــــد، وتالشـــــي التفاصـــــیل واختزالهـــــا ـــــر مـــــن بل ـــــي أكث ـــــك راجـــــع لنشـــــاتها وٕاقامتهـــــا ف إذ ، وذل

یمكـــــــن أن تنســـــــب الفضـــــــاءات إلـــــــى فضـــــــاء بلـــــــدها بلجیكـــــــا و الســـــــوید بلـــــــد والـــــــدتها أو 

وهـــــــي بلـــــــدان أقامـــــــت فیهـــــــا لفتـــــــرات ، أو أمیركـــــــا و الیابـــــــان و األردن تركیـــــــا بلـــــــد أبیهـــــــا

ــــدم ، متفاوتــــة. طرحــــت الفنانــــة مــــن خــــالل معرضــــها ــــدي وتق فكــــرة المكــــان بأســــلوب تجری

إمـــــــا ، الصـــــــیاغة التجریدیـــــــة المقرونـــــــة بالتأثیریـــــــة باالســـــــتناد إلـــــــى فعـــــــل اللـــــــون المقتـــــــرح

تحقــــــق تــــــأثیرات یتركهــــــا وكــــــل تلــــــك العملیــــــات ، بطریقــــــة الرشــــــق أو االنزیــــــاح أو الرســــــم

 .في جزء كبیر من العملیة التلوینیةفي حین أن الفنانة مراقبه ال أكثر ، اللون

 * معرض للفنانة حاغندوقه 

الشـــــــركس تناولــــــت الفنانــــــة مكـــــــرم حاغندوقــــــه فـــــــي تجربتهــــــا الشخصـــــــیة عــــــادات 

وتضـــــــمن معرضـــــــها الـــــــذي أقـــــــیم فـــــــي دار  ، وأزیـــــــاءهم التقلیدیـــــــة هموطقوســـــــ هموتقالیـــــــد

، ومشــــاهد مــــن جبالهــــا، لوحــــات عــــن إحیــــاء عمــــان القدیمــــة، فــــي جبــــل اللویبــــدهاألنــــدى 

ــــــاریخ  .وأســــــواقها القدیمــــــة ــــــرأي بت ــــــر ال ــــــار ، 19/8/2009وجــــــاء فــــــي خب ــــــة تخت أن الفنان

ومحــــــور لوحاتهــــــا ، الرســــــم بــــــاأللوان المائیــــــة الثنــــــین وســــــتین مشــــــهدا بمختلــــــف األحجــــــام

، تشخیصـــــــــات إنســـــــــانیةالفنانـــــــــة التـــــــــي تضـــــــــم وتمثـــــــــل لوحـــــــــات  ، المكـــــــــان و اإلنســـــــــان

لرقصـــــــــات الشـــــــــركس بأزیـــــــــائهم  وتصـــــــــور مشـــــــــاهد حیـــــــــة، مشـــــــــهدیات تعـــــــــج بـــــــــالحراك

 .ولطقوس الفرح و غیرها من الطقوس، التقلیدیة

 * معرض للفنان العراقي الهاشمي 
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افتــــــــتح فــــــــي رابطــــــــة التشــــــــكیلیین االردنییــــــــین معــــــــرض الفنــــــــان العراقــــــــي فــــــــاروق 

 ،2010/ 11/  28األحـــــــــــد یـــــــــــوم ، الهاشـــــــــــمي فـــــــــــي مقـــــــــــر الرابطـــــــــــة بجبـــــــــــل اللویبـــــــــــدة

وهـــــذا أول ، ویرســـــم بأســـــالیب متعـــــددة، الهاشـــــمي لـــــه العدیـــــد مـــــن المعـــــارض فـــــي العـــــراق

 معرض له في األردن. 

 في جالیري القاهرة عمان » تشكیلیون فلسطینیون«* معرض 

فــــــي جــــــالیري بنــــــك القــــــاهرة  "7فــــــي  7تشــــــكیلیون فلســــــطینیون "افتــــــتح معــــــرض  

 ،2009/  10/ 20یقـــــول خبـــــر الـــــرأي فـــــي  مـــــا، كوهـــــو یمثـــــل، عمـــــان فـــــي وادي صـــــقره

ــــــة بصــــــریة علــــــى المشــــــهد التشــــــكیلي الفلســــــطیني الــــــذي یخــــــوض فنــــــانوه تحــــــدیا ، إطالل

والهـــــــم اإلنســـــــاني وقضـــــــایا التحـــــــدي ، كبیـــــــرا فـــــــي إیصـــــــال رســـــــائل مهمـــــــة عـــــــن األرض

ــــــــــذینوالشــــــــــتات.  الفنــــــــــانون  ــــــــــاء  ال ــــــــــك القــــــــــاهرة عمــــــــــان احتف یستضــــــــــیفهم جــــــــــالیري بن

هـــــــم ســـــــلیمان  )2009القـــــــدس عاصـــــــمة للثقافـــــــة العربیـــــــة للعـــــــام  (وبمناســـــــبة، بتجـــــــربتهم

 .منصور و خالد حوراني وطالب دویك ورنا بشاره و واحمد كنعان و خلیل ریان

 

 * بینالي األردن الدولي لفنون األطفال 

واصــــــل قســــــم الفنـــــــون  فــــــي وزارة التربیـــــــة والتعلــــــیم اســـــــتقبال المشــــــاركات الفنیـــــــة 

ســـــــة علـــــــى جـــــــوائز  بینـــــــالي األردن الـــــــدولي لفنـــــــون للمناف، مـــــــن مختلـــــــف بلـــــــدان العـــــــالم

ـــــا، األطفـــــال ـــــا وعالمی ـــــا وعربی ـــــة لألطفـــــال محلی ـــــات العمری ـــــع الفئ ـــــر  .لجمی وجـــــاء فـــــي خب

ـــــي   ـــــرأي ف ـــــي أ  2010- 6 – 23ال ـــــد دور األردن ف ـــــى لتأكی ـــــه األول ـــــي دورت ـــــأتي ف ـــــه ی ن

ـــــون ولـــــربط المســـــتوى المتقـــــدم فـــــي الفنـــــون فـــــي األردن بالمســـــتوى العـــــالمي. ، مجـــــال الفن

فـــــــــي ، وتقـــــــــرر أن تكـــــــــون المشـــــــــاركات فـــــــــي بینـــــــــالي األردن الـــــــــدولي لفنـــــــــون األطفـــــــــال
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مجــــــــاالت الرســــــــم والتصــــــــویر الضــــــــوئي والخــــــــزف والجرافیــــــــك.  وكــــــــان انطلــــــــق بنــــــــالي 

ــــاریخ آاالردن كمــــا جــــاء فــــي خبــــر  ــــراي بت ــــة   1/2/2010خــــر لل حیــــث اكــــد وزیــــر التربی

ـــــراهیم  ـــــائز  أن ، بـــــدرانإب بـــــاأللوان   فـــــي كتیـــــب  ةالـــــوزارة ســـــتقوم بطباعـــــة الرســـــومات الف

وســــــتنظم الــــــوزارة  معرضــــــا فنیــــــا  لألعمــــــال ، وقــــــرص الكترونــــــي یضــــــم كافــــــة األعمــــــال

فـــــي حـــــین  تنـــــوي الـــــوزارة ، ومتـــــابعتهم ، الفـــــائزة ، وورشـــــات عمـــــل فنیـــــة للطلبـــــة الفـــــائزین

 .دعوة عدد من الفائزین من الدول األخرى إلى  حفل التكریم

 الفنان قسیس فـي كنیسة یسوع الملك * معرض

ــــــــــك ــــــــــة كنیســــــــــة یســــــــــوع المل ــــــــــس رعی ــــــــــة ومجل ــــــــــي ، نظــــــــــم كهن   18/12/2008ف

والمتحـــــف الـــــوطني األردنـــــي للفنـــــون ، بالتعـــــاون مـــــع الجمعیـــــة الملكیـــــة للفنـــــون الجمیلـــــة

، حفــــــال الفتتــــــاح األعمــــــال الفنیــــــة الجدیــــــدة فــــــي الكنیســــــة، الجمیلــــــة فــــــي موقــــــع الكنیســــــة

ــــا ل ــــا ووثائقی ــــیظ قســــیسومعرضــــا فنی ــــان حف ــــة ســــمو ، لفن ــــام برعای ــــذي یق ــــل ال اشــــتمل الحف

ــــي الكنیســــة، األمیــــرة وجــــدان الهاشــــمي ــــدة ف ــــة الجدی ــــع األعمــــال الفنی ــــى عــــرض جمی ، عل

ـــــة للكنیســـــة نافـــــذة مـــــن  30و، مـــــن جداریـــــة الفسیفســـــاء لهیكـــــل الواجهـــــة األمامیـــــة الداخلی

لتماثیـــــــل كمـــــــا یشـــــــتمل علـــــــى تـــــــرمیم وصـــــــیانة مراحـــــــل درب اآلالم وا، الزجــــــاج المعشـــــــق

واللوحـــــات الفنیـــــة القدیمـــــة داخـــــل الكنیســـــة. وأقـــــیم علـــــى هـــــامش االفتتـــــاح معـــــرض فنـــــي 

، عــــــرض فیــــــه الفنــــــان مجموعـــــــة مــــــن لوحاتــــــه الفنیـــــــة، ووثــــــائقي للفنــــــان حفــــــیظ قســـــــیس

ــــــبعض المشــــــاریع الممیــــــزة للزجــــــاج المعشــــــق والفسیفســــــاء  فــــــیلم كمــــــا عــــــرض، وصــــــورا ل

مـــــــــن األردن وفلســـــــــطین  وثـــــــــائقي لـــــــــبعض المشـــــــــاریع التـــــــــي نفـــــــــذها الفنـــــــــان فـــــــــي كـــــــــل

 وقبرص.

وكــــــان الفنــــــان قســــــیس قــــــد اســــــتخدم نصــــــف ملیــــــون حجــــــر فــــــي تنفیــــــذ جداریتــــــه 

ـــــة ـــــدس الشـــــریف ومكانتهـــــا الدینی ـــــة الق ـــــل مدین ـــــي تمث ـــــي ، والت كمـــــا اســـــتخدم الرصـــــاص ف
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لوحــــــة أكثرهــــــا منفــــــذ بالزیــــــت  30تعشــــــیق الزجــــــاج. وعــــــرض فــــــي معرضــــــه الشخصــــــي 

 .على القماش تظهر مراحل الفنان الفنیة

 )ماهئیال ارسینیه عن (صخور البترا* معرض صور للفنانة الرومانیة 

نظمــــــت وزارة الثقافــــــة معرضــــــا للصــــــور الفوتوغرافیــــــة للفنانــــــة الرومانیــــــة مــــــاهیئال  

المدینــــــــة » البتــــــــرا«اســــــــتقرت الفنانــــــــة أخیــــــــرا فــــــــي  وكانــــــــت، 8/6/2010ارســـــــینیه  فــــــــي 

وبعدســـــــة الفنـــــــان ، وســـــــحرها المكـــــــان وأثـــــــار الحـــــــس الفنـــــــي لـــــــدیها، الوردیـــــــة األعجوبـــــــة

، التقطـــــت فـــــن األنبـــــاط المـــــذهل بـــــأدق تفاصـــــیله وانحناءاتـــــه وتشـــــكیال تـــــه الفنیـــــة الرائعـــــة

وقـــــــدمت أكثـــــــر مـــــــن ، وألوانـــــــه المتنوعـــــــة بـــــــین الـــــــوردي والصـــــــحراوي واألبـــــــیض وغیرهـــــــا

 .المدینة الوردیة أنحاء خمسین صورة في جولة لمعظم

 

 

 * معرض لذوي االحتیاجات الخاصة

افتـــــتح یـــــوم الخمـــــیس فـــــي جـــــالیري بنـــــك القـــــاهرة ، رعـــــد بـــــن زیـــــدبرعایـــــة  األمیـــــر 

الــــــذي یحــــــوي أعمــــــال ســــــبعة فنــــــانین مــــــن ذوي ، 7×7معــــــرض ، وادي صــــــقرة –عمــــــان 

ـــــل ذوي  ـــــة لتأهی ـــــة األردنی ـــــام المعـــــرض بالتعـــــاون مـــــع الجمعی االحتیاجـــــات الخاصـــــة. ویق

 االحتیاجات الخاصة.

ـــــــرأي فـــــــي  الفنـــــــانین نـــــــه ســـــــیقوم كـــــــل مـــــــن أ 15/12/2010وجـــــــاء فـــــــي خبـــــــر ال

حیــــــث ســــــیقوم ، بعــــــرض أعمــــــالهم الفنیــــــة ضــــــمن أنــــــواع مختلفــــــة مــــــن الفنــــــون، الســــــبعة

ــــه مــــن خــــالل النحــــت الخزفــــي وٕالهــــام الحوامــــدة مــــن خــــالل ، إســــالم الیمــــاني بتقــــدیم عمل
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ــــى النحــــاس بالطریقــــة اإلغریقیــــة القدیمــــة. أمــــا إینــــاس أبــــو رمــــان فقــــد ارتــــأت  الطــــرق عل

وصــــــــالح ، دي یعــــــــرض عملــــــــه بالفسیفســــــــاءوســــــــائد الجنــــــــ، اختیــــــــار الرســــــــوم التشــــــــكیلیة

ـــــــة ومحمـــــــود القرعـــــــان بالرســـــــم والخـــــــط ، العیاصـــــــرة مـــــــن خـــــــالل الرســـــــم بـــــــاأللوان الزیتی

ـــــیس آخـــــراً ، العربـــــي ـــــه علـــــى طریقـــــة النحـــــت  ، وأخیـــــرًا ول كفـــــاح قعـــــدان الـــــذي یقـــــدم عمل

 الخشبي.

 * مسابقة الرسم البیئیة لجمعیة أصدقاء البیئة

وبــــــدعم مــــــن الراعــــــي  الرســــــمي لهــــــذه  قامــــــت جمعیــــــة أصــــــدقاء البیئــــــة األردنیــــــة

ــــــــة   ، المســــــــابقة البنــــــــك العربــــــــي ــــــــإطالق مســــــــابقة الرســــــــم البیئی ــــــــون «ب البیئــــــــة فــــــــي عی

لوطنــــــــك"   حمــــــــل عنــــــــوان" نّظــــــــف بیئتــــــــك " انــــــــتم، والمســــــــابقة 2010لعــــــــام » األطفــــــــال

حیـــــــث تمـــــــت مشـــــــاركة جمیـــــــع مــــــــدیریات التربیـــــــة والتعلـــــــیم مـــــــن مختلـــــــف  محافظــــــــات 

وأطلقــــــت  هــــــذه  المســــــابقة ، ووكالــــــة الغــــــوث ، لخاصــــــةوبمشــــــاركة المــــــدارس ا، المملكــــــة

حیـــــــــث تـــــــــم خـــــــــالل هـــــــــذه    2009/ 12/ 15ولغایـــــــــة  2009/ 11/ 10اعتبـــــــــارًا مـــــــــن 

وكانـــــــت هنـــــــاك  مشـــــــاركة فاعلـــــــة ، المـــــــدة جمـــــــع  رســـــــومات مـــــــن مختلـــــــف المحافظـــــــات

 .وواسعة من حیث عدد الرسومات

ـــــــاریخ     ـــــــرأي بت ـــــــر ال ـــــــي خب ـــــــرز الرســـــــومات  10/1/2010وكمـــــــا جـــــــاء ف ـــــــم ف ت

اختارتهـــــا لجنـــــة تحكـــــیم تتكـــــون مـــــن   ، لوحـــــة 13واختیـــــار  الفـــــائز منهـــــا والبـــــالغ عـــــددها 

والفنـــــــان محمـــــــود  اســـــــعد  مـــــــن ، ووزارة البیئـــــــة، الـــــــداعم الرســـــــمي وهـــــــو البنـــــــك العربـــــــي

ـــــیم ـــــة والتعل ـــــادرة مدرســـــتي، وزارة التربی ـــــة أصـــــدقا، ومب ـــــة،  وفـــــازت  وجمعی ـــــة األردنی ء البیئ

ـــــى  ـــــو مرهـــــف األساســـــیة المختلطـــــة بالجـــــائزة  األول ـــــاال خشـــــرم مـــــن مدرســـــة أب ـــــة ت الطالب

لتفعیـــــل دور الطفـــــل فـــــي   1996تقـــــام هـــــذه المســـــابقة ســـــنویا منـــــذ عـــــام   .فـــــي المســـــابقة

 التعبیر عن البیئة التي یعیش فیها عن طریق الرسم
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 *معرض للفنان البوسني زیك 

ـــــة  فـــــي  4/4/2010افتـــــتح فـــــي  فـــــي المتحـــــف الـــــوطني األردنـــــي للفنـــــون  الجمیل

مـــــــن (معـــــــرض جرافیكـــــــي  بعنـــــــوان ، جبـــــــل اللویبـــــــده برعایـــــــة األمیـــــــرة وجـــــــدان الهاشـــــــمي

ـــــك )البوســـــنة مـــــع الحـــــب ـــــان البوســـــني صـــــفوت زی وأقـــــیم المعـــــرض  بالتعـــــاون مـــــع ، للفن

 .سفارة البوسنة والهرسك في عمان

یل ومالمـــــح بلـــــده وطبیعتهـــــا ویعكـــــس عمـــــل الفنـــــان زیـــــك روح البوســـــنة و تفاصـــــ

وأفراحهــــا وآالمهــــا وآمالهــــا ، ویعــــد زیــــك ســــفیرا لبلــــده حیــــث مثلهــــا فــــي أكثــــر مــــن تظــــاهرة 

 وتقتني أعماله متاحف عالمیة  مهمة. ، فنیة عالمیة

 

 

 . الرسم باإلحساس.* معرض الفنانة االسبانیة ماریا صول

فـــــي جـــــالیري  )خـــــابیر ســـــانفرو دي لییـــــرس(افتـــــتح الســـــفیر االســـــباني فـــــي عمـــــان 

وقالــــــــت الفنانــــــــة ، معــــــــرض الفنانــــــــة االســــــــبانیة مــــــــاري صــــــــول، بنــــــــدك آرت بالصــــــــویفیة

ـــــــا صـــــــول ـــــــاریخ  ،االســـــــبانیة ماری ـــــــرأي بت ـــــــر ال ـــــــي خب نهـــــــا إ ،26/5/2010كمـــــــا جـــــــاء ف

ــــى مســــطحات لوحاتهــــا ممــــا ، ترجمــــت رؤیتهــــا الفنیــــة مــــن خــــالل إقامتهــــا فــــي األردن عل

یریـــــة لعـــــدد مـــــن المنـــــاظر الصـــــحراویة یتـــــیح للمتلقـــــي البحـــــث فـــــي األبعـــــاد البصـــــریة التعب

 وأشكال من الطبیعة والتراث البسیط.، األردنیة

 * معرض صور عن كوسوفا الماضي والحاضر والمستقبل
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احتفالیـــــــة كبیـــــــرة عـــــــن كوســـــــفا الماضـــــــي  5/6/2010أقامـــــــت وزارة الثقافـــــــة فـــــــي 

أینمــــــا والحاضــــــر والمســــــتقبل فــــــي ســــــیاق اهتمــــــام وزارة الثقافــــــة بالمجتمعــــــات اإلســــــالمیة 

، االحتفالیــــــة إقامــــــة معــــــرض صــــــور جســــــّد تــــــراث كوســــــوفا الحضــــــاريتضــــــمنت ، كانــــــت

وملصـــــقات قـــــدمت ، تحـــــت وطـــــأة الجریمـــــة الصـــــربیة والمـــــذابح الصـــــربیة فیهـــــاومعاناتـــــه 

ووضـــــــع التعلـــــــیم والصـــــــناعة والزراعـــــــة والســـــــیاحة ، الحضـــــــارة اإلســـــــالمیة فـــــــي كوســـــــوفا

 .باإلضافة إلى معرض كتب تتحدث عن كوسوفا، فیها

 ملتقیات ثقافیة -

 * الملتقى الدولي األول للفنون الشعبیة

، أقـــــــیم تحـــــــت رعایـــــــة ســـــــمو األمیـــــــر حســـــــین بـــــــن عبـــــــد اهللا الثـــــــاني ولـــــــي العهـــــــد

كمـــــا جـــــاء فـــــي خبـــــر الـــــرأي ، الملتقـــــى األول للفنـــــون الشـــــعبیة بمناســـــبة عیـــــد االســـــتقالل

حیـــــــث اشـــــــتمل برنـــــــامج الملتقـــــــى علـــــــى كلمـــــــات لرئیســـــــة الهیئـــــــة   31/5/2010بتـــــــاریخ

ورئیســــــة المنظمــــــة الدولیــــــة للفنــــــون ، ردنیــــــة للفنــــــون الشــــــعبیة الــــــدكتورة رنــــــاد الخطیــــــباأل

والوفـــــود المشـــــاركة القاهـــــا الشـــــاعر علـــــي عبـــــداهللا ، الشـــــعبیة (الفلبـــــین) * كـــــارمن بـــــادیال

ــــة ( أمــــین عــــام الشــــرق األوســــط و شــــمال أفریقیــــا للمنظمــــة ثــــم ، مملكــــة البحــــرین) /خلیف

و فقــــرة فنیــــة لفرقــــة أمانــــة عمــــان ، لوحــــة شــــعریة نبطیــــة للشــــاعر محمــــد فناطــــل الحجایــــا

ــــات المقدمــــة و الخاتمــــة فــــي  االشــــعبیة. ونــــاقش المــــؤتمر عــــدد مــــن العنــــاوین منهــــا: تقنی

الثقافـــــة العالمیـــــة  ، الغنـــــاء قبـــــل اإلســـــالم و غنـــــاء البـــــدو الحـــــالي ، الســـــردیات الشـــــعبیة

الثقافــــــــــة الشــــــــــعبیة و ، األغــــــــــاني الشــــــــــعبیة األردنیــــــــــة ، و الثقافــــــــــة الشــــــــــعبیة و اآلفــــــــــاق

ي و األســــــــطوري فــــــــي الثقافــــــــة الــــــــواقع، أغــــــــاني األطفــــــــال الشــــــــعبیة، المنــــــــاهج التربویــــــــة

 ، ه و أشـــــــــــكاله و طـــــــــــرق المحافظـــــــــــة علیـــــــــــهالتـــــــــــراث الحضـــــــــــاري مفهومـــــــــــ ، الشـــــــــــعبیة
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، األدب الشــــــــعبي الفلســــــــطیني ، اصــــــــرة فــــــــي قــــــــراءة المــــــــأثورات الشــــــــعبیةالمــــــــدارس المع

ــــــ ــــــات ال ــــــة الشــــــعبیة وطنبیئ ــــــي المنتجــــــة للثقاف ــــــة الشــــــعبیة، العرب ــــــون ، األدوات الزراعی فن

ــــرقص الشــــعبي فــــ ــــاء و ال ــــة اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدةالغن ــــي ، ي دول ــــة ف العمــــارة التقلیدی

 شمال األردن. 

 * فوتغراف من رومانیا في الكرك

ــــــــــى فعالیــــــــــات الكــــــــــرك مدینــــــــــة الثقافــــــــــة األردنیــــــــــة  بإقامــــــــــة  2009انطلقــــــــــت أول

 معرض للصور الفوتغرافیة بالتعاون مع سفارة جمهوریة رومانیا في األردن. 

واشـــــــتمل المعـــــــرض الـــــــذي افتتحـــــــه محـــــــافظ الكـــــــرك فـــــــي قاعـــــــة مركـــــــز الحســـــــن 

ــــــة الكــــــرك ــــــافي بمدین ــــــيبحضــــــور الســــــفیر الرومــــــاني ومم، الثق ــــــل عــــــن االتحــــــاد االروب  ث

ــــــي األردن ــــــرأي بتــــــاریخ كمــــــا جــــــا، ف ــــــر ال ــــــى صــــــور تمثــــــل ، 28/1/2009ء فــــــي خب عل

 .مختلف جوانب الحیاة في رومانیا ومعالمها السیاحیة والتاریخیة والحضاریة

 

 * فوغرافیات أحالم من الشرق والغرب فـي المتحف الوطني

افتــــــتح فــــــي المتحــــــف الــــــوطني األردنــــــي للفنــــــون الجمیلــــــة بالتعــــــاون مــــــع متحــــــف 

ـــــ ـــــدنفكتوری ـــــرت فـــــي لن ـــــوان، ا والب أحـــــالم مـــــن  (معـــــرض یقـــــام ألول مـــــرة فـــــي األردن بعن

 .)الشرق والغرب

ـــــــاریخ ـــــــراي بت ـــــــر ال ـــــــي خب ـــــــارة عـــــــن ،  16/10/2008المعـــــــرض كمـــــــا جـــــــاء ف عب

 )متحــــــف فكتوریــــــا و البــــــرت(مــــــن مجموعــــــة  )أرشــــــیف الفاییــــــت(صــــــور فوتغرافیــــــة مــــــن 

 .في لندن
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 * فوتغرافیات في المدرسة الوطنیة األرثوذكسیة

، الشمیســــــاني -عرضــــــت مجموعــــــة مــــــن طلبــــــة  المدرســــــة الوطنیــــــة األرثوذكســــــیة

أكثــــــر مــــــن تســــــعین صــــــورة فوتوغرافیــــــة مــــــن مختلــــــف األمــــــاكن فــــــي األردن وعــــــدد مــــــن 

ــــــي خبــــــر الــــــرأي بتــــــاریخ  ــــــدول المجــــــاورة. وبینــــــت الصــــــور كمــــــا جــــــاء ف ، 4/5/2010ال

بــــــــة جــــــــرش واآلثــــــــار التاریخیــــــــة ومدینــــــــة القــــــــدس وق  منــــــــاظر لمــــــــدن  عمــــــــان و البتــــــــرا

والتقطــــت عدســــات  الطلبـــــة منــــاظر مــــن خلــــیج العقبـــــة والبحــــر المیــــت وكتـــــل ، الصــــخرة

ــــــى شــــــواطئه وكــــــان للطبیعــــــة فــــــي ، ومشــــــاهد للغــــــروب مــــــن عــــــدة أمــــــاكن، األمــــــالح عل

، األردن نصـــــــیب مـــــــن إبـــــــداعات طلبـــــــة المدرســـــــة الوطنیـــــــة األرثوذكســـــــیة  الفوتوغرافیـــــــة

هـــــــار وكائنـــــــات حیـــــــة مـــــــن فقـــــــد صـــــــوروا السوســـــــنة الســـــــوداء زهـــــــرة األردن الوطنیـــــــة وأز 

 األردن.

 الشمالي للصین 30* افتتاح معرض صور خط العرض 

افتـــــــتح فـــــــي قاعـــــــة دائـــــــرة المكتبـــــــة الوطنیـــــــة بحضـــــــور الســـــــفیر الصـــــــیني وعـــــــدد 

 30خـــــــط العـــــــرض  (بعنـــــــوان معـــــــرض فـــــــوتغرافي، كبیـــــــر مـــــــن أبنـــــــاء الجالیـــــــة الصـــــــینیة

ـــــیض عـــــن، )الشـــــمالي للصـــــین ـــــة باألســـــود واألب طبیعـــــة  وشـــــمل عشـــــرات الصـــــور الملون

ـــــــك المنطقـــــــة الواقعـــــــة عنـــــــد خـــــــط العـــــــرض   .شـــــــمالي الصـــــــین 30وســـــــحر وحضـــــــارة تل

طبیعـــــة الحیــــــاة ،  15/4/2009فــــــي خبـــــر الـــــرأي بتــــــاریخ  وعكســـــت الصـــــور كمــــــا جـــــاء

وطــــــرق تعــــــاطي الســــــكان مــــــع منــــــاخ تلــــــك المنــــــاطق و  ، و المنــــــاخ فــــــي تلــــــك المنــــــاطق

ــــــــب ــــــــاخ المتنــــــــوع و المتقل ــــــــوس ، المقاطعــــــــات ذات المن و ، الزراعــــــــةوكشــــــــفت عــــــــن طق

 ونمط البناء وغیرها.، و طرق إعداد األكل التقلیدي، واألزیاء الشعبیة، الفرح

 إشهار الموسوعة التاریخیة لألمة الشركسیة
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ــــــة فــــــي إربــــــد حفــــــل إشــــــهار الموســــــوعة ، أقامــــــت جمعیــــــة حمایــــــة األســــــرة والطفول

 التاریخیة لألمة الشركسیة (االدیغه) للدكتور محمد خیر مامسر.

لكفیـــــري رئــــیس الجمعیـــــة فـــــي مســــتهل الحفـــــل كمـــــا جــــاء فـــــي خبـــــر وقــــال كـــــاظم ا

: قبـــــــل شـــــــهور مـــــــن اآلن انتهـــــــى الـــــــدكتور مامســـــــر مـــــــن  14/7/2009الـــــــرأي بتـــــــاریخ 

التـــــــي تضـــــــمنت فـــــــي ثنایاهـــــــا بحثـــــــًا ، تـــــــألیف  الموســـــــوعة التاریخیـــــــة لألمـــــــة الشركســـــــیة

بــــــل منـــــذ األلــــــف العاشـــــر ق، تاریخیـــــًا منهجیـــــًا فــــــي الجـــــذور التاریخیــــــة لألمـــــة الشركســــــیة

وهــــو بحــــث مرجعــــي فــــي الوقــــائع واألحــــداث التــــي ســــاهمت فــــي بلــــورة الهویــــة  ، المــــیالد

فضــــــًال عــــــن كونهــــــا محاولــــــة هامــــــة وٕاضــــــافة نوعیــــــة فــــــي میــــــدان البحــــــث  ، الشركســــــیة

مشــــــــیرا الــــــــى أن د. مامســــــــر  ، والقــــــــى الكفیــــــــري الضــــــــوء علــــــــى الموســــــــوعة .التــــــــاریخي

ـــــه و  ، علـــــى مصـــــادر مهمـــــة مـــــن عـــــدة لغـــــات، اعتمـــــد فـــــي الموســـــوعة ـــــرز مـــــن خالل لیب

) موضــــــوع 3500) قضــــــیة مــــــن أبــــــرز قضــــــایا الشراكســــــة تضــــــمنها (500أكثــــــر مــــــن (

) دولــــــــة فــــــــي أرجــــــــاء 45ومنهــــــــا واقــــــــع التواجــــــــد الشركســــــــي فــــــــي أكثــــــــر مــــــــن( ، فرعــــــــي

ــــــــدیمًا وحــــــــدیثاً  ، المعمــــــــورة ــــــــة  ، ق ــــــــاء الدول ــــــــي بن ــــــــى إســــــــهامات الشــــــــركس ف لیعــــــــّرج عل

 األردنیة.

ـــــــدكتور مامســـــــر للجـــــــذور ال تاریخیـــــــة لألمـــــــة الشركســـــــیة ومـــــــن جانبـــــــه عـــــــرض ال

مشـــــــیرًا إلـــــــى أنهـــــــم أمـــــــة تعرضـــــــت للتهجیـــــــر ، ونشـــــــأتهم وٕالـــــــى مـــــــوطنهم األم وهجـــــــراتهم

وقـــــد تعرضـــــت ألكثـــــر مـــــن خمـــــس ، القصـــــري واالبـــــاده الجماعیـــــة بســـــب الـــــدین والمعتقـــــد

ــــــادة و المجــــــازر ــــــدیانات مــــــا عــــــدا ، وعشــــــرین مــــــره لإلب ــــــع ال ــــــوا جمی وأن الشــــــركس اعتنق

 تنقوا الدیانة اإلسالمیة.الدیانة الیهودیة قبل أن یع
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ــــــــر مــــــــن خمــــــــس ســــــــنوات  ــــــــي اســــــــتغرق إعــــــــدادها أكث وتضــــــــمنت الموســــــــوعة الت

ي الـــــدول التـــــي أقـــــاموا فیهـــــا فـــــمســـــاهمات األمـــــة الشركســـــیة فـــــي الحضـــــارة اإلســـــالمیة و 

 وخاصة الدول العربیة.

 توقیع كتاب القضیة الشركسیة للكاتب محمد أزوقة

األمیــــــر عاصــــــم  بــــــن نــــــایف بحضــــــور ســــــمو ، احتفــــــل فــــــي قاعــــــة نــــــادي الجیــــــل

لفــــــه  الكاتــــــب بتوقیــــــع كتــــــاب (القضــــــیة الشركســــــیة) لمؤ ، وســــــمو األمیــــــرة ســــــناء عاصــــــم

 .لخیریة الشركسیة  ودار ورد بعمانالصادر عن الجمعیة االدكتور محمد ازوقة 

ــــر الــــرأي   ــــي خب ــــذي أداره المهنــــدس حســــن خورمــــا كمــــا جــــاء ف ــــل ال اشــــتمل الحف

قــــــــــدمهما ، لیتــــــــــین فـــــــــي  موضــــــــــوع الكتـــــــــابعلــــــــــى قـــــــــراءتین تحلی13/1/2010بتـــــــــاریخ 

 .األدیب اسماعیل أبو البندورة والمهندس كمال جلوقة

ن مؤلـــــــف الكتـــــــاب أن هـــــــذا اإلصـــــــدار لـــــــم یكـــــــن ولیـــــــد اللحظـــــــة بـــــــل جـــــــاء وبـــــــیّ  

ووفـــــاء ألولئـــــك األجـــــداد الـــــذین قضـــــوا  ، نتیجـــــة  تراكمـــــات عاطفیـــــة وجدانیـــــة ومعلوماتیـــــة

ــــــة و  ــــــراهم اآلمن ــــــي ق ــــــة ف ــــــال الطویل ــــــى دروب القت ــــــي وطــــــنهم  عل ــــــر ف ــــــى دروب التهجی عل

 .األم
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