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نحو تنسيقّية وطنّية 

د. عبدالله مطلق العساف* للتراث األردني

ي الهواء الطلق، إذ إنّه 
يُوصُف الأردنُّ بأنَّه متحٌف �ن

َُه الحقيقّي  ن يُعّد بانوراما حضارية وأثرية تُمّثُل ك�ن

-بحسب  يحوي  وهو  العالمي،  المستوى  عىل 

ألف  مئة  من  أك�ش  عىل  المختصة-  الدراسات 

التاريخية  الحقبات  تُمّثُل  وأثري  تاريخي  موقع 

ُمصنَّفة  أرضه، وهي  المتعاقبة عىل  والحضارات 

إل مواقع أثرية دينية- إسالمية ومسيحية، ومواقع 

ي أنَّ هذا التنّوع يُمكن له أن 
أثرية تاريخية؛ ما يع�ن

نسانية  يحاكي أغلب أشكال التجارب الحضارية الإ

َز صورَة  منذ أقدم العصور، وهذا من شأنه أن يُ�ب

منظمة  ولدى  العالمية،  التصنيفات  ي 
�ن الأردن 

رث  بالإ الغنية  الدول  من  كواحدٍة  اليونسكو، 

. ي
نسا�ن الحضاري الإ

 ّ ي
اَث الحضاريَّ الأرد�ن من هنا يمكن القوُل إنَّ ال�ت

-من الناحية التاريخية- هو نتاج تفاعل حضارات 

أردنية  بصمًة  لتجّسَد  الأسالُف؛  خّلفها  مختلفة 

والعمران  بداع  الإ وفنون  الثقافة  من  خاصة 

أهمية  يحتلُّ  الزاوية  هذه  من  فإنَّه  لذا  ها،  وغ�ي

هذا  مثل  تمتلك  ي 
ال�ت الشعوب  عند  حيوية 

وحضارتها،  ثقافتها  يُمّثل  لأنّه  الحضاري؛  رث  الإ

___________________________________________________________________________________________________

ي
* كاتب وأكاديمي أرد�ن

dr.abdullah.alassaf@gmail.com

 األردن بلد فقير بموارده التقليدّية وعلى رأسها النفط، لكّنه غنّي بإرثه الحضاري الذي 
ه السياحّي،  د لهذا اإلرث في شقِّ ُيشّكُل ثروة مهّمة ومستمرَّة، فاالستثمار النشيط والجيِّ

من شأنه تكوين قاعدة رئيسة لتنمية اقتصاده وثروته، وهذا األمر يتطّلب فرض الحماية 

الصارمة للموروث الثقافي والعمراني للبلد من خلل منظومة قانونّية ُملزِمة من شأنها 

الحفاظ على كلِّ المظاهر والمباني والمواقع األثرّية والعمرانّية القديمة، لحمايِتها من 

جارة غير المشروعة. مسرة والتِّ رقة، وأعمال السَّ خريب والسَّ الهدم والتَّ
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َ بماضيها التليد، كعنواٍن للعراقة 
ويُوصُل الحارصن

ي 
ي التاريخ، كما أنّه يساعد �ن

والأصالة والمتداد �ن

ن سكان هذه البالد  إقامِة روابِط المحّبة والموّدة ب�ي

بالنتماء  شعوًرا  ويمنحهم  بعض،  مع  بعضهم 

إل جذوٍر وروابط تاريخية وثقافية ولغوية وعرقية 

كة، ويجمعهم عند أهداف وطنية عامة.  مش�ت

مشكلة  ة  الفق�ي أو  النامية  البلدان  بعض  تواجه 

ي درجة 
اث، عندما تَضعُه �ن بخصوص نظرتها لل�ت

ي 
�ن يحدث  ما  وهذا  أولويّاتها،  سلَّم  من  أد�ن 

اث سوى أهمية ُمتواضعه؛  الأردن، إذ ل يُمّثُل ال�ت

الغالب  ي 
�ن تنصبُّ  والهتمامات  الجهوَد  نَّ 

لأ

الأمنية  والأوضاع  الخدمات  اتيجيات  اس�ت عىل 

والتنموية العاجلة. 

العتناء  درجة  من  التقليل  ي 
يع�ن ل  هذا  أنَّ  بيد 

يمّثل  وبأنّه   ، ي
وط�ن بمنظار  إليه  والنظر  اث  بال�ت

تنمويّة  وح�ت  وإنسانّية،  وحضاريّة  روحّية  حاجة 

الحضاري  رث  بالإ العناية  فإنَّ  مهمة جًدا، وعليه 

نلقي  عندما  فنحن  مهم،  مطلب  هو  الأردن  ي 
�ن

نجد  اث،  لل�ت الوطنّية  الخلفّية  عىل  شاملة  نظرة 

ي الأردن ل يمكن بأّي حال 
أنَّ الموروث الحضاري �ن

يمثل  فهو  ه،  بغ�ي عنه  الستعاضة  الأحوال  من 

بالنسبة إلينا شخصّية الأردن التاريخّية والثقافّية، 

ا بالنسبة لنا، وهو يُشّكل  بوصفه اليوم تراثًا وطنيًّ

ي النهاية التجسيد الحقيقي للتقاليد المتوارثة من 
�ن

، ويبقى إرثًا لأجيال المستقبل. هذا فضاًل  ي
الما�ن

ا عظيم  عن حقيقة كونه بالنتيجة يمثل إرثًا إنسانيًّ

القيمة. 

والحوارصن  المدن  من  العديد  هناك  نجد  إنّنا 

جغرافيا  جميع  ي 
�ن المبثوثة  الأردنية،  والأماكن 

ن بأصالة تراثها وعراقتها، وتُمّثُل 
ّ ي تتم�ي

الوطن، وال�ت

مصدًرا  اتيجية  اس�ت ورؤية  تنموي  منظور  من 

التاريخية  قيمتها  ا، فضاًل عن  واجتماعيًّ اقتصاديًّا 

نسانّية  من حيث كونها خّزانًا ثقافًيا حضاريًا، يمدُّ الإ

بأوثق جذورها وحضورها عىل م�ح الأردن.

ومن المهم التأكيُد أنَّ الأردن البلد الفق�ي بموارده 

التقليدية وعىل رأسها النفط، يُمكُنُه الستفادة من 

إرثه الحضاري الذي يُشّكُل ثروة مهّمة ومستمرَّة، 

ي 
�ن رث  الإ لهذا  والجيِّد  النشيط  الستثمار  وأنَّ 

رئيسة  قاعدة  تكوين  شأنه  من  السياحّي،  ه  شقِّ

-مع  الممكن  من  حيث  وثروته،  اقتصاده  لتنمية 

بذل جهود وطنّية- جعُل الأردن المقصد الرَّئيس 

ق  ال�ش منطقة  ي 
�ن الثقافّية  للسياحة  ل  المفضَّ

ر  توفُّ الأول   : ن ت�ي ن بم�ي ينعم  أنّه  لسّيما  الأوسط، 

المناخ  طبيعة  عن  فضاًل  ممتازة،  بصورة  الأمن 

المعتدل الذي يتمّتع به، ليكون مقصًدا للسّياح 

من مختلف بقاع العالم.

من  بُّد  فال  المجال،  هذا  ي 
�ن الأردن  ينجح  ولكي 

ي 
ي والعمرا�ن

فرض الحماية الصارمة للموروث الثقا�ن

ا من  فإنُّه سيفقد مصدًرا مهمًّ للبلد، ودون ذلك 

وهذا  المستقبل،  ي 
�ن القتصادية  قّوته  مصادر 

شأنها  من  ُملزمة  قانونية  منظومة  يتطّلب  الأمر 

والمواقع  ي 
والمبا�ن المظاهر  كل  عىل  الحفاظ 

الهدم  القديمة، لحمايتها من  الأثرية والعمرانية 

والتجارة  السم�ة  وأعمال  وال�قة،  والتخريب 

الهجمة غ�ي  تلك  بتنا نشهد  وعة. وقد  الم�ش غ�ي 

العمرانّية  المظاهر  هذه  عىل  حًقا  المسؤولة 

بح  التاريخّية من ِقَبل رأس المال ونزعة السوق والرِّ

والثقافّية  التاريخّية  القيمة  إل  باًل  تُلقي  ل  ي 
ال�ت

المعالم  هذه  تمثلها  ي 
ال�ت الوطنّية  والحضاريّة 

. ي
نسان الأرد�ن ي ثقافة ووعي وضم�ي الإ

التاريخّية �ن
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-وعىل  البلديات  ِقبل  من  ن  قوان�ي سّن  يجب  كما 

القديمة  المنازل  تُجرِّم هدَم  عّمان-  أمانة  رأِسها 

يجُب  ي 
وال�ت عام،  مئة  عن  عمرها  يزيد  ي 

ال�ت أو 

ومن  اثّية،  ال�ت ي 
المبا�ن تصنيف  ضمن  تدخل  أن 

الممكن منح أصحاِبها ُمحّفزات ومساعدات مالية 

استثمارية،  مجالت  ي 
�ن واستخدامها  واستشارية، 

تراثّية  ثقافّية  غاية  غايتان:  ق  تتحقَّ وعندئٍذ 

واجتماعّية،  تنمويّة  اقتصاديّة  وغاية  وحضاريّة، 

مشاريع  ع�ب  ن  لالأردني�ي جديدة  مداخيل  ق  تحقِّ

سياحّية ُمستدامة.

ي 
الوط�ن اث  ال�ت ي 

�ن وأسا�ي  أصيل  حقل  ة  ثمَّ

ثرّي  حقل  هو  الالزم،  الهتمام  يجد  ل  ي 
الأرد�ن

والثقافية  والجتماعية  التاريخية  للدارسات  جًدا 

الشفوي/  اث  ال�ت به  ونقصد  وبولوجّية،  والأن�ش

جًدا  غنية  ماّدة  يوفر  أن  يمكن  الذي  الشفاهي، 

اثية.  ن بهذه المجالت ال�ت ن والمهتم�ي للباحث�ي

ي هذا 
ي أنجزت �ن

ومع أنَّ هناك بعض الدراسات ال�ت

الشأن، إّل أنها تبقى دراسات جزئية وناقصة بالنَّظر 

ر معلومات ل  ي يمكن أن توفِّ
اثية ال�ت إل المادة ال�ت

ح� لها، لكنَّ معالجة هذه المعلومات هي فوق 

ن الأفراد، وهذه تتطّلب وجود جهة  طاقة الباحث�ي

اث  أو مؤسسة رسمية تُع�ن بهذا الجانب من ال�ت

صياغة  ويمكنها  الالزمة،  مكانات  الإ بكل  ورفدها 

اث. اتيجية لجمع ون�ش هذا اللون من ال�ت اس�ت

ي عىل جميع 
ي يمليها الواجب الوط�ن

إنَّ الرسالة ال�ت

اعتماد  ي 
تقت�ن والخاصة،  الرسمية  المستويات 

امج والخطط  عداد ال�ب اتيجية طويلة الأمد لإ اس�ت

إل  جانٍب-  -من  تهدف  ي 
ال�ت السليمة  العلمية 

ي 
العمرا�ن اث  وال�ت الحضاري  رث  الإ عىل  الحفاظ 

ومن  الدولية،  المعاي�ي  أفضل  مع  يتوافق  الذي 

راقية  أردنية  سياحية  صناعة  إيجاد  آخر  جانب 

ومتقدمة، من شأنها أن تعمل عىل ازدهار القتصاد 

: اتيجية بما يىلي ، وتتمثَُّل عنارص هذه الس�ت ي
الأرد�ن

 ” ي
اث الوط�ن - قيام وحدة تُسّمى “لجنة تنسيق ال�ش

الكشف  ومشاريع  ي 
الأرد�ن اث  ال�ت وصيانة  لحماية 

ي 
�ن الرئيسة  القطاعات  مختلف  فيها  تتمّثُل  عنه، 

اليونسكو  منظمة  مع  اكات  �ش وتقيم  الدولة، 

ها من المنظمات ذات الصلة. وغ�ي

للتأكيد  والآثار؛  والسياحة  الثقافة  ي 
وزار�ت دعم   -

ن قدراتها وتدريب  عىل إصالح مؤسساتها وتحس�ي

والسياحية  اثية  ال�ت العلوم  مجال  ي 
�ن مالكاتها 

والثقافية.
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اث  لل�ت الوطنية  يعات  الت�ش ي 
�ن النَّظر  إعادة   -

. ي
ي والأثري والعمرا�ن

الثقا�ن

سجّل  إعداد  ي 
�ن والآثار  السياحة  وزارة  دعم   -

ي للتسجيل والتوثيق، وترسيم المواقع 
برنامج وط�ن

ي 
العمرا�ن اث  ال�ت وعنارص  والأثرية،  التاريخية 

تسجيل  دائرة  لتأسيس  ح  مق�ت مع  الأردن،  ي 
�ن

رسمّية وطنّية خاصة بالمواقع الأثرية والعمرانية 

القديمة، بغرض حمايتها من أّي ت�ُّف خاص.

- استدامة البحث والن�ش العلمي، كرافد أسا�ي 

هنا  ويمكن   ، ي
والأرد�ن الحضاري  رث  الإ إغناء  ي 

�ن

اث،  ي ال�ت
اح بإنشاء مركز أبحاث متخصص �ن الق�ت

مع  اكات  ال�ش وعقد  اء،  والخ�ب ن  الباحث�ي وتوف�ي 

ات،  الجهات الدولّية، لغايات الستفادة من الخ�ب

ولغايات المنح والمساعدات.

ميم  ال�ت بعمليات  خاصة  وطنّية  دائرة  إنشاء   -

المواقع  لجميع  دارة،  والإ والتطوير  والصيانة 

ي الأردن.
الأثرية والحضارية �ن

الشاملة،  الأثرية  المسوحات  بأعمال  القيام   -

أجل  من  الإحداثيات  وتحديد  الخرائط،  ووضع 

علم  مجال  ي 
�ن ن  والباحث�ي ن  الدارس�ي عمل  تسهيل 

أثرية  تنقيبات  اتيجية  اس�ت لوضع  وتمهيًدا  الآثار، 

الأردن  تاريخ  اكتشاف  ي 
�ن تساهم  مستدامة، 

الحضاري من جوانبه المختلفة.

ن  ن القطاع�ي - توف�ي رأس المال الالزم بالتعاون ما ب�ي

نجاز المشاريع الخاصة بإعادة  الرسمي والأهىلي لإ

اتيجية  اس�ت إطار  ي 
�ن الأثري،  ي 

الوط�ن اث  ال�ت بناء 

ف عليها هيئة وطنية تمتلك  شمولية يمكن أن ت�ش

رؤية علمية ُمتكاملة.


