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 م23/9/2119تاريخ قبػله للظشخ:  م1/4/2119تاريخ تسلع البحث: 
 

 ملخص

 رثخيثفعالطثه اأتسثلط  الضثػع ىلث  زخمثد زجيظثف الطلثخر ال ثاري إ رهثجف إرثخاز ا ثع ز إلث يهجف البحثث       
ال اري طف واالج طاعطف واالق صاديف الططيدة ووضع اسث خاتطيطف لطشثخوم ز مازثم  طثا  ثإ   ططفاأوال خارثطف ذات 

تػضطف زكػناته ل صبح زخمدًا حضخيا زس جازا ونقصف سثطاحطف جاذ ثف للسثطاحف ذلظ ىطلطف الحلاظ وال صػيخ و 
البحثث زظهيطثف اى طثج تصثػيخ زخمثد الطجيظثف  شثكم ىثام. زغ زحاور زشخوم  زحػرا رئطسطاً و  الطحلطف والعالططف

ضثثثخورة تبظثثثإ اشثثثار ىطثثثم  إلثثث لثثثز الطعلػزثثثات وتحليلهثثثا و  إلثثث البحثثثث الػ ثثثلإ واالس قصثثثائإ للػ ثثثػ  
 ال ثثإ تدمثثج ىلثث  رثخيثثفي بثثع زظطػزثثف سطاسثثات الحلثثاظ وال صثثػيخ واىثثادة االسثث  جام للطػاقثثع ال خارثطثثف واأشثثطػلإ 

  صائز الطجيظف  شكم ىام.قطع الطي طع وت ػا ق زع اح خام إرخاز  ػيف الطكان و 
 : زجن تاري طف، وس  زجيظف الطلخر، الهػيف الحضخيف، سطاحف.الكلسات التعريفية

 
Abstract 

      The research focuses on the historical center of Al Mafraq City in order to highlight its 

most important archaeological and historical features with historical, social and economic 

significance. It also aims to develop a strategy for an integrated project including preservation, 

development and the use of its components to become a sustainable urban center and a 

tourist attraction for local and international tourism. It therefore forms a main axis for city 

center development project. This research adopted descriptive and exploratory research 

methodology to access and analyze information. It concluded with the need to adopt a 

framework consists of conservation and development policies for archaeological and 

heritage sites that confirm the identity of place and the social values, which accords with 

the city characteristics in general. 

Kewy words: Historic Cities, Mafraq City Center, Urban Identity, Tourism. 

                                                 

 .( جازعف آ  البيت2) (1)
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 .املكدمة

( درجثثف شثثخًقا زثثع دائثثخة العثثخض 36.1ىظثثج تقثثاشع  ثث  الصثثػ  ) ردنطثثفتقثثع زجيظثثف الطلثثخر اأ
، والطسثثاحف راضثثإدائثثخة اأ)( مثثع 65ىطثثان حثثػالإ ) ردنطثثف( درجثثف شثثطااًل وتبعثثج ىثثغ العا ثثطف اأ32.2)

الصثخف الشثطالإ الشثخقإ  لطحا طف الطلخر الػاقعثف ىلث واالق صادي الطخمد اإلداري و إ  .(2118
تم سث  مطثا انهثا  (.Sqour et al., 2016زثغ اأردن وتيثاور مثم زثغ سثػريا والعثخار والسثعػديف )

ذات شثا ع ىطخانثإ زطيثد تظ طثإ  أرثخيثفف تاري طف ريغ زجن الططلمف  طثا تح ػيثه زثغ زعثالع تاري طثف و أ طط
وزحصثثف الطلثثخر ىلثث  ال ثث  الحجيثثج الحيثثازي حضثثارات سثثا قف ت طخمثثد  ثثإ زػقثثع اللثثجيغ اأرثثثخي  إلثث 
(Rjoub and Alshawabkeh, 2017ثثجا  ،)  وقثثػم الطجيظثثف ضثثطغ االقلثثطع الثثحي  إلثث  اإلضثثا ف

زشثثهػرة  ثثإ زحا طثثف الطلثثخر مطجيظثثف أم اليطثثا  والقصثثػر االزػيثثف ورحثثا  وسثثطا  أرثخيثثفيح ثثػي زظثثاشق 
للطجيظف  عجًا جغخافًطا  اًزثا مػنهثا البػا ثف الخئطسثف ( زطا يضطف 1 )الشكم: السخحان وبخقع وجاوا وغيخ ا

وجخش والدرقثاع وىطثان  ارتباط الطجيظف  كم زغ زحا طات اربج إل تلظ الطظاشق  االضا ف  إل للػلػج 
 (.1 ىبخ شخر رئطسطف زباشخة )الشكم:

 
 القريبة مشها. رثريةلسؾاقع ال وا درنييةال  (: خريظة تبيؽ مؾقع مجيشة السفرق وعالقتها بالسجن1الذكل )

 
 

 .، زع تعجيالت الباحث)google map)،) (2118 :السرجدر
 

ئخة اآلرثار العازف أن زػقع زحا طثف الطلثخر مثان زثا ػاًل زظثح القثجم. اذ يط ثج تاري هثا دراسات دا تشيخ
ااثم وجطثاجع  شثخيه ىبخ العصثػر ال اري طثف رجاللثف اا شثاف العجيثج زثغ المهثػف البخمانطثف ال ثإ تح ثػي لط
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زثثثغ قبثثثم اإلنسثثثان القثثثجيع، مطثثثا تثثثع الع ثثثػر ىلثثث  قصثثثع  ثثثػانطف و  اريثثثف تعثثثػد للعصثثثخ الحيثثثخي الحثثثجيث 
)وزارة ال قا ثثف،  البشثثخي  ثثإ الطظصقثثفالثثحي يعكثثذ قثثجم االسثث طصان زثثخ ( قبثثم الطثثطالد  اأ4111-8111)

الع ثثػر  إلثث أيضثثا ا دائثثخة االرثثثار العازثثف ال ثثإ أجختهثث رثخيثثفالطسثثػحات واىطثثا  ال ظقيثث  اأ وتشثثيخ. (2119
نسثثبف  ردنطثثفىلثث  زيطػىثثات ز عثثجدة زثثغ الم ا ثثات والظقثثػش العخبطثثف الشثثطالطف ال ثثإ تعثثخف رظقثثػش الحثثخ ة اأ

 إلث زظصقثف الصثلا والعائثجة  إلث الظقثػش الصثلػيف نسثبف أو ، ردنطفالحخ ة  إ الباديف الشطالطف الشخقطف اأ إل 
(. 2118الطعثثانإ، )   ثثخات زثثا قبثثم اإلسثثالم زثثغ القثثخن اأو  قبثثم الطثثطالد وح ثث  القثثخن الخا ثثع الطثثطالدي

وت طيثثد  ثثثحق الظقثثثػش  اسثثث  جازها للحيثثثارة البازل طثثثف البخمانطثثثف ال ثثإ ت ثثثػ خ  شثثثكم وا ثثثخ  ثثثإ الطظصقثثثف وال ثثثإ 
البثارز  ثإ ارثثخاع الطك بثف العخبطثف  ط ثم  الحي يبيغ دور الطحا طفزخ تيطع زا ريغ الم ا ات والخسػزات، اأ
حكبثثف العصثثػر  إلثث زجيظثثف الطلثثخر   خجثثع ازثثا رثثجايات نشثثػع  (.2116 ثثحق الظقثثػش والم ا ثثات )الحصثثان، 

ر.م(، ويسثث ج  ىلثث  ذلثثظ زثثغ  ثثال  ال خااطثثات الحضثثاريف الط خا صثثف  ثثإ  911الحجيجيثثف ال انطثثف )حثثػالإ
قلعثف تعثثػد للعصثخ الحجيثجي  ثثج ها حطايثف مشخيثق الطلثثػ م،  زػقثع اللثجيغ اأرثثثخي الثحي يحثػي آرثثثار جثجران

 ضال ىغ وجػد  قايا ديخ ز مازم )اظطسف( يعػد للعصخ البيدنصثإ يح ثػي ارضثطات زخ ثػ ف  اللسطلسثاع 
الطػقثثثع  اال  طثثثام  عثثثج اجثثثخاع اىطثثثا  تثثثخزطع  (. و ثثثإ رثثثجايات العهثثثج اإلسثثثالزإ حطثثثإأ1999)الحصثثثان، 

خا سثكظطا ز مثازال ي مثػن زثغ زسثيج وزيطثع سثكظإ وزبظث  حطازثات وإضا ف زبان ججيجة ح   أ بح قصث
(. و إ  حا السطار شيج الع طانيػن  ثإ الطػقثع قلعثف لحطايثف 1994زك طلف وبخ  تيططع للططاق )الحصان، 

الحيثثاج و ثثجز هع  ثثإ أرثظثثثاع زثثخور ع زثثغ الطظصقثثف ىبثثثخ زثثا مثثان يسثثط  رثثثث مدر  الحثثاج الشثثازإم، وال ثثثإ 
ف ججيثجة  عثج أ ططث(. مطثا واا سثبت الطظصقثف 2111لغايف ىضخنا  ثحا )الحصثان، زازالت زعالطها واضحف 

م 1911تجشيغ ال   الحجيثجي الحيثازي وا  طثار زحصثف الطلثخر مطحصثف زثغ زحصاتثه الخئطسثطف  ثإ ىثام 
(. حيثثث يعثثج  ثثحا ىثثازال  ثثارزا  ثثإ نشثثػع زجيظثثف الطلثثخر الحجي ثثف نطثثخا للثثجور الثثحي ل بثثه 2111)درادمثثف، 
والسثػريف الػاقعثثف ىلث  از ثثجادق ز ثم ىطثثان وزعثثان  ردنطثثفيثثجي  ثإ تعديثثد ربث  الطجيظثثف  الطثجن اأال ث  الحج

 Rjoub and) ودزشثق وتسثهيم اجثخاعات ال ظقثم رثيغ تلثظ الطثجن وجثح  السثكان اليهثا واالسث قخار  يهثا
Alshawabkeh, 2018)) شثثام مثثان الطهثثاجخون القثثادزػن زثثغ الطغثثخ  العخبثثإ وال. و ثثإ  ثثحا الػقثثت

وزعثان او  زثثغ اسث قخ  ثثإ الطجيظثثف زظثح العشثثخيظطات زثغ القثثخن الطاضثثإ، حيثث سثثكظػا  ثإ احطثثاع وزظثثاشق 
زثثا زالثثت تسثثط   اسثثطاع الطظثثاشق الطثثجن ال ثثإ قثثجزػا زظهثثا ز ثثم: حثثإ الطغاربثثف حثثإ الطعانطثثف وحثثإ الشثثػام 

نإ زحصثثف سثثكف ذلثثظ زحثثػرا ل طخمثثد  ثثحق اأحطثثاع حثثػ  الطػقثثع االرثثثخي وزبثثاشثثكم  (. وقثثج2116)قثثازان، 
الحجيثثثج ل مثثثػن رثثثحلظ البثثثحرة ال ثثثإ انب قثثثت زظهثثثا الطجيظثثثف الحجي ثثثف وزخمثثثد اإلشثثثعام الخئطسثثثإ لطحثثثاور نطػ ثثثا 

 أ(. 2111الحضخي نحػ ما ف االتيا ات زس كبال )الخجػ  والحصان، 
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ف زػقع الطجيظف ىبخ ال اريخ  اى بارق زظصقف تيطع رئطسثطف للقػا ثم أ ططام ذلظ يعج دلطال ىل  
ال ثثإ مانثثت تسثثلظ الصثثخر ال ياريثثف القجيطثثف ز ثثم شخيثثق تخاجثثانػس وشخيثثق ذوملطثثانػس ودر  الحثثاج 

ال ث  الحجيثجي الحيثازي مثاو  واسثصف نقثم آلطثف حجي ثف تشثهج ا الطظصقثف  ثإ محلظ تجشثيغ الشازإ و 
 تسثهيم ال ظقثم رثيغ الطثجن إلث وزا تبعثه زثغ تصثػرات ادت ( 2119)الطػس ،  وا خ العهج الع طانإأ

 .(2117)الخجػ   الػاقعف ىل  ال   ونشػع تيطعات حضخيف ججيجة ىل  از جادق
زخمثدا رئطسثثطا ل يطثثع الحيثثاج سثثػاع  الطلثثخر( النهثثا مانثثت)وقثج اا سثثبت الطجيظثثف اسثثطها الحثالإ 

الطثثجن أو أوشثانهع  إلث  ثال  رحلثثف العثػدة زظهثا رثثع تلثخقهع أو الثجيار الطقجسثف  إلث  ثإ ارثظثاع ذ ثارهع 
ال ثثإ قثثجزػا زظهثثا، وذلثثظ  عثثج ان مثثان )اللثثجيغ(  ثثػ االسثثع الثثجارج لهثثا، وزثثا تثثدا   ثثحق الصثثلف للطجيظثثف 
تعبثثخ ىثثغ  ثثحا الطضثثطػن والثثجور ال ثثإ تقثثػم  ثثه الطجيظثثف  كا ثثف أ عثثادق ح ثث  وق ظثثا الحاضثثخ )الخجثثػ  

  (. 2111والحصان، 
زسثثاحف الطجيظثثف  قثثج ازثثا وىلثث  زثثخ الثثدزغ تصثثػرت الطجيظثثف ل  ػسثثع زسثثاح ها ويثثدداد ىثثجد سثثكانها. 
 ثثإ  ²مثثع 4ل بلثث   2مثثع 1تصثثػرت زظثثح نشثثاتها  ثثإ العشثثخيظطات زثثغ القثثخن الطاضثثإ زثثغ زسثثاحف ال ت يثثاوز 

الثحي اشث طم ىلث  ضثع  2111م. وبعثج قثخار دزثل البلثجيات ىثام 1992 ثإ ىثام  2مثع 7 إلث رثع  1961
م وا ثثثبحت السفررررق الكبرررر  طثثثا مالطظثثثاشق وال يطعثثثات السثثثكانطف القخيبثثثف زظهثثثا ل صثثثبح زثثثا يصلثثثق ىلطثثثه حال

سثثكان الطجيظثثف  قثثج  إلثث (. ازثثا  الظسثثبف 2111، ردنطثثف)ال شثثخيعات اأ 2مثثع 51زسثثاحف الطجيظثثف زثثا يقثثار  
( نسثثطف 6111 شثثكم زلطثثػس، حيثثث رلثث  ىثثجد السثثكان  ثثإ ذلثثظ الػقثثت ) م1952ازداد ىثثجد ع زظثثح ىثثام 

( نسثطف. 32193) إلث  قج ارتلع ىجد السكان  م1994(، أزا  إ ىام 1952)دائخة االحصاعات العازف، 
)دائثخة االحصثاعات العازثف،  ( نسثطف58811قثجر ىثجد سثكان الطلثخر المبثخا  حثػالإ ) م2119و إ ىام 
)دائثثثثخة ( نسثثثثطف 124500)  قثثثثج ارتلثثثثع ىثثثثجد السثثثثكان  شثثثثكم  ثثثثارز لطصثثثثبح 2117(، و ثثثثإ ىثثثثام 2111

كانإ ىلثثث  احطثثثاع الطجيظثثثف وزظاشقهثثثا   ح ثثثم ازثثثا زثثثغ ناحطثثثف ال ػزيثثثع السثثث (.2117االحصثثثاعات العازثثثف، 
% زثغ زيطثػم السثكان، فططثا ي ثثػزم 85( نسثطف أي زثثا نسثب ه 116111زظصقثف قصثبف الطلثخر وأحطاع ثا )

(.  ثثإ حثثيغ رلغثثت الم ا ثثف السثثكانطف 2015 ثثاقإ السثثكان ىلثث  زظثثاشق البلجيثثف ال ا عثثف لهثثا )رلجيثثف الطلثثخر، 
. و ثثثإ الطقارثثثم مثثثان لطػقثثثع 2( شثثث ز/ مثثثع2261) 2117للطجيظثثثف حسثثث  دراسثثثات وزارة البلثثثجيات لعثثثام 

تاسثطذ جازعثف ا   إلث الطجيظف اليغخا إ ووجػد زصادر شبط طف ورثثخوات زعجنطثف  ثإ الطحا طثف  اإلضثا ف 
ووجثثثػد اغلثثث  زدسسثثثات الطي طثثثع  2116وزظصقثثثف الحسثثثيغ رثثثغ شثثثال  ال ظطػيثثثف ىثثثام  1993البيثثت ىثثثام 

 ثثإ تصثثػر الطجيظثثف وجثثح  السثثكان اليهثثا وازديثثاد زسثثاح ها  الخسثثطإ والطثثجنإ والطخمثثد ال يثثاري ارثثثخ واضثثح
(. مطثثثا مثثثان للطثثثخوف السطاسثثثطف ال ثثثإ سثثثادت الطظصقثثثف زظثثثح ىثثثام 2113وىثثثجد سثثثكانها )وزارة ال  صثثثط ، 
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 إلث ن طيف للحخ  السػريف دور زحػري  إ ارتلام ىجد سكان زجيظثف الطلثخر  ثإ السثظػات اال يثخة  2111
زجيظثثف الطلثثخر وضثثػاحيها  إلثث ( الثثن الجثثر سثثػري 81 عثثج ليثثػع نحثثػ ) ( الثثن نسثثطف تقخيبثثا، وذلثثظ151)
(USAID, 2018; Sqour, 2014 إ حيغ تشهج الطجيظف حالطًا تصػرا حضثخيا وتػسثعا ىطخانطثا نحثػ  .)

القخا والضػاحإ الطيثاورة لهثا و ا ثف نحثػ اليهثات  إل ز  لن االتيا ات وىل  از جاد الصخر الطدديف 
 (.Rjoub and Al shawabkeh, 2017; Sqour et al 2016بطثف والشثطالطف )الغخبطثف واليظػ 

 .(2)الشكم: 
 

 .التظؾدر العسرايي الحالي للؾسط التجادري للسجيشةتبيؽ  صؾدرة(: 3الذكل )
 .مع تعجيالت الباحث https://web.facebook.com/OrangeJordan/photos: السرجدر

 

 
 

 .ة البحثأهمي

ف أ ططثثثتعثثثج السثثثطاحف زصثثثجرا رئطسثثثطا للثثثج م  ثثثإ العجيثثثج زثثثغ البلثثثجان واأردن واحثثثج زظهثثثا،  للسثثثطاحف 
حيػيثثثف لالق صثثثاد اأردنثثثإ،  هثثثإ أابثثثخ قصثثثام لل صثثثجيخ ورثثثثانإ أابثثثخ زشثثثغم للثثثخص العطثثثم  ثثثإ القصثثثام 

(. 2118الطحليثيغ )وزارة السثطاحف، أو لسثطاح اأجانث  ال اص ورثانإ أابثخ زصثجر لريثخادات سثػاع زثغ ا
الصثثثادر ىثثثغ الطظ ثثثجا االق صثثثادي  2117وجثثثاع  ثثثإ تقخيثثثخ القثثثجرة ال ظا سثثثطف  ثثثإ السثثثلخ والسثثثطاحف لعثثثام 

رلجا  إ زدشخ السثلخ والسثطاحف ال ظا سثإ العثالطإ  136زغ ريغ  75العالطإ ان االردن إح م الطخمد رقع 

https://web.facebook.com/OrangeJordan/photos
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(WEF, 2017)وجثثػد ارتلثثام زلحثثػظ  إلثث  2118ف االسثث خاتطيطف لثثػزارة السثثطاحف لعثثام . واشثثارت ال صثث
 .(2118)وزارة السطاحف،  2117م % زقارنف  العا9الططلمف رظسبف  إل إلجطالإ ىجد السطاح القادزيغ 

 وال خارثطثثف رثخيثفونطثخا الرتبثاط ال ظططثثف السثطاحطف ر حسثثيغ الطح ثػا الحضثثاري والطعطثاري للطػاقثثع اأ
زثغ  ثال  اتلاقطثات ىقثجت  ردنطثفزشثاريع تصثػيخ السثطاحف األطخااد ال اري طف  إ الطجن  قثج تبظثت وا

الػمالثف االزخيكطثف  ال عاون زا ريغ وزارة السطاحف واالرثار و يئف تظشط  السثطاحف ودائثخة االرثثار العازثف و 
اآللطثات  . تهثجف  ثحق(USAID, 2013; World Bank, 2005الجولطثف تصثػيخ اسث خاتطيطات )لل ظططثف 

تحسثثيغ أداع القصثثام السثثطاحإ وتثثػ يخ الطثثخوف الطالئطثثف لديثثادة اىثثجاد السثثائحيغ والثثج م العائثثج زثثظهع  إلثث 
وتخارثطثثف  ثثإ زخااثثد  أرثخيثثفتصثثػيخ زػاقثثع مطثثا تثثع زثثغ  ثثال  زيثثادة اىثثجاد الطػاقثثع السثثطاحف وتعديثثد زصثثادر ا. 

 ثثخا م لثثظ ال ثثإ نلثثحت  ثثإ مثثم زثثغ ىطثثان أجولإ وزدسسثثات اجظبطثثف  ال عثثاون زثثع البظثثظ الثث ردنطثثفالطثثجن اأ
الجراسثات ال ثإ  وزثغ(. 2112 طثاضػ، ، (World Bank, 2007واربثج والمثخ  والسثل  وجثخش وزاد ثا 
( 2118ون، آ ثثخ الظحثثاس نهثث  و )ون آ ثثخ مانثثت دراسثثف نهثث  الظحثثاس و  رجثثع اليهثثا الباحثثث الرثثثخاع البحثثث

ف ذلثثظ  ثثإ دىثثع االق صثثاد  ططثثالسثثطاحطف  ثثإ زحا طثثف زاد ثثا أ زثثااغىلثث  اأالطحا طثثف  إلثث ال ثثإ  ثثج ت 
السطاحطف والحج زثغ االى ثجاع ىليهثا وا طالهثا، وقثج او ثت تلثظ  زااغالػشظإ زغ  ال  ىطلطف ال خويل لأل

شثثخا  ا إلثث الجراسثثف ضثثخورة وضثثع تشثثخيعات زظاسثثبف للعطثثم رهثثا زثثغ اجثثم تصثثػيخ قصثثام الطاحثثف  االضثثا ف 
زظططات الطي طع الطحلإ  إ حطالت ال ػعطف للحلاظ ىلث  الطػاقثع ال خارثطثف وال ثخويل لهثا وتحليثد السثطاحف 

حثثػ   (Fakhoury L and Haddad N, 2016وحثثجاد )  ثثا ػري البثثاح يغ  الجا لطثثف. ازثثا دراسثثف
 مطلثإ والحثجيث  ثإ الحلثاظ لالسث  جام ال إلث جػان  ال خاث الطعطاري والحضخي، زغ الػرثائق والسثيالت م

ضثثخورة اجثثخاع الحلثثاظ الحضثثخي الشثثازم للظسثثطل الحضثثخي  إلثث زخااثثد زثثجيظ إ السثثل  واربثثجم  قثثج  لصثثت 
ال اري إ للطجن واى بار ال خاث الحضخي أساًسا لل  صط  العطخانإ وزشثاريع ال ظططثف  ثإ زخااثد تلثظ الطثجن 

 إلث  اإلضثا ف  ردنطثفنيدت  إ  عس الطثجن األمإ ال ي ع تيا لها وإ طالها مطا جخا  إ الطشاريع ال إ أ
ضخورة ان تمػن  صث  العطثم لطشثخوىات ال صثػيخ  ثحق وجثجولها الدزظثإ واضثًحا وز لقثا ىلطثه رثيغ جططثع 

   .اأشخاف الطش خمف والطه طف  ال صػيخ
ا  طثام اال انهثا لثع تحثا  ثاي ف زخمد زجيظف الطلثخر ال اري طثف والحضثاريف أ ططوىل  الخغع زغ 

أو طجيظثثف نصثثي   ثثإ أي دراسثثف ت صطصطثثف ولثثع يكثثغ لل ردنطثثفزثثغ الطه طثثيغ والط صصثثيغ للسثثطاحف اأ
زعطاريف ل صػيخ زخمد ا الحضخي  إ قائطف تلظ الطشاريع. ان زظصقف زخمد زجيظثف الطلثخر ال ثاري إ 

خيغ لطثا تح ػيثه  ثحق الطعثالع زثغ وال خارثطف تح م  حق زكانف وقثجرا مبيث رثخيف حكع زػقعها وزكػناتها اأ
قثثطع تاري طثثف وديظطثثف ورثقافطثثف وسطاسثثطف تظب ثثق زثثغ أ ثثػ  قجيطثثف تدمثثج  ػيثثف الطجيظثثف ال اري طثثف وىطثثق 
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ىالقف السكان رها وتػرثثق رثجايات نشثػع الطجيظثف وتصػر ثا الحضثاري ىبثخ الثدزغ وتعبثخ ىثغ ىخاقثف الطجيظثف 
 إلثث تبظثثإ زشثثخوم ز مازثثم يهثثجف  إلثث سثثف الخازطثثف وأ ثثال ها. انصالقثثا زثثغ مثثم زثثا سثثبق جثثاعت  مثثخة الجرا

الحلثثثاظ ىلثثث  زخمثثثد زجيظثثثف الطلثثثخر ال ثثثاري إ وتصثثثػيخق ضثثثطغ زظهيطثثثف واضثثثحف وا ثثثجاف زحثثثجدة وتثثثػضإ 
و لثق نقصثف جثح  سثطاحإ ججيثجة ىلث   ارشثف زسث جازف  زكػناته الغخاض سطاحطف واق صاديف واج طاعطف

  ػا ق زع حاجات سكان الطجيظه وضػاحيها.االردن السطاحطف الطحلطف والعالططف وبطا ي
 

 .أهداف البحث

 تصػيخ زخمد زجيظف الطلخر ال اري إ  إ تحقيق اال جاف ال الطف:الجراسف حػ  ت طحػر 
تػجطثثه اال  طثثام نحثثػ زظصقثثف وسثث  زجيظثثف الطلثثخر والطكػنثثف زثثغ زػقثثع اللثثجيغ االرثثثخي وزحصثثف  -

وتصػيخ ثا ل اايثج الثجور ال ثاري إ وال قثا إ  سكف الحجيج والطظصقف الػا لف ريظهطثا للحلثاظ ىليهثا
 الحي شالطا مانت تلظ الطظصقف ساحف وزظصلقا له.

الحلاظ ىل  الطعالع ال خارثطثف وتا يلهثا وتػضطلهثا السث طعا  وضثائن رثقافطثف واج طاعطثف وتخ يهطثف  -
 االس  طار.أو ججيجة تعدز  خص العطم  إ الطظصقف وتعػد  الج م ىل   اح  العقار 

دة الطخمد ال اري إ لػضطل ه الطخمديثف ولثجورق الحضثخي مطكثان جثح  وو ثم رثيغ ز  لثن اجثداع اس عا -
العازثثثف فطثثثه وارثثثخاز الصثثثا ع العطخانثثثإ  زثثثااغالطجيظثثثف زثثثغ  ثثثال  تحسثثثيغ نسثثثطيه الحضثثثخي وتصثثثػيخ اأ

 الق صاديف.وال خارثطف وتا يله لطصبح نقصف جح  للظشاشات االج طاعطف وال قافطف وا رثخيفللطعالع اأ
زقصثثثج سثثثطاحإ أردنثثثإ ججيثثثج زكطثثثم لل ارشثثثف السثثثطاحطف  إلثثث تحػيثثثم الطخمثثثد ال خارثثثثإ لطجيظثثثف الطلثثثخر  -

اييثاد زشثاريع و ثخص إسث  طاريف   شكم ىام و ارشف زحا طف الطلخر  شكم  اص، وزحاولثف ردنطفاأ
  إ الطظصقف.ف الططيدة إيياد زظا ح تسػيكطف للحخف والصظاىات ال قليجي إل زس جازف  االضا ف 

تصثػيخ البظطثثف ال ح طثثف  ثإ زخمثثد الطجيظثثف وإنشثثاع زخا ثق سثثطاحطف حضثثخيف وتا يثم نطثثاذج زثثغ الطبثثانإ  -
ال خارثطثثثثف ل ػضطلهثثثثا  ثثثثإ أغثثثثخاض سثثثثطاحطف وتعديثثثثد ال ظططثثثثف االق صثثثثاديف وتثثثثػ يخ الطيثثثثا  للطسثثثث  طخيغ 

 ات الطحلطف.ل صػيخ زخا ق ججيجة ل جزف الحخمف السطاحطف وتشيطع شخااات الطي طع
تػ يخ البيئف الطظاسبف لجىع ال ظططف الطحلطف والظشثاط االق صثادي  يهثا زثغ  ثال  وضثع الطجيظثف  -

 . حيث تصبح السطاحف  ظاىف رئطسطف  يها ردنطفىل   ارشف السطاحف اأ
 

 .مههحية البحث

جا ثثه، ف واضثثحف ل حقيثثق أ الطلثثخر ال ثثاري إ تحجيثثج زظهيطثث ت صلثث  دراسثثف تصثثػيخ زخمثثد زجيظثثف
وال خارثطثثف  عثثج تحجيثثج ا واجثثخاع ىطلطثثات تػرثطقهثثا  رثخيثثفوال ثثإ تظب ثثق زثثغ زلهثثػم الحلثثاظ ىلثث  الطعثثالع اأ
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و ثثطان ها وإىثثادة تػضطلهثثا رػضثثائن ججيثثجة زظاسثثبف. زثثع اال ثثح  عثثيغ االى بثثار ضثثخورة اال قثثاع ىلثث  
الحضثخيف للػسث  ال يثاري وتصثػيخ رزدي ها ال اري طف وارخاز قططها ال قافطف المازظف  يهثا وإحطثاع البيئثف 

ال خميثثد ىلثثث   إلثثث شثثبكف البظثث  ال ح طثثثف واللػقطثثف وتحسثثثيغ شثثبكف الظقثثثم والطثثخور وغيخ ثثثا.  االضثثا ف 
اسثث غال  السثثاحات واللخاغثثات الحضثثخيف ال ثثإ تد ثثخ رهثثا زظصقثثف الجراسثثف ل لعيثثم نشثثاشات اق صثثاديف 

 رظػد  حق الطظهيطف  طا يلإ:واج طاعطف جاذ ف للدوار وسكان الطجيظف. حيث ت ل ز ا ع 
  يها. رثخيفتحجيج زظصقف الطخمد ال اري إ وتػرثيق الطكػنات والطعالع ال اري طف واأ -
 البحث ىغ الػسائم الالززف ل صػيخ البظطف ال ح طف وتحسيغ ال جزات الخئطسطف  يها. -
ي  الحلثثاظ ىليهثثا وتا يلهثثا وال خارثطثثف ذات الكططثثف ال اري طثثف وتحجيثثج اسثثال رثخيثثفتػرثيثثق الطعثثالع اأ -

 الس طعا  وضائن ججيجة زظاسبف.
 وزظصقثثف وسثث  الطجيظثثف ال يثثاري  رثخيثثفإييثثاد االسثثالي  الطظاسثثبف ل عديثثد ال لاىثثم زثثا رثثيغ الطظصقثثف اأ -

 واالداري وتسهيم ىطلطف الػ ػ  وجح  السكان إليها.
الجراسثف، وتضثطظت اتبثام  تشطم زظهيطف الجراسف العجيج زغ االجخاعات البح طف ل حقيثق ا ثجاف

اسثثالي  البحثثث االس قصثثائإ والػ ثثلإ زثثغ جطثثع الطعلػزثثات واالحصثثائطات الالززثثف وقثثخاعة الط صصثثات 
 الظسثثثطل الحضثثثخي الطعطاريثثثف وتحليثثثم الصثثثػر والديثثثارات الطيجانطثثثف للطػقثثثع والطقثثثا الت الش صثثثطف وتحليثثثم 

 ، شبكف شخر(أراضإف، اس عطاالت وتػرثيق ىظا خق الط  للف )زعالع وزبانإ تاري ط لطظصقف الجراسف
 

 .حدود مهطكة الدراسة

الػاقعثثف  راضثإتثع تحجيثج زظصقثف الجراسثف ل شثطم زػقثع اللثثجيغ االرثثخي وزحصثف سثكف الحجيثج واأ
ريظهطثثا وال ثثإ تح ثثػي ىلثث  زبثثانإ زجيخيثثف الحخمثثف واالنثثارة  ثثإ رلجيثثف الطلثثخر وحجيقثثف الطحصثثف وحجيقثثف 

م العام وزسيج ال ليثم وزسثيج ارثإ  كثخ والبثخ  الطائطثف والسثج الطقثام ىلث  االزيخة ايطان وزيطع الظق
(. وتط ثج حثجود الطظصقثف زثغ 2دونطثا تقخيبثا )الشثكم،  171زسار وادي اللجيغ وبطساحه تبل  حػالإ 

شثارم الطلثظ ىبثجل ال ثانإ  إلث شارم ىطثخ رثغ ىبثج العديثد وشثارم الطلمثف ىلطثاع زثغ اليهثف الغخبطثف 
شارم االزيثخ الحسثغ زثغ  إل لشخقطف، وزغ شارم ارإ حظطلف الظعطان زغ اليهف الشطالطف زغ اليهف ا

 (.4و 3) اليهف اليظػبطف الشكم
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 (: صؾدرة تبيؽ حجون مشظقة الجدراسة واسساء الذؾادرع السحيظة بها.2الذكل )
 .زع تعجيالت الباحث Google Earth ،2118السرجدر: 

 
 

 ظقة الجدراسة واهؼ السعالؼ الترارثية والحزرية فيها.(: صؾدرة تؾضح حجون مش2الذكل )
 .زع تعجيالت الباحث Google Earth ،2118السرجدر: 

 
 

 .الدراسة احلضرية ملهطكة الدراسة

وذلثظ  رهجف رطان الػاقع الحضخي لطظصقف الجراسف وزكػناتها الطعطاريف و صائصها الحضثخيف
ا وارثثخاز الطشثثاام ال  صطصطثثف  يهثثا والعطثثم ىلثث  ل حجيثثج ازكانطثثات تصثثػيخ الطظصقثثف اق صثثاديا وسثثطاحط

 راضإوزلمطف اأ راضإإيياد سبم زعالي ها، وتشطم دراسف ىظصخ االرض والطظاخ واس عطاالت اأ
 وىالقف الطظصقف  الطحط  الحضخي مطا يلإ:

 افطثًا واق صثاديًا،الط ػس  زغ الطجيظف زطا يطظحهثا  عثجًا جغخ  الجراسف  طػقعهاتطيدت زظصقف درض: عشرر ال 
وادي اللثجيغ الثحي  م ىغ سصح البحخ ويطخ زظهثا 711وت طيد الطظصقف  صبػغخافطف زس ػيف نسبطا وتختلع 
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، وزارة ال  صثثثثط  وال عثثثثاون الثثثثجولإالغثثثثجيخ االرثثثثطس شثثثثخقا ) إلثثثث يسثثثثيخ زثثثثغ زختلعثثثثات رحثثثثا  غخبثثثثا 
زظهثثا )حجيقثثف الطحصثثف (. مطثثا ان الطػقثثع  ثثإ زعططثثه زغصثث   صبقثثف تخارطثثف يظبثثت  ثثإ اجثثداع 2116

وىل  اشخاف الػادي( اشثيار زعطثخة زثغ السثخو والميظثا والظ يثم وبعثس الظباتثات العشثبطف الط  للثف. 
ازثثا  الظسثثبف ل خبثثف زػقثثع اللثثجيغ االرثثثخي  هثثإ زثثغ شبقثثف  ثث ػر ملسثثطف )جيخيثثف( وتطهثثخ  يهثثا ىػازثثم 

 ال يػيف وال عخيف  شكم واضح.
حثار اليثاف  ثطلا والبثارد شث اع والخيثاح السثائجة  ثإ ريثاح غخبطثف لزظثاخ الباديثف ا الطجيظثفيسثػد : السشاخ

نطسثثثان، ازثثثا  ثثثإ  ثثثاقإ   ثثثخات السثثثظف –وشثثثطالطف غخبطثثثف وأحطانثثثًا جظػبطثثثف غخبطثثثف، وتط ثثثج زثثثغ شثثثهخ أيلثثثػ  
الطخمثثثد اليغخا ثثثإ الطلمثثثإ،  ،2116، آ  )قثثثازان– الخيثثثاح شثثثخقطف  ثثثحخاويف ورزلطثثثف وتط ثثثج زثثثغ آيثثثار 

، فططثا تبلث  ادنث  درجثف حثخارة  ثلخ °33-°17زثا رثيغ  لحثخارة السثظػيفا(. ويبل  زعثج  درجثات 2118
 إ شهخ ا  فططا يبل  زعج  الخشػبف الظسثبطف زثغ  37زئػيف  إ شهخ مانػن االو  واىل  درجف حخارة 

 (.1999زلع )االنصاري وسالزف،  311% وزعج  سقػط اأزصار السظػيف ال يديج ىغ 31-71
، فباالضثا ف  يهثا راضثإاأ اسث عطاالتتحليثم زظصقثف الجراسثف ال ظثػم الػاسثع  ثإ  : يطهثخدراضياستعساالت ال 

وال خارثطثثف الط ط لثثف  طػقثثع اللثثجيغ وزبثثانإ زحصثثف سثثكف الحجيثثج الحيثثازي وال ثثإ تح ثثم اليثثدع  رثخيثثفالطعثثالع اأ إلثث 
 (:4لشكم، اأابخ زغ زساحف الطػقع يػجج زيطػىف زغ االس عطاالت ال إ ت ل ز  طا يلإ )ا

 ثإ وجثػد زجرسثف اللثجيغ اأساسثطف الطحاذيثف للطحصثف زثغ اليهثف  الط ط ثم االستعسال التعليسي 
 الشطالطف وزجرسف رايف رظت الحسيغ زغ اليهف اليظػبطف الشخقطف. 

 إ وجػد زبانإ وزس ػدىات زجيخيثف ال ثجزات والحخمثف  الط ط م: االستعسال االندراي والخجمي 
 لبلجيف الطلخر.

 الط ط ثثم  ثثإ الطحثثالت ال ياريثثف الصػلطثثف ال ثثإ رظيثثت زثثد خا ىلثث  الصثثخف  ال التجررادري:االسررتعس
 اليظػبإ لطحصف سكف الحجيج الطحاذي لػاجهف شارم الطلظ ىبج ل.

 اليهثف  ثإ  الصثجيقنطخا لػجػد زسيجيغ ارثظيغ  إ الطػقع  طا زسثيج أرثػ  كثخ : االستعسال الجيشي
 .هف اليظػبطفالشطالطف وزسيج ارخالطع ال ليم  إ الي

حجيقف زط جة ىل  شػ  سثكف الحجيثج زثغ اليهثف الشثطالطف )حجيقثف الطحصثف( رثطف السشاطق الخزراء: 
وارض  ارغف تح ػي رخم ان ل يططع الططاق ووادي اللجيغ الحي يطخ زظها، مطا تح ػي الطظصقف حجيقثف 

 .القخا الغخبطف إل ط ػس  ساحف تح ػي زيطع سلخيات للظقم ال إل تخ يهطف لالشلا   االضا ف 
  يها  إ زلمطات راضإالطحجدة  إ الطػقع  ان اغل  زلمطات اأ نطخا لالس عطاالت: دراضيملكية ال 
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 ىازف مػنها تعػد لثجوائخ رسثططف حكػزطثف مثجائخة االرثثار العازثف وبلجيثف الطلثخر المبثخا ووزارة ال خبطثف وال علثطع
زسثدولي ها وقفطثف تعثػد تعج زلمطات وزػقع الطسيجيغ  انها زلمطات  زا ىجا زػقع زحصف سكف الحجيج

، قثازانوزارة االوقاف وال يػجج  إ الطػقع اي زلمطف  ا ف )و لطدسسف ال   الحجيجي الحيازي  إل 
حثثثثػ  زظصقثثثثف الجراسثثثثف  انهثثثثا زثثثثدبل زثثثثغ  راضثثثثإاأ اسثثثث عطاالت(. ازثثثثا فططثثثثا ي علثثثثق ر ػزيثثثثع 2116

السثث عطاالت زثثغ اد( زثثع وجثثػد نسثث  قليلثثه )صثثػلإ والسثثكظإ زثثغ  ئ ثثإ )ج( واالسثث عطا  ال يثثاري ال
(. ازثثا  الظسثثبف الرتلاىثثات الطبثثانإ  ثثإ أ و  - 5 شثثكا :اأاالدرايثثف والجيظطثثف والصثثحطف وال علطططثثف )

اربثثع شػارثثثق زثثع وجثثثػد حثثاالت قليلثثثف جثثجا لطبثثثانإ  إلثثث  هثثثإ ت ثثخاوح زثثثغ شثثا قيغ  الطظصقثثف الطحطصثثف
وضثع و  زظاسث تلام. حيث يشيع  حا ىل  إزكانطف الطحا طف ىل  نسثطل حضثخي تياوزت  حا االر 

  حليثثمزظصقثثف الجراسثف. مطثثا ويبثثيغ الللطبثانإ ضثثطغ   ا ثف ز علقثثف  االرتلاىثثات رظثثاع وشثثخوط أحكثام
االربعيظطثثات زثثغ  إلثث   ثثخات انشثثاع ا زبثثان سثثكظطف وتياريثثف ذات شثثا ع زعطثثاري ز طيثثد تعثثػد وجثثػد 

زظهثثا شثثخاز زعطثثاري ز طيثثد سثثػاع زثثغ الظاحطثثف االنشثثائطف والػاجهثثات وبعثثس  القثثخن الطاضثثإ ولثثبعس
 الحيخ الصبطعإ وغيخق.   إال لا يم الطعطاريف 

 
 ناخل حجون مشظقة الجدراسة. دراضي(: خريظة تبيؽ تؾزيع استعساالت ال أ -5الذكل )

 .زع تعجيالت الباحث 2118، راضإدائخة اأالسرجدر: 
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 ناخل حجون مشظقة الجدراسة. دراضي: تؾزيع يدب استعساالت ال (ب -5الذكل )
 .2118الباحث، السرجدر: 

 
 
 

 الواقع املروري وشبهة املواصالتدراسة 

ل قيطع وضع شبكف الصخر الخئطسطف واللخعطف وزطخات الطشاة واللضاعات الطل ػحف زثغ الظثػاحإ 
ف الجراسثثثف، ومثثثحلظ دراسثثثف الػضثثثع الحثثثالإ البيئطثثثف واليطالطثثثف وتثثثارثيخ الطظصقثثثف الحضثثثخيف ىلثثث  زظصقثثث

لألشيار والظباتات وأرثثاث الشثػارم واإلشثارات، زثغ الظثػاحإ الػضطفطثف واليطالطثف رهثجف إييثاد البثجائم 
والحلػ  للطشاام الطخوريف وتحجيج آلطات رب  ىظا خ الطشثخوم الطق خحثف ربعضثها الثبعس وتحسثيغ 

 زس ػيات الحخمف ريظها.
( 16تظ هثإ رهثا، وزثغ ا طهثا شخيثق رقثع )أو  حة رئطسطف ت  خقها احطانثا تختب  الطجيظف  صخر نا

الحي يخب  الطجيظف  يخش واربج زغ اليهف الغخبطف وبعطان والدرقاع  عج اتصاله  ثالصخيق الثجولإ رقثع 
(. ازثا زثغ اليهثف الشثطالطف  يثخب  الطجيظثف الصخيثق الثجولإ رقثع 6( زغ اليهف اليظػبطثف )الشثكم، 15)
( ان زظصقف الجراسف ت طيد رػقػىها ضثطغ 6دزشق. مطا ويبيغ الشكم )أو  غجاد أو اربج  ( نحػ11)

ال قاع ىجد زغ الصخر الخئطسطف واللخعطف الطارة  إ الطجيظف ووجػد زيطثع السثلخيات  ثالقخ  زظهثا زطثا 
 طظصقثثف الػسثث  ارتباشهثثا الػرثيثثق  إلثث ي ثثطح لسثثكان الطجيظثثف والثثدوار الػ ثثػ  اليهثثا  سثثهػلف  اإلضثثا ف 

ال يثثثاري واإلداري. ازثثثا  الظسثثثبف لػجثثثػد زحصثثثف سثثثكف الحجيثثثج  ثثثإ زظصقثثثف الجراسثثثف وزثثثخور  ثثث  سثثثكف 
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الحجيثثثج زظهثثثا  يدمثثثج الكططثثثف السثثثطاحطف واالق صثثثاديف للطظصقثثثف زثثثغ  ثثثحا اليانثثث ، وتعثثثج حخمثثثف الطشثثثاة 
 ثثا الباحثثث اضهثثخت جخا دراسثثف الػاقثثع الطثثخوري ال ثثإ االػسثثيلف الخئطسثثطف لالن قثثا  لػسثث  الطجيظثثف. وبعثثج 

 العجيج زغ الطشاام الطخوريف ال إ تعانإ زظها زظصقف الجراسف وال إ يطكغ تل طصها فططا يلإ:
وبال الإ حثجوث ا  ظاقثات  ثإ ايثام زعيظثف  ىجم زالئطف سعف  عس الصخر لحيع الطخور ىليها -

 .لصخقاتالطشاة  إ  حق اأو زغ االسبػم و إ ساىات زحجدة زغ الظهار يلطسها السائقػن 
 ىجم ال قيج  الطعاييخ الهظجسطف  إ تظليح  عس الصخر واأر لف الط صصف للطشاة. -
وجثثثػد العػائثثثق الط  للثثثف  ثثثإ الصثثثخر واأر ثثثلف زثثثغ قبثثثم  عثثثس الط ثثثالليغ زثثثغ الباىثثثف الط يثثثػليغ  -

وال يار وأ حا  البسصات ومحلظ زغ االشيار الطدروىف  شكم  ثاشر وأىطثجة المهخبثاع والهثاتن 
اعات زثثثثغ قبثثثثم الطثثثثػاشظيغ زطثثثثا يثثثظعكذ سثثثثلبا ىلثثثث  السثثثثعف الطخوريثثثثف وزسثثثث ػا تثثثثج ق وزثثثغ االى ثثثثج

 الطخمبات ىل  الصخقات.
 ىثثجم اال  طثثام  ططثثخات الطشثثاة واليثثدر الػسثثصطف واأر ثثلف ىلثث  جػانثث  الصخقثثات سثثػاع زثثغ حيثثث -

 االى ظاع  طس ػياتها وزراى ها وزظطخ ا العام.أو ر لها  الطػاد الطظاسبف 
الطظصقثف  إلث قن ىازف زالئطف للطخمبات والحثا الت ال ثإ يطكثغ ان تظقثم الثدوار ىجم تػ خ زػا -

 أزثااغرمثغ سثطاراتهع  ثإ أو الػقثػف ىلث  حثخم الشثػارم وبشثكم ز ثالن  إلث زطا يضصخ السثائقيغ 
 .ططارسف اأنشصف ال ياريف الط  للف عيجة واالن قا  زشطا ىل  االقجام ل

 لطف المافطف  إ  عس الطػاقع والشػارم والططخات واأزقف.ىجم تػ خ اإلنارة اللي -
 ىجم اال  طام  اليسػر وال بارات ال إ تقصع الشػارم والػادي الطار  طظصقف الطشخوم. -

وجػد    سكف الحجيج الحيثازي الثحي يعثج وسثيلف نقثم ز طيثدة مانثت ح ث   إل وتيجر االشارة 
خر وىطان والدرقاع ودزشق إال انهثا ز ػقلثف جدئطثا  ثإ وقت قخي  زس  جزف لظقم الطسا خيغ ريغ الطل

الػقت الحثالإ نطثخا أزثػر ت علثق  صثطانف ال ث  الحجيثجي والعخبثات، ومثحلظ مثان للطثخوف السطاسثف 
 دزشق. إل اال يخة  إ سػريا أرثخ واضح  إ تػقطف تسييخ الخحالت 
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 3212, (: الؾاقع السرودري في مشظقة الجدراسة. السرجدر: الباحث2الذكل )

 
 

 .التوثيل والتكييم

 .والترارثية ومكؾيات السؾقع رثريةالتؾرثيق والتقييؼ للسعالؼ ال 
والطبثثثانإ ال خارثطثثثف الطػجثثثػدة  ثثثإ الطظصقثثثف زثثثغ أجثثثثم  رثخيثثثفتضثثثطظت إجثثثخاع زسثثثح شثثثازم للطعثثثالع اأ

ح اسثالي  الحلثاظ العطخانثإ ىليهثا اتهثا والكثطع المازظثف  يهثا، واق ثخاأ ططتحجيج ا وتقيطع حال ها الخا ظف وتعييغ 
 وتصػيخ ا  طا يعدز زغ دور ا  إ ال اايج ىل   ػيف الطجيظف وأ ال ها وتعديد الحااخة الطكانطف  يها.

وال خارثطثف والحجي ثف رهثجف ال عثخف  رثخيفجخا الباحث دراسف تػرثطكطف لطكػنات زػقع الطشخوم اأأ
 هثا أ طيلطعطاري وحال ها الخا ظثف وحالثف الطبثانإ ووضائلهثا و ىل  الل خات ال اري طف النشائها وشا عها ا

اق خاحثات  إلث ات المازظف رها. حيثث يسثاىج ذلثظ ىلث  تسثهيم الطثف الػ ثػ   ططال اري طف والكطع واأ
حػ  درجات واسثالي  الحلثاظ ىليهثا وتا يلهثا واسث  جازها  ثإ وضثائن ججيثجة تث الئع زثع اسث خاتطيطف 

 إلثث  ثثه. ومانثثت ن طيثثف الجراسثثف ال ػرثطكطثثف وال حليثثم وجثثػد زعثثالع زعطاريثثف ز ظػىثثف تعثثػد الطشثثخوم وأ جا
 طذ   خات تاري طف  ثإ الل ثخة الحجيجيثف والبيدنصطثف واإلسثالزطف الطبكثخة )االزػيثف( والع طانطثف. وفططثا 

 يلإ سخد أ ع الطعالع الطعطاريف  إ زظصقف الجراسف:
  كػناته ىل  الطعالع الخئطسطف ال الطف:: وقج تػزىت زمؾقع الفجيؽ االرثري 
  إلث انشثائها   هثا  ثإ مػنهثا اقثجم رظثاع أنشثر  ثإ  ثحق الطػقثع، وتعثػد   ثخةأ طي: وتمطغ رثريةالقلعة ال 

ر.م(، ومثثان الهثثجف زثثغ رظاع ثثا  ثثػ حطايثثف الصخيثثق ال يثثاري الطسثثط  رثثث  911العصثثػر الحجيجيثثف ال انطثثف )
ثثثػن وزثثثدا  وأدوم)الحصثثثان، مشخيثثثق الطلثثثػ  (. مطثثثا وت  ثثثح 1999 م الػا ثثثم زثثثا رثثثيغ دزشثثثق وزطالثثثظ ىط)

م( ىخضًا، وتبيغ  قايثا اساسثات جثجرانها الط هجزثف 51م( شػاًل و)71القلعف الشكم الطس صيم الحي ا عادق )
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ة المبيثخة  لعم العػازثم الصبط طثف والعبثث ا ثع زيثدات القلعثف االنشثائطف والطعطاريثف زثغ حيثث اسث  جام الحيثار 
والحي ت ياوز ا عاد ا  إ  عس االحطان اا خ زغ ز خيغ  ثإ البظثاع وانهثا مانثت تح ثػي أربعثف أرثخاج رػاقثع 

 (.7الشكم ) رخج واحج  إ مم زاويف زغ زوايا ا اأربع
 

 3212السعسادرية وااليذائية. السرجدر: الباحث,  رثرية(: ميزات القلعة ال 2الذكل )

  
 م(. وقثثج تثثع رظثثاؤق دا ثثم جثثجران 611-م311والثثحي يعثثػد لل ثثخة العصثثخ البيدنصثثإ ): الررجير البيزيظرري

، وي طيثثد ر لا ثثيله الطعطاريثثف اليطيلثثف ويح ثثػي أرضثثطات زخ ثثػ ف  اللسطلسثثاع ذات ز ثثارف رثخيثثفالقلعثثف اأ
ف وال ياريثف ف الطكثان الجيظطثأ ططثزلػنف  الػان زالطف واشكا   ظجسطف ونباتطف ز  للف، حيث يثج  وجثػدق ىلث  

 (.8الشكم )
 

 3212. السرجدر: الباحث, رثرية(: الجير البيزيظي ناخل القلعة ال 2الذكل )

  
 م( وذلثظ 751-م661العصثخ اأزثػي الطبكثخ ) إلث : الثحي تعثػد   ثخة تشثييجق السجسع الدكشي

طانف وتثثثخزطع  عثثثج ان أىيثثثج اسثثث  جام زػقثثثع اللثثثجيغ ا ثثثان  ثثثحق الل ثثثخة  شثثثكم ز مازثثثم واجثثثخاع أىطثثثا   ثثث
وإضا ف العجيج زغ الطبانإ ىلطه، حيث ي مػن  ثحا الطيطثع زثغ غثخف سثكظطف واسثعف وا ظطثف وزطثخات 
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مطثثثا ويبثثثيغ  أ(.2111الط مازلثثثف )الخجثثثػ  والحصثثثان، وغثثثخف  ثثثجزات وزسثثثيج وحطازثثثات وزلحقاتهثثثا 
لمبيثثخة نسثثبطا الطسثثيج مثثان يعثثج انطػذجثثا  خيثثجا للطسثثاجج  ثثإ ذلثثظ الػقثثت وي طيثثد  ا عثثادق ا( ان 9الشثثكم )

م( وججار القبلف الحي زا يثدا  يحث لا  يثدع زثغ واجه ثف ال ثإ تطهثخ اجثداع زثغ x 11م31لحلظ الػقت )
زطيثثدا  الطحثثخا  ذي الد ثثارف والظقثثػش اليصثثطف اأ ثثاذة  اشثثكالها الظباتطثثف والهظجسثثطف وال ثثإ تعثثج ز ثثاال

 .(Labisi, 2015)لجراسف اللغ االزػي والحي يطكغ إىادة رظائه  المازم 
 

 ثث( ضثطغ  974- ثث926: شيجت القلعف  إ ىهج السلصان سلططان القثانػنإ )القلعة العثسايية 
سطاسثثف الجولثثف الع طانطثثف  ثثإ اقازثثف زحصثثات رئطسثثطف ىلثث  در  الحثثاج الشثثازإ السثث  جازها مطخمثثد 
إداري وسثثثثكغ لحطايثثثثف القلعثثثثف وشثثثثخر قػا ثثثثم الحيثثثثاج وال يثثثثار و ثثثثجز هع وتدويثثثثج ع  الطثثثثاع والطثثثثدن 

( انهثا ت  ثح 11)اطثا ويبثيغ الشثكم (.   1999الحصان،  ;2111درادمف، )ف والعالجات واأىال
شثثكاًل زخبعثثًا زغلقثثا ز يهثثا  لخاغاتثثه الطعطاريثثف نحثثػ سثثاحف وسثثصطف زكشثثػ ف نحثثػ السثثطاع يثث ع الثثج ػ  

واسثالي  اليها زغ رػا ف وحيجة زثغ اليهثف الشثطالطف. وزثغ ارثخز زثا يطيثد  ثحا البظثاع تػا قثه زثع شثا ع 
وقثثج أجخيثثت  . مطثثالبظثثاع ال قليثثجي  ثثإ الطظصقثثف ووجثثػد رئثثخ ل يططثثع الططثثاق  ثثإ وسثث  السثثاحف الجا لطثثفا

زثثد خا ىلثث  القلعثثف  عثثس اىطثثا  الحلثثاظ زثثغ قبثثم الط  صثثيغ  ثثإ دائثثخة االرثثثار العازثثف تط لثثت  ثثإ 
نصثثن تيططثثع الحيثثارة الط ظثثارثخة وتثثخزطع اليثثجران الجا لطثثف وال ارجطثثف، وتثثع ر ثثع اليثثجران لغايثثف ز ثثخ و 

(. ويبثيغ اليثجو  2118دائثخة االرثثار العازثف، )تقخيبا زطا اتاح ضهػر زالزح اللخاغات الخئطسثطف  يهثا 
 ( زل صا للجراسف ال ػرثطكطف لطكػنات زػقع اللجيغ االرثخي.1)
 

 (: مخظط السدجج االمؾي في الفجيؽ. السرجدر: حؾلية نائرة االرثادر العامة2الذكل )
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 ضسؽ مكؾيات السؾقع. (2 درقؼ)ية في الفجيؽ. (: القلعة العثساي12الذكل )
 .زع تعجيالت الباحث 2118دائخة االرثار العازف، السرجدر: 

 
 

 3212(: بعض السعالؼ في مؾقع الفجيؽ االرثري. السرجدر: الباحث, 11الذكل )
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 في مؾقع الفجيؽ.  رثرية(: ملخص الجدراسة التؾرثيقية للسعالؼ ال 1الججول )
 .م2118، الباحث :السرجدر

 

اهؼ السعالؼ  الحقبة التادريخية
 السعسادرية

الحالة  اتهسيالقيؼ وال الؾعيفة
 الراهشة

يؾع الحفاظ 
 الحالي

 رثخيفالقلعف اأ العرر الحجيجي
 د اعطف
 تاري طف

 او  رظاع  إ الطظصقف
 أسلػ  رظاع ز طيد

 اس  جام حيارة ض طف
 ال يػجج ز هجزف

 ديظإ الجيخ البيدنصإ البيزيظية
 نط  زعطاري ز طيد

اس  جام اللسطلساع  إ  حلاظ وقائإ ز هجم
 االرضطات

اإلسالمية السبكرة 
 )المؾية(

 أسلػ  انشائإ ز طيد سكظإ الطيطع السكظإ

 وقائإ ز هجم
 ديظإ الطسيج

نقػش ججاريف ىل  زحخا  
 الطسيج

 تخ يهإ الحطازات
حلػ  تقظطف  \تظػم  إ الػضائن 

 للحطازات

 القلعف الع طانطف العثسايية
 ىسكخي 
 د اىإ
  جزإ

حلػ   \نط  زعطاري ز طيد 
 تقظطات انشائطف \ريئطف زس جازف 

 \ز هجم 
 تخزطع جدئإ

 تخزطع جدئإ

 

  ت مثػن زثغ زيطػىثف زثغ الطبثانإ وزلحقاتهثا اللظطثف ال ثإ شثيجت محظة الخط الحجيج الحجازي :
 هثا  ثإ تاايثثج أ طيولغايثف االن، وال ثإ تمطثثغ  1911ا ثان تجشثيغ ال ث  الحجيثثجي الحيثازي زظثح ىثثام 

ف زػقع الطجيظف وزقجرته ىل  االس طخار  إ أداع وضائله ال إ مثان يقثػم رهثا ىبثخ ال ثاربخ مططثخ أ طط
تيثثثاري واسثثث خاحف للقػا ثثثم وغيخ ثثثا، حيثثثث وا ثثثلت الطحصثثثف  كازثثثم زكػناتهثثثا اداع وضطل هثثثا مطحصثثثف 

السثثثظيغ الطاضثثثطف، اال ان االحثثثجاث السطاسثثثطف واالق صثثثاديف رئطسثثثطف ىلثثث  ال ثثث  الحجيثثثجي ىلثثث  زثثثخ 
تػقثن حخمثف القصثار رثيغ الطحصثات العازلثف ىلث  ال ث   شثكم جدئثإ  إلث اال يخة  ثإ الطظصقثف أدت 

(Rjoub and Al-shawabkah, 2017،م2116   وزارة ال  صط  وال عاون الجولإ) . وفططا يلإ
 الطعطاريف الطػجػدة  إ الطحصف: يجرج الباحث و ن أ ع الطكػنات والطعالع

 ثثػ الطبظثث  الثثخئطذ  ثثإ الطحصثثف وي مثثػن زثثغ شثثا قيغ وسثثخدا  واسثث  جم مبشررا انادرة السحظررة  :
 ،الغخاض السكغ واإلدارة واالشخاف ىل  الطحصف وحخاسث ها ولبطثع ال ثحااخ واسث كبا  الطسثا خيغ وغيخ ثا
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طحصثات الخئطسثطف ىلث  ال ث  الحيثازي  ثإ وي طيد شا ع الطبظ  ر شارهه لصثا ع الطبثانإ الخئطسثطف  ثإ ال
الدرقثثاع وىطثثان وزعثثان زثثغ حيثثث ججرانثثه الطبظطثثف زثثغ الحيثثخ الصبطعثثإ الطسثث  خج زثثغ نلثثذ الطظصقثثف 

ل ثارثيخات مطثا يعثػد سثب  اسث  جام القخزيثج  ثإ الطبظث   (.11وسقله زشيج زثغ ال شث  والقخزيثج الشثكم )
-Rjoub and Al  مثثانػا زثثغ األطثثان )شثثا ع العطثثارة اأوروبطثثف مثثػن الطشثثخ يغ ىلثث  تشثثييج ال ثث

shawabkah, 2017ذلظ  ان الطبظ  ي طيد ر يهيدات د اعطف  ا ثف لحطاي ثه زثغ  إل ضا ف (.  اإل
اي اى ثثثجاع  ثثثارجإ مػجثثثػد   حثثثات  ثثثغيخة الحيثثثع  ثثثإ ججرانثثثه )شالقثثثات( ت ثثثطح الخؤيثثثف زثثثغ الثثثجا م 

ه ىبثثخ الثثجرج  ثثإ وسثث  الطبظثث . مطثثا و واشثثالر البثثارود زظهثثا ومثثحلظ السثثخدا  الثثحي يطكثثغ الظثثدو  إلطثث
( وجثثػد ىالزثثات اإل طثثا  وىثثجم الصثثطانف الجوريثثف للطبظثث  وال  خيثث  لثثبعس زكػناتثثه 11يطهثثخ الشثثكم )

اثثثاالرػا  والشثثثبارطظ، وقثثثج اضثثثطلت للطبظثثث   ثثثإ   ثثثخة سثثثا قف زطلثثثف زثثثغ القخزيثثثج والطعثثثجن تغصثثثإ زظصقثثثف 
 لج ان اال ضخ واالرطس.الطج م زغ جهف سكف الحجيج وتع شالع واجه ه الحيخيف  ا

 

 م3212(: مبشا انادرة السحظة في مؾقع الفجيؽ االرثري. السرجدر: الباحث, 11الذكل )

   

 ثثإ زبثثانإ  ثثغيخة نسثثبطا زكػنثثف زثثغ شثثارق واحثثج ز باىثثجة ىثثغ  عضثثها وتقثثع السبررايي الخجميررة  :
الغطثثار  ز عثثجدة مسثثكغ للعطثثا  وزسثث ػدىات لقصثثع، حيثثث اسثث  جزت أغثثخاض ىلثث  از ثثجاد  ثث  السثثكف

لطبظ  الحيخي الجائخي الثحي ( ا ع  حق الطبانإ ا12. مطا ويبيغ الشكم )(12)الشكم،والصطانف وغيخ ا 
( سثثع، 71( از ثثار ويختلثثع ىلثث  زصثثصبف إسثثطظ طف  ارتلثثام )7( أز ثثار ونصثثن  ارتلثثام )4يبلثث  قصثثخق )

لػضثع  دانثات الططثاق السثصح. وقثج اسث  جم الطبظث  سثا قا  إلث وزلحق  ه سثلع زعثجنإ لي سثظ  الصثعػد 
الالززثثف ل دويثثج القصثثار ىظثثج زثثخورق زثثغ الطحصثثف حيثثث ي صثثم  اناريثث  زثثا زالثثت قائطثثف تطثثخ ىبثثخ سثثكف 

وجػد تعثجيالت أجخيثت  إل  االضا ف  (. 2111ال   الحجيجي لليهف اأ خا )الخجػ  والحصان ، 
مانثثت  ػقثثه لػضثثع  دانثثات ىلثث  اليثثدع العلثثػي زثثغ جثثجران الطبظثث ، وزظهثثا إزالثثف الجشثثع الحيخيثثف ال ثثإ 

ىثثجد زثثغ الطظشثثات الصثثغيخة الطلحقثف  طبظثث  الطحصثثف الثثخئطذ ز ثثم  إلث الططثاق رثثجال زظهثثا.  ثثحا  االضثثا ف 
 زبظ  الطخا ق الصحطف وزظصف الطسا خيغ والحجيقف. 
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 3212(: مبايي خجمية النادرة السحظة في مؾقع الفجيؽ االرثري. السرجدر: الباحث, 13الذكل )

   

 تقع ىل  از جاد الحج الغخبإ للطحصف    سكف الحجيج زغ اليهثف الشثخقطف   :العامة الحجيقة
و ثإ االونثف اال يثخة تثع (. 13دونع وتح ػي أشيار زعطخة ومبيثخة ز ظػىثف )الشثكم، 16تبل  زساح ها 

اجثثخاع  عثثس اىطثثا  الحلثثاظ وال صثثػيخ للحجيقثثف ل هي هثثا لالسثث  جام العثثام شثثطلت انشثثاع اسثثػار حػلهثثا 
اشثثثيار ججيثثثجة ور ثثثن زطثثثخات زشثثثاة واضثثثا ف زقاىثثثج وزطثثثالت وتيهيثثثد زالىثثث  رياضثثثطف  وزراىثثثف

 .(2118ساحات وغيخ ا زطا قج ييعلها زقصجًا تخ يهطًا زهطا لسكان الطجيظف وزوار ا )رلجيف الطلخر، 
 

 3212بالسحظة ومكؾياتها. السرجدر: الباحث,  (: الحجيقة العامة السلحقة13الذكل )
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(: ملخص يبيؽ اهؼ السعالؼ السعسادرية في محظة سكة الحجيج حدب الحقبة التادريخية واالسؼ 3الججول )
 ة والحالة الراهشة. هسيوالؾعيفة وال

 م.2118الباحث،  السرجدر:
الحقبة 
 التادريخية

ابرز السعالؼ 
الحالة  اتهسيالقيؼ وال الؾعيفة السعسادرية

 يؾع الحفاظ الراهشة

 العثسايية

 ادراي الخئطسإ الطبظ 
او  رظاع  إ الل خة 
 الحجي ف  إ الطجيظف

 تخزطع جدئإ جيجة

 ال يػجج زقبػلف زبانإ حيخيف  جزإ\سكظإ  الطبانإ ال جزطف
 ال يػجج زقبػلف  تحطيم وتظديم الطظصف

  طانف دوريف جيج شكم زعطاري زطيد  دن وضخ الططاق الطبظ  الجائخي 
  طانف دوريف جيج ىظصخ زطيد ونادر لقصارنقم وسطاحف  ا    سكف الحجيج
  طانف وتيجيج جيج ريئطف وجطالطف تخ يهإ حجيقف الطحصف

 

 السبايي الحجيثة السؾجؾنة في مشظقة الجدراسة. 
 إ الطبثانإ ال ثإ انشثئت حثجي ا وبل ثخات ز  للثف  ثإ الطظثاشق ال ثإ مانثت  ارغثف حثػ  زظصقثف 

الجيظطثثف وال ياريثثف االداريثثف وال علطططثثف وال قافطثثف، وزثثغ  اللثثجيغ والطحصثثف وتظػىثثت اسثث  جازاتها زثثا رثثيغ
مدررجج ابررؾ بكررر الرررجيق ومدررجج ابررراميؼ الخليررل ومجدرسررة ابرري بكررر الرررجيق ومبررايي ارخز ثثا: 

 .ومدتؾنعات نائرة الحركة والخجمات لبلجية السفرق الكبر  وبعض االسؾاق والسحالت التجادرية
 

 .الهتائخ واملهاقشة

 طثثا تح ػيثثه زثثغ  ردنطثثفف تاري طثثف رثثيغ زثثجن الططلمثثف اأأ ططثثجيظثثف الطلثثخر أضهثثخت الجراسثثف ان لط
 إلث حضثارات سثا قف  اإلضثا ف  إلث ذات شثا ع حضثخي وىطخانثإ زطيثد تظ طثإ  أرثخيفزعالع تاري طف و 

كم الطشثثهػرة  ثثإ زحا طثثف الطلثثخر  شثث رثخيثثفوجػد ثثا ضثثطغ االقلثثطع الثثحي يح ثثػي الطثثجن والطظثثاشق اأ
ف ايضثثا زثثغ وجثثػد زخمثثد تثثاري إ ز طيثثد  ثثإ الطجيظثثف يح ثثػي ىلثث  الطعثثالع  ططثثىثثام. وتثثاتإ  ثثحق اأ

الط ط لف  إ زػقع اللجيغ االرثخي وزحصف سثكف ال ث  الحجيثجي الحيثازي. مطثا وبيظثت الجراسثف الحالثف 
حضثثثثخيف الخا ظثثثثف لطكػنثثثثات الطخمثثثثد ال ثثثثاري إ للطجيظثثثثف والطشثثثثاام ال ثثثثإ تعثثثثانإ زظهثثثثا زثثثثغ الظثثثثػاحإ ال

وال خارثطثثف.  رثخيثثفوال  صطصطثثف والطخوريثثف، حيثثث اجثثخا الباحثثث تػرثطقثثا وتقيططثثا اولطثثا لطكػنثثات الطػقثثع اأ
ضثثثخورة تبظثثث  اق ثثثخاح زشثثثخوم تظطثثثػي لػسثثث  زجيظثثثف الطلثثثخر ضثثثطغ اسثثث خاتطيطف  إلثثث و لثثثز البحثثثث 

 ثثالظلع االق صثثادي واضثثحف الطعثثالع تع طثثج سطاسثثف الحلثثاظ ىلثث  تا يثثم الطعثثالع واسثث  طار ا  طثثا يعثثػد 
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تصثػيخ الطظصقثف  طثا يث الئع زثع زكػنثات الطػقثع ل مثػن  إلث والبيئإ ىل  الطجيظف وسثكانها.  االضثا ف 
زعلطا سثطاحطا زسث جازا وجثدعا زثغ  ارشثف االردن السثطاحطف، وذلثظ زثغ  ثال  تلعيثم دور الظشثاشات 

جيظثثف والسثثطاح االجانثث . مطثثا ريظثثت واللعالطثثات ال قافطثثف وال خ يهطثثف وال جزطثثف الالززثثف ليثثح  سثثكان الط
 الجراسف ن ائل ز عجدة  إ زياالت البحث مان زغ ارخز ا زا يلإ:

 :تط لظ زظصقف الجراسف زعالع ذات ارث تاري إ حضاري وشا ع  العالقة مع السشظقة السحيظة
رهثثا  زعطثاري ز ظثثػم زعيظثثف يحطثثم رزثثػزا تخارثطثثف تشثثكم جثثدعًا زثثغ ذااثثخة الطكثثان والسثثكان الثثحيغ ارتبصثثػا

وزظثثاشق زل ػحثثف ذات شاقثثات سثثطاحطف واق صثثاديف مازظثثف، وىلثث  الثثخغع زثثغ ذلثثظ  انهثثا ال تشثثكم أي 
تارثيخ ىل  الطجيظف زغ حيث االرتباط  اللعالطات االق صاديف واالج طاعطف والظشاط السثطاحإ وال قثا إ 

للعالطثثثات  يهثثثا.  ثثثحا  ضثثثال ىثثثغ  قثثثجان ال ػا ثثثم البصثثثخي وال لاىثثثم الليديثثثائإ )الطثثثادي( زثثثا رثثثيغ ا
واأنشثصف ال ياريثف واالج طاعطثف وال قافطثف  ثإ زظصقثف وسث  الطجيظثف وبثيغ زظصقثف الجراسثف ىلث  الثثخغع 
زغ تياور طا وقخبهطا زغ  عضهطا البعس. وقج ىدز  حا االنلصثا  الحضثخي زثا قازثت  ثه البلجيثف 

ع زثغ واجهثف تثاجيخ جثد  إلث م زغ زشثاريع اسث  طاريف أدت  2113وزدسسف ال   الحيازي  إ ىام 
القصثام ال ثاص لبظثثاع زحثا  تياريثف  شثثكم  إلث زحصثف سثكف الحجيثج الطحاذيثثف لشثارم الطلثظ ىبثثج ل 

(. 14شثثػلإ وبصخيقثثف غيثثخ زقبػلثثف زثثغ الظثثػاحإ ال  صطصطثثف والطعطاريثثف مطثثا  ثثػ زبثثيغ  ثثإ الشثثكم )
ىلث  رؤي هثا ىظثج  إ لاع الطشهج الحضخي لطعالع الطحصف ال إ اى ثاد الطػاشظثػن  إل حيث أدا ذلظ 

زخور ع زغ الطظصقثف وىثد  الطظصقثف حضثخيا ىثغ الػسث  ال يثاري للطجيظثف ىثجا ىثغ ال لثػث البصثخي 
 الظاتل ىغ ىجم الخقا ف ىل  تصططع واجهات  حق الطبانإ وىل  االىالنات ال ياريف وغيخ ا.

 ف الحلثثاظ  ططثثأ ال شثثظ ان السثثلصات الطحلطثثف والطي طثثع الطحلثثإ ي طثثان : العررام للسشظقررة الؾضررع
وال خارثطثثف  ثثإ الطجيظثثف ولثثجيهطا القثثجرة ىلثث  ال عازثثم زعهثثا واسثث غاللها اال ان الحاجثثف  رثخيثثفىلثث  الطعثثالع اأ

لديثثثادة جهثثثػد نشثثثخ ال ػعطثثثه وتظطططهثثثا ىلثثث  جططثثثع الطسثثث ػيات الخسثثثططف والشثثثعبطف و ئثثثات  تبقثثث  زاسثثثف
لإ. وىل  الخغع زغ ذلظ ونطخا لعػازثم الطي طع الط  للف سػاع  إ الطجارس واليازعات والطي طع الطح

ف زظصقثف الجراسثف وىثجم أ ططثقصثػرا  ثإ  هثع رثطف ن أاداريف ورثقافطف واج طاعطف ز  للف  ان ال حليم يبيغ 
السثثلصات الطسثثدولف أو ات المازظثثف  ثثإ زكػناتهثثا وزعالطهثثا سثثػاع زثثغ قبثثم السثثكان  ططثثزعخ ثثف الكثثطع واأ

 شثكم واضثثح  ثإ اأوضثثام الط خديثف ال ثثإ زثثخ االرثثار العازثثف(. وقثج انعكثثذ ذلثظ اأالبلجيثثف ودائخة)ىظهثا 
وتثج ػر حالثف الطبثانإ  ثإ زحصثف سثكف الحجيثج وىظا ثخ ا الطعطاريثف  رثخيثفتعانإ زظها زعثالع الطظصقثف اأ

شق ضثعن ارتبثاط السثكان رهثا وتهططشثها وتحثػ  زظثا إلث والطاديف. وقج ادا دلظ وحسث  راي الباحثث 
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زكثثثارق  ثثثحطف غيثثثخ آزظثثثف. ونطثثثخا لعثثثجم وجثثثػد تعلططثثثات رظثثثاع  ا ثثثف  البظثثثاع  ثثثإ زظصقثثثف زخمثثثد  إلثثث زظهثثثا 
حثجوث  إلث الحلاظ ىل  زظصقف الجراسف وتح خم شا عها الطعطاري ال خارثإ  قج ادا ذلثظ  إل الطجيظف تهجف 

ػقثثع اللثثجيغ االرثثثخي تط لثثت ربظثثاع  عثثس ال عثثجيات وال يثثاوزات غيثثخ القانػنطثثف زثثغ قبثثم السثثكان الطيثثاوريغ لط
وتخبطثثثثف الحيػانثثثات الطظدلطثثثف  ثثثالقخ  زظهثثثا، ومثثثحلظ ال شثثثثػق  رثخيثثثفالطسثثثااغ العشثثثػائطف  ثثثإ حثثثخم الطظصقثثثف اأ

طحصثف سثكف الحجيثج ن طيثف البظثاع العشثػائإ للطحثالت البصخي والبيئإ للصا ع الطعطثاري للطبثانإ الطحطصثف  
 (.14مطا  ػ زبيغ  إ الشكم ) (Rjoub, 2018) هال ياريف ىل  حجود ا اليظػبط

 

 محظة سكة الحجيج والتذؾهات البررية فيها. إلا(: صؾدرة تبيؽ واجهات السبايي السزافة 12الذكل )
 م.2118الباحث،  السرجدر:

 
 

 تحثثثجيث شثثثازم لل ثثثجزات  إلثثث اضهثثثخت الجراسثثثف حاجثثثف الطظصقثثثف  :الخرررجمات والبشيرررة التحتيرررة
كف البظ  ال ح طف نطخا لعجم ملاي ها واس طعارها لل صػر الحا ثم  ثإ الطظصقثف الطقجزف زغ البلجيف ولشب

وزيثثثادة الم ا ثثثف السثثثكانطف وتطخمثثثد ال ثثثجزات  ثثثإ الطظصقثثثف القخيبثثثف زظهثثثا. حيثثثث تػجثثثج حاجثثثف لجراسثثثف 
الطػقثثثع زثثثثغ حيثثثثث سثثثع ها وزثثثثجا اسثثثث طعارها للحخمثثثف الطخوريثثثثف زظهثثثثا وتغييثثثثخ  إلثثثث الشثثثػارم الطدديثثثثف 

لي  اال صلاف  يها وزعاليف نقاط ال قثاشع الخئطسثطف ال ثإ تسثب  اززثات زخوريثف  ثإ اتيا اتها واسا
دوار الحسثثثبان( وتقثثثاشع ) عثثثس االوقثثثات  صػ ثثثا تقثثثاشع شثثثارىإ االزيثثثخ حسثثثغ والطلثثثظ ىبثثثج ل 

(. مطثا 15شثارم الطلثظ ىبثج ل )تقثاشع السثكف( مطثا  ثػ زبثيغ  ثإ الشثكم )شارىإ الطلثظ حسثيغ و 
تحثجيث االر ثلف والططثخات وتارثي هثا وتعديثد انارتهثا  طثا يث الئع زثع حاجثات السثكان  إلث وانها تح اج 

حاجثثف زاسثثف الجثثخاع دراسثثف شثثازلف ل حثثجيث شثثبكف الصثثخف وجثثػد  إلثث اطثثا وتيثثجر االشثثارة  .والثثدوار
الصثحإ وشثثبكف تصثثخيف زطثثاق اأزصثار  ثثإ ضثثم زثثخور وادي اللثثجيغ الطػسثطإ زثثغ الطظصقثثف زطثثا قثثج 

 ش اع حجوث فطضانات وانهطارات ليػان  الػادي، ومحلظ تخااع الظلايات واالتخبف ال إيسب   إ زػاسع ال
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 .تيلبها زطاق الػادي ىظج جخيانها  إ الش اع
 

 3212. السرجدر: الباحث, في مشظقة الجدراسة(: وضع الحركة السرودرية 15الذكل )

 
  ػرثطكطثثف ال ثثإ اجخا ثثا الباحثثث لطعثثالع تػ ثثلت الجراسثثف الوالترارثيررة:  رثريررةالحفرراظ الحزررري للسعررالؼ ال 

 ىظصخييغ رئطسيغ  طا: إل ضخورة تقسطع الطشخوم  إل الطػقع االرثخي وزحصف سكف الحجيج تشيخ 
  :اللثثجيغ( وزحصثثف سثثكف الحجيثثج،  رثخيثثفوي ط ثثم  ثثإ الحلثثاظ ىلثث  زح ػيثثات الطظصقثثف اأالحفرراظ(

اري طثف ورثقافطثثف وديظطثف وسطاسثطف تسثاىج  ثإ إىثثادة ات وقثطع تأ ططثوذلثظ لطثا ت ضثطغ  ثحق الطعثثالع زثغ 
الطظصقثثف. حيثثث تشثثطم ىطلطثثف الحلثثاظ وضثثع  صثثف ز مازلثثف تشثثار   ثثإ  إلثث الهػيثثف ال خارثطثثف ال قافطثثف 

رلجيف الطلثخر، دائثخة االرثثار العازثف، زدسسثف ال ث  )اىجاد ا جططع الطدسسات الحكػزطف ذات العالقف 
تشثثطم اسثثالي  الحلثثاظ الط بعثثف  ام ال ثثاص والطي طثثع الطحلثثإزثثع القصثث الحجيثثجي الحيثثازي(  ال عثثاون 

ىالططا مإىادة البظاع وال ا يم وال خزطع واىادة ال ػضطف والصطانف الجوريف للطعالع ال خارثطثف وال ثإ يطكثغ 
ان تساىج  إ تحقيق أ جاف الطشخوم. وزغ ارخز الطعالع ال إ يطكغ اىثادة رظاع ثا زث ال قلعثف اللثجيغ 

ىطثا  ال ثخزطع وال ا يثم فثططكغ ان تشثطم زعثالع زػقثع اللثجيغ االرثثخي  شثكم مازثم،  ثإ ازثا ا الع طانطف 
 حيغ ان زبانإ سكف الحجيج فطق خح الباحث اجخاع تػضطلها  إ زياالت سطاحطف و جزطف.

  :والط ط ثثم ر صثثػيخ زظصقثثف الجراسثثف ل طكيظهثثا زثثغ اح ثثػاع الظشثثاشات ال قافطثثف التظررؾير الحزررري
الطق خحف  طا يظسثيع زثع الظسثطل الحضثخي القثائع وأحطثاع زظصقثف وسث  الطجيظثف  واالج طاعطف وال ياريف

 وجعلها نقصف جح  للطػاشظيغ والسطاح وإىادة الظشاط والحيػيف اليها زغ  ال  زا يلإ:
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  اقازثثف زخمثثد اسثث كبا  الثثدوار والسثثطاح للطظصقثثف ي ضثثطغ قاىثثات ىثثخض وزكاتثث  ادرايثثف وزك بثثف
 ىازف وز حن أرثخي.

 ػاقع زجيخيف الحخمف واالنارة زغ الطػقع.نقم وازالف ز 
  تعديثثثد الهػيثثثف ال ياريثثثثف  ثثثإ الطظصقثثثف وإييثثثثاد أسثثثػار تقليجيثثثف ت ظاسثثثث  واح طاجثثثات الطثثثثػاشظيغ

 والسطاح االجان .
  ازالف الطحالت ال ياريف ال إ اقططت ىل  حخم زحصف سكف الحجيج زغ اليهف اليظػبطف  طحاذاة

 شارم الطلظ ىبج ل.
 ف الطل ػحثثثثف  ثثثثإ زظصقثثثثف الجراسثثثثف إلقازثثثثف حثثثثجائق ىازثثثثف وزثثثثجرجات زل ػحثثثثف اسثثثث غال  الطسثثثثاح

لالح لثثاالت والطهخجانثثات والظشثثاشات ال قافطثثف واالج طاعطثثف وال خ يهطثثف ال ثثإ ت ظاسثث  زثثع قططثثف 
 الطكان وتس لهع ذااخته ال اري طف والجيظطف واالج طاعطف.

 زقثثثف والططثثخات واأر ثثثلف( العطثثم ىلثث  تحسثثثيغ وتا يثثم زحثثاور الحخمثثثف الخئطسثثطف )الصثثخر واأ
 الطحطصف  الطظصقف والطدديف إليها زغ زظصقف الػس  ال ياري واإلداري واأحطاع الطياورة.

  تثثػ يخ ال ثثجزات ال ياريثثف الالززثثف للطظصقثثف زثثع ضثثخورة زخاىثثاة اأغثثخاض السثثطاحطف وال ثثجزات
 .الالززف للطي طع الطحلإ

 
 .املعوقات املتوقعة للبحث

وس  الطلخر يعج تػجهثا ججيثجا  ثإ الطجيظثف، وقثج يػاجثه القثائطػن ىليهثا  تصػيخ سفان تبظإ درا
 زا يلإ: إل زيطػىف زغ الطشاام يطكغ إيعاز أسبارها 

   ف ز ثما ططثتجنإ زس ػا ال صػر االج طاىإ واالق صثادي لطي طثع الطجيظثف وبطثا  الثػىإ لثجيهع 
ث ال قافطثثف والعطخانطثثف ومثثحلظ ىثثجم تلثثظ الطشثثاريع ودور ثثا المبيثثخ  ثثإ الحلثثاظ ىلثث  زعثثالع ال ثثخا

 وجػد الحطايف القانػنطف لليهات القائطف ىل  الطشاريع.
   بطا  الجراسات الظطخيف والعطلطف للطشاريع الطشارهف وشح القجرة الطالطف ل طػيلها اال زغ  ال

 . خا اأ ردنطفدىع  ارجإ اسػة  طا حصم  إ زشاريع تصػيخ زخااد الطجن اأ
 كانات وىجم تػ خ اللخيق الط مازم لجراسف ما ف ز صلبات الطشثخوم وتظليثحق  شثكم شثطػلإ قلف اإلز

زخاحثثثم ززظطثثف وإىصثثثاع اأولػيثثف ل صثثف قصثثثيخة الطثثجا ت بظثثث   إلثث زطثثا يسثث جىإ تقسثثثطع الطشثثخوم 
 زخاحم ززظطف الحقف. إل زظصقف الجراسف وتاجيم الباقإ  زحجدة  إ أزااغتصػيخ زعالع و 

 وجػد ازكانطات  ظطف ومػادر اداريف زد لف إل لجراسف  سب  مبخ حيطه وتشع  زحاورق ت صل  ا 
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الطثثه ىثثجاد دراسثث ه اللظطثثف وتظليثثحق ضثثطغ  صثثف شػيلثثف الطثثجا و ثثحا زثثا تل قثثخ و بثثخات  ظجسثثطف إل
 اػادر البلجيف  إ الػقت الحالإ.

 

 .التوصيات
 :اتإيػ إ البحث زا ي

  رثخيثفبطجيظثف الطلثخر وتاري هثا وزعالطهثا اأف الطلخر  شثكم ىثام و  طحا طتشيطع الجراسات ال إ ته ع 
 وال خارثطف وىل  اال ز زػقع اللجيغ االرثخي وزحصف الطلخر ىل  ال   الحجيج الحيازي.

 ضخورة تما م جهػد ما ثف اليهثات الخسثططف وال ا ثف وزدسسثات الطي طثع الطحلثإ النيثاح زشثخوم 
وذلثثظ زثثغ  ثثال  اال ثثح  عثثيغ االى بثثار تسثثييم ور ثثج  تصثثػيخ زخمثثد زجيظثثف الطلثثخر ال ثثاري إ،

الطبثثثانإ ال خارثطثثثف القائطثثثف  ثثثإ الطجيظثثثف لجراسثثث ها وتصثثثظطلها وتحجيثثثج أولػيثثثات الطحا طثثثف ىليهثثثا 
 ودزيها ضطغ زشخوم ال صػيخ ل عديد البخازل السطاحطف  إ الطجيظف.

   اد ثا  زغ  ال  تصػيخ ز ص  تظطططإ شطػلإ لطظصقف الجراسف والطظصقف الطحطصف رها وذلظ
زػضػم  ظاىف السطاحف ال قافطف والجيظطف ىل  أنه ىازم زساىج  إ ال ظػيع االق صادي الحي 

 يي  أن ي جم ال ظططف الشازلف لطجيظف الطلخر.
  االسثثث لادة زثثثغ ال بثثثخات الطحلطثثثف والعالططثثثف  ثثثإ زػضثثثػم الحلثثثاظ وال صثثثػيخ للطظثثثاشق ال خارثطثثثف

رات واس ضثثا ف  بثثخاع  ثثإ  ثثحا الطيثثا ، وذلثثظ لبظثثاع هثثا سثثطاحطا زثثغ  ثثال  تبثثاد  الديثثاوتػضطل
 القجرات اللظطف للمادر االداري واللظإ  إ رلجيف الطلخر.

 
 :اهلوامش

البظثاع العثالإ، وقثج جثاع ذمثخ أو ( ماللجيغم  ػ االسثع القثجيع لطجيظثف الطلثخر، ويعظثإ القصثخ الطشثيج 1
 )الباحث( اسع اللجيغ  إ ىجة زخاجع تاري طف وجغخافطف.

اأزيثخ ىبثج قبثم ىج ا جار تلثػيس أراض الطلثخر لهثع زثغ الطلخر زغ الحضثخ  زجيظف و ع او  زغ اس ػشغ ( 1
الطغثثثخ  العخبثثثإ وزثثثغ أ ثثثػلهع زثثثغ  إلثثث قثثثجزػا زثثثغ اليدائثثثخ وليبطثثثا. وسثثثطػا  الطغاربثثثف نسثثثبف  ثثثإ ذلثثثظ الػقثثثت حيثثثث اأو  ل 

 إو  رئطذ زظ    لبلجيف الطلخر )ىلثأزظهع مان وجلإ، و اإ واأ  مآد ع وأ  الشخيف والباشا وا آ ىائالتهع:
 )الباحث( .(هىارجي
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  .املراجع
 :باللغة العربيةالسراجع 

  الطػقع االلم خونثإ لثػزارة ال قا ثف االرنطثفhttp://www.culture.gov.jo/node/60947 \ 
 2119\8\26تع االق باس ر اريخ 

 .2118. ردنطثفزظشثػرات وزارة ال قا ثف اأ الطعانإ، سلصان. نقػش ىخبطف شطالطف زغ  اديثف الطلثخر. 
 ىطان.

  .حػلطثف مختادرات مؽ الشقؾش والكتابات السكتذفة في السفرق ومعرانالحصان، ىبج القثادر .
 .، دائخة االرثار العازف2116، 51دائخة االرثار العازف، الطيلج 

 الطل ز ال ظليحي  اللغف العخبطف. وزارة 2115 – 2111الػشظطف للسطاحف للسظػات  االس خاتطيطف / 
 .11ص:  USAIDالسطاحف واآلرثار و

 نصاري نطيخ وسالزف الطاس. الطثػارد الطائطثف  ثإ الطلثخر. زثدتطخ آ ثار ال ظططثف االق صثاديف الا
 .جامعة آل البيت 1999واالج طاعطف  إ زحا طف الطلخر 

  رثثار والسثطاحف وواقثع الحثا   ثإ زحا طثف زاد ثا. زدسسثفآلخون. ورقف سطاسثات االظحاس نه  وآ 
 ، ىطان2118 خيجرير ايبخت، زك   ىطان 

 طاضػ، ارخالطع. ماس عادة اللخص الضائعف  إ القصام السثطاحإ اأردنثإ. تقخيثخ حثػ  أ ثع القضثايا  
 .عيالسجلس االقتراني االجتسا 2112االق صاديف واالج طاعطف  إ اأردنم. 

 (.11وتعجيالتهم، الطادة رقع ) 2111( لسظف 46، منطام ال قسططات اإلداريف رقع )ردنطفال شخيعات اأ 
 (، 3) 1994جازعثف آ  البيثت.  مجلة الزهرراءمالطلخر جػ خة الباديفم،  ،الحصان، ىبج القادر

 .191ص
 حؾلية م، 2111-1991ر ىثام  إ الطلخ  رثخيفلطف لل ظقيبات اأمن ائل أو  ،الحصان، ىبج القادر

 .13-5( 45) 2111. نائرة االرثادر العامة
  ،أرثريرةمحافغة السفرق ومحيظها عبر درحلة العررؾدر/ ندراسرات ومدرؾحات الحصان، ىبج القادر 

 .43( ص: 1999، ىطان، )ردنطفوزارة ال قا ف اأ ،ول ، الصبعف اأميجايية
 زجيظثف المثخ   زػاقع ال خاث العطخانإ/ ال حجيات والطعػقات/ حدبر، زخ ت، مال ظططف السطاحطف  إ

، الططلمثف يجوة التراث العسرايي الؾطشي وسبل السحافغة عليه وتشسيتره سرياحياحالف دراسطفم،  –
 م.2113 العخبطف السعػديف.

 م.1952الهاشططفم،  ردنطفدائخة االحصاعات العازف، مال عجاد السكانإ للططلمف اأ 

http://www.culture.gov.jo/node/60947
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  والطسثثاحف، ماشثثن  ثثالقخا واالحثثػاض دا ثثم الططلمثثف وزسثثاحاتهام. الطػقثثع االلم خونثثإ: راضثثإاأدائثثخة 
Https://Www.Dls.Gov.Jo/Ar/Dlsdocuments/Report_Distance_Of_Village.P

df 3\8\2118. 
  ادمثثف،  ثثالح: مسثثكف حجيثثج الحيثثاز )ججلطثثف ال حثثجي والظيثثاح( قثثخاعة تاري طثثف  ثثإ زيخيثثات در

 .23(، ص3) 5، 2111، مجلة البيانمم، 1918–1911/ ث1326–1318العطم 
 ردن، قلعثثف اللثثجيغ/ الخجثثػ ، ىبثثج الطييثثج  الحصثثان، ىبثثج القثثادر، مالعطثثارة االسثثالزطف الع طانطثثف  ثثإ اأ

 .55، ص2111لل اريخ واالرثار،  ردنطفزإ نطػذجاًم، الطيلف اأالطلخر ىل  در  الحاج الشا
  ىطان.2119، ردنطفالطػس ، سلططان. ازارة شخقإ اأردن. زظشػرات وزارة ال قا ف اأ . 
  الخجثثػ  ىبثثج الطييثثج، متصثثػر العطثثخان وال يطعثثات الحضثثخيف ىلثث  از ثثجاد زحصثثات ال ثث  الحجيثثجي

السرتتسر الرجولي العا رر "ترادريد برالن الذرام" التشغيسرات العثساييرة  ."الحيازي  إ زحا طثف الطلثخر 
 .ردنطفاأ، اليازعف 2117. م12هر/12وتظبيقاتها في بالن الذام في القرن 

  .م1251-1231السفرق وجؾادرها في عهج السلػ الستسرس عبرج ب برؽ الحدريؽ,  الح قثازان. 
 .. ىطان2116

 م، 2116- 2113، مالبخنثثثازل ال ظطثثثػي لطحا طثثثف الطلثثثخر لألىثثثػام وزارة ال  صثثثط  وال عثثثاون الثثثجولإ
 م.2113

  زسثػدة نهائطثفم. 2121 – 2118وزارة السطاحف، مال صف االس خاتطيطف لػزارة السثطاحف واآلرثثار 
 .. ىطان2118اانػن ال انإ 

  :الطػقثثثثع االلم خونثثثثإ: . 2017و  2015و 2111و 2009دائثثثثخة االحصثثثثاعات العازثثثثف. لألىثثثثػام
[http://Www.Mota.Gov.Jo. 

  .االلم خونثإ: م. الطػقثع . قسع نطع الطعلػزات اليغخافطف2118الطخمد اليغخا إ الطلمإ االردنإ
http://www.rjgc.gov.jo/default.aspx?lang=ar. 

  .ال قخيخ السظػي للط ص  الشطػلإ لطجيظف الطلخر. االردن2015رلجيف الطلخر .. 
  .ػي للط ص  الشطػلإ لطجيظف الطلخر. االردن. ال قخيخ السظ2118رلجيف الطلخر. 
 

 .السراجع باللغة االيجليزية
 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017. 

Klaus Schwab. available online at [http://reports.weforum.org/travel-and-

tourism-competitiveness-report-2017/ranking/] 

https://www.dls.gov.jo/Ar/Dlsdocuments/Report_Distance_Of_Village.Pdf
https://www.dls.gov.jo/Ar/Dlsdocuments/Report_Distance_Of_Village.Pdf
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