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بناء  في  املتواصل  العطاء  من   
ً
عاما وستون  تسٌع   

الدولة األردنية نحو التقدم واإلزدهار بهذا الوطن، 

العربية  الثورة  إنطالق  منذ  املشّرِف  التاريخ  ومن 

 
ً
مرورا علي،  بن  الحسين  الشريف  بقيادة  الكبرى 

بامللوك األطهار من بني هاشم : عبدهللا األول، طالل، 

، واستكمال هذه 
ً
ثراهم جميعا الحسين طيب هللا 

امللك  األعلى  القائد  جاللة  سيدي  بقيادة  املسيرة 

هللا  حفظه  املعظم  الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا 

ورعاه، الذي يقود هذا الوطن بكل ثقة وإقتدار نحو 

معارج الرقي والرفعة والسمو واالمن واألمان .

 في سبيل تقدم 
ً
  نعم لم تألو قيادتنا الهاشمية جهدا

في  التنموية  القطاعات  لكل  ودعمها  الوطن،  هذا 

 على الجميع اإلرتقاء ملستوى 
ً
اململكة و لهذا بات لزاما

طموحات وتطلعات تلك القيادة الفذة، واإلستفادة 

القصوى من التقدم العلمي والتقني خدمة ألغراض 

املواطن  فيه خير  ملا  الوطني  املستوى  على  التنمية 

األردني.

)الرابع  الجديد  العدد  هذا  إصدار  يأتي    

والعشرين( من مجلة املقياس العلمية التي دأب 

في  إصدارها  على  األردني  امللكي  الجغرافي  املركز 

غمرة احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية ُبعيد 

التي  الذكرى  هذه  والستين،  التاسع  استقاللها 

يبتهج بها األردنيون في الخامس والعشرين من آيار 

من كل عام، حيث كان للقيادة الهاشمية الحكيمة 

 
ً
 وبارزا

ً
 متقدما

ً
كل الفضل في منح هذا البلد دورا

 
ً
 طيبة

ً
 وسمعة

ً
 لتتبوأ مكانة متقدمة

ً
 ودوليا

ً
عربيا

ُيحتذى   
ً
وإجتماعيا  

ً
أمنيا  

ً
ومرموقة،واستقرارا

جعل  الذي  األمر  بالعواصف،  ينوُء  محيٍط  في 

 في الدفاع 
ً
 وفعالية

ًّ
منه البلد العربي األكثر ُجرأة

العربية  األمة  وعن  السمح،  الحنيف  ديننا  عن 

أعداء  ومواجهة  العادلة،  وقضاياها  واإلسالمية 

الحياة والسالم والكرامة اإلنسانية من أصحاب 

الفكر التكفيري املتطرف، واألردن كان وما يزال 

 لألشقاء العرب 
ً
 آمنا

ً
 ألحرار العرب، ومالذا

ً
موئال

باستضافته ماليين الالجئين منهم.

كلمة العدد
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امللكي يدرك أهمية إستيعاب ما   واملركز الجغرافي 

يطرأ من تقدم وتطور وتحديث في العمل املساحي 

الفنية  القدرات  تطوير  في  للمساهمة  والخرائطي، 

اململكة،  في  واملدني  العسكري  للقطاعين  خدمة 

الرقمية،  واملعلومات  التقني  الصعيد   على 
ً
وخاصة

ف مع الواقع العالمي الراهن، مع اإلشارة إلى أن  للتكيُّ

سعي املركز لم يقتصر فقط على النواحي اإلنتاجية، 

 على النواحي العلمية والبحثية والتدريبية، 
ً
بل ايضا

لتدريس  اإلقليمي  للمركز  إستضافته  بعد  وخاصة 

علوم وتكنولوجيا الفضاء لدول غرب آسيا وبمظلٍة 

لألمم  التابع  الخارجي  الفضاء  أكاديميٍة من مكتب 

الجغرافي  املركز  ترؤس  إلى  باإلضافة  هذا  املتحدة، 

للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية، واعتباره 

العاملية  والفنية  العلمية  الروابط  في   
ً
فّعاال  

ً
عضوا

ذات العالقة وطبيعة العمل واإلختصاص .

 كما جاء فوز املركز الجغرافي بمسابقة أفضل وحدة 

لعام  املدنية  الخدمة  دوائر  في  بشرية  موارد  إدارة 

 ،
ً
مؤخرا املدنية  الخدمة  ديوان  مها 

ّ
نظ التي   2015

املدنية  الخدمة  في  املثالي  املوظف  بجائزة  وفوزه 

 لرحلة 
ً
للسنوات الثالثة االخيرة على التوالي، تتويجا

التميز التي بدأها و لن ينفك عن السير في خطاها، 

ستبقى  املؤسسة  هذه  بأّن  أعيننا  نصب  واضعين 

بفضل هللا، والدعم املوصول من قيادتنا الهاشمية 

مجال  في  الدوام  على   
ً
رائدة الوزراء،  رئيس  ودولة 

عملها، ملا فيه خير وطننا العزيز وقواتنا املسلحة/ 

الجيش العربي، في ظل راعي مسيرتنا املباركة سيدي 

جاللة القائد األعلى امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين 

املعظم حفظه هللا ورعاه.
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 وكانت اململكة الأردنية الها�س����مية من الدول العربية ال�سّباقة 
يف هذا املجال ، فقد ت�س����ّكلت جلنة للنظر بالأ�س����ماء اجلغرافية 
يف الع����ام 1984مبوج����ب ق����رار جمل�����س ال����وزراء  رق����م 568  
كت����اب رق����م 3674/1/11/66 تاري����خ 1984/4/14 م ،  

وا�ستمرت للعام 1986 م وكانت موؤلفة من :
• معايل وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية .	
• معايل وزير الأ�سغال العامة .	
• معايل وزير الثقافة وال�سباب والآثار.	
• مدير عام دائرة الأرا�سي وامل�ساحة .	
• مدير عام املركز اجلغرايف الأردين	
• من����دوب ع����ن كل م����ن اجلامع����ات الأردني����ة )الأردني����ة ، 	

الريموك، موؤتة( .
وكانت مهامها :

 امل�سميات القائمة يف الأردن وفل�سطني .. 1
 اإظه����ار الوجه احل�س����اري ل����الأردن من خالل . 2

و�سع الأ�سماء اجلغرافية املنا�سبة .
ويف العام 2000  وبجل�سة جمل�س الوزراء رقم )3976 (،  مت 
اإع����ادة ت�سكيل اللجن����ة لت�سم خمت�سني ومعني����ني وتتاألف من 

مندوبني من :
• املركز اجلغرايف امللكي الأردين .	
• وزارة الداخلية .	
• وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية .	
• وزارة ال�سياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة .	

اهلامشية    األردنية  اململكة 
واألمس����������اء اجل���غ���راف���ي���ة

• وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والبيئة .	
• دائرة الأرا�سي وامل�ساحة.	
• جممع اللغة العربية.	
• اأع�س����اء م����ن القط����اع الع����ام واخلا�����س مبوافق����ة رئا�سة 	

الوزراء.
ث����م اأ�سيف����ت اأمان����ة عم����ان الك����رى، وزارة الأ�سغ����ال العام����ة 

والإ�سكان، �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة.
على اأن يكون مقرها الدائم يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين، 
وميكنه����ا الإ�ستعانة مبخت�سني يف جمال عمله����ا، ويوكل اإليها 
كل ما له عالقة بالأ�سماء اجلغرافية يف الأردن .ويراأ�س اللجنة 

مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
واجبات اللجنة :

• توحيد كتابة الأ�سماء اجلغرافية يف الأردن .	
• اإدامة فهر�س الأ�سماء اجلغرافية الأردنية ون�رشه .	
• التن�سي����ب لرئا�سة ال����وزراء بالأ�سم����اء املقرتحة والبديلة 	

لأ�سماء املواقع اجلغرافية التي يوافق على تغيريها ، اأو 
عند اإطالق اأ�سماء ملواقع ل اأ�سماء لها .

• اعتم����اد نظ����ام كتاب����ة الأ�سم����اء اجلغرافي����ة باحل����روف 	
الرومانية )الرومنة( اأو الأ�سماء غري العربية باحلروف 

العربية.
• البديل����ة 	 اجلغرافي����ة  لالأ�سم����اء  معلوم����ات  بن����ك  توف����ري 

وال�سه����داء  التاريخي����ة  الأح����داث  ت�س����م  اجلدي����دة  اأو 
وال�سخ�سي����ات ال�سيا�سية والأدبي����ة والتي لها دور بارز 

يف احلياة الجتماعية الأردنية.
• متابع����ة ما ي�ستجد يف ال����دول العربية والعامل فيما يخ�س 	

الأ�سماء اجلغرافية .   

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

تنبهت معظم الدول يف العامل اإىل اأهمية الأ�سماء اجلغرافية يف ما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها، 
فاأولته���ا العناي���ة الكب���رة وخ�س�ست معظم دول العامل جل���ان اأو رواب���ط اأو جمعيات لتعتني 

بهذه امل�سميات اجلغرافية لأهمية املو�سوع.
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وقد �ص��در بلغ ر�ص��مي من رئا�ص��ة الوزراء يحمل الرقم 23 ل�صنة 
2001 ، مت تعميمه و�صدر باجلريدة الر�صمية هذا ن�صه:

مندوب وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان.. 7
مندوب �سلطة منطقة العقبة الإقت�سادية.. 8
مندوبون املركز اجلغرايف امللكي الأردين.. 9

مندوب اأمانة عمان الكرى.. 10
اأع�ساء م����ن القطاعني العام واخلا�س مبوافقة . 11

رئا�سة الوزراء.
رئي�س اللجنة : مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين.

اخت�صا�صات رئي�س اللجنة :
الإ�رشاف على جميع اأعمال ون�ساطات اللجنة.. 1
يرتاأ�����س اجتماع����ات اللجن����ة وُيوج����ه الدع����وة . 2

لجتماعاتها .
اخت�صا�صات نائب رئي�س اللجنة:

اإلي����ه . 1 يوكله����ا  الت����ي  بالأعم����ال  القي����ام  يت����وىل 
الرئي�س.

ينوب عن الرئي�س يف حالة غيابه .. 2
اخت�صا�صات اأمني ال�صر :

تدوين وقائع جل�سات اللجنة .. 1
الإ�رشاف على حفظ ال�سجالت وتنظيمها.. 2
متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.. 3
التمهيد لإجتماعات اللجنة .. 4

�صلحيات اللجنة :
ال�ستعان����ة مب����ن ت����راه منا�سب����ًا م����ن اخل����راء . 1

واملخت�سني من القطاعني العام واخلا�س.
طل����ب اإلغ����اء اأو وق����ف اإ�ستخ����دام اأي اأ�سم����اء . 2

جديدة اإىل حني اإجازتها من اللجنة .
ن�رش املق����الت والبحوث والدرا�سات والكتب ، . 3

واإقامة املوؤمترات واملعار�س وعمل املل�سقات، 
املق����روءة  الإع����الم  م����ن و�سائ����ل  والإ�ستف����ادة 
وامل�سموع����ة واملرئي����ة، للتوعي����ة مبه����ام اللجنة 

واأعمالها يف جمال الأ�سماء اجلغرافية .
القيام بدرا�سات ميدانية وبحثية عند احلاجة.. 4
التو�سي����ة ب�س����م اأع�ساء ج����دد ) موؤ�س�سات اأو . 5

اأف����راد( اأو ا�ستبدال اأع�س����اء عاملني باآخرين، 
ومبوافقة رئا�سة الوزراء.

لألسماء  الوطنية  للجنة  الداخلي  النظام 
الجغرافية في اململكة األردنية الهاشمية :

تعريفات :
• اللجنة : اللجنة الوطنية لالأ�سماء اجلغرافية .	
• الإ�س����م اجلغ����رايف: اأ�سم����اء البلدان وال�س����وارع واملواقع 	

واملعامل اجلغرافية.
• املقر:مقر اللجنة وهو املركز اجلغرايف امللكي الأردين.	
• الرئي�س:رئي�س اللجنة الوطنية لالأ�سماء اجلغرافية.	
• نائ����ب الرئي�س:نائ����ب رئي�����س اللجن����ة الوطني����ة لالأ�سماء 	

اجلغرافية.
• لالأ�سم����اء 	 الوطني����ة  اللجن����ة  �����رش  ال�رش:اأم����ني  اأم����ني 

اجلغرافية.
اأع�صاء اللجنة:

مندوب وزارة الأوقاف .. 1
مندوب وزارة الداخلية .. 2
مندوب وزارة ال�سوؤون البلدية.. 3
مندوب وزارة ال�سياحة والآثار/ دائرة الآثار  . 4

العامة.
مندوب دائرة الأرا�سي وامل�ساحة .. 5
مندوب جممع اللغة العربية .. 6

بالغ رسمي رقم ) 23 ( لسنة 2001
بالأ�سم����اء  يخت�����س  م����ا  مرجعي����ة  توحي����د  لغاي����ات   (
اجلغرافي����ة، على جمي����ع الوزارات والدوائ����ر احلكومية 
واملوؤ�س�س����ات الر�سمية واجلهات ذات العالقة عند اإطالق 
اأ�سم����اء جديدة، اأو تغيري اأ�سماء حالية، اأو كتابة الأ�سماء 
باحل����روف العربي����ة واحلروف الروماني����ة،  �سواء كانت 
هذه الأ�سماء اأ�سماء بلدان اأو �سوارع اأو مواقع، الرجوع 
اإىل اللجن����ة الوطني����ة لالأ�سماء اجلغرافي����ة، بحيث ي�سبح 
م����ا ي�سدر عنه����ا هو الإ�سم اجلغ����رايف املعتمد متوافقا مع 

تو�سيات خراء هيئة الأمم املتحدة يف هذا املجال( .
2001/10/3
رئي�س الوزراء
املهند�س علي اأبو الراغب
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اآلية عمل اللجنة :
تنظر اللجنة يف اجتماعاتها الدورية اأو الطارئة . 1

يف الطلب����ات واملعامالت املحول����ة لها واخلا�سة 
بتغي����ري اأ�سم����اء جغرافي����ة اأو اإط����الق اأ�سم����اء 

جديدة ملواقع ل اأ�سماء لها .
تخت����ار اللجنة الأ�سم����اء اجلديدة املقرتحة بناء . 2

على الأ�س�س التي اعتمدتها اللجنة .
املقرتح����ة . 3 اجلدي����دة  الأ�سم����اء  اللجن����ة  ترف����ع 

لرئا�س����ة الوزراء لتخ����اذ الإج����راءات الالزمة 
وفق القوانني والأنظمة اخلا�سة بذلك .

الأ�ص�س العامة للأ�صماء اجلديدة:
اأن ل يكون الإ�سم مكررًا .. 1
اأن ل مي�����س ال�سع����ور الوطن����ي اأو الدين����ي اأو . 2

الذوق العام .
اأن ل ُيث����ري ح�سا�سي����ة �سيا�سي����ة اأو عرقي����ة اأو . 3

دينية اأو ع�سائرية .
اأن ل يرتب����ط با�سم ع�سرية اأو عائلة اأو �سخ�س . 4

ل يتوافق مع ما ُذكر يف واجبات اللجنة .
الأردن . 5 بتاري����خ وثقاف����ة  ل����ه �سل����ة  يك����ون  اأن 

والعاملني العربي والإ�سالمي .
عن����د اإط����الق اأ�سم����اء حم����ددة ملواق����ع معين����ة ، . 6

يراع����ى الآت����ي : ا�ست�س����ارة �س����كان املنطق����ة ، 
والإتف����اق معه����م ق����در الإم����كان ح����ول الإ�س����م 
اجلديد ، وبحي����ث ل يتعار�س مع الأ�س�س التي 

اعتمدتها اللجنة .
التعرف على �سف����ة املوقع اجلغرافية اأو �سفة . 7

مكان قريب منه .
يثّب����ت املقطع املوائم من الإ�سم ، اإذا كان ال�سم . 8

يتكون من اأكرث من مقطع .
ينظر يف بن����ك معلومات الأ�سماء اجلغرافية من . 9

اللجنة لختيار الإ�سم املنا�سب .
تف�سيح حروف الإ�سم .. 10
ُيَف�ّسح بناء الإ�سم .. 11

اجتماعات اللجنة :
جتتمع اللجن����ة دوريًا يف يوم من الأ�سبوع من كل �سهر ، . 1

وتعقد اجتماعات طارئة كلما دعت احلاجة.
يك����ون الجتماع قانونيًا اإذا ح�رش ن�سف الأع�ساء زائد . 2

واحد.
ت�س����اوت . 3 واإذا   ، بالت�سوي����ت  قراراته����ا  اللجن����ة  تتخ����ذ 

الأ�س����وات ترجح كفة املجموعة التي يوجد فيها الرئي�س 
اأو نائبه يف حالة غيابه .

تعقد اللجنة اجتماعاتها يف مقرها ، اأو يف اأي مكان تتطلب . 4
طبيعة مرحلة من العمل ذلك .
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إجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في املركز الجغرافي امللكي األردني
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مت غ���زو الف�س���اء اخلارج���ي باإط���اق منظوم���ة م���ن الأقم���ار ال�سناعية مبختل���ف املجالت 
املختلف���ة منه���ا الأقمار اخلا�س���ة بالإت�سالت والأقم���ار اخلا�سة اجلاذبي���ة الأر�سية و درا�سة 
املحيط���ات والبيئي���ة وامل���وارد الطبيعية واأقمار ال�ست�س���عار ع���ن بعد والأقمار الع�س���كرية 
...ال���خ  ويف هذة املقال تنح�س���ر يف منظومة الأقمار ال�س���ناعية من ن���وع  GPS، حيث قام  
المري���كان بتطوي���ر تقنية جديدة ت�س���مى دوبل���ر Doppler ثم تقنية الأقمار ال�س���ناعية 
GPS،  ث���م ق���ام الإحت���اد ال�س���وفيتي �س���ابقا بتطوير تقنية جدي���دة ت�س���مى Glonass ثم قام 

الوروبي���ن بتطوي���ر منظومة اأقمار �س���ناعية قاليليو Galileo، ثم قام ال�س���ينيون بتطوير 
منظومة اأقمار �س���ناعية ت�س���مى بي���دو Beidou،  ثم منظومة الأقمار ال�س���ناعية  اليابانية 
ثم منظومة الأقمار ال�س���ناعية الهندية و ل يزال غزو الف�س���اء  اخلارجي قائما مبنظومات 
اأقمار �سناعية مبختلف امليادين، و يعرف موقع كل قمر �سناعي بدورة املدار والبعد عن 

م�ستوى �سطح البحار و ن�سف قطر املدار و�سرعة القمر ال�سناعي يف مداره.

تاريخ األقمار الصناعية:
من  1957 اإىل 1970 

 م����ن خالل الأقم����ار ال�سناعي����ة مت قيا�س تفلط����ح الأر�س  
f /1 = 298.3 قام����ت IGN  برب����ط ال�سبكة اجليوديزية 

الفرن�سية بال�سبكة اجليوديزية اجلزائرية 1962.
من1970 اإىل 1980

• ق����ام الأمريكان بتطوير تقني����ة جديدة ت�سمى دوبلر 	
.Doppler

• ق����ام الإحتاد ال�سوفيتي �سابقًا بتطوير تقنية جديدة 	
.Glonass ت�سمى

• مت حتديد �سكل اأف�سل للجيوئيد اأكرث دقة.	

من 1980 اإىل 1990
•  زادت دق����ة القيا�سات املرتبط����ة بالأقمار ال�سناعية 	

وب����دء اإحاللها بدل الط����رق اجليوديزية التقليدية يف 
اأعمال اخلرائط.

• متيزت ه����ذه املرحلة بالتطبيق����ات الدقيقة والكثرية 	
يف الأعمال اجليوديزية وظهرت عدة منظمات عاملية 

تقدم خدمات جمانية منها :
. i ires:International Earth Rotation and 

Reference Systems Service

. ii ITRF:International Terestrial Reference 

Frame  
i iii IGS: International GPS Service

من 2000 اإىل الآن   
زادت  دقة الأقمار ال�سناعية خا�سة باإطالق الأقمارال�سناعية 
اخلا�س����ة باجلاذبي����ة الأر�سية وبالتايل معرف����ة اأكر للجيوئيد 
 GOCE وحتدي����د اأف�سل ل�سكل الأر�س مثل الأقمار ال�سناعية

.CRACE  ، CHAMP

املهندس بهجت الجعافرة
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 أنواع األقمار الصناعية

1 . Navigation( املالحي����ة  ال�سناعي����ة  الأقم����ار 
.)Systems

2 . Doppler، GPS، Galileo، Glonass

.Beidou ،IRNSS

3 . Communication اأقم����ار �سناعي����ة لالإت�س����الت
Satelites مثل : عرب �سات، نيل �سات.

4 .  Earth الأقم����ار ال�سناعية لدرا�سة املوارد الأر�سية
Resources Satellites  مثل اأقمار الإ�ست�سعار عن 

.Remote Sensing بعد
اأنواع اأقمار �سناعية اأخرى.. 5

ميزات األقمار الصناعية
ميكن اإعتبار الأقمارال�سناعية ثوابت عالية الإرتفاع . 1

ميكن ر�سدها من عدة �سبكات جيوديزية اإقليمية اأو 
حميلة. 

مل يع����د هن����اك عوائ����ق ب����ني النق����اط اجليوديزية او . 2
امل�سافات بني النقاط.











العاملي����ة . 3 اجليوديزي����ة  ال�سب����كات  ورب����ط  اإن�س����اء 
والإقليمية مع بع�سها البع�س.
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تطبيقات جيوديزيا األقمار الصناعية:
يف اجليوديزيا العاملية :

• حتديد ال�سكل العام لالأر�س وجمال جاذبيتها. 	
• حتديد اأبعاد اللليب�سوئيد املمثل لالأر�س .	
• اإن�ساء اإطار مرجعي اأر�سي عاملي. 	
• حتديد اجليوئيد الدقيق لتمثيل �سطح الأر�س.	
• الربط بني املراجع اجليوديزية املختلفة. 	
•  ربط املراجع الوطنية باملراجع العاملية. 	

يف �صبكات الثوابت الأر�صية :
• الأر�سي����ة اجليوديزي����ة 	 الثواب����ت  �سب����كات  اإن�س����اء 

للدول.
• اإن�ساء ال�سبكات ثالثية الأبعاد.	
• حتديث وزيادة دقة ال�سبكات اجليوديزية القائمة.	
• ربط ال�سبكات اجليوديزية بني الياب�سة واجلزر.	
• تكثيف ال�سبكات اجليوديزية القائمة.	

 يف اجليوديزيا الديناميكية: 
• اإن�ساء نقاط متابعة حتركات الق�رشة الأر�سية.	
• التحليل امل�ستمر حلركة دوران الأر�س.	
• حتديد حركة دوران القطب ال�سمايل.	

يف امللحة :
• املالحة الدقيقة الرية والبحرية واجلوية.	
• حتدي����د مواقع دقيق����ة مل�رشوع����ات امل�س����ح البحري 	

والهيدروجرايف واجليوفيزياء.
• ربط حمط����ات قيا�س املد واجل����زر )لقيا�س م�ستوى 	

�سطح البحر(.
•  توحيد املرجع اجليوديزي الراأ�سي بني الدول.	

يف اجليوديزيا التطبيقية : 
• امل�ساح����ة 	 مل�ساري����ع  التف�سيل����ي  امل�ساح����ي  الرف����ع 

وتخطيط املدن ونظم املعلومات اجلغرافية.
• اإن�س����اء الثواب����ت للم�ساري����ع الهند�سي����ة و امل�ساحة 	

وم�ساري����ع  بع����د  ع����ن  والإ�ست�سع����ار  الت�سويري����ة 
الزراعة والغابات والتعدين واجليولوجيا. 

يف جمالت اأخرى  :
• حتدي����د مواقع القيا�س����ات اجليوفيزائية مثل امل�سح 	

املغناطي�سي �سواء يف الر اأو البحر 
• مراقب����ة ر�س����د ذوب����ان اجللي����د يف القط����ب ال�سمايل 	

واجلنوبي
• حتدي����د م����دارات الأقم����ار ال�سناعية عل����ى اإختالف 	

اأنواعها 
• درا�سة طبقات الغالف اجلوي .	

إشارات  على  الجوي  الغالف  طبقات  تأثير   

األقمار الصناعية:
• طبقة الرتبو�سفري : وهي اجلزءال�سفلي من الأر�س 	

ومتت����د حتى 40 كم وهي الأكرث تاثريًا علىالإ�سارة 
ال�س����ادرة م����ن القم����ر ال�سناع����ي ب�سب����ب الرطوبة 

وتغري درجة احلرارة.
• طبقة الأيونو�سفري : متتد هذه الطبقة من 70 كم اإىل 	

1000 ك����م وتوؤثر على الإ�سارة ال�سادرة من القمر 
ال�سناع����ي من خ����الل وجود اأيون����ات كثيفة �سادرة 

عن ال�سعاع ال�سم�سى . 
•  وهناك تاأثريات اخرى .....الخ	

أنظمة املالحة لتحديد املواقع الجغرافية:
1 i GPS النظام  الأمريكي املعروف باإ�صم

نظ����ام التوقيع العاملي وهو الأكرث اإ�ستعماًل و اإنت�سارًا يف 
.GPS العامل
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2 i واملعروف S-base نظام الأقمار ال�صناعية امل�صاندة
 WAAS  بال

3 i: GLONASS النظام الرو�صي
 يتك����ون م����ن 21 قم����رًا موزعة على 3 م����دارات وعل����ى اإرتفاع 
19100 كم وزاوية ميل 64 درجة ويكمل كل قمر دورته حول 
الأر�����س يف  11 �ساعة و 15 دقيقة، وير�سل كل قمر اإ�سارتني؛ 

الإ�سارة الدقيقة والإ�سارة عالية الدقة. 
4 i:Galileo النظام الأوروبي غاليليو

ه����و م�رشوع م�س����رتك بني الإحتاد الوروب����ي ووكالة الف�ساء 
الأوروبية  يتكون هذا النظام من 30 قمرًا )27 قمر عامل +3  
قمراإحتي����اط( موزعيني يف 3 م����دارات وبزاوية ميل 56 درجة 

وعلى اإرتفاع 23616 كم وير�سل نطاقني من الإ�سارات. 
5 i:Beidou النظام ال�صيني بيدو

 يتك����ون النظ����ام ال�سيني بي����دو من 35 قم����را ) 5 اأقمار ثابتة 
+30 متو�سط����ة امل����دار( موزع����ني يف 6 مدارات وعل����ى اإرتفاع 

21500 كم.
6 i  QZSS  نظم ملحية اقليمية : النظام الياباين

 مكون من 3 اأقمار �سناعية. 
7 i للقارة الهندية  IRNSS النظام امللحي الهندي

 GNSS تلخيص منظومة األقمار الصناعية 
املستقبلية 

1. Global Constellations

•	 GPS	(24+)	(American)

•	 GLONASS	(24)	(Russian)

•	 Galileo	(27)	(European)

•	 Compass	(35)	(China)	

•	 Regional	Constellations

•	 QZSS	(3)		(Japanese)

•	 IRNSS	(7)	(India)	

2. Satellite-Based Augmentations

•	 WAAS	(3)	(American)

•	 SDCM	(2?)	(Russian)

•	 EGNOS	(3)	(European)

•	 MSAS	(2)	(Japanese	)	

•	 GAGAN	(3)	(India)	

: ج��ع ا مل��ر ا

• 	GPS داود جمعة ، 2009 ،املدخل اإىل النظام العاملي لتحديد املواقع
	 http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

	 www.igs.org The International GNSS Service )IGS(

• 	 GPS World  جملة جي بي اإ�س العاملية
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اإلحتباس احلراري
الإحتبا����س احل���راري ه���و ظاه���رة  الإرتف���اع التدريجي يف درجة ح���رارة الطبقة ال�س���فلى 
القريب���ة من �س���طح الأر�س من الغاف اجلوي املحيط بالأر�س. و�س���بب ه���ذا الإرتفاع هو 
زيادة انبعاث. الغازات الدفيئة اأو غازات ال�س���وبة اخل�س���راء، واأهم هذه الغازات ، امليثان 
ال���ذي يتك���ون من تفاعات ميكروبية يف حقول الأرز وتربية احليوانات ومن حرق الكتلة 
احليوية )الأ�س���جار والنباتات وخملفات احليوانات(، كما ينتج من مياه امل�س���تنقعات الآ�س���نة. 
وبالإ�س���افة اإىل امليثان هناك غاز اأك�سيد النيرتوجن )يتكون اأي�سا من تفاعات ميكروبية 
حت���دث يف املي���اه والرتبة ( وجمموع���ة غ���ازات الكلوروفلوروكربون )التي تت�س���بب يف تاآكل 

طبقة الأوزون ( واأخراً غاز الأوزون الذي يتكون يف طبقات اجلو ال�سفلي.

الغازات الدفيئة:

تعد املركبات الكيميائية التالية اأهم الغازات الدفيئة وهي:
1 iiبخار املاء
2 iiCO2 ثاين اأك�صيد الكربون
3 ii)N2O( اأك�صيد النيرتوجني
4 iiCH4 امليثان
5 iiO3 الأوزون
6 iiFCs الكلورفلوروكربون

قسم الدراسات والبحوث/املركز الجغرافي امللكي األردني

أسباب التغيرات املناخية:
أوال: طبيعية:

التغ����ريات التي حتدث مل����دار الأر�س ح����ول ال�سم�س وما أ. 
ينت����ج عنه����ا من تغ����ري يف كمي����ة الإ�سع����اع ال�سم�سي الذي 
ي�س����ل اإىل الأر�����س. وه����ذا عامل مه����م ج����دا يف التغريات 
املناخي����ة ويح����دث ع����ر التاريخ. وه����ذا يق����ود اإىل اأن اأي 

تغيري يف الإ�سعاع �سيوؤثر على املناخ.
الإنفجارات الركانية.  ب. 
التغري يف مكونات الغالف اجلوي.ج. 

ثانيا: غير طبيعية:
وهي ناجتة من الن�ساطات الإن�سانية املختلفة مثل:

قطع الأع�ساب واإزالة الغابات.  أ. 
اإ�ستعمال الإن�سان للطاقة.ب. 
اإ�ستعمال الإن�س����ان للوقود الأحفوري »نفط، فحم، غاز« ج. 

وهذا يوؤدي اإىل زيادة تركيز غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف 
اجلو ، مما ينجم عنه زيادة درجة حرارة اجلو.

يف نهاي����ة القرن التا�سع ع�رش والق����رن الع�رشين ظهر اإختالل 
يف مكونات الغالف اجلوي نتيجة الن�ساطات الإن�سانية ومنها 
تق����دم ال�سناعة وو�سائل املوا�س����الت، ومنذ الثورة ال�سناعية 
وحت����ى الآن ونتيجة لإعتمادها على الوقود الحفوري  )فحم، 
ب����رتول، غ����از طبيع����ي( كم�س����در اأ�سا�س����ي ورئي�س����ي للطاق����ة 
واإ�ستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون يف ال�سناعات ب�سكل 
كب����ري، اأدى ذلك ح�س����ب راأي العلم����اء على زي����ادة الدفء على 
�سط����ح الكرة الأر�سية وحدوث ما ي�سم����ى بظاهرة الإحتبا�س 
احل����راري )Global Warming(  وه����ذا ن����اجت ع����ن زي����ادة 

الغازات الدفيئة.
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دور الغازات الدفيئة:
الطاق����ة احلرارية التي ت�س����ل الأر�س من ال�سم�����س توؤدي اإىل 
اإرتف����اع درجة احلرارة وكذلك تعمل عل����ى تبخر املياه وحركة 
اله����واء اأفقيا وعموديا؛ ويف الوقت نف�سه تفقد الأر�س طاقتها 
احلراري����ة نتيج����ة الإ�سعاع الأر�س����ي الذي ينبع����ث على �سكل 
اإ�سعاع����ات طويل����ة )حت����ت احلم����راء(، بحيث يك����ون معدل ما 
تكت�س����ب الأر�س من طاقة �سم�سية م�ساويًا ملا تفقده بالإ�سعاع 
الأر�سي اإىل الف�ساء، وهذا الإتزان احلراري يوؤدي اإىل ثبوت 
مع����دل درج����ة ح����رارة �سط����ح الأر�س عن����د مقدار مع����ني وهو 

15°مئوية.
والغ����ازات الدفيئ����ة تلعب دورًا حيويًا ومهم����ًا يف اإعتدال درجة 
ح����رارة �سطح الأر�س. حي����ث متت�س الأر�����س الطاقة املنبعثة 
م����ن الإ�سعاع����ات ال�سم�سية وتعك�س جزء من ه����ذه الإ�سعاعات 
اإىل الف�س����اء اخلارجي، وجزء من هذه الطاق����ة اأو الإ�سعاعات 
ميت�����س من خالل بع�س الغازات املوجودة يف الغالف اجلوي. 
وهذه الغ����ازات هي الغ����ازات الدفيئة التي تلع����ب دورًا حيويًا 
ورئي�س����ًا يف تدفئة �سطح الأر�س للم�ستوى الذي جتعل احلياة 

ممكنة على �سطح الأر�س.
كذل����ك تق����وم هذه الغ����ازات الطبيعية عل����ى اإمت�سا�س جزء من 
الأ�سع����ة حتت احلمراء املنبعثة من �سطح الأر�س وحتتفظ بها 
يف الغ����الف اجل����وي لتحافظ على درجة ح����رارة �سطح الأر�س 
ثابتة ومبعدلها الطبيعي )اأي بحدود 15° مئوية(. ولول هذه 
الغ����ازات لو�سلت درجة حرارة �سط����ح الأر�س اإىل 18°مئوية 

حتت ال�سفر.
مم����ا تق����دم ونتيج����ة الن�ساط����ات الإن�سانية املتزاي����دة وخا�سة 
ال�سناعي����ة منه����ا اأ�سبحن����ا نالح����ظ الآن: اأن زي����ادة الغ����ازات 
الدفيئ����ة لدرج����ة اأ�سب����ح مقداره����ا يف����وق ما يحتاج����ه الغالف 
اجلوي للحف����اظ على درجة حرارة �سط����ح الأر�س ثابتة وعند 
مق����دار مع����ني، فوج����ود كميات اإ�سافي����ة من الغ����ازات الدفيئة 
وتراكم وجودها يف الغالف اجلوي يوؤدي اإىل الإحتفاظ بكمية 
اأك����ر من الطاق����ة احلرارية يف الغ����الف اجلوي وبالت����ايل تبداأ 

درجة حرارة �سطح الأر�س بالإرتفاع.

مؤشرات بداية حدوث اإلحتباس الحراري:
يحت����وي اجلو حالي����ا على 380 ج����زءًا بامللي����ون من غاز . 1

ثاين اأك�سيد الكربون الذي يعتر الغاز الأ�سا�سي امل�سبب 
لظاه����رة الإحتبا�����س احل����راري مقارن����ة بن�سب����ة ال� 275 
ج����زًء بامللي����ون التي كانت موجودة يف اجل����و قبل الثورة 
ال�سناعية. ومن هنا نالحظ ان مقدار تركيز ثاين اأك�سيد 
الكرب����ون يف الغ����الف اجلوي اأ�سبح اأعل����ى بحوايل %30 

عما كان عليه تركيزه قبل الثورة ال�سناعية.
ان مق����دار تركيز امليث����ان ازداد اإىل �سعف مقدار تركيزه . 2

قبل الثورة ال�سناعية.
ي����زداد مبق����دار 4% �سنوي����ا ع����ن . 3 الكلوروفلوركارب����ون 

الن�سب احلالية.
اأك�سيد النيرتوجني اأ�سبح اأعلى بحوايل 18% من مقدار . 4

تركي����زه قب����ل الثورة ال�سناعي����ة  )ح�سب اآخ����ر البيانات 
ال�سحفية ملنظمة الأر�ساد العاملية (. 

من هنا جند اأن تلك التغريات املناخية قد اأدت اإىل:
اإرتفاع م�ستوى املياه يف البحار من 0.3-0.7 قدم خالل أ. 

القرن املا�سي.
اإرتف����اع درج����ة احل����رارة م����ا ب����ني 0.4 – 0.8° مئوي����ة ب. 

خ����الل القرن املا�سي ح�سب تقرير اللجنة الدولية املعنية 
بالتغريات املناخية التابعة لالأمم املتحدة.
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غرق�املدن�الساحلية

��رة�عشوائية�للس�ان

�س�ب� البحر� سطح� إرتفاع�
كتلة� وتمدد� القط��� ا��ليد�

البحار

ومش�الت س�ا�ي�  تزاحم�
إجتماعية

مناخ� نحو� مناخية� �غ��ات�
أشد���ونة

أو� السمكية� ال��وة� تدهور�
�غ���أنماط�ت�اثرها

املت��رة� املساحات� تزايد�
وا��افة

غرق�املدن�الساحلية

��رة�عشوائية�للس�ان
تد�ي�االنتاج�الزرا����س�ب�

نقص�األرا���

ارتفاع�درجة�حرارة�األرض

ز�ادة�إس��الك�الطاقة�والوقود غرق�األرا����الزراعية

تلوث�هواء�ونضوب�املوارد���املواد�الغذائية
والغطاء� الغابات� تقلص�

ا��ضري

العواق����ب البيئية )التاأثريات املت�سل�سلة( املتوقعة على م�ستوى العامل ب�سبب م�سكلة الإحتبا�س احلراري واإرتفاع درجة حرارة الكرة 
الأر�سية على م�ستوى العامل

اإلحتباس الحراري »يغير العالم فعال«
م����ن املق����رر اأن يعل����ن تقرير ل����الأمم املتحدة اأن التغ����ري املناخي 

يرتك بالفعل تاأثريات �سخمة على طبيعة العامل وبيئته. 
ويعتق����د تقري����ر منتدى التغ����ري املناخي اخلا�����س بالتن�سيق ما 
بني احلكومات، اأن ثمة تاأثريا ميكن مالحظته على املجتمعات 
الب�رشي����ة، واإن كان التاأث����ري عل����ى الب�����رش اأق����ل و�سوح����ا من 

التاأثري على الطبيعة. 
وحت����ذر م�س����ودة التقري����ر م����ن ال�سعوب����ات الت����ي �ستواج����ه 
املجتمع����ات الب�رشي����ة يف التكيف م����ع كافة التغ����ريات املناخية 

املحتملة. 
وب����نّي التقري����ر اأن  اإرتف����اع درجات ح����رارة الكوك����ب مبقدار 
1.5 درج����ة مئوية عن م�ستويات عام 1990 �سيجعل نحو ثلث 

الأنواع احليوانية والنباتية معر�سة خلطر النقرا�س. 
وي�سيف اأن اأكرث من ملي����ار �سخ�س �سيكونون عر�سة ب�سكل 
اأك����رث لنق�س املياه، ويرج����ع ذلك بالأ�سا�����س اإىل ذوبان الثلوج 
اجلبلية وامل�ساحات اجلليدية التي تعمل كخزان طبيعي للمياه 

العذبة. 
ومن املتوق����ع اأن يوؤدي تنازع الأطراف املختلفة حول �سياغة 

التقرير قبل �س����دوره يف مدى قطعية اللغة التي �سي�سدر بها، 
واإن مل يوؤثر يف توجهه العام.

ويعقد علماء وم�سوؤولون بحكوم����ات الدول مفاو�سات مكثفة 
يف بروك�سل قبل �سدور التقرير. 

وي�ستج����وب م�سوؤولون من الوليات املتحدة، وال�سني والهند 
العلماء حول �سياغة التقرير الذي قد يحذر من »اآثار مدمرة« 

على ماليني الأ�سخا�س، خا�سة يف البقاع الأفقر من العامل. 
ويع����زي كثري من العلماء اإرتفاع ح����رارة الأر�س اإىل ما يعرف 
بغ����ازات الدفيئ����ة، مث����ل ث����اين اأك�سي����د الكرب����ون، الت����ي تبثها 
�سناع����ات ال����دول الثقيل����ة وحرق الوق����ود احلف����ري يف اأجواء 

الكوكب. 
وي�سم����ل التقري����ر اأكرث من 29 األفا من البيان����ات العلمية حول 
اأ�س����كال التغ����ري يف املناحي الفيزيائي����ة والبيولوجية من العامل 

الطبيعي. 
ويق����ول التقري����ر اأن 85% م����ن تلك البيانات ت�س����ري اإىل اإرتفاع 

حرارة الكوكب. 
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اأ�س����ارت درا�س����ة جامعي����ة اأمريكي����ة حديثة اىل �����رشورة احلد 

م����ن انبعاث����ات غاز ث����اين اأوك�سي����د الكربون املوؤدي����ة اإىل كارثة 

الق����رن  اأنته����اء ن�س����ف  قب����ل  العاملي����ة  الإحتبا�����س احل����راري 

اجل����اري، ومدى تاأثري الآلي����ات احلديثة التي يتم اإدخالها على 

الوح����دات ال�سكني����ة حديثة البن����اء، وترتكز الآلي����ات اجلديدة 

عل����ى اأكرث م�س����ادر اإنت����اج ث����اين اأوك�سيد الكرب����ون من داخل 

املن����ازل ومعاجلته����ا، و�رشع����ت الدرا�سة يف اإ�ستخ����دام الطاقة 

ال�سم�سي����ة يف ت�سخني املي����اه امل�ستخدمة يف املن����ازل، عن طريق 

األ����واح متت�����س الطاق����ة ال�سم�سية م����ن اأ�سطح املن����ازل بدًل من 

ال�سخانات الكهربائية اأو �سخانات الغاز، والتي تعمل بفعالية 

اأق����ل بن�سب����ة 60 يف املائة ع����ن الت�سخني ال�سم�س����ي، اإ�سافة اإىل 

تقليل الإنبعاثات. 

اإلشعاع�ا��راري�ا���الفضاء�:195

ا��رارة�والطاقة����ا��و

324

 اح��ار�سطح�أرض�اليا�سة�والبحر
بمتوسط�14درجة�سلسيوس

اشعاع�مباشر�من�السطح:40

امتصاص�غاز�التدفئة:�350

168

67

235 W/m2

تأث���الب�ت�الزجا��

452

اإلشعاع�الشم���
 املمتص�بواسطة�األرض

 املنازل التي  تقلل اإلحتباس الحراري

ومت الرتكيز يف الدرا�سة اجلديدة اأي�سا على الإ�ساءة الداخلية 

يف املن����ازل وتزويدها بدرجة كبرية للغازات املوؤثرة، من خالل 

التحوي����ل اإىل ملبات فلور�سنتية مزودة مبج�سات حركة ت�سيء 

اأوتوماتيكي����ًا عن����د م����رور اأي ج�س����م اأ�سفله����ا ث����م تنطف����ئ بعد 

دقائ����ق قليلة من اأنعدام احلركة، واأ�س����ارت الدرا�سة اإىل حجم 

ال�����رشر الناجت عن الإنبعاثات التي تت�رشب عن نوافذ املنازل، 

ومعاجلته����ا باإ�ستخ����دام األ����واح زجاجي����ة ذات ع����زل مزدوج،  

وكان هذا اجلانب موؤثرا بن�سبة 10 اآلف رطل مكعب من ثاين 

اأوك�سيد الكربون يف العام للمنزل الواحد، ثم املوؤقت احلراري 

ال����ذي ي�ستخدم يف التحكم يف التريد والت�سخني يف مناخ املنزل 

الذي كان تاأثريه 3.1 األف رطل �سنويا للمنزل الواحد. 



 لغة:
1.ِقراءة: )ا�سم( 

ِقَراءُة الُكُتِب : ِتاَلَوُتَها 
ا ُهَو َمْكُتوٌب َعْك�ُس :  ����ٌة : ُنْطٌق مِبَ ِقَراءٌة َجْهِريَّ

ِقَراءٌة �َساِمَتٌة 
ْب����ُع : اأَْوُج����ُه ِق����َراءِة الُق����ْراآِن  الِق����َراءاُت ال�سَّ

الَكِرمِي 
ق����راءة الأفكار : الق����درة على معرف����ة اأفكار 
الغ����ري بط����رق اتِّ�س����ال خارج����ة ع����ن نط����اق 

الإدراك احل�ّسّي.
2.القراءة: )ا�سم( 

�سوت النطق بالكالم املكتوب.
قراء ]مفرد[: م�سدر اأقرى.

قراءة ] مفرد [ : 1 - م�سدر قراأ.

ال��ق��راءة ش��ذرات
مل يرت���ِق الإن�س���ان يوم���اً مباله وكن���وزه، اأو بقوت���ه ونفوذه، ب���ل كان ارتقاوؤه دوم���اً مببدئه 
وم���ا لديه من اأفكار منبثقة و�س���ادرة من هذا املبداأ _عل���ى اأن الرقي هو العلو والزدهار 
والنخبة املمتازة_ ومهما كان مبدوؤه ومعتقده فاإن هنالك عامًا م�س���رتكاً بن هذا وذاك 
هو املعرفة الازمة حول ذلك، واأ�سا�س املعرفة هو القراءة اأقدم الطرق للتعلم ... القراءة 

التي هي �سبب النجاح والعبقرية املكت�سبة.
وعن���د بن���اء الأفكار لرقي الإن�س���ان كان حتماً على ه���ذه الأفكار اأن تكون كلية �س���مولية 
تطرق كل نواحي احلياة وتت�س���دى لأغلب الت�ساوؤلت املطروحة، ولاإحاطة بها كان لزاماً 
���ر والتتبع واملعرفة مل���ا يدور حوله ول يك���ون ذلك اإل  عل���ى �س���احب املب���داأ املتابعَة والتَب�سُ

بالقراءة والقراءة فقط.

ا�صطلحاً:
القراءة عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز ت�سمى حروفًا لتكوين معنى 
للو�س����ول اإىل مرحل����ة الفه����م والإدراك،  وه����ي جزء من اللغ����ة، واللغة هي 
و�سيل����ة للتوا�س����ل اأو الفه����م، وتتك����ون اللغة م����ن حروف واأرق����ام ورموز 
معروف����ة ومتداولة للتوا�سل بني النا�����س، واللغة تتكون من قراءة وكتابة 
وقواع����د؛ فالق����راءة ه����ي و�سيلة ا�ستقب����ال معلوم����ات الكات����ب  اأو املر�سل 
للر�سالة وا�ست�سعار املعنى، وهي و�سيلة للتثقيف، وكل هذا يتم عن طريق 
ا�سرتج����اع املعلومات امل�سجلة يف امل����خ واملرمزة من َقبُل على �سكل حروف 

واأرقام واأ�سكال واأ�سياء اأُخرى لال�ستدلل والرجوع يف الوقت الالزم.
الق����راءة، ه����ي اأ�سا�����س الرتبي����ة والتعلي����م، حي����ث اأظه����رت الدرا�س����ات اأن 
ح����وايل 70% م����ن املعلوم����ات الت����ي يتعّلمها الإن�س����ان، يح�س����ل عليها عن 
طري����ق القراءة، اأما الباقي، فيتعّلم����ه الإن�سان بالبحث وال�سوؤال والتاأّمل، 
والإ�ستماع، والربط، والإ�ستنتاج، ا�ستنباط املعرفة والتجربة. وغري ذلك 

من املواقف احلياتية املختلفة.

خالد علي الطيار/ املركز الجغرافي امللكي األردني

سورة العلق

قال تعالى:

تعريف القراءة
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فوائد القراءة
اأّوًل: القراءة حتّثنا على الّتفكري

فهي مُت����دِّد خاليا الّدم����اغ وت�سّده����ا، وُتبِدل اأفكارن����ا ال�ّسّيقة 
والعقيم����ة باأخ����رى اأو�س����ح واأنَفَع منه����ا،  فالق����راءة ت�ساعدنا 
عل����ى الّنمّو يف املعرفة بدًل م����ن الّنمّو يف ال�ّسّن،  فقد قال حافظ 

اإبراهيم :
اأنا من بدل بالكتاب ال�سحابا ... مل اأجد يل وافيا اإل الكتابا

كلم�����ا اأخلقت��ه جددين ... وك�ساين من ُحلى الف�سل ثيابا.
وق����ال ال�ّساع����ر »باك����ون« Bacon: »ل تق����راأ فق����ط لُتج����ادل 
وُتناق�س، ول لُتوؤمن، اأو لتجد ما تتكّلم به، بل لكي َتِزن الأمور 
ومُتّيزه����ا. هناك ُكت����ب ميكنك تذّوقها، وبع�سه����ا الآخر ميكنك 

ابتالعه، والقليل ميكنك َم�سغه وه�سمه«.
ثانياً: القراءة تزيد من قّوتنا على الرّتكيز

الق����راءة توؤهُل وت����درب الّدماغ على الإمت�سا�����س واملالحظة، 
وتتح����ّول بذل����ك عملّية القراءة من جم����ّرد الّت�سلية اإىل الّتحّدي 
والّتفكري.  اإّن القراءة جتعل عيَني القارئ حاّدَتني وُمتنّبهَتني 
تت�س����اءل وتكت�س����ف با�ستم����رار حت����ى اأن الق����ارئ يف كثري من 

الأحيان ي�سحح كلمة او جملة ُكتبت بالكتاب.
ّلني ِ ثالثاً: القراءة جتعل مّنا اأ�صخا�صاً غري ممُ

العجب كل العجب فيما ُي�سيب لقاءاتنا اأو زياراتنا الجتماعّية 
من َمل����ل، فبعد احلديث ع����ن اأحوال الّطق�����س والأولد والعمل 
واآخ����ر الأخبار ال�ّسخ�سّي����ة، ل جند ما نتحّدث به،  اإّن القراءة 
ُت�سيف �سيئًا من الّطعم الّطّيب على الأحاديث املُِملَّة،  بل اأكرث 
م����ن ذلك، هي تفت����ح للموؤمن اأبوابًا للدع����وة والتفكر وللمثقف 
لَّة  اأبواب����ًا لرفد معرفت����ه ونقلها، فال تع����ود بذل����ك جل�ساتنا مُمِ

وُم�سِجرة، بل ُمثرية ونافعة وُمثمرة يف كثري من الأحيان.
رابع��اً: القراءة تقّوي قدرتنا على ك�صف املزيد من احلّق 

يف الإميان 
 فع����ن اأب����ى هريرة ر�سى اهلل عنه قال :  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
علي����ه واآله و�سل����م :  ) من �سلك طريقًا يلتم�س فيه علمًا �سهل اهلل 

له طريقًا اإىل اجلنة ( رواه م�سلم .  
و ما رواه اأبو داود والرتمذي والن�سائي واأحمد كلهم عن عبد 

اهلل ب����ن عمرو ب����ن العا�س اأن ر�سول اهلل �سل����ى اهلل عليه و�سلم 
ق����ال: ُيقال لقارئ القراآن اإقراأ وارت����ق ورتل كما كنت ترتل يف 

الدنيا، فاإن منزلتك عند اآخر اآية تقروؤها. 
و خل�ص��ة الق��ول: الق��راءة منف��ذ عمي��ق لله��روب م��ن 
درك  ع��د موهب��ة وهواي��ة ول تمُ �صواع��ق اجله��ل، كم��ا تمُ
اأهميته��ا اإل ال�صعوب احلية والواعي��ة واحلري�صة على 
القراءة، فالق��راءة تعترب مفتاح املعرف��ة وطريق الرقي 
وه��ي و�صيلة لتو�صيع املدارك والق��درات؛ لأن املرء حني 
يق��راأ ويطالع يف خمتلف اأن��واع العلوم، يكون ذلك مدعاة 
لتو�صي��ع مدارك��ه واإث��راء عقليته، وم��ا من اأمة تق��راأ اإل 

iملكت زمام القيادة والريادة
 شذرات

ً
القراءة فعال

َهب ُتلَْقُط ِم����ْن َمْعِدِنه بال اإَذاَبة  ����ْذُر بالَفْت����ح : ِقَطٌع م����ن الذَّ وال�سَّ
ُلوؤُ  ����ُل ِبها اللوؤّ ه����ِب َفَراِئُد ُيَف�سَّ احِلَج����ارة : ومما ُي�ساُغ من الذَّ
ها  ْذِر لبيا�سِ �ْسِبيه بال�سَّ َغاُر على التَّ واجَلْوَهُر اأو ُهَو اللُّوؤُْلوؤُ ال�سِّ

.... تاج العرو�س من جواهر القامو�س  
ويتب����ني لن����ا اأن القراءة كنز ل ينفد، واأ�س����ٌل ل يقطع به، وهي 
اأ�سا�����س العلم والتعلم، ول ميكن لأم����ة اأو اأفراد اأن يتخلوا عن 
الق����راءة بحال من الأحوال اإل َهم�س����وا اأنف�سهم وُهم�سوا ومل 

يرتقوا... 
يف ع�رشن����ا  احلدي����ث، تراجع����ت الق����راءة تراجع����ًا وا�سح����ًا 
وانح�����رشت، حت����ى اأن الإح�سائي����ات  تق����ول اأن مع����دل ن�����رش 
الكتاب يف العامل العربي مل يتجاوز ن�سبة 7%، واأن ن�سيب كل 
ملي����ون عربي من الكتب املن�سورة يف العامل ل يتجاوز الثالثني 
كتابًا، مقابل 584 كتابًا لكل مليون اأوروبي و212 لكل مليون 
اأمريك����ي، ح�سب تقرير منظمة الأمم املتح����دة للعلوم والثقافة 
والرتبي����ة )اليون�سكو(،مم����ا يوؤك����د اأن م�ستوي����ات الق����راءة يف 

العامل العربي متدنية مقارنة باملعدلت العاملية.
كم����ا ت����رتاوح اأع����داد الن�س����خ املطبوعة م����ن الكت����اب العربي يف 
املعدل العام بني األف وثالثة اآلف، ن�سخة وفق تقرير التنمية 
الب�رشي����ة الأخري، بينم����ا تبلغ عدد الن�س����خ املطبوعة للكتاب يف 
اأوروبا واأمريكا ع�رشات الآلف الأمر الذي يعك�س مدى تدين 
�سناع����ة الكتاب يف العامل العربي، فكي����ف نف�رش ذلك؟ وما هي 
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الأ�سباب والعوامل التي جتعل »اأمة اقراأ« ل تقراأ؟
وق����د قي����ل يف موت اجلاح����ظ اأن جملدات من كتب����ه وقعت عليه 

فكان اأجله! .....  واأن  املتنبي قال:
اأعز مكان يف الدنا �رشج �سابح وخري جلي�س يف الأنام كتاب؟

وللحديث عن البتعاد عن القراءة تبني يل وجود اأ�سباب كثرية 
اأهمها:

1- املتغري التكنولوجي:
 كلنا يدرك اأنه قبل ثورة املعلومات والإت�سالت كانت و�سائل 
املعرفة تقليدية وحمدودة، تتمثل يف الكتاب  املطبوع التقليدي 
اأو املجل����ة اأو اأجه����زة الإعالم املحلية. وبع����د اأن انطلقت ثورة 
املعلوم����ات والإت�س����الت، ان�س����ّب اجلهد عل����ى اإقامة جمتمع 
املعلوم����ات. وات�س����م الن�����رش اللك����رتوين بال�رشع����ة والإث����ارة 
وال�سهول����ة يف احل�سول على املعلوم����ة وب�سور متعددة ودون 
اأن تكلف الفرد جهدًا اأو ماًل مما اأفقد الكتاب بريقه واأهميته. 
و�ساه����م اأي�س����ًا يف طغي����ان القن����وات الف�سائية الت����ي اأ�سبحت 
و�سيلة ترفيهية وثقافية وتعليمية �سهلة ومريحة ل حتتاج اإىل 

عناء اأو مال اأو اإِعمال للفكر .
2-املتغري القت�سادي:

قد يكون �سح الدخل املايل يجعل الفرد يقف عاجزٍا عن التفكري 
ب�رشاء كتاب اأو جملة اأو حتى جريدة خا�سة اإن اأ�سعار الكتب 

واملجالت مكلفة جدًا.
3-املتغري املجتمعي/ البيئي :

   اإن م�ست����وى القراءة كّمًا ونوعًا تعك�س وعي املجتمع نف�سه. 
اإنه����ا الع����ادات والتقاليد الت����ي ُتكّبل الإن�سان م����ن اأن ينه�س! 
فك����م من ال�سباب ي�رّشح عن معاناته و�رشاعه مع قيم اأقرانه 
البالية واملثبطة للهمم اأحيانًا، ل ل�سيء �سوى لأنه اتخذ الكتاب 
�سديق����ًا حميم����ًا، فينعتون����ه باملعّقد واملتك����ر والإنطوائي غري 
الواقع����ي، يف حني انه غري م�سغ����ول باحلوادث وال�سطرابات 
املجتمعي����ة والتكنولوجي����ة. اإن هذا املتغري البيئ����ي يلعب دورًا 
وا�سح����ًا يف حتدي����د م�ست����وى الق����ارئ. ففي حني يق����راأ الطفل 
الأمريكي نحو 6 دقائق يف اليوم، يقراأ الطفل العربي 7 دقائق 
يف ال�سنة! وكذلك هناك غياب وا�سح لثقافة القراءة قبل النوم 
املنت�����رشة يف العامل الغرب����ي، وبخا�سة بع����د اأن انخرطت الأم 
يف العم����ل خارج املنزل واأ�سبحت مثقل����ة بالأعباء التي تقودها 

اإىل �رشيره����ا دون حتى اأن تطبع قبلة على جبني اأبنائها، واإن 
كان����ت غري عاملة فغزو القنوات الف�سائية �سيطر عليها وباتت 

اأ�سرية امل�سل�سالت ومن بعدها الهواتف النقالة. 
4-املتغري التعليمي:

   يذه����ب كث����ري م����ن الباحث����ني واملراقب����ني لواق����ع الق����راءة يف 
الع����امل العربي اإىل اأن تدين هذه الظاهرة يعود ب�سكل جوهري 
اإىل مناه����ج التعلي����م الت����ي ُتعل����م التلق����ني واحلف����ظ وا�ستدعاء 
الذاك����رة عند �رشورة المتح����ان، وعدم اإ�ساع����ة ُحب القراءة 
كثقاف����ة مهم����ة يف حي����اة الطالب، وي����رى تقرير دايل����ور املقّدم 
اإىل اليون�سك����و 1996 اأن التق�سي����م التقلي����دي ملراح����ل حي����اة 
الإن�س����ان- نتيجة النظام التعليم����ي املدر�سي - كفرتة التعليم 
الأ�سا�س����ي الت����ي ت�سم����ل الطفول����ة وال�سب����اب وف����رتة الن�ساط 
املهن����ي يف طور البل����وغ ثم فرتة التقاع����د- مل يعد يتجاوب مع 
واقع احلياة املعا�رشة، فما من اأحد ياأمل اليوم اكت�ساب قدر 
اأويل م����ن املع����ارف فقط يف زمن �سبابه يغني����ه الدهر كله، نظرًا 
لأن �رشع����ة تطور الع����امل تتطلب حتديث املع����ارف با�ستمرار، 
فح����ني تتوقف عن القراءة يعني توقفت عن احلياة، فالغيبوبة 
عن اأحداث الواقع ووقائعه وحركة الإن�سان وتطوره ت�ساوي 
املوت )جمازًا(، كما اأن كثافة املناهج التعليمية جعلت الطالب 
ي�سع����ر بامللل اإىل حد كراهية الكتاب والق����راءة، اإ�سافة اإىل اأن 
املناه����ج التعليمي����ة مل تعد حت����وي يف طياتها ما يدف����ع الإن�سان 
للبح����ث والقراءة فقد دخلت عليها مفاهيم غريبة �سلخت الفرد 
عن بيئته ومفرداته، وغياب املعلم القارئ النموذج الذي ُيرثي 
املناه����ج بتلخي�س الكتب ومناق�سته����ا يعتر �سببًا للعزوف عن 
املطالعة اأي�سًا ناهيك عن اإزالة املوا�سيع التي تربط الطفل اأو 

املتعلم باأمته وكيانه .
5- املتغري ال�سيا�سي:

    من����ذ زمن لي�س ببعيد ج����دًا، راأى الكواكبي يف كتابه »طبائع 
الإ�ستبداد وم�سارع الإ�ستعباد« اأن: »امل�ستبد عدو احلق،عدو 
احلري����ة وقاتلهما، واحلق اأبو الب�����رش واحلرية اأمهم والعواّم 
�سبي����ة اأيت����ام ني����ام ل يعلم����ون �سيئ����ًا والعلم����اء ه����م اأخوته����م 
الرا�س����دون، اإن اأيقظوهم هّب����وا واإن دعوهم لّبوا واإل فيت�سل 

نومهم باملوت«.
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 قد تس��������اعد الفرد على الع��������ودة للقراءة
ً
حلوال

♦ املدر�صة:
تنمية مبادئ التعلم الذاتي ومهاراته.. 1
 معاجلة ال�سعف بالقراءة عند التالميذ وتقويتهم.. 2
تكلي����ف املعلم املحبوب من الطالب ليك����ون اأمينا للمكتبة . 3

املدر�سية حتى يدفع الطلبة نحو املكتبة بحب. 
اإجراء الأن�سطة وامل�سابقات لتعزيز ثقافة القراءة .. 4
مراعات الأن�سطة الالمنهجية، وو�سع القراءة يف املرتبة . 5

الأوىل.
ر�سد اجلوائز الت�سجيعي����ة على تلخي�س الكتب واإجراء . 6

امل�سابقات حولها.
ا�ستغ����الل معار�����س الكت����ب التي تق����ام كل �سن����ة بتنظيم . 7

الزيارات لها واحلث على زيارتها.
♦ الأ�صرة وتن�صئة الأطفال :

اإن الق����راءة قبل النوم مهمة، لأن الطفل لديه قدرة كبرية جدًا 
على التخّيل، ولذا جند الأطفال عندما نروي لهم ق�سة من كتاب 
خي����ايّل، فاإنهم يندجمون وي�ستخدمون جمي����ع حوا�سهم اأثناء 
الإ�ستماع اإىل الق�سة، وهو اأمر اأ�سا�سي يغر�س يف نف�س الطفل 
حب الكتاب واملطالعة، اإن متعة القراءة تبداأ منذ نعومة اأظفار 
الإن�س����ان عندما ين�ساأ الطف����ل يف جمتمع يحب القراءة، فالطفل 
حتمًا �سيتعلم مثلهم كما يوؤكد الباحثون، وهذا احلب ل يوجد 
�سدف����ة، ب����ل ن�ستطيع اأن نوج����د هذا احل����ّب مبمار�سة القراءة 
كّم����اآ ونوعا، ففي عمر 3 �سنوات يتاأث����ر الطفل بلغة الرا�سدين 
وب����ني 3-6 �سنوات الطفل ل يتعل����م ب�سكل منهجي )ما يعرف 
بالرتبية غري املق�سودة( لكنه ي�ستطيع اإكت�ساب خرة القراءة 
حي����ث �سيت�����رشف كاأبي����ه واأم����ه، وينم����و الطفل لغوي����ًا ب�سكل 
�رشيع ففي �سن الثالثة ي�ستخدم الطفل 300 كلمة تقريبًا ثم يف 
�س����ن الرابعة ي�ستخدم 1500 كلمة ثم يقفز مرة اأخرى يف �سن 
اخلام�س����ة حيث ي�ستخدم 2500 كلم����ة تقريبًا، هذه التقديرات 
الت����ي تذكره����ا املوؤ�س�س����ات املتخ�س�سة بعم����ل الأبحاث جتعل 
املكتبة يف البيت ومرحلة ريا�س الأطفال ذات م�سوؤولية عظيمة 
لأنه����ا املحطة الأوىل لنطالقة كرى،  ول����ذا اأدعو كل اأب اأو اأم 
اإىل حماولة اإعط����اء الطفل القراءة وبطريقة علمية تربوية. اإن 
الق����راءة هي الو�سيل����ة الرئي�سية لأن ي�ستك�س����ف الطفل البيئة 

من حوله والأ�سلوب الأمثل لتعزيز قدراته الإبداعية الذاتية.
وعلى الآباء ا�ستغالل املنا�سبات ل�رشاء الكتب لالأطفال كهدايا، 
واإتاحة الفر�سة لالأطفال لإن�ساء مكتبة �سغرية خا�سة بهم .

♦ الكتاب والأدباء:
احلاج����ة ملوؤلف ُمن�سف ُيعر ع����ن ثقافة املجتمع وقيمه وُينمي 
اخلي����ال وُيعزز ال�سخ�سية القيادية اأم����ر ُملح. والأهم من ذلك 
اأّل يحك����م كتبه اأجن����دات ود�سائ�س �سيا�سي����ة، بع�س الق�س�س 
املرتجم����ة بقي����ت معن����ا منذ الطفول����ة لأنه����ا كانت حتم����ل قيمًا 
اإن�ساني����ة �ساحلة لكل املجتمعات . ول نن�س����ى الإهتمام باللغة 

واملفردات العربية ال�سليمة .
♦ املوؤ�ص�صات املجتمعية:

 ندرك اأن املمول يفر�س عليكم اأجندته اخلا�سة، ولالأ�سف هذه 
الأجن����دة يف الغالب تخدم الآخرين ول تخ����دم جمتمعنا بحجة 
تعلي����م حق����وق الإن�سان، فنجد الق�س�����س املرتجمة التي حتمل 
ر�سائ����ل خا�سة ت�س����يء لقيمنا واإجتاهاتن����ا. وبخا�سة اإذا كان 
من يق����وم بالتدري����ب والأن�سطة م����ن غ����ري ذوي الإخت�سا�س؛ 

لذلك اختاروا املمول واملدرب املخت�س الأمني.
♦ اأ�صحاب القرار:  

ينبغي عليكم النظر يف املناهج التعليمية، وتطوير املناهج . 1
وحت�س����ني الكتب املقررة يف ال�سف����وف البتدائية  لتكون 
مم����ا تهدف اإلي����ه اإذكاء حب الق����راءة واملطالعة يف نفو�س 

الطالب.
تخ�سي�س ح�س�س مكتبية تكون �سمن املنهاج املدر�سي.. 2
يف . 3 وترويجه����ا  املطالع����ني  اأوائ����ل  م�سابق����ات  اعتم����اد 

املوؤ�س�س����ات والدوائ����ر )وق����د اعتمدها املرك����ز اجلغرايف 
امللكي وكافاأ الفائز بها(.

تغري �سيا�سة التعليم لالأف�سل وتدوير الطالب غري القادر . 4
على القراءة.
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 عملية التف�سري الب�س�����ري لل�سورة تبداأ بفح�س منظم ومتاأن 
و�سامل جلميع اأجزاء ال�سورة التي تغطي املنطقة اجلغرافية 
املراد درا�ستها، وذلك لكت�ساف وتعريف الظواهر التي ميكن 
روؤيتها مبا�س�رة من على ال�سورة، ثم اإ�ستخدام هذه الظواهر 
للتع����رف على ظواهر اأخرى وحتديد مواقعها، يلي ذلك عملية 
ت�سني����ف الظواهر، اإذ اأن ترتيبها ح�س�ب نظام معني �س�يعطي 

اأمناطًا ُت�س�اعد على فهم العالقات املكانية بني الظواهر.
وتفا�سي����ل املعلومات املمك����ن ا�ستخال�سها )احل�سول عليها( 
م����ن ال�سورة الرقمية يعتمد من جهة عل����ى خ�سائ�سها، ومن 
جه����ة اأخ����رى يعتم����د عل����ى اخللفي����ة العلمي����ة ملف�����رش ال�سورة 
ومعرفته بخ�سائ�س املنطقة اجلغرافية التي ُتغطيها ال�سورة 
وعل����ى خرت����ه وقدراته ومهارات����ه وقوة مالحظت����ه وانتباهه 

للمعوقات يف اخلطوات التي يطبقها. 
ل �س����ك اأن حتديد وتعري����ف الظواهر الأر�سي����ة على ال�سورة 
ُيع����د عملي����ة متخ�س�س����ة تتطل����ب معرف����ة م�سبق����ة باأ�سا�سيات 
املو�س����وع امل����راد حتقي����ق هدفه ، فعل����ى �سبيل املث����ال اإذا كان 
الهدف هو ا�ستخال�س معلومات عن اأنواع النباتات فاإن الأمر 
يتطلب من املف�رش اأن تكون خلفيته العلمية كافية لتحقيق هذا 
الهدف، وهذا يعني اأن ال�سخ�س الذي لديه خلفية علمية جيدة 
ع����ن الظواهر الأر�سية يكون قادرًا على ا�ستخال�س معلومات 

أسس تفسري  الظواهر يف 
الصور الرقمية
د.أيمن عبد الكريم الطعاني /املركز الجغرافي امللكي األردني

املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / األمم املتحدة

م����ن ال�سورة اأكرث دقة وتفا�سيل م����ن املعلومات التي يح�سل 
عليه����ا �سخ�����س اآخر بخلفية علمي����ة �سعيفة، اإ�ساف����ة اإىل ذلك، 
ُيعد فح�س اخلرائط ومراجعة الدرا�سات ال�سابقة والزيارات 
امليداني����ة الإ�ستطالعية قبل ال�����رشوع يف تف�سري ال�سورة اأمرًا 
�رشوريًا لأنه ُيعطي املف�رش فكرة عامة وقدرًا جيدًا من املعرفة 
بخ�سائ�����س الظواهر يف املنطقة، كما اأن املهارة يف ا�ستخال�س 
املعلوم����ة من ال�سورة تتطور مع اخل����رة وذلك لأن ال�سخ�س 
 mental مبمار�سة عملية التف�سري يتمكن من بناء مكتبة ذهنية
library متكنه من اإجناز هذه املهمة بنجاح وب�رشعة، ويراعي 

مف�����رش ال�سور اأي�سا ع����دة عوامل اأثناء عملي����ة التف�سري، مثل 
 Spatial Resolution مقيا�����س ال�سورة والو�س�����وح امل����كاين
ون�سب����ة الغي����وم، ومقدار املي����ل عن املح����ور الراأ�س�ي، ي�ستعني 
املف�����رش ببع�س الط����رق لت�سهيل عملي����ة  التف�س����ري، وذلك مثل 
طريق����ة التج�سي����م Stereoscoping     الت����ي ت�سم����ح بروؤي����ة 
الأج�س����ام باأبعاده����ا الثالث����ة، واأي�س����ا طريقة اإع����داد املوزايك 
Images Mosaic الت����ي تلعب دورًا رئي�سيًا يف عملية التف�سري 

للمناطق الكبرية، وميكن للمف�رش اأن يح�سل على نتائج جيدة، 
ويح����د من حدوث اخلطاأ يف التف�سري باإ�ستخدام عدة اأنواع من 
ال�س����ور multiple images مث����ل ال�س����ور متع����ددة املقايي�س 
 multi-temporal وال�سور متعددة التواريخ multi-scale

يت�سمن تف�سر ال�سورة الرقمية  مبفهومه الوا�سع ثاث عمليات هي : عملية قراءة ال�سورة 
)التف�س���ر الب�س���ري( )image reading  visual interpretation( وعملي���ة اأخ���ذ القيا����س من 
ال�س���ورة image measurement وعملية حتليل ال�س���ورة image analysis، فاملق�سود بقراءة 
ال�س���ورة هو عملية فح�س���ها ب�س���ريا للتعرف على الظواهر فيها وفهم عاقاتها املكانية 

واأمناطها.
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وال�سور متعددة الأطياف multi-spectral وال�سور متعددة 
التح�سني multi-enhanced وغريها، وذلك لأنه ينظر اإىل اأن 

كل نوع منها يكمل الآخر ولي�س بديال عنه. 
أنواع التفسير للصور الرقمية

i1التف�صري الب�صري
    تف�سري ال�سورة بحا�سة الب�رش وهو ما ُي�سمى بالتناظري اأو 
القيا�سي، يعتمد على عدة عوامل: م�ستوى التدريب والأجهزة، 
نوعية ال�سور والظواهر املوجودة، توفر املعلومات امل�ساعدة 

من عدمها، الغر�س من عملية التف�سري فمثاًل :
• الت�ساري�س: تعتر من الظواهر �سهلة التمييز، معلومات 	

مف�سلة اإ�ستخدام مناظر جم�سمة.
• والإلت����واءات 	 ال�سخ����ور  اأن����واع  حتدي����د  ال�سخ����ور: 

والفوا�سل واملعادن، واأمناط الت�رشيف املائي.
• الرتبة: اإختالفات يف التكوين ودرجة اللون والرطوبة.	
• ال�سخ����ور والرتبة )ب�سفة عام����ة(: تظهر بلون افتح من 	

مظهرها الطبيعي، الرتبة الرطبة تظهر بلون رمادي اإىل 
رم����ادي داك����ن، وتظهر بلون فاحت ف����ور جفافها، وتظهر 

الأر�س املحروثة بلون فاحت. 
• الغابات: بل����ون داكن وتكون الإختالفات يف درجة اللون 	

نتيجة لالإختالف يف عمر الأ�سجار واأنواعها.
• احل�سائ�س: كلما حت�سنت نوعيتها ظهرت بلون داكن.	
• املحا�سي����ل الزراعية: من اأ�سعب امل�سكالت حتديد نوعية 	

املحا�سي����ل الزراعي����ة، فيجب عل����ى املُف�����رش الإملام اجليد 
بط����رق الزراعة، ومعرف����ة مواعيد العملي����ات املختلفة يف 

زراعة املح�سول )حرث، بذر، منو، ح�ساد(.
• ط����رق املوا�س����الت: ل����ون ف����احت اإذا كانت غ����ري مر�سوفة 	

وذات �سط����ح خ�س����ن، ول����ون داك����ن اذا كان����ت مر�سوفة 
ومل�س����اء. اأما ال�س����كك احلديدية من ال�سه����ل روؤيتها على 
ال�سورة ومتييزها، اإل اأنه ي�سعب حتديد عدد اخلطوط. 

i2التف�صري الرقمي : 
ه����و جعل كافة املناطق التي لها نف�����س الإنعكا�سية يف جمموعة 
 )DN( واح����دة، اأي جعل كل بك�س����ل لها نف�س الع����دد الرقمي
اأو تق����ع يف فرتة معينة يف جمموعة واح����دة، اأي اأنه يعتمد على 
القيم����ة االإنعكا�سية للبك�سل فق����ط كاأ�سا�س للت�سنيف، وهناك 

طريقتني لها هي :
اأ .الت�سنيف املراقب

اأو  املُحل����ل مبراقب����ة  )Supervised Classification(يق����وم 
توجي����ه عملي����ة الت�سني����ف الآيل، عن طريق التدخ����ل يف حتديد 
دلي����ل ت�سني����ف عددي ميث����ل اخل�سائ�����س الطيفية ل����كل منط، 
ت�ستخ����دم مواقع عينات ممثلة لنمط معروف من غطاء الأر�س 
وت�سم����ى مناطق التدريب، و�سع دلي����ل ت�سنيف عددي ي�سف 
اخل�سائ�����س الطيفي����ة لكل منط م����ن اأمناط املع����امل املدرو�سة، 
مقارن����ة كل بك�سل يف جمموع����ة املعطيات عدديًا وبني كل فئة يف 

دليل التف�سري انظر ال�سكل التايل. 
ب .الت�سنيف غري املُراقب
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تجميع�ا��اليا�امل�شا��ةالقيم�الضوئية�ل��اليا

تص�يف�مجموعات�ا��الياتفس���املرئية�الفضائية

أ�=�مياه�������ب�=�مزروعات��������ج�=�تر�ة

 )Unsupervised Classification( عملي����ة تف�سري ال�سورة 
 Erdas(الف�سائي����ة اإعتم����ادًا عل����ى برنام����ج متخ�س�����س مث����ل
Imagine( دون تدخل من امل�ستخدم، تعتمد طريقة الت�سنيف 

غري املُراقب على :
يف . 1 بتجميعه����ا  وذل����ك  ال�س����ورة،  معطي����ات  ت�سني����ف 

املجموعات الطيفية املوجودة يف ال�سورة.
يقوم املُحلل بتحديد هوية غطاء الأر�س لهذه املجموعات . 2

الطيفي����ة وذل����ك مبقارن����ة معطي����ات ال�س����ورة امل�سنف����ة 
مبعطيات ال�سورة الأ�سا�سية.
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ل ت�ستخ����دم معطي����ات تدري����ب اأ�سا�س����ا للت�سني����ف 
واإمن����ا تت�سمن عمليات ح�سابي����ة لفح�س البك�سل يف 
ال�س����ورة وجتميعها يف ع����دد من الأ�سن����اف اعتمادًا 
عل����ى التجمع����ات الطبيعي����ة يف قي����م ال�س����ور، توجد 
بع�����س الأنظمة القيا�سية العاملي����ة املوحدة لت�سنيف 
الفئ����ات )مثل نظ����ام تق�سي����م اإ�ستعم����الت الأرا�سي 
من هيئ����ة امل�ساح����ة اجليولوجي����ة الأمريكي����ة( وهي 
نظ����م حتدد نوع الظاه����رة اجلغرافية بناًء على فئات 

الأعداد الرقمية اأو القيم ال�سوئية للخاليا. 
يت����م التع����رف اإىل الظواه����ر والعنا�����رش عن����د تف�س����ري ال�سور 
الرقمية بالإ�ستعانة مبعلومات متثل اخل�سائ�س الفوتوغرافية 
لل�س����ور امللونة  اأو من نوع الأبي�س والأ�سود والتي تطبع من 
الأفالم احل�سا�سة جلميع الألوان املرئية يف الطيف ، وتت�سمن 

هذه اخل�سائ�س ما يلي  :
1- درجة اللون :

مُتث����ل درج����ة الل����ون يف ال�سورة مق����دار الأ�سع����ة املنعك�سة من 
�سط����ح الأر�س عل����ى الفيلم اأثن����اء الت�سوير ، وت����رتاوح درجة 
الل����ون يف ال�س����ور م����ن ن����وع الأف����الم الأبي�����س والأ�س����ود بني 
الل����ون الأ�سود ودرج����ات خمتلفة من اللون الرم����ادي واللون 
الأبي�����س، وب�سف����ة عام����ة كلم����ا زادت الأ�سع����ة املنعك�س����ة م����ن 
الأج�سام املوجودة على �سطح الأر�س فاإنها تظهر يف ال�سورة 
بلون ف����احت يقرتب من اللون الأبي�س ، كما حُتدد طبيعة ولون 
م����واد ال�سطح مق����دار الأ�سعة املنعك�سة عل����ى الفيلم، لذلك جند 
اأن الأرا�س����ي اجلرداء )القاحلة( تظه����ر بلون فاحت ، وي�سبح 
الل����ون غامقًا كلم����ا تزايدت الرطوبة على ال�سط����ح،  كما تلعب 
زاوي����ة �سقوط اأ�سع����ة ال�سم�س عل����ى الأر�����س دورًا اأ�سا�سيًا يف 
حتدي����د درجات الل����ون يف ال�سورة الرقمي����ة ، ومثال على ذلك 
امل�سطح����ات املائية حيث تظهر يف ال�سور الرقمية داكنة ن�سبيًا 
اإل اأنه����ا تظه����ر يف ال�سورة بل����ون فاحت اأو بل����ون اأبي�س اإذا ما 

اإنعك�ست جميع اأ�سعة ال�سم�س ال�ساقطة على ال�سطح املائي .
وب�سف����ة عام����ة كلما زادت زاوي����ة �سقوط اأ�سع����ة ال�سم�س كلما 
ظه����رت الأج�سام على ال�سور بلون فاحت ، ويف املناطق �سديدة  
الت�رش�����س والتقطع حيث توجد �سف����وح بدرجات ميل خمتلفة 

ومتفاوتة فاإنها تظهر على ال�سور بدرجات لون متفاوتة.

 2 - الن�سيج : 
ُيق�س����د بالن�سي����ج درج����ة خ�سون����ة اأوالل����ون الفوتوغ����رايف  يف 
ال�س����ورة ، وتك����رار تغ����ري درج����ة الل����ون عندم����ا ت�س����ور عدة 
ظاه����رات معًا يف �سورة واح����دة، ويتغري الن�سيج الفوتوغرايف 
بتغ����ري مقيا�س ر�س����م ال�سورة ، فمثال  يختل����ف ن�سيج غابة ما 
يف �س����ورة جوي����ة ذات مقيا�س 1 : 50،000 عن الن�سيج  لنف�س 
الغاي����ة عندم����ا يك����ون املقيا�����س  خمتلف ع����ن املقيا�����س ال�سابق  
وب�سفة عامة ميكن اأن منيز ثالثة اأ�سناف رئي�سية من الن�سيج 

وهي :
• الناعم Smooth - وامل�سطحات املائية.	
•  املرغل Mat - الأرا�سي املحروثة.	
• اخل�سن Rough - الغابات.	

فكلم����ا كان املقيا�س كبريًا كلما �ساع����د يف تف�سري هذه ال�سورة 
ومعرفة الظاهرات اجلغرافية فيها ب�سهولة.
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3 - اخلط:
ُيعتر اخلط من املفاهي����م الأ�سا�سية يف الدرا�سات اجلغرافية . 
ويظهر اخلط ظاهرة معينة كنتيجة التنظيم والرتتيب املكايفء 
لتلك الظاهرة يف الواقع، ويتطلب اإكت�ساف الأمناط التي تظهر 
يف ال�س����ورة الرقمية اإختباره����ا باإ�ستخدام مناذج جم�سمة من 
تل����ك ال�س����ور ،حيث ميك����ن بوا�سط����ة التج�سيم )اإظه����ار البعد 
الثال����ث ( يتميز اأمناط احلقول الزراعية ،والأمناط العمرانية، 
واأمن����اط الت�رشي����ف املائي وغريه����ا، ولتو�سي����ح النمط ميكن 
مقارن����ة الأرا�س����ي املزروع����ة بالأ�سج����ار املثم����رة النا�سج����ة 
بالأرا�س����ي املك�س����وة بالغط����اء النباتي الطبيع����ي حيث يالحظ 

اإختالفا وا�سحًا يف منط كل من الظاهرتني .
4 - ال�سكل:

ُيعت����ر ال�س����كل م����ن الأ�س�����س الهامة الت����ي ت�ساعد عل����ى متييز 
الظواه����ر ومعرفته����ا ،وترز اأهمي����ة ال�س����كل كاأداة متييز عند 
جت�سي����م ال�سور. وهنا جت����در الإ�س����ارة اإىل اأن �سكل الظواهر 
الت����ي تاأخ����ذ �س����كل عم����ودي يختلف تبع����ًا ملوق����ع الظاهرة من 
النقطة الأ�سا�سية )منت�سف ال�سورة( اأي فيما اإذا كانت قريبة 
 )142.p،1976،Lo( من النقط����ة الأ�سا�سي����ة اأو بعيدة عنه����ا
وال�س����كل ي�ساع����د املف�����رش ال�سورة عل����ى متييز ال�س����وارع عن 
املط����ارات ومالعب الكرة وال�سدود وغريه����ا من الظاهرات يف 

ال�سورة .

5 - الظالل :
ُتع����زز ظالل الأج�سام يف ال�سور من فائدة ال�سكل يف 
التع����رف اإىل الظواهر املختلف����ة ومتييزها ، وخا�سة 
يف حال����ة الظواهر اخلطي����ة والتي لها اإرتفاع وا�سح 
مث����ل خطوط الأ�سج����ار واأعمدة الهات����ف والكهرباء 
واحلواج����ز الت����ي تف�سل بني امل����زارع بالإ�سافة اإىل 
اأماك����ن ال�سع����ف يف الق�����رشة الأر�سي����ة ) ال�سدوع 
والفوا�س����ل وال�سق����وق( والت����ي تظه����ر اإىل �سط����ح 
الأر�����س )Van zuidam، 1979( ،اإل اأن الظ����الل 
الكثيف����ة والطويلة ت����وؤدي اإىل اإزع����اج مف�رش ال�سور 
الرقمي����ة لأنه����ا حتج����ب الظاه����رات املوج����ودة على 

ال�سطح وبالتايل ل تظهر يف ال�سورة.

5-احلجم:
ُيق�س����د باحلجم اأبع����اد الظواهر املوج����ودة يف ال�سور الرقمية 
،وترتب����ط الأبع����اد ارتباطًا مبا�����رشًا مبقيا�����س ال�سورة ،حيث 
ميكن متي����ز الطرق الرئي�سي����ة عن الط����رق الثانوية،وامل�ساكن 
املفردة عن البيانات الكبرية، ومبعرفة مقيا�س ال�سورة ميكننا 
معرف����ة اأبعاد الأج�سام ب�سهولة ومن ثم ح�ساب م�ساحتها كما 
ه����و احلال عند ح�ساب م�ساحات الأر�سي الزراعية اأو ح�ساب 

الأحجام )حجم خزانات املياه مثال(.
6-املو�سع: 

ُيق�سد باملو�سع هنا ، مو�سع ظاهرة معينه يف ال�سور بالن�سبة 
اإىل ظواه����ر اأخ����رى ذات اأهمي����ة معروف����ة وخ�سائ�س متميزة 
بناًء على مو�سعها .ويفيد مفهوم املو�سع يف ال�سورة الرقمية 
يف القي����ام بعملية جتميع اأفراد الظواهر التي مت التعرف اإليها 
،ف����اإذا مت متيز اأ�سجار املاجن����روف  يف ال�سورة فاإن هذا موؤثر 
عل����ى اأن املنطق����ة التي يوج����د فيها �سجرة املاجن����روف منطقة 

�ساحلية تغطيها الفي�سانات املو�سمية من مياه البحر.
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قاعدة تحديد نطاقات التوقيت القياسية 

مب����ا اأن طول اليوم ي�ساوى 24 �ساع����ة، فيتم تق�سيم العامل اإىل 
24 نطاق����ًا، يك����ون الفارق ب����ني كل منها �ساعة واح����دة، اأي ما 
يعادل زاوية مقدارها 15 °)24/360 (، ويقوم خط تن�سيف 
النط����اق بتحدي����د الوقت للنطاق كله، وبن����اء على ذلك، ل ميكن 
اأن يزي����د الف����رق يف التوقيت بني الأماك����ن املوجودة على طريف 
النط����اق وال�ساع����ة الر�سمي����ة ع����ن30 دقيقة، ولق����د اختري خط 
زوال جرينت�����س كمرج����ع للتوقي����ت ال����دويل كونه ل مي����ر باية 

اأر�س اخرى.
حت����ى منت�س����ف ال�ستينات م����ن القرن الع�رشي����ن، كان دوران 
الأر�����س ه����و الأ�سا�����س لتحديد ط����ول النهار وتعري����ف �سالمل 

املهندسة رجاء غنيمات
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ُيعادل طول اليوم ٢٤�س���اعة، مبا يتنا�س���ب مع الفرتة الزمنية التي ت�س���تغرقها ال�سم�س للو�سول اإىل 
املكان الذي �س���تبلغ فيه اأوجها، على خط  زوال معن، وبناء على ذلك، �سُت�س���ر ال�س����اعة اإىل ١٢ 
ظهراً على خط ال�زوال ه�ذا. ولقد اختر خط الزوال املار مبدينة جرينت�س، يف اإجنلرتا، لتحديد 
التوقي���ت العاملي. اأي اأنه عندما تبلغ ال�س���م�س اأوجها على خ���ط زوال جرينت�س، من املفرت�س اأن 
ت�سر عقارب ال�ساعة اإىل ١٢ ظهراً يف جميع اأرجاء العامل، لكن ذلك ل ُيعترب منطقياً، لأنه بالن�سبة 
للب���اد الواقع���ة عل���ى خطوط ط���ول خمتلفة عن خ���ط طول جرينت�س، �س���يكون التوقي���ت بها غر 
�س���ليم. ففي اليابان مثًا، �ست�س���رق ال�سم�س يف ال�تا�سعة م�س���اًء، تبعاً للتوقيت العاملي، وحلل هذه 

امل�سكلة، ا�ست�ُحدثت نطاقات التوقيت القيا�سية. 

التوقي����ت. بي����د اأن دوران الأر�س غري املنتظ����م،اأدى اإىل وجود 
�سي����غ  متزاي����دة التعقي����د من �س����المل التوقي����ت املرتبطة بذلك 
ال����دوران – مب����ا يف ذل����ك توقي����ت جرينت�����س ق�س����ري الأجل – 
ال����ذي �سُين�ساأ يف حماول����ة لإنتاج �سلم توقي����ت موحد. واأخريًا 
فاإن البحث ع����ن �سلم توقيت موحد، اأدى اإىل تغيري من توقيت 

دوران الأر�س اإىل �سالمل توقيت ذرية.
ُي�����رشف املكت����ب ال����دويل ل����الأوزان واملقايي�����س )BIPM( على 
التوقي����ت ال����ذري ال����دويل )TAI( والتوقي����ت العامل����ي املن�سق 
)UTC(، ومُيث����ل التوقي����ت ال����ذري ال����دويل اأ�سا�س����ًا للتوقيت 
العامل����ي املن�سق، وعلى الرغ����م من اأن كليهما على نف�س الدرجة 
م����ن الإ�ستقرار والدقة، فاإنه ح����ني يعد التوقيت الذري الدويل 
م�ستم����رًا، يتم �سبط التوقيت العاملي املن�سق من حني اىل اآخر 
ع����ن طريق اإ�سافة ثاني����ة كبي�سة لالإبقاء عل����ى تزامن التوقيت 
العاملي املن�سق مع دوران الأر�س.حيث اأن القرار والإعالن عن 
 )UTC( اإ�ساف����ة الثانية الكبي�سة يف التوقي����ت العاملي املن�سق
 The International Earth Rotation and يع����ود اىل

.)Reference Systems Service )IERS
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التوقيت يف 
علم الفلك
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تزايد اإ�ستعمال التوقيت الذري بخطى �رشيعة ول يتم توزيعه 
مبا�رشة، وُي�سبح متاحًا بعد 10 اإىل 40 يومًا . ُيوفر التوقيت 
الذري الدويل اإط����ارًا مرجعيًا للرتددات و ل ُي�ستخدم عمليًا يف 
قيا�����س الفرتات الزمني����ة. ول يوجد له متثيل م����ادي بوا�سطة 
ال�ساع����ات وبالت����ايل فاإنه ل يت����م توزيعه عن طري����ق الإ�سارات 
الزمني����ة. فالتوقي����ت العامل����ي املن�س����ق )UTC( ه����و املرج����ع 

 .)TAI( الزمني، وُيقا�س من واقع التوقيت الذري الدويل
فالتوقيت الذري الدويل )TAI( هو الأ�سا�س يف تطبيق �سالمل 
التوقي����ت امل�ستعمل����ة يف الديناميكي����ات، لو�س����ع من����اذج حركة 
الأج����رام ال�سماوي����ة ال�سناعي����ة والطبيعية، مث����ل اإ�ستك�ساف 
واجليوفيزي����اء،  واجليودي�سي����ا،  ال�سم�سي����ة،  املجموع����ة 

والدرا�سات التي تتناول البيئة. 
وبالن�سب����ة للتوقي����ت املرجع����ي ال����دويل مث����ل التوقي����ت العاملي 
املن�س����ق )UTC(، ُي�س����رتط اأن ت�س����ل اإمكاني����ة الإعتماد عليه 
اإىل ذروتها م����ع ثبات الرتددات يف املدى البعيد. ولذلك، يعتمد 
التوقي����ت العامل����ي املن�س����ق )UTC( على اأكر ع����دد ممكن من 

ال�ساع����ات الذري����ة من اأن����واع خمتلفة، ويبل����غ عددها يف الوقت 
احلا�����رش 420 �ساع����ة موزعة يف اأكرث من 70 معه����دًا يف اأنحاء 
 )UTC( الع����امل. وُتبلَّغ الفروق بني التوقي����ت العاملي املن�سق
طبق����ًا ل�سلم التوقيت ال����دويل والأرقام التقريبي����ة املحلية التي 
ُت�سجله����ا املخترات امل�سارك����ة ))UTC)k( كل �سهر يف وثيقة 

.BIPM Circular T ر�سمية ُيطلق عليها من�سور
فالتوقيت العاملي املن�سق )UTC( ُي�ستخدم لتطبيقات معينة، 
مثل املالحة الفلكية، واجليودي�سيا، و�سبط اأجهزة التل�سكوب، 
واملالح����ة الف�سائية والتتبع بالأقم����ار ال�سناعية. ولذلك، فاإن 
املخترات التي ت�ساهم يف ت�سكيل التوقيت العاملي املن�سق لدى 
املكت����ب الدويل لالأوزان واملقايي�����س حتتفظ بتطبيقات التوقيت 
 ،)UTC k ( ُمع����رًا عنه باملخت�رش )UTC( العامل����ي املن�سق
حي����ث ُت�سري )k( اإىل املخت����ر املخت�س. وُتوفر هذه املخترات 
اأج����ل  م����ن   )UTC( املن�س����ق  العامل����ي  التوقي����ت  اإىل  النف����اذ 

التطبيقات العملية ون�رشها بالطرق املختلفة.

فيزيائيني يقومان ب�صبط 

جهاز الرنني ال�صيزيومي 

ال��ذي قام��ا بتطوي��ره يف 

i1955خمت��رب الفيزي��اء 

الوطن��ي يف تيدينجتون، 

iاململكة املتحدة
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الثانية الكبيسة:

الثاني����ة الكبي�س����ة تعني م����ن الناحية النظري����ة اأن التوقيت العاملي 
املن�سق )UTC( ل عالقة له بالتوقيت ال�سم�سي. 

و ينبغ����ي مالحظة اأن م�سطل����ح »اليوم« كما ه����و ُم�ستخدم اليوم 
لي�����س باليوم ال�سم�س����ي احلقيقي، كما مت تعريف����ة يف نهاية القرن 
التا�س����ع ع�����رش، ونح����ن نعل����م اأن معادل����ة التوقي����ت )الف����رق بني 
التوقيت ال�سم�سي الوا�سح وو�سط التوقيت ال�سم�سي( ميكن اأن 
ت�س����ل اإىل 16 دقيقة. وعلى النقي�س م����ن ذلك، فاإن الفرق الزمني 
احل����ايل بني التوقي����ت الذري ال����دويل )TAI( والتوقي����ت العاملي 
)UT1( )وه����و ال�سل�سل����ة الزمني����ة الفلكي����ة الت����ي حتددها دورة 
الأر�����س يف املالحة اجلوية( ه����و 35 دقيقة. وخالل الأربعني �سنة 
املا�سي����ة، مت اإدخ����ال 25 ثانية كبي�سة يف التوقي����ت العاملي املن�سق 
)UTC(، وه����ذا يتناق�����س م����ع القول اأنن����ا ل ن�ستطي����ع اأن نقبل 
التوقي����ت العاملي املن�س����ق )UTC( دون ثواين كبي�س����ة باعتباره 
توقيت����ًا مدنيًا، نظ����رًا لأن التوقيت العاملي املن�سق )UTC( اليوم 

ل ميثل على وجه الدقة نف�س التوقيت ال�سم�سي.
ول يحب����ذ العدي����د من املخت�س����ني يف هذا املجال الثاني����ة الكبي�سة، 
وحجتهم يف ذلك اأنها تتطلب برجميات كي ميكن تعديلها، وتكون 
الرجمي����ات معق����دة اأو مكلف����ة لبع�����س الأنظم����ة وخا�س����ة اأنظمة 

الف�ساء.
وم����ن اخلي����ارات املتاح����ة اإ�ساف����ة ثاني����ة كبي�سة واح����دة يف نهاية 
الق����رن، وهن����اك طرق عدي����دة من �ساأنه����ا اإلغاء الث����واين الكبي�سة 
لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية يف امل�ستقبل القريب، ففي حالة اإعادة 
تعريف التوقيت العاملي املن�سق )UTC( بطريقة ُتوؤدي اإىل وقف 
�س اأنظمة مالحة  اإدخال الث����واين الكبي�سة، عندئذ ينبغ����ي اأن ُتعوِّ
الأقمار ال�سناعية العاملية ذل����ك باإذاعة بارامرتات اإجتاه الأر�س. 
و ق����د تك����ون ه����ذه الطريق����ة اأف�س����ل حل�س����ول امل�ستخدم����ني على 
معلوم����ات ب�س����اأن اإجتاه الأر�س، ويف هذه احلال����ة، ميكن اأن توفر 
اأنظمةمالح����ة الأقم����ار ال�سناعية العاملية لي�����س فقط خدمة حتديد 
املواقع، واملعلومات املالحية والتوقيت، بل اأن توفر اأي�سًا خدمة 

لتحديد اإجتاه الأر�س.

مالحة األقمار الصناعية:

النظام العاملي ملالحة الأقمار ال�سناعية )GNSS( لي�س يف الواقع 
اإل نظامًا للقيا�س الدقيق يف �سل�سلة مت�سلة للمكان والزمان حول 

الأر�س على نطاق وا�سع.
يتاألف اأي نظام عاملي ملالحة الأقمار ال�سناعية من ثالثة قطاعات: 
قط����اع الف�س����اء )جمموعة الأقم����ار ال�سناعية(؛ وقط����اع التحكم 
الأر�سي )حمطة رئي�سية، وحمط����ات تو�سيل وحمطات ر�سد(؛ 

وقطاع امل�ستخدمني  )اأجهزة ال�ستقبال لدى امل�ستخدم(. 
ف امل�سافة املقطوع����ة لالإ�سارة على اأنها نت����اج �رشب �رشعة  ُتع����رَّ
ال�س����وء يف الوق����ت ال����ذي ي�سجل����ه املراق����ب لإنتق����ال الإ�سارة بني 
م�س����در الإ�س����ارة واملراق����ب )اأي الفرق الزمني ب����ني ال�ساعات(. 
وميك����ن احل�س����ول على جمي����ع املعلومات املالحي����ة، مثل مدارات 
الأقمار ال�سناعية، وبيانات تعوي�س ال�ساعات، والتاأخري يف زمن 

الأيونو�سفري، باإ�ستعمال البيانات الدالة على الزمن.
 )GNSS( وتعتم����د الأنظم����ة العاملية  ملالح����ة الأقمار ال�سناعي����ة
ن من اإجراء قيا�سات دقيقة ملجالت حتديد  عل����ى توقيت دقيق ميكِّ
املواق����ع، مم����ا يتطلب وج����ود تزامن م�ستم����ر فيما ب����ني الأنظمة. 
وحتقيق����ًا له����ذا، ت�ستخ����دم الأنظم����ة العاملي����ة للمالح����ة ال�ساتلي����ة 
عل����ى  القائ����م  الداخل����ي  املرجع����ي  التوقي����ت  �س����المل   )GNSS(
جمموع����ات من ال�ساعات: توقي����ت النظام العاملي لتحديد املواقع، 
وتوقي����ت GLONASS املطب����ق يف الإحت����اد الرو�س����ي، وتوقيت 

.BeiDou وتوقيت نظام )GST( نظام جاليليو
فتوقي����ت النظ����ام العاملي لتحدي����د املواقع هو توقي����ت متوا�سل ل 
يخ�س����ع للتعديل باإ�سافة ثواين كبي�س����ة. وقد حتدد هذا التوقيت 
يف 6 يناي����ر 1980، يف ال�ساع����ة 00:00 بالتوقي����ت العامل����ي املن�سق 
)UTC( بحي����ث ل يوجد فرق بينه وبني التوقيت العاملي املن�سق 

 .)UTC(
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يتب����ع توقي����ت GLONASS لث����واين التوقي����ت العامل����ي املن�س����ق 
)UTC(، وبالتايل فاإنه ل ميثل �سلم توقيت متوا�سل.

 وتوقيت نظام جاليليو )GST( هو توقيت متوا�سل بداأ يف نف�س 
املرحلة التي بداأ فيها توقيت النظام العاملي لتحديد املواقع. وقد 
اتِخ����ذ قرار اأويل يف املراحل الأوىل من تعريف نظام جاليليو، باأن 
ي�ستخ����دم توقيت نظام جاليلي����و )GST( التوقيت الذري الدويل 
)TAI( كمرج����ع. ومع ذلك، فعند الأخ����ذ يف الإعتبار اأن التوقيت 
ال����ذري الدويل )TAI( لي�����س املق�سود منه التوزي����ع العام، راأى 
م�سمم����و نظام جاليلي����و اأن حتديد �سلم التوقي����ت الداخلي لنظام 
جاليلي����و كاأ�سا�����س للتوقيت ال����ذري الدويل )TAI( �سي����وؤدي اإىل 
الفو�س����ى والإرتب����اك، وكان الق����رار النهائ����ي ه����و اأن يكون فرق 
الث����واين ب����ني توقي����ت نظ����ام جاليلي����و )GST( وتوقي����ت النظام 

العاملي لتحديد املواقع �سفرًا.

نظ����ام التوقيت BeiDou هو نظام متوا�س����ل حتدد يف اأول يناير 
 )UTC( 2006 يف ال�ساع����ة 00:00 بالتوقي����ت العامل����ي املن�س����ق
 .)UTC( بحيث ل يوجد فرق بينه وبني التوقيت العاملي املن�سق
ونظ����ام التوقيت BeiDou متخلف 33 ثانية عن التوقيت الذري 
ال����دويل )TAI(، و يف ع����ام 2013 متق����دم عل����ى التوقي����ت العاملي 

املن�سق )UTC( بثانيتني.
وه����ذه التوقيت����ات املعتمدة على الأنظمة لي�س����ت اإل �سالمل توقيت 
زائف����ة وينبغي اإعتبارها جمرد بارام����رتات تقنية داخلية لالأنظمة 
العاملي����ة للمالحة ال�ساتلي����ة )GNSS( ولي�ست �سالمل توقيت مما 

ُي�ستخدم كمرجع لالأن�سطة الب�رشية الأخرى.

خمتر �سبط التوقيت باملركز الوطني خلدمة 
التوقي����ت التابع لأكادميي����ة اخلدمات ال�سينة 
مبدين����ة  XiAn، اإذ اأ�سيفت ثانية كبي�سة اإىل 
ال�ساع����ات الذري����ة العاملية ي����وم ال�سبت، )30 
يوني����و 2012( لتعديلها مب����ا يجعلها تتواكب 
م����ع تباطوؤ دورة الأر�س. ويف تلك الليلة، كان 
التوقي����ت عل����ى ال�ساع����ات الذرية ه����و ال�ساعة 
23 والدقيق����ة 59 والثاني����ة 60 قب����ل النتقال 
اإىل منت�س����ف الليل بالتوقي����ت العاملي املن�سق 

)UTC(

املراجع:

	• https://itunews.itu.int/ar

	• http://ar.wikipedia.org/wiki
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يبحث عل����م احلا�سوب اإ�ستخدام احلو�سب����ة بجميع اأ�سكالها حلل 
امل�سكالت من منظور علمي ريا�سي. وغالًبا ما ي�سمل ذلك ت�سميم 

وبرجمة الرجميات لكي ت�ستعمل كاأداة حلل هذه امل�ساكل.
عل����م احلا�سوب لي�����س معنًيا بتعل����م طريقة اإ�ستخ����دام الرجميات 
ب�س����كل ع����ام وبح����د ذاتها. م����ن ال�سحيح الق����ول اأن هن����اك بع�س 
الوظائ����ف الت����ي تعتمد ب�س����كل اأ�سا�س����ي على بع�����س الرجميات 
كرجمي����ات الت�سميم مل�سمم����ني اجلرافيك اأو حم����رر الن�سو�س 
واجل����داول ملدخل����ي البيان����ات، لك����ن علم احلا�س����وب لي�����س معنًيا 
بدرا�سة طريق����ة التعامل مع هذه الرجمي����ات وغريها ب�سكل عام 

ولي�س معنًيا كذلك بت�سميم �سفحات الويب اأو جتهيزها.
ُيعن����ى  احلا�س����وب  عل����م  ف����اإن  الرجمي����ات  ع����ن  احلدي����ث  عن����د 
بن����اء الرجمي����ات بن����اء عل����ى اأ�س�����س علمي����ة وريا�س����ة وبدرا�س����ة 

اخلوارزميات الأن�سب اإ�ستخداًما يف تلك الرجميات .
اأ�سب����ح عل����م احلا�س����وب علم����ًا قائم����ًا بذات����ه، ُيعنى ببح����ث اأمور 

احل�ساب والحت�ساب من منظور علمي دقيق.
اأم����ا تكنولوجي����ا املعلومات فهو جمال اآخر ُيعن����ى مب�سائل اأخرى 
مثل ُط����ُرق اإ�ستخدام الرجميات والتعامل معها وطرق اإ�ستعمال 
املعلومات اأو حتى طريقة اإ�ستخدام ما هو جاهز يف اأغلب الأحيان 
لإجناز عمل ما، وغالًبا ما ُي�ستخدم م�سطلح تكنولوجيا املعلومات 

ب�سكل وا�سع بني العامة ويف �سوق العمل . 
لعل����وم احلا�س����ب حق����ول متنوع����ة كله����ا ت�سن����ف حت����ت العن����وان 
العري�س "علوم احلا�سوب". يوؤكد البع�س على احلو�سبة وبع�س 

تطبيقاته����ا مث����ل ر�سومي����ات احلا�سوب يف ح����ني اأن فروًعا اأخرى 
تدر�����س خوا�س م�سكل����ة حت�سيبية مثل نظري����ة التعقيد احل�سابي 
وتبقى فروع اأخرى تركز على التحديات التي تطرحها تطبيقات 
احلو�سب����ة. فمثال نظرية لغ����ة الرجمة تدر�س الط����رق والو�سائل 
لو�سف عملية التح�سيب، يف حني تقوم برجمة احلا�سوب بتطبيق 

لإ�ستخراج جواب اأو حل مل�سكلة حت�سيبية معينه .
يع����ود تاري����خ عل����وم احلا�سوب اإىل اخ����رتاع اأول حا�س����وب رقمي 
حدي����ث، فقب����ل الع�رشين����ات م����ن الق����رن الع�رشي����ن، كان ي�س����ري 
م�سطل����ح حا�س����وب اإىل اأي اأداة ب�رشية تق����وم بعملية احل�سابات. 
م����ا ه����ي الق�سايا اأو الأ�سي����اء التي ميكن لآل����ة اأن حت�سبها باتباع 
قائم����ة من التعليمات م����ع ورقة وقلم، دون حتدي����د للزمن الالزم 
ودون اأي مه����ارات اأو ب�س����رية  وكان اأحد دوافع هذه الدرا�سات 
هو تطوير اآلت حا�سبة ميكنها اإمتام الأعمال الروتينية املُعّر�سة 

للخطاأ الب�رشي عند اإجراء احل�سابات  .
خ����الل الأربعين����ات من الق����رن املا�سي ومع تطوي����ر اآلت حا�سبة 
اأك����رث ق����وة وقدرة ح�سابية تتط����ور م�سطلح حا�س����وب لُي�سري اإىل 
الآلت ب����دًل من الأ�سخا�س الذين يقوم����ون باحل�سابات. واأ�سبح 
م����ن الوا�س����ح اأن احلوا�سي����ب ميكنه����ا اأن تقوم باأك����رث من جمرد 
عملي����ات ح�سابي����ة وبالت����ايل مت الإنتق����ال اإىل درا�س����ة حت�سي����ب اأو 
التح�سي����ب ب�سكل عام، ب����داأت املعلوماتية وعل����وم احلا�سب تاأخذ 
ا�ستقالله����ا كف����رع اأكادمي����ي م�ستق����ل يف ال�ستينيي����ات، م����ع اإيجاد 
اأوائل اأق�سام علوم احلا�سب يف اجلامعات وبداأت اجلامعات متنح 

اإجازات يف هذه العلوم .

علم احلاسوب 
حممد الزيتاوي / املركز اجلغرايف امللكي الأردين

تتعام���ل عل���وم احلا�س���وب م���ع النظري���ات الأ�سا�س���ية للمعلوم���ات واحل�س���اب، والتقني���ات العملية 
لتنفيذها وتطبيقها 

علم احلا�س���وب يدر�س احلو�س���بة ومعاجلة البيانات والنظريات والتطبيقات التي ت�س���كل الأ�س���ا�س 
لأمتت���ة نقل املعلومات وت�س���غيلها وحتويلها، وذلك بدرا�س���ة برجميات احلا�س���وب وعتاد احلا�س���وب 

ب�سكل علمي جمرد. 
يف بع����س ال���دول العربية يطلق على م�س���طلح علم احلا�س���ب الآيل املعلوماتية اخت�س���اًرا ولي�س 
بق�س���د خلطه مع العلوم الأخرى وخا�س���ة التخ�س�س���ات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املهتمة 

بالتطبيق غر املبني على اأ�س�س علمية، كما ُيطلق عليه يف اجلزائر ا�سم "الإعام الآيل.
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أقسام علم الحاسوب

• عل���م احلا�س���وب النظ���ري: يدر�����س اللغ����ات ال�سورية، 	

نظريات احلو�سبة اأو اخلوارزميات وح�ساب التكاليف.
• علم احلا�س���وب العملي: يدر�س مهارات ترجمة اللغات 	

تطبيق����ات  اإىل  واخلوارزمي����ات  النظري����ات  ال�سوري����ة، 
ي�سه����ل تداوله����ا، والتطوير امل�ستمر لها م����ع ما يتما�سى 

مع العلوم وباقي جمالت احلياة.
• علم احلا�سوب التطبيقي: ويهتم بالتطبيقات املختلفة 	

للحا�س����وب يف جم����الت احلي����اة : كالت�سمي����م والت�سنيع 
الإداري����ة  الأنظم����ة  جان����ب  اإىل  احلا�س����ب  باإ�ستخ����دام 

وال�سناعية.
• هند�س���ة احلا�س���وب: ه����ذا الف����رع يهتم بكيفي����ة �سناعة 	

ُمعّدات احلا�سوب )عتاد احلا�سوب(. 
و�سناع����ة احلوا�سي����ب تعتم����د على العدي����د من املج����الت مثل 

املعلوماتية النظرية، الفيزياء، الكمياء والإلكرتونيات
ُيمكن تقسيم علم الحاسوب أيضا على النحو 

التالي : 

• درا�س����ة 	 النظري���ة:  والبيان���ات  اخلوارزمي���ات  عل���م 

اجلانب النظري يف علوم البيانات.
• علم التقنيات احلا�س���وبية: التحلي����ل، الت�سميم وبناء 	

املكونات ال�سلبة للحوا�سيب.
• هند�سة احلا�سوب	

يف معظم اجلامعات حديثا تق�سم هند�سة احلا�سوب اإىل ق�سمني 

اأ�سا�سيني بعدما كانت تتبع الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية:
1- ق�سم هند�سة الربجميات

هند�س����ة الرجمي����ات وه����ي درا�س����ة ت�سمي����م وتنفي����ذ وتعديل 
الرجمي����ات مبا ي�سمن توف����ر هذه الرجميات بج����ودة عالية 
وتكلف����ة معقول����ة متاح����ة للجمي����ع وقابل����ة للتطوي����ر فيما بعد 
و�رشيع����ة للبن����اء، وهند�س����ة الرجمي����ات تق����وم عل����ى اأ�س�����س 
ونظريات م����ن الهند�سة وعلوم احلا�سب كمب����داأ  من الهند�سة 
وال����ذي يعتمد على مب����داأ ت�سميم اأجزاء �سغ����رية التجان�س يف 
العمل مع بع�سها لت�سكل عمل الكل، ومن علوم احلا�سب ياأخذ 
مباديء كثرية لعل من اأبرزها الذي يتعامل مع كل الأجزاء يف 
الرجمي����ات ككائنات تتفاعل مع بع�سه����ا لت�سكل عمل النظام 
بالكام����ل، وهي تختلف عن علوم احلا�سب حيث اأنها تعد فرع 

مهم من فروع علوم احلا�سب
2- ق�سم هند�سة  عتاد احلا�سوب

هند�سة عتاد احلا�س����وب تبحث مبادئ �سناعة احلوا�سيب من 
الناحي����ة الإلكرتوني����ة والفيزيائي����ة وبناء �سب����كات احلا�سوب 
وو�سائ����ط تخزين البيانات اإلكرتوني����ا ومعاجلتها ونقلها عر 

ال�سبكات املختلفة.

املراجع:
	•  Computer science is the study of information Department of Computer and Information Science، 

Guttenberg Information Technologies

	•  Computer science is the study of computation. Computer Science Department، College of Saint Benedict، 

Saint John's University
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بريوت/ لبنان
بريوت، بالعودة اإىل اأ�سول الكلمة ال�سامّية تعني »ال�سنوبر« 

ن�سبة اإىل غابات ال�سنوبر اأو ما ُيعرف بحر�س بريوت.
بغداد/ العراق

بغداد تعني مدينة ال�سالم بالفار�سية وقد ح�سلت على ا�سمها 
واُتخ����ذت عا�سم����ة اخلالف����ة العبا�سي����ة ع����ام 762م مع جميء 

اخلليفة اأبو جعفر املن�سور.
القاهرة/ م�صر:

القاهرة �ُسميت كذلك من قبل الفاطميني عام 969م ، ومعناها 
املنت�رشة.

دم�صق/ �صوريا:
ُذك����رت املدين����ة يف ر�سائ����ل »ت����ل العمارن����ة« العائ����دة اإىل القرن 
الراب����ع ع�رش ق.م با�سم دم�سقا ، اأ�سل الت�سمية »م�سق« وهي 

كلمة اآرامية، تتقدمها دال الن�سبة ومعناها احلديقة املزهرة.
الريا�س/ ال�صعودية:

الريا�����س جمع كلمة رو�سة اأي احلديق����ة، �سّميت بذلك ب�سبب 
طبيع����ة مو�سعه����ا املنخف�����س ال����ذي تلتق����ي فيه مي����اه ال�سيول 
وحي����ث تنبت الأر�����س ريا�سًا خ�رشاء، قام����ت مدينة الريا�س 

على اأنقا�س مدينة حجر اليمامة التاريخية.
�صنعاء/ اليمن

�سنع����اء معناها »ح�سين����ة« وقيل باأّن ا�سمها يع����ود اإىل بانيها 
وه����و "�سنع����اء ب����ن اأزال ب����ن يقط����ن ب����ن عاب����ر ب����ن �سالخ بن 

اأوفخ�سذ بن �سام بن نوح".
اخلرطوم/ ال�صودان:

اختلفت الآراء حول اأ�سل كلمة خرطوم، لكّن الأرجح هو اأّنها 
كلم����ة عربي����ة تعني ل�س����ان الأر�س املمت����د داخل امل����اء ، كما اأّن 

موقع املدينة عند اإلتقاء النيلني ي�سبه خرطوم الفيل.

العواصم العربية )أصل التسمية(
 عّمان/ الأردن:

يعود ا�سم عّمان اإىل عهد الآمونيني، وهم من �ساللة النبي لوط 
املذكورة يف الإجنيل، وا�سمها يعود اإىل الإله اآمون.

اأبو ظبي/ الإمارات:
يحك����ى اأّنه حوايل ع����ام 1761، حلق ال�سي����ادون البدو بغزال 
)ظب����ي( حّتى و�سل����وا اإىل املاء يف تلك البقع����ة ، اأبو ظبي تعني 

اأبو الغزال.
 طرابل�س الغرب/ ليبيا:

طرابل�����س كلم����ة رومّي����ة اإغريقّي����ة الأ�س����ل، وه����ي تعن����ي املدن 
الث����الث. املدينة مذكورة يف عّدة �ِسرَي، وق����د قيل اإّن اأ�سبارو�س 

قي�رش بناها.
 الرباط/ املغرب:

تاأ�س�س����ت املدين����ة يف عه����د املرابط����ني الذي����ن اأن�س����اأوا رباط����ًا 
حم�سنًا. وقد اختاروا هذه البقعة لأ�سباب اأمنية  بالتايل كلمة 

الرباط معناها احل�سن.
القد�س/ فل�صطني

القد�س هو البيت املقد�س اأو بيت اهلل.
تون�س/ تون�س:

الأرجح اأّن كلمة تون�س ا�سم م�ستق من الأن�س، وقد ذكر املوؤرخ 
التون�سي عبد الرحمن بن خلدون، اأن اأ�سل كلمة تون�س يعود 
اإىل الإزده����ار العم����راين والإقت�سادي والثقايف ال����ذي �سهدته 
املدينة، والظاهر اأنها �ُسميت كذلك ملا عرفه الوافدون من كرم 

ال�سيافة وح�سن املعا�رشة يف املدينة.
نواك�صوط/ موريتانيا:

نواك�س����وط تعني مدين����ة الريح، باللغة الربري����ة، ب�سبب رياح 
ال�سحراء.

حممود ح�سني ملكاوي/املركز اجلغرايف امللكي الأردين
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مان: م�صقط/ عمُ
ذك����ر بع�س املوؤرخني اأّن اأ�سل كلمة م�سقط هو الكلمة العربية 
»م�سك����ة« بالتاء املربوطة، ومعناها القبة منفوخة، اأّما البع�س 
الآخ����ر فق����ال اإّن اأ�سل الكلم����ة امل�سك ، ن�سب����ًة اىل الطيب الذي 
ا�ستهرت به املدينة، لكّن الأرجح اأّنها �ُسميت م�سقط لأّنها تقع 

بني �سال�سل اجلبال.
الكويت/ الكويت:

الكويت جاءت من كلمة كوت ومعناها البيت الذي ي�سبه القلعة 
اأو احل�سن القريب من املاء، هناك عّدة اأقوال حول اأ�سل كلمة 
ك����وت، منها اأّنها بابلّية وهي كلم����ة وردت يف الإجنيل يف العهد 
القدمي/�سفر املل����وك الثاين »واأتى ملك اآ�سور من بابل وكوت 
وعوا وحماه«. والبع�س يقول اإّن اأ�سل الكلمة عربي من كلمة 

قوت اأي خمزن.
مقدي�صو/ ال�صومال:

مقدي�سو اأ�سلها »مقعد �ساه« ، فقد كانت مقر احلاكم الفار�سي 
يف اأوائ����ل الق����رن ال�ساد�س الهج����ري عندما حك����م الفار�سيون 

ال�سومال اآنذاك .
 املنامة/ البحرين:

املنام����ة كلم����ة عربي����ة م�ستقة من كلمة ن����وم، يعود ذل����ك اإىل اأّن 
العدي����د م����ن امل�سافري����ن وال�سيادي����ن كان����وا يلج����اأون اإىل تلك 

املنطقة للنوم والراحة.
اجلزائر/ اجلزائر:

اجلزائر يعود ا�سمه����ا اإىل كلمة جزيرة وكانت تعرف بجزائر 
بني مزغناي.

الدوحة/ قطر:
الدوحة ، �سميت به����ذا ال�سم لأنها بنيت على خليج من البحر 
دائري ال�سكل ، لف����ظ الدوحة يف اللهجة اخلليجية ا�سم م�ستق 
م����ن الدوح والتدوي����ح ، اأي ال�ست����دارة، وكلمة “م����دوح” اأي 
م�ستدي����ر ل تزال م�ستخدمة يف اللهج����ة اخلليجية، والدوحات 

هي اخللجان امل�ستديرة.

موروين/ جزر القمر:
م����وروين باللغ����ة الأ�سلّية لل�س����كان مركبة م����ن كلمتني، مورو 
تعني الن����ار، وين معناه املكان، وبالت����ايل معناها مكان النار/

احلريق.
 جيبوتي/ جيبوتي:

معن����ى كلمة جيبوتي لي�س من ال�سه����ل احل�سول عليه، فالآراء 
تختل����ف وتتع����ّدد لكّن الق�ّس����ة املحلّية تق����ول اأّن اأ�سا�س الكلمة 
بوت����ي ج����اب ، بوت����ي اأي الدببة وج����اب اأي هزمي����ة، ويقال اإّن 

بوتي جتاب تعني هزمية الدببة.
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ُتع����د اأ�سعة ال�سم�����س ال�سب����ب الأ�سا�سي يف التغ����ريات املناخية 
عل����ى �سطح الأر�����س، اإذ اأن اأ�سعة ال�سم�����س تعمل على ت�سخني 
اله����واء ومُت����دده، وبالتايل يق����ل �سغطه، وتتح����رك الرياح من 
مناط����ق ال�سغ����ط اجلوي املرتف����ع اإىل مناط����ق ال�سغط اجلوي 
املنخف�����س. وب�سب����ب دوران الأر�س حول نف�سه����ا فاإن الرياح 
ل تتج����ه مبا�����رشة م����ن مناط����ق ال�سغ����ط املرتف����ع اإىل مناط����ق 
ال�سغ����ط املنخف�����س، بل تنح����رف اإىل ميني اإجتاهه����ا يف ن�سف 
الكرة ال�سمايل، واإىل ي�سار اإجتاهها يف ن�سف الكرة اجلنوبي، 
وتع����رف هذه احلقيقة با�س����م قانون فرل Ferrel's Law اأو 

.Coriolis Force قوة كوريولي�س
 Pressure وتتاأث����ر �رشع����ة الرياح بدرج����ة اإنحدار ال�سغ����ط
Gradient ، اأي كلم����ا اقرتب����ت خطوط ال�سغ����ط املت�ساوية، 

كلما كان اإنحدار ال�سغط �سديدًا وزادت �رشعة الرياح. 
 Wind، الري����اح  دوارة  بوا�سط����ة  الري����اح  اإجت����اه  وُيقا�����س 
Vane ويو�سحه����ا )�س����كل دوارة الري����اح(، وتعرف الرياح 
باإ�س����م اجله����ة الت����ي تاأت����ي منه����ا. اأّما �رشع����ة الري����اح فتقا�س 
بجهاز النيمومرت، Anemometer الذي يو�سحه )�سكل 
الأنيموم����رت(، بوح����دة املرت يف الثانية، اأو املي����ل يف ال�ساعة، اأو 
العق����دة Knot ح����وايل )11.5 مي����ل، 18.5 ك����م(، وت�سن����ف 
الرياح ح�س����ب �رشعتها اإىل امل�سميات الت����ي يو�سحها )ملحق 

.)Beaufort اأ�سماء الرياح وفق مقيا�س بوفور

الرياح
َماِء َوالأَْر�ِس لآََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن﴾ اآلية )164( سورة البقرة ِر َبنْيَ ال�سَّ َحاِب امْلُ�َسخَّ َياِح َوال�سَّ يِف الرِّ قال تعاىل: ﴿َوَت�رْشِ

Anemometer - جهاز النيمومرت

اأنواع الرياح  
ينتج عن حدوث عمليات التوازن احلراري يف الغالف اجلوي، 
ن  ع مق����دار ال�سغط اجلوي فيه من نط����اق اإىل اآخر، تكوُّ وتن����وُّ
نظ����ام دائم ومو�سم����ي من الري����اح يتحرك بالق����رب من �سطح 
الأر�س، وينتقل من مراكز ال�سغط املرتفع اإىل مراكز ال�سغط 

املنخف�س. 
وتنق�صم الرياح اإىل نوعني رئي�صيني هما: 

اأ- رياح دائمة 
وه����ي التي تهب طوال ال�سن����ة بنظام ثاب����ت وتنق�سم اإىل ثالثة 

اأنواع: 
 The Trades التجارية  	•الرياح 

وتهب من مناطق ال�سغط املرتفع فوق منطقة مدار ال�رشطان 
يف ن�س����ف الكرة ال�سمايل، وفوق منطقة مدار اجلدي يف ن�سف 
الك����رة اجلنوب����ي، وتتج����ه نح����و منطق����ة ال�سغ����ط املنخف�����س 
الإ�ستوائ����ي الدائم )منطقة الرك����ود الإ�ستوائي(، كما يو�سح 
)�سكل نطاقات هبوب الرياح(، وحتل هذه الرياح حمل الهواء 

ال�ساعد عند هذه املنطقة. 
 The Westerlies )الغربية(  العك�سية  	•الرياح 

ويك����ون اإجتاهه����ا جنوبي����ًا غربي����ًا يف ن�س����ف الك����رة ال�سمايل، 
و�سمالي����ًا غربيًا يف ن�سف الكرة اجلنوبي، وتندفع هذه الرياح 
من مناط����ق ال�سغط املرتفع �سبه املداري����ة اإىل مناطق ال�سغط 
املنخف�س �سبه القطبية. وتت�سم هذه الرياح باأنها اأ�سد حرارة 
م����ن املناطق التي تن�ساب اإليها، لذل����ك فهي تعمل على تخفيف 

حدة الرودة. 
القطبية  	•الرياح 

ت�هب الرياح القطبية من القطب ال�سمايل نحو الدائرة القطبية 
ال�سمالي����ة، وتاأتي م����ن ال�سمال ال�رشقي كم����ا تهب من القطب 
اجلنوب����ي نح����و الدائ����رة القطبي����ة اجلنوبية وتك����ون جنوبية 

�رشقية وهي رياح باردة جافة.

م. الأرق��م ال�ر�س�����ي�دات/ املركز اجلغرايف امللكي الأردين
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The Monsoons  ب- الرياح املو�سمية
تتمي����ز الرياح املو�سمي����ة باأنها تغري اإجتاهها م����ا بني ال�سيف 
وال�ست����اء. وينح�����رش نطاق هبوبه����ا فيما ب����ني املدارين)مدار 
اجلدي ومدار ال�رشطان(، وتن�ساأ نتيجة لوجود م�ساحات من 
الياب�س �سا�سعة الإمتداد جتاورها بحار اأو حميطات. وب�سبب 
اإختالف احل����رارة النوعية لكل من الياب�س واملاء، فاإن مناطق 
ال�سغ����ط املرتف����ع تتكون على املي����اه )خالل ف�س����ل ال�سيف(، 
بينم����ا تتكون مناطق ال�سغط املنخف�س عل����ى الياب�س، فتندفع 
الري����اح من امل����اء اإىل الياب�س م�سببة اأمط����ارًا مو�سمية غزيرة. 
اأّم����ا خ����الل ف�سل ال�ست����اء فيح����دث عك�س هذه احلال����ة يف نظام 
هبوب الرياح، حيث يتكون نطاق من ال�سغط املرتفع الف�سلي 
عل����ى الياب�س، تخرج منه الرياح املو�سمي����ة اجلافة متجهة اإىل 
امل�سطح����ات املائي����ة املجاورة، التي يتمرك����ز فوقها مناطق من 
ال�سغ����ط املنخف�س. وهكذا تتعر�����س كل من امل�سطحات املائية 
والياب�����س املج����اور لنظ����ام ف�سلي للري����اح، ته����ب يف اإجتاهات 
م�س����ادة م����ن ف�س����ل اإىل اآخ����ر، ويعت����ر املحي����ط الهن����دي اأهم 
املناطق التي ته����ب منه واإليه الرياح املو�سمية، لذا تعد قارات 
اآ�سيا اأك����رث قارات العامل تعر�سًا للرياح املو�سمية خا�سة على 

�سواحلها اجلنوبية وال�رشقية. 

 Local Winds ج- الرياح املحلية
تع����د هذه املجموعة م����ن الرياح ذات تاأثري حمل����ي، مبعنى اأنها 
ته����ب فوق مناطق حمدودة الإت�ساع من �سطح الأر�س وخالل 

اأوقات زمنية ق�سرية. 
وتنق�سم الرياح املحلية اإىل الأنواع التالية: 

تعرف  ما  واملاء، وهي  الياب�س  نتيجة جماورة  تن�ساأ  	•رياح 
بن�سيم الر والبحر. 

الت�ساري�سية، وتعرف  الأ�س����كال  تنوع  نتيجة  تن�ساأ  	•ري����اح 
بن�سيم الوادي واجلبل. 

اجلوية. بالنخفا�سات  ترتبط  	•رياح 
 Land and Sea Breezes والبحر  الر  	•ن�سيم 

وحت����دث يف املناط����ق ال�ساحلي����ة، ب�سب����ب اإخت����الف احل����رارة 
النوعي����ة لكل م����ن الياب�س واملاء، حي����ث ي�سخن الياب�����س اأثناء 
النهار ب�رشعة، فيتم����دد الهواء املالم�س له وبالتايل ي�سعد اإىل 
اأعل����ى، ويحل حمله ه����واء بحري اأقل منه ح����رارة، يعمل على 
تلطي����ف درجة ح����رارة الياب�س اأثن����اء النهار، ويع����رف يف هذه 
احلال����ة بن�سيم البحر Daytime Sea Breeze . اأّما اأثناء 
الليل فيحدث العك�س، حيث يرد الياب�س ب�رشعة فيتكون عليه 
�سغط مرتفع ن�سبي، بينما يكون الهواء فوق �سطح املاء دفئًا. 

الرياح ال�شرقية القطبية

الرياح ال�شرقية القطبية

الرياح  الغربية ال�شائدة

الرياح  الغربية ال�شائدة

الرياح التجارية

نطاقات هبوب الرياح الدائمة ودورة الرياح العامة
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فيندف����ع اله�واء من الياب�س نحو البحر، وهو ما يعرف بن�سيم 
ال����ر Night -Time Land Breeze . كم����ا يت�سح من 

)�سكل ن�سيم الر والبحر(. 
 Mountain and Valley واجلب����ل  ال����وادي  	•ن�سي����م 

 Breezes

يف اأثن����اء النهار ترتفع درجة ح����رارة هواء ال�سهول املنخف�سة 
املن�سوب عن درجة حرارة الهواء عند القمم اجلبلية املجاورة، 
وم����ن ثم تقل كثاف����ة هواء املناطق املنخف�س����ة، وي�سعد الهواء 
ال�ساخ����ن نه����ارًا م����ن ال�سه����ول اإىل اأعايل قمم اجلب����ال، ويطلق 
 Anabatic على اله����واء ال�ساعد الدافئ اإ�سم ن�سيم الوادي
Wind . وه����و ي�ساع����د عل����ى �رشع����ة من����و الأ�سج����ار املثمرة 

والنباتات. 
اأّم����ا اأثناء الليل فيتحّرك الهواء البارد من �سطوح اجلبال نحو 
الأودي����ة واملناط����ق املنخف�سة املج����اورة. ويعرف ه����ذا الهواء 
الهاب����ط باإ�س����م ن�سي����م اجلب����ل Katabatic Wind. كم����ا 

يت�سح من )�سكل ن�سيم اجلبل والوادي(. 

ن�سيم الرب ن�سيم البحر

ن�سيم اجلبل  ن�سيم الوادي 

أدب المكان وجغرافيته
اإىل  	•الري����اح املحلية املرتبط����ة بالنخفا�سات اجلوية وهي تنق�سم 

نوعني هما: 
1- الرياح املحلية احلارة 

وتتمث����ل يف ري����اح اخلما�س����ني على م�����رش، ورياح ال�سم����وم على �سبه 
اجلزي����رة العربي����ة، والهب����وب عل����ى ال�س����ودان، والقبلي عل����ى ليبيا، 
وال�سريوك����و عل����ى ال�سواح����ل ال�سمالية الغربي����ة لأفريقي����ا )خا�سة 
تون�س واجلزائر واملغ����رب(. وتعر البحر املتو�سط اإىل جزر �سقلية 
و�رشديني����ا، وجنوب فرن�سا، وال�سواحل ال�رشقي����ة لأ�سبانيا. وتهب 
معظم هذه الرياح يف ف�سل الربيع وتكون حمملة بالأتربة والرمال. 

2-الرياح املحلية الباردة 
وتتمث����ل يف ري����اح امل�س����رتال ، Mistral على وادي ال����رون بفرن�سا 
 Bora وته����ب يف ف�سل ال�ستاء وهي �سديدة الرودة، ورياح البورا
الب����اردة عل����ى �سم����ال اإيطالي����ا، وري����اح البو�س����رتز Busters عل����ى 
ال�سواحل اجلنوبية ال�رشقية لأ�سرتاليا، ورياح النورثر )ال�سمالية( 
Norther وتهب على و�سط وجنوب الوليات املتحدة الأمريكية. 
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عّم����ان ت����اج الزمان واب����اوؤه وبهاوؤه ... نحمله����ا يف مقلة العني 
وقد وعينا ما نكت����ب عنها ونتلو على غرينا �سفر املجد والعزم 
والكرياء ومالحم البطولة ...فّعمان خارطة الزمان وبو�سله 

العا�سقني نحو نبع الهوى وكحل العيون وعذب الكالم . 
اإذًا عّم����ان اأ�سا�����س الروؤيا وجوه����ر امل�ساأل����ة وترميز اخلرائط 
والدميوغرافيا ... وه����ي لي�س بحجارتها ول بطرقاتها واأمنا 
عمان ال�سل�سبيل وتاجها الو�ساء ... حترك فينا م�ساعر الفخر 
والعزة  وُتنري درب الهوى الذي �سلكناه اأجتاه عا�سمة القلب 
وامل�ساعر ... تختزن فينا حلظات احلب واحلنني وتنرثة فوق

كل جبل من جبالها ال�سماء .... 
لعّم����ان اأ�سم����اء كاأنه����ا قناديل حكاي����ات ي�رشده����ا التاريخ عر 
ف�ساءات����ه  القدمي����ة واحلديثة ...  ا�سم����اء ُتعر عن كرياء من 
�سكنوه����ا واأهلها غازلته����م ال�سم�س ور�سم����ت بجدائلها ا�سعة 

النور ... 
فف����ي الق����دم عّمون اأكت�سبت الفخر من قائده����ا الذي �سكن بها 
قدمي����ًا و�سكنت به رم����زًا للح�س����ارة والتاري����خ �سّيدها المري 
العم����وين طوبيا واأطلق عليها ربة عم����ون اأي ربة العا�سمة اأو 

دار امللك اأو الكبري ...
فكان����ت عا�سم����ة ُح����ب تفتح قلبها قب����ل ذراعيه����ا للباحثني عن 
الدف����ئ  والآم����ن والأم����ان ... فيا رب����ة عمون اأ�رشع����ي اأبوابك 
للقادمني اإليك ع����ر �سفحات التاريخ واجلغرافيا فهي مبتداأة 
م����ن قرية عني غزال  التي  يع����ود تاريخها اىل 7500 �سنه قبل 

امليالد ..
ولعّم����ان اأ�س����م يع����ر عن احل����ب واملحبة فف����ي الق����دم اأ�سموها 
فيالدلفي����ا اأي مدين����ة احل����ب الأخ����وي  عندما ج����اء بطليمو�س  
الث����اين ع����ام 285 قب����ل املي����الد واأطل����ق عليه����ا اإ�س����م فيالدلفيا 
ن�سب����ه ايل  القائد في����ال دلفيو�س  وبنى القلعة فيها لت�سبه قلعة 

األكردبو�س يف اأثٍينا ... 
فم����ن خالل جب����ل القلعه نطل م����ن العلياء على ف�س����اء الأماين 
وزرك�س����ات القلب املطرزة بهدب العيون، هناك من خالل جبل 
القلع����ه ن�سمع ترنيمه احل�سني بن عل����ي و�سمو�س الديار التي 
تهب  الفجر اقرتاب املوعد واأ�رشعة املدى وكاأمنا تخريت دار 
الإمارة جب����ل القلعة عرين اأ�سد وعلياء  �سمم واأحقاب الأزمنة 

ال�ساربه بجذورها تاريخ عز وجمد وفخر ...
ومن هن����ا ومن فوق القمة البهية ن�سع����ر باحل�سارة والتاريخ 
واجلغرافي����ا  وق����د ن�سجت خيوطها اأماك����ن ُحب وفخر وجمد 

ل يلني ... 

أدب المكان وجغرافيته
كان هن����ا هرق����ل ونظر م����ن علياء امل����كان على قد�سي����ه الأر�س 
الأر�����س  وعب����ق  امل����كان  تاري����خ  وا�ستن�س����ق   .... العموني����ه 

الطاهرة...
فذاك����رة امل����كان والتاري����خ واجلغرافي����ا ل ت�سك����و هذيانها  بل 
تط����رق ب����اب احللم واملجد وت�سن����ع تاريخًا ل ميح����وه الزمن. 
فكان����ت القلع����ة و�سبي����ل احلوريات وامل����درج الروم����اين الذي 
تع����زف فيه املو�سيقى يف ح�رشة فاتنة امل����كان والزمان تايكي 
... تايك����ي التي ُتعلن ع����ن نف�سها باأنها ال����ه امل�ستحيلني احلظ 
واحل����ب مع����ًا ... وباأنها اأق����دم التماثيل الب�رشي����ة التي عرفها 
الن�س����ان  وتع����ود اإىل ثماني����ة الف �سن����ة اإىل ال����وراء وتع����ره 
باحلب وال�سوق ب�سوارعها املحفوفة باأعمدتها الكورنثية ....

ه����ذا التاري����خ املم����زوج بجغرافيا امل����كان ل مين����ح اإل للطيبني 
الطاهري����ن والقريب����ني م����ن �سم����اء الإ�����رشاء واملع����راج  حيث 
و�سلت جيو�����س امل�سلمني �سنة 635 مي����الدي واأعيد ت�سميتها 

بال�سم ال�سامي عّمان اأو عّمون ...
ومهم����ا تعددت الأ�سم����اء عّمون اأو ربة عّم����ون اأو فيالدلفيا اأو 
عّمان فاإنها ا�ستقبل����ت تاريخًا حديثًا اإمتطى �سهوتها فر�سان 
بن����ي ها�سم الأخيار  وكان����ت خيولهم �سّباق����ة للفخر وجاحمة 
نح����و املج����د  حاملني ر�سال����ة اأمتهم مت�سلحني بالع����ّز ال�سادق  

ومبتدئني بعروبتهم املمتدة من رحم التاريخ ...
عّم����ان يا �سي����دة العوا�سم وت����اج  املقبلني على املج����د والفخر 
حتملين����ا  يف قلب����ك ونحمل����ك بقلوبن����ا ونتل����و م����ن �سفر جمدك 
ف�سول ال�رشف والبطولة ونحن معك وبك وبقائدك الها�سمي 
ما�س����ون. نطلب  جمدًا ومع����ايل ال�رشف والعزة وارثني احلق 

ومل نهن ... 
في����ا عّمان يا وارث����ة ظالل الثورة العربية الكرى  التي �سكنت 
ب����ك وا�سكنتي �سيوفك بكل اأمن و�سالم واإطمئنان ... فاملكان 
عّم����ان والتاري����خ عّم����ان واجلغرافيا عّم����ان وال�سواه����د عليها 
مادي����ة وا�سحة تف�سح على ان ما و�سلت اإليه من حداثة فهي 
م����ن قيادته����ا الها�سمي����ة  التي ت�ستم����د �رشعيتها م����ن الإجناز 
و�����رشف النت�س����اب اإىل اأطه����ر بي����ت عرف����ه النا�����س واأقت�سته 

حتمية التاريخ ... 
لعّم����ان تاري����خ ل ُيف�رشه اإل اأهله����ا وجغرافي����ا ل َيُفك رموزها 
ومفاتيحه����ا اإل حمبيه����ا ... ف�س����الم علي����ك كلم����ا طل����ع النهار 

واأ�رشقت �سم�س املجد والعز... 

عبدالرحمن الرما�صنه/ املركز اجلغرايف امللكي الأردين
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ال���ت���َم���ي���ز 

وم���������ن مقوالت جاللة امللك عب���������دهللا الثاني حفظه هللا: »إن 

اإلس���������تمرار  ف���������ي تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على 

أعل���������ى درجات اإلحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح 

الحكومات البرملانية، فعلى الحكومة اإلس���������راع في تطوير 

املوارد البش���������رية للقطاع العام ، وشبكة خدمات الحكومة 

اإللكترونية،  وإعداد القيادات املتميزة، وتكريس ثقافة 

التَميز وإستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام واإلرتقاء 

بنوعية الخدمات العامة األساس���������ية كالتعليم والصحة 

والنقل العام، بحيث يلمس املواطن نتائج الثورة البيضاء 

الت���������ي وجهن���������ا إطالقها للنهوض بالقط���������اع الع���������ام والجهاز 

الحكوم���������ي«.

ى َما 	 
َ
ْؤِمِنيَن َعل

ُ ْ
َر امل

َ
ُه ِلَيذ

َّ
اَن الل

َ
قال تعالى : ﴿ َما ك

ِب﴾-)آل  ّيِ
َّ
 ِمَن الط

َ
ِبيث

َ
خ

ْ
ى َيِميَز ال ْيِه َحتَّ

َ
ُتْم َعل

ْ
ن
َ
أ

عمران ،اآلية 179(

ِذيَن 	 
َّ
لْ َهْل َيْس���������َتِوي ال

ُ
وقال جل ش���������أنه: ﴿ق

و 
ُ
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َباِب﴾- )سورة الزمر، اآلية 9(.
ْ
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َ ْ
األ

وقال رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص: »إن هللا ُيحب إذا عمل 	 

 أن ُيتقنه«.رواه البيهقي .
ً
أحدكم عمال

وروي عن عائش���������ة ر�ضي هللا عنها: إن هللا ال 	 

يقب���������ل عمل امرئ حتى ُيتقنه، قالوا: يا رس���������ول 

هللا، وما إتقانه؟ قال: ُيخلصه من الرياء  

والبدعة.
اإن الإرتق����اء واجل����ودة ومواكبة كل جدي����د ت�سهم وتدفع 
نحو التَميز يف العمل والعطاء ، مما ينعك�س اأثره يف اإعداد 
جيل قادر عل����ى النهو�س والتقدم نح����و م�ستقبل م�رشق 

و�ساء.

خليفه الخوالدة - املركز الجغرافي امللكي األردني 

"التَمي���ز" كلم���ة حمببة للنفو�س يف خمتلف املجالت، وهي يف ه���ذا الوقت ومع تفتق العديد 
من املجالت وتنوعها و�سهولة الإت�سال بن النا�س يف اأرجاء املعمورة، الإت�سال املبا�سر وغر 
املبا�سر، و�سهولة الو�سول اإىل املعلومة، وتي�ّسر جمالت تنمية املهارات، واكت�ساف القدرات، 
كل ه���ذا وغ���ره من اأقوى الدوافع للبحث عن التَميز، ومن اأكرب العوامل للو�س���ول اإليه، 
بيد اأن الأمر كغره من املطالب العليا التي حتتاج اإىل حمددات ومعامل ل�س���مان عدم الوقوع 

يف م�سارات غر �سليمة، اأو الدخول يف متاهات ي�سعب الرجوع عنها.
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عندم����ا نتكلم عن التَمي����ز ، نعني به اجلهد والأداء الفعال الذي 
يجع����ل املرء ينف����رد ويظهر عل����ى الآخرين ، ويتف����وق عليهم يف 

عمله واأدائه لواجباته .
لذا جن����د اأن الكثريين من املهتمني بالتَمي����ز والإبداع ي�سفون 
ال�سخ�����س املتميز ب�سفات نف�سي����ة واإجتماعية وعقلية تختلف 

عن غريه من النا�س .
ل �س����َك اأن حتقي����ق التَميز حلم يراود جمي����ع العاملني يف كافة 
قطاعات العمل ، ولعل تق����دمي و�سائل واأ�ساليب فاعلة ومهمة، 
والو�س����ول به����ا اإىل اجل����ودة يعن����ي وج����ود املوظ����ف الفّع����ال 
واملوؤ�س�س����ة الناجح����ة القادرة عل����ى اأداء ر�سالته����ا ووظيفتها 
عل����ى اأكمل وجه، فامل�سوؤول الذي ل يهتم بالتَمّيز يف عمله ، ول 
ي�سع اأف����راده على �سلم اأولوياته، ل يحر�����س على اإعداد جيل 
ق����ادر على خدمة جمتمعه ، وبالت����ايل قد اأ�رّش بامل�سلحة العليا 
التي وجد من اأجلها ، وفقد اأ�سباب وجوده ودوره املهم ، ومل 
يع����د ل����ه اإل اأن يختار واحدًا م����ن اأمرين ؛ فاإم����ا الإعتدال واإما 

الإعتزال .
وينبغ����ي عل����ى املوظ����ف اأن يجَود ويتمي����ز يف اأدائ����ه ، ويتجنب 
الأ�سالي����ب التقليدية غ����ري الفاعلة ، لتحقي����ق النقلة احل�سارية 
ال�سامل����ة التي ته����دف اإىل بناء رجال اأكفاء ه����م اأ�سا�س مهم يف 

بناء املجتمع وتطوره.

تعريف التَميز: 
ح�س����ب املراج����ع اللغوية املتعددة هناك تعريف����ات كثرية لكلمة 

التَميز....
فه��ي لفظ��اً :- ) اإمتاز ( و ) متّيز ( و ) اإ�ستماز (  كله مبعنى 
واح����د   يق����ال ) اإمت����از ( القوم – اإذا متي����ز بع�سهم من بع�س    

وامليز : الرفعة.
ا�صطلح��اً :- التَمّي����ز ه����و التف����رد ال����ذي ميكنك ب����ه الظهور 

والتفوق على الآخرين.
ًزا ، فهو ُمتميِّز ،  ����َز من يتميَّز ، متيُّ ����َز: ) فعل (  متيَّز/ متيَّ يَّ مَتَ

واملفعول ُمتميَّز منه.
َز اللَّْوُن الأْخ�رَشُ َعِن الأْزَرِق:  يَّ ُجُل : ِاْمَتاَز ، ِاْنَفَرَد     مَتَ َز الرَّ يَّ مَتَ

ِاْنَف�َسَل، ِاْنَعَزَل.
َهاَمِة : َيتَّ�ِسُف ، َي�ْسَتِهُر ِبَها  ْبِل َوال�سَّ ُز الَوَلُد ِب�ِسَفاِت النُّ َيَتَميَّ

ُز ِمَن  يَّ ق منه { َتَكاُد مَتَ ع ، متزَّ خ�ُس من الغيظ : تقطَّ متيَّز ال�سَّ
َز القوُم : �ساروا فى ناحية اأَو انفردوا. يَّ اْلَغْيِظ } مَتَ

ملاذا نسعى إلى التَميز ؟
ل �س����َك اأن غاية الإن�سان ورغبته بالتَميز لها مررات واأ�سباب 

كثرية ولعل اأهمها:
1- اإحرتام لقيمة الإن�سان وعقول الب�رش.
2- طبيعة املهنة يف اإرتقاء وتطور ومناء.

3- الإبتعاد عن الف�سل والإخفاق. 
4- لأنه جزء اأ�سيل من الإ�سرتاتيجيات الرتبوية والتعليمية. 
5-اإيج����اد ق����وة التح����دي والإبتعاد ع����ن ال�سلبي����ة وال�سعف.

مراحل التَميز:
مي����ر التَمي����ز مبراحل ع����دة وتراكمي����ة تو�سل كل واح����دة اإىل 
الأخ����رى م����ع مراع����اة الرتتيب وميك����ن اخت�ساره����ا باملخطط 

التايل : 
اأف�س����ل ما يف العامل ← اأف�سل م����ا يف الدولة من اآراء← اأف�سل 
م����ا يف جمال تخ�س�س����ك وعملك← اأف�سل ما ل����دى الزمالء ← 

اأف�سل اأداء لديك.
مجاالت التَميز :   

ميك����ن للم����رء اأن يك����ون متمي����زًا يف مو�س����وع م����ا اأو مهارة ما 
اأو غريه����ا  وميك����ن اأن يكون متمي����زًا يف  الأف����كار والتطلعات، 
اإدارة ال����ذات، املهارات، التخطيط وو�س����ع الهدف، الأن�سطة 
والو�سائ����ل، التعام����ل م����ع اللوائ����ح والأنظم����ة، التعام����ل م����ع 

الآخرين واملظهر.

معوقات التَميز: 
كم����ا اأن للتمي����ز و�سائل����ه واأدوات����ه املو�سلة للتمي����ز والتفوق، 
فاإن هن����اك معوقات كثرية ومتنوعة تقف حائ����اًل بني الإن�سان 
وب����ني التَمي����ز ، وبع�س هذه املعوقات مرتب����ط بالإن�سان نف�سه 
وبع�سه����ا الآخر مرتبط بعوامل خارجية، وبالإمكان الإ�سارة 

اإىل اأهم هذه املعوقات وهي :
الإحب����اط والياأ�����س، التقليد الأعم����ى، اخلجل م����ن امل�سوؤولني، 
الت�س����اوؤم والنظرة ال�سوداوية، اخلوف عل����ى الرزق والأجل، 
�سع����ف حتم����ل امل�سوؤلي����ة، الروت����ني يف العم����ل، الإنغما�����س يف 
ال�سه����وات، الر�سى بالأمر الواق����ع، مهاجمة الراأي املخالف، 
التنازع وال�سق����اق، تهمي�س التدريب، مقاومة التغيري، �سعف 

الدعم املادي، ال�سعور بالنق�س وقلة املعلومات.

وقفة تأمل
ال تتميز على حساب اآلخرين .. ضع أمامك العبارات 	 

التي تقول : ) إن للتميز قيم وأخالق(
، لكن األصعب 	 

ً
الوصول للنجاح والتَميز قد يكون سهال

هو املحافظة عليه.
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صفات املتميزين : 
بالتاأكي����د اأن ال�سخ�س املميز هو اإن�س����ان بالدرجة الأوىل مثله 
مثلن����ا يف اأم����ور احلياة الطبيعي����ة والفطرية ، ولك����ن الفرق هو 
متت����ع املميزي����ن ب�سف����ات معين����ة جتع����ل منه����م خمتلف����ني عن 
النا�����س العادي����ني ، وهذه ال�سفات قد جتتم����ع كلها اأو بع�سها 
يف �سخ�����س الإن�س����ان املميز ، وق����د يوجد غريها م����ن ال�سفات 
الأخ����رى للمميزي����ن ، ولكننا قمن����ا بجمع اأهم ه����ذه ال�سفات،  

ولالإطاللة على �سفات املميزين دعونا نطالع هذه ال�سفات : 
لديهم اأحالم واأهداف وغايات : ويقومون بفعل ما يقول . 1

الآخرون با�ستحالة القيام به.
الطموح : يرغبون يف حتقيق �سيء ما ، وعندهم الإ�ستعداد . 2

للعمل ورغبة وعزمية يف النجاح.
داف����ع قوي لتحقي����ق �سيء ما : ي�سع����رون بالر�سا عندما . 3

يقومون باأداء مهمة ما.
الرتكي����ز : يركزون على اأهدافه����م وغاياتهم ول ت�سغلهم . 4

�سغائ����ر الأمور ول مياطلون اأو يوؤخرون عمل اليوم اإىل 
الغد ، ويعملون لأجل الأهداف.

ي�ستثم����رون . 5 يري����دون:  م����ا  يحقق����ون  كي����ف  يتعلم����ون 
مهاراته����م ومواهبهم وقدراته����م اإىل اأق�سى حد ممكن ، 

فهم يبذلون اأق�سى جهدهم لتحقيق اأهدافهم .
يتحمل����ون م�سوؤولي����ة اأفعاله����م: ل يلق����ون بالل����وم عل����ى . 6

الآخرين ول ي�ستكون اأو يتذمرون .
يبحث����ون ع����ن حل����ول مل�سكالتهم: يرك����زون عل����ى اإنتهاز . 7

الفر�س عندما حتني لهم.
يف . 8 التفك����ري  ميعن����ون  الق����رارات:  اإتخ����اذ  عل����ى  الق����درة 

املو�سوع����ات وم����ا يتعل����ق به����ا  ثم يتخ����ذون الق����رارات 
ب�ساأنها بدون تاأخري اأو تاأجيل، بل يتخذونها يف حينها .

�سجاعة الإعرتاف: لديهم ال�سجاعة لالإعرتاف باأخطائهم، . 9
ثم العمل على ت�سحيحها وعدم تكرارها . 

يعتمدون على اأنف�سهم : فهم ميتلكون املهارات واملواهب . 10
والتدريب الذي يتطلبه حتقيق النجاح .

ميلكون املعرفة والتدريب واملهارات واملواهب : يعرفون . 11
ما يج����ب عليه����م معرفته، فعندم����ا يحتاج����ون للمهارات 

والتدريب فاإنهم يبحثون عنها .
يتعاون����ون مع الآخري����ن : يتميزون ب�سخ�سي����ة اإيجابية . 12

، يحيط����ون بالأ�سخا�����س الذي����ن يقدم����ون له����م الع����ون 
وامل�ساندة والدعم. 

استراتيجيات التَميز:
كم����ا يعلم اجلميع اأن كل عمل يبداأ بالتخطيط وهو اأول عن�رش 
من عنا�����رش الإدارة، والتخطي����ط ال�سرتاتيجي هو التخطيط 
لفرتة طويلة وبعيدة املدى، وهنا حتى يكون املرء متميزًا ل بّد 
من التخطيط اجليد للو�سول اإىل الهدف املن�سود وبالتايل لبّد 
من وجود اإ�سرتاتيجيات يتبناها ال�سخ�س تكون نقطة اإنطالق 

له نحو رحلة التَمّيز، واأهم هذه ال�سرتاتيجيات : 
الثق����ة بالنف�����س : اإن الثق����ة ل ت�ساعد الف����رد يف اأداء العمل . 1

الأف�س����ل فق����ط، ولكنها حت����دث تاأث����ريًا فاع����اًل يف نفو�س 
الآخرين ، فالنا�س يثقون يف الأ�سخا�س الواثقني.

ك����ن اإيجابي����ًا : اإن املوظ����ف املتمي����ز هو ال����ذي يبحث عن . 2
اجلان����ب امل�رشق يف اأي موظ����ف، ويبحث عن اخل�سائ�س 

الإيجابية يف نف�سه والآخرين .
ك����ن متم�س����كًا بوظيفتك : اإن احلما�����س يف العمل يزيد من . 3

تط����ور ال�سخ�سي����ة والعمل على اأداء مه����ام العمل ب�سكل 
اأف�سل ورائع .

اعرف نف�سك جيدًا : اإن التعرف على القدرات واملهارات . 4
الذاتي����ة ون����وع العمل ال����ذي يرغب في����ه الف����رد ويتقنه ، 

ي�سهل النجاح والتطور .
الإقتن����اع ب�����رشورة التَمّي����ز : اإّن اإيجاد القناع����ة باأهمية . 5

التَميز يف العمل فر�سة منا�سبة لتنمية القدرات وامللكات 
، مما يوؤهله للو�سول اإىل ما هو اأف�سل .

اللباق����ة والأدب : اللت����زام باللطف وح�س����ن التعامل مع . 6
الآخرين .

اإدارة ال����ذات : م����ن خالل البحث عن الوق����ت الكايف لأداء . 7
املزي����د م����ن امله����ام واملبادرات ، وه����ي  تنتج ع����ن املعرفة 

بالنف�س وحتديد ما ي�سلح لها .
مه����ارات التبعية : فالتبعية تعني العم����ل باإخال�س لأجل . 8

جناح املوؤ�س�س����ة، من خالل ممار�س����ة الإ�ستقالل الفردي 
وتكوين راأي خا�س عن الأهداف والواجبات.

الإلت����زام . 9 باإب����داء  يدع����م مبادرات����ه  : فاملتمي����ز  املب����ادرة 
ال�سخ�س����ي واحلما�س جت����اه املقرتحات ويح�س����د لها ما 

يحتاجه من موارد وجهود .
بن����اء العالقات والتوا�س����ل الفعال م����ع الآخرين : تكون . 10

العالقات عند املتميز فر�سة لتبادل املعلومات واخلرات.
مهارات القيادة : اإن املوظف املتمّيز يعمل كقائد غري ذي . 11

�سلط����ة ، وبه����دوء دون اإ�ستعرا�س، يتع����اون مع الزمالء 
حتت تاأثري مهارات القيادة .

روح الفري����ق : يعل����م املتمّيز اأن اأول مب����ادئ روح الفريق . 12
ه����ي امل�ساركة احلقيقي����ة، واأن الفريق �����رشوري لإجناز 

املهام .
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ماذا يحتاج املوظف لكي ُيصبح مميًزا وُمبدًعا؟
ومن وجهة نظر الكاتب يوجد هناك مهارات و�سلوكيات ميكن 
اأن تك����َون يف جمموعه����ا املوظ����ف املمي����ز واملبدع وعن����د اإمعان 
النظ����ر يف تلك امله����ارات وال�سلوكي����ات بعددها الكب����ري ، يتبني  
اأنه����ا تفرعت م����ن عنا�رش اأ�سا�سية كَون����ت يف جمموعها خم�سة 
مفاتي����ح اأ�سا�سية لل�سخ�سي����ة الوظيفي����ة املتميزة/الإبداعية. 
وق����د مت اخت�س����ار املفاتي����ح اخلم�س����ة والع�رشي����ن يف خم�س����ة 

مفاتيح كبرية هي:
• املفتاح الأول: طور ذاتك بالتفكري الإيجابي.	
• املفتاح الثاين: حتكم يف وقتك ورتب اأولوياتك.	
• املفت����اح الثال����ث: تفعيل و�سائ����ل الإت�سال م����ن خالل لغة 	

اجل�سد.
• املفت����اح الراب����ع: اإكت�س����ب مه����ارات الإقن����اع للتاأث����ري يف 	

الآخرين.  
•   املفتاح اخلام�س: كن قائًدا ول تدع الآخرين ي�سيطرون 	

على عقلك.
مهارات وسلوكيات املوظف املميز:

�سب����ط النف�����س، الت����وازن، قوة التاأث����ري، الت�س����ور، احلما�س، 
الدافع، الإن�س����اف، القناعة، الواقعية، حتديد الهدف، ترتيب 
الأولوي����ات، القي����ادة، ح����ل امل�س����كالت، ال����ذكاء الإجتماع����ي، 
املرون����ة، التف����اوؤل، اإتخاذ الق����رارات، الثق����ة بالنف�����س، اإثبات 
املوق����ف، اإح����رتام ال����ذات، ح�سن التعام����ل، ال�س����ر، الإلتزام 

والتميز يف الأداء. 
التجربة األردنية في مجال التَميز: 

حقيق����ًة التجرب����ة الأردنية يف جم����ال التَميز وم����ا يرتبط به من 
خط����ط واأدوات واإج����راءات ونتائ����ج، ُتعت����ر جترب����ة متمي����زة 
بالنظ����ر اإىل حجم الأردن وقلة م����وارده القت�سادية ، وال�سعي 
نح����و التَميز يلق����ى اهتمام����ا بالغًا م����ن اأعلى ال�سلط����ات ممثلة 
بجالل����ة امللك عبدا هلل الث����اين حفظه اهلل مرورا بباقي ال�سلطات 
م����ن تنفيذية وت�رشيعي����ة وق�سائية وحتى �سلط����ة ال�سحافة-
ال�سلطة الرابعة- وانتهاءًا باملواطنني الأفراد الذين ي�سكلون 

حمور عملية التنمية يف اململكة الأردنية الها�سمية.
فمب����ادرة )مع����ًا اأق����وى( الت����ي اأطلقها جالل����ة امللك ه����ي روؤية 
جاللت����ه الت����ي يعر عنه����ا عملي����ًا وواقعي����ًا من خ����الل حر�سه 
ال�سدي����د على تعزي����ز م�ساركة جمي����ع اأبناء الوط����ن يف �سناعة 
و�سياغ����ة م�ستقبله����م الأف�سل ب����اإذن اهلل، واحلف����اظ على متّيز 
الأردن، كنم����وذج يف الإنفتاح ال�سيا�س����ي والإقت�سادي والأمن 
والإ�ستق����رار. ولأن حتقي����ق التنمية يحت����اج اإىل ت�سافر جهود 
العديد م����ن املوؤ�س�سات الوطنية من القطاعني العام واخلا�س، 
�سع����ت روؤية جالل����ة امللك اإىل حتفيز ه����ذه املوؤ�س�سات من خالل 

اإط����الق عدد من اجلوائ����ز، التي متثلت يف«جائ����زة امللك عبداهلل 
الث����اين لتمي����ز الأداء احلكوم����ي وال�سفافي����ة«، و«جائزة امللك 
عبداهلل الث����اين للتميز جلمعيات الأعم����ال« و«جائزة امللك عبدا 
هلل الثاين للتميز القطاع اخلا�س« و«جائزة امللك عبداهلل الثاين 
للياقة البدنية وغريها الكثري من املبادرات واجلوائز.«. ، كما 
اأن جالل����ة امللك عب����دا هلل الثاين يحر�س ويوج����ه اجلميع دائمًا 
اإىل  اأهمية ماأ�س�سة ثقافة التَميز يف اجلهاز احلكومي للنهو�س 
باأداء القطاع العام، وبالتايل يجب اأن تكون ثقافة التَميز �سفة 

ونهج و�سلوك موظفي هذا القطاع«.
اأم����ا احلكوم����ة /ال�سلط����ة التنفيذي����ة ، وتنفي����ذًا للتوجيه����ات 
امللكي����ة الدائم����ة وامل�ستمرة يف هذا املجال ، فه����ي اأي�سًا ت�سعى 
وحت����اول جاهدة للتميز يف الأداء �سواء على م�ستوى احلكومة 
اأو عل����ى م�ست����وى املوؤ�س�س����ات والدوائر الأخ����رى ، ولعله من 
اجلدي����ر بالذكر هن����ا اأن احلكومة ق����د اأقرت اخلط����ة التنفيذية 
 .2016-2014 لالأع����وام  احلكوم����ي  اجله����از  اأداء  لتطوي����ر 
والت����ي تت�سمن �ستة حم����اور رئي�سة تتمث����ل يف تطوير املوارد 
الب�رشي����ة، وتكري�س ثقاف����ة التَميز، واإع����ادة الهيكلة، وتطوير 
اخلدم����ات احلكومي����ة، وتب�سيط الإج����راءات، وتعزيز الرقابة 
والتنظيم وامل�ساءلة وال�سفافية، بالإ�سافة اإىل دعم عملية ر�سم 

ال�سيا�سات العامة و�سنع القرار.
وبخ�سو�����س املحور الث����اين املتعل����ق بتكري�س ثقاف����ة التَميز، 
فاإن����ه وح�س����ب اخلطة �سيتم تنفي����ذه من خالل ثالث����ة م�ساريع 
وبالتع����اون م����ع ع����دة جهات، حي����ث تتمث����ل ه����ذه امل�ساريع يف 
م�رشوع بناء قدرات موظفي اجلهاز احلكومي يف جمال التَميز 
والإبداع،وم�رشوع مراجعة وتطوير جوائز التَميز الوظيفي، 
واآلي����ات واإجراءات عملها لت�ساهم يف حتفيز املوظفني وتطوير 
اجله����از احلكوم����ي ودرا�س����ة ج����دوى توحي����د جوائ����ز التَميز 
الوظيف����ي يف اجلهاز احلكومي،بالإ�سافة اإىل م�رشوع توظيف 
نتائج تقارير جائزة امللك عبداهلل الثاين لتمّيز الأداء احلكومي 

وال�سفافية يف رفع م�ستوى اأداء اجلهاز احلكومي .
اأما بالن�سبة لل�سلطات الأخرى : الرملان/ال�سلطة الت�رشيعية  
والق�ساء/ال�سلطة الق�سائي����ة وال�سحافة/ال�سلطة الرابعة، 
ف����ال يخف����ى عل����ى اأح����د دور ه����ذه ال�سلط����ات يف تبن����ي اأ�ساليب 
واإج����راءات التَميز يف اأدائها اأوًل ، ثم اإقرار و�َسّن الت�رشيعات 
املنا�سب����ة لغاي����ات دع����م ثقاف����ة التَمي����ز واأي�س����ا الرقاب����ة عليها 
وتقييمه����ا باإ�ستم����رار ، اإ�ساف����ة اإىل دور ال�سحاف����ة وو�سائ����ل 
الإع����الم لت�سليط ال�سوء على الإيجابيات وال�سلبيات يف جممل 
اأداء الدول����ة لغايات كثرية واأهمه����ا الو�سول اإىل التَميز �سواء 
يف تق����دمي اخلدم����ات للمواطن����ني اأو حتقي����ق التنمي����ة ال�سامل����ة 

املن�سودة .  
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مركز امللك عبدهللا الثاني للتميز:
تاأ�س�����س مركز املل����ك عبداهلل الث����اين للتميز يف كان����ون الثاين/
يناي����ر 2006 بهدف ن�رش ثقافة التميز، ليكون مرجعية وطنية 
لتحدي����د تناف�سي����ة الأردن من خ����الل تبني اأف�س����ل املمار�سات 
وو�سعه����ا �سم����ن معاي����ري اجلوائز الت����ي يطلقه����ا ويطبقها يف 
جمي����ع القطاعات.واملرك����ز ه����و املرجعي����ة الوطني����ة للنوعي����ة 

والتمّيز.
يدير املركز اجلوائز الثالث التالية:

الأداء احلكوم����ي . 1 لتمي����ز  الث����اين  عب����داهلل  املل����ك  جائ����زة 
وال�سفافية.

جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز للقطاع اخلا�س.. 2
جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز جلمعيات الأعمال.. 3
الأداء احلكوم����ي . 4 لتمي����ز  الث����اين  عب����داهلل  املل����ك  جائ����زة 

وال�سفافية:انطلق����ت ه����ذه اجلائزة ع����ام 2002 اإ�ستجابًة 
لروؤية جاللة امللك يف جتذير ثقافة التميز لدى املوؤ�س�سات 
احلكومية بحيث تعمل املوؤ�س�سات والأفراد على التميز يف 
اأدائهم للو�سول اإىل املمار�سات العاملية املثلى وهي ارفع 
جائ����زة للتفوق متنح للقطاع العام على امل�ستوى الوطني 
، وتتمث����ل الر�سال����ة التي ت�سعى اجلائ����زة اإىل حتقيقها يف 
توف����ري بيئ����ة ت�ساعد على خل����ق ثقافة التمي����ز ون�رشها يف 
املوؤ�س�س����ات بو�سع معايري تر�سى اأ�س�����س التميز وتدعم 

ال�سيا�سات والرامج واحلوافز التي توؤدي اإىل ذلك.
متن��ح اجلائزة مرة كل ع��ام لفائز واحد يف كل من الفئات 

التالية:
• فئة اأف�سل وزارة.	
• فئة اأف�سل موؤ�س�سة عامة/دائرة/�سلطة م�ستقلة.-فئة 	

اأف�سل اإجناز.
• فئة املوظف احلكومي املتميز.	

للجائزة جمل�س اأمناء يراأ�سه �سمو الأمري في�سل بن احل�سني، 
ويعني جمل�س الأمناء باإرادة ملكية �سامية.

خاتمة

اأختم مقالتي بهذه املقتطفات ....

اإىل الب�������������احثن عن التَميز و الإم��������������تياز ،،اإىل 

من يع�س����ق�����������������ون الّنج��������������اح ،، و يعانق��������������ون 

الّتفوق ،،

اإىل كل �س��������������خ�س قيادي ،، .. �سواء كان: اإداري 

.. م�س����رف .. رئي�س فريق .. م�س����تهدف ..معلم .. 

طالب ..مدرب .. رب اأ�س����رة ..اأخ�س����ائي نف�س����ي .. 

اجتماع����ي ..اإىل كل م����ن يح��������������م����ل ر�س�������������الة 

خال����دة اأق������������������ول: �ساأ�س����ع ب����ن اأيديك����م اأروع ما 

اأن  التَمي����ز، وميك����ن  ِق��������������ي����ل ع����ن الإمتي����از و 

ت�س����تفيدوا منه����ا يف ت�س����ميم فا�س����ات، لوح����ات 

ي�س����تفيدوا  اأن  حتب����ون  مل����ن  بطاق����ات  للحائ����ط، 

منه����ا، تعليق����ات ُتذيلون بها ر�س����ائلكم اأو حتى 

تقاريرك����م و خط����ط عملك����م ، تو�س����ع يف البي����ت 

.. املوؤ�س�س����ة .. ال�ّس����ركة .. املدر�س����ة .. املكت����ب .. 

فه����ي بالفع����ل .. حُتّفز عل����ى الإمتي����از و التَميز..

اإىل ُع�ّس����������������اق التَمي����ز.. اإليك����م اإ�س����اءات لي�س����ت 

ككل الإ�س��������������اءات.. بل طاق����ة اإيجابّية عجيبة.. 

�ستنقلكم و حُتلق بكم عالياً يف �س�����������ماء التَميز.. 

أقوال في التميز

 	••�س����ع اأهدافاً �س����امية بعيدة املن����ال، و ل تتوقف 

حتى ت�سل اإليها . )بو جاك�سون(  . 

 	•الف����ارق بن امل�س����تحيل و املمك����ن يتوقف على 

عزمية الإن�سان و اإ�سراره. ) تومي لزوردا( .

 	•لي�����س هن����اك اإن�س����ان ُمتمّيز ي�س����كو م����ن نق�س 

الفر�س . )رالف اإمر�سون(.

 	•�س����يتم قيا�س جناحك و متيزك دائماً .. بوا�سطة 

مق����دار و كف����اءة اخلدم����ات التي ُتقدمه����ا للغر . 

)اإيرل نايتنجال(.
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املرج، . 2 القرن،  اجلرف،  العرقوب،  مثل:  جغرافية  �سفات 
الغوير، البقيع العالية، الخ

لون مثل:- الوادي الأبي�س، العني البي�ساء، جبل الزرقاء.. 3
احلمراء، البي�ساء، الخ

اأم النعاج، وادي خنزير، اأبو . 4 حيوان مثل:- اأم الغزلن ، 
احلمام....الخ.

نبات مثل :- الدالية، اأم رمانه، الب�ساتني، اأم تينة...الخ. 5
ماء :مثل:- احلمة، الركونالغدير.. 6
من�ساآت مثل املحطة، الدير، الرج، احل�سن، الق�رش.. 7
ن�سوء مراكز عمرانية اأو من�ساأة ما يف مكان اأو منطقة حتمل . 8

ا�سمه، اأو يحمل املكان اأو املنطقة اإ�سم املركز العمراين اأو 
املن�ساأة مثل:- اأم الغزلن )منطقة،حي(، اأم القطني )بلدة، 

حي، منطقة(.

املتماثلة  اجل��غ��راف��ي��ة  األمس����اء 
حروفا املختلفة مكانا يف األردن

يف  معروفه   لأ�سباب  الأمكنة  على  اجلغرافية  الأ�سماء  اطلقت 
حينه. واإن خفي �سبب الت�سمية الن، واأهم هذه الأ�سباب:-

لون، . 1 جهة،  مناخ  ت�ساري�س،  احلغرافية،  املكان  �سفات 
جيولوجيا، ثروة معدنية ..

ن�سبة اإىل �سخ�سيات مهمة وقبائل وع�سائر.. 2
ن�سبة اإىل احداث.. 3
ن�سبة اإىل حيوانات اأو نباتات .. 4
ن�سبة اإىل ظاهرة مائية وغريها .. 5
امكن   . 6 الأردن  املكررة يف  املتماثلة  الأ�سماء  التمعن يف  وعند 

ا�ستخال�س الأ�سباب، هي:
اإىل . 1 )ن�سبة  الها�سمية   -: مثل  مهمة  �سخ�سيات  اإىل  ن�سبة 

تنحدر  و�سلم،ومنه  علية  اهلل  �سلى  الر�سول  جد  ها�سم 
ال�رشة املالكة يف الأردن( ، الفي�سلية اخلالدية.

اإبراهيم مو�شى الزقرطي/ ع�شو اللجنة الوطنية للأ�شماء اجلغرافية

عرف����ت ظاه����رة الأ�س����ماء اجلغرافية املتماثل����ة حروفا )املك����ررة( املختلفة مكانا منذ الق����دم ،وثقتها 

�سمن الأ�سماء اجلغرافية كتب:

معاجم الأ�سماء، امل�سالك، الرحات، التاريخ، اجلغرافيا..الخ.

ويعترب كتاب ياقوت احلموي امل�س����رتك و�س����ف املفرتق �سقعا اقدم ما و�سل اإلينا َخ�ّس هذه الظاهرة. 

ويذك����ر يف مقدمت����ه »انتحلتها م����ن كتابي الكب����ر امل�س����مى«معجم البلدان«وانتزعته����ا من ريا�س 

حدائق����ه الكث����رة الفتنان، فيما اإتفق من اأ�س����ماء البق����اع لفظا  وخطا، ووافق �س����كًا ونقطاً، واإفرتق 

مكاناً وحمًا واختلف �سقعا وحمتا«

ذك����ر ياقوت ال�س����م وعدد مرات التكرارات، ومكانه  ومعلوم����ات عن كل منها .مثل :- اأبيات من 

ال�س����عر ، اأحداث وقعت فيه، �سخ�س����يات ُن�سبت اليه، ..الخ ويف�س����ر معنى ال�سم اأحيانا، وثبت حركة 

احلروف كتابة.

ومن امللفت للنظر يف كتاب ياقوت اأنه اإعترب الأ�سماء  التي ت�سرتك بال�سم العام يف ال�سم اجلغرايف 

املركب م�سرتكةحروفا، رغم التباين  يف بقية ال�سم، مثل التي تبدا ب:   ريا�س، ق�سر ..الخ

واأدى ذلك اإىل ارتفاع عددمرات التكرار لا�سم رغم عدم دقة ذلك، ومن ثم كان التكرار)١0-١9(

مرة و30 ا�سما . ٢0-٤9 مرة، 5 اأ�سماء وتكرار بع�سها كالتايل:

الق�سر 5٤ مرة     النهر 66مرة . �سربا 53 مرة  برق 9٤ مرة         الريا�س ١٤0 مرة 
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ن�س البالغ الر�سمي رقم)23( ل�سنة 2001 ال�سادر عن رئي�س الوزراء يف 2001/10/3 على:
واملوؤ�س�سات  احلكومية  والدوائر  الوزارات  جميع  ،على  الأردن  يف  اجلغرافية  الأ�سماء  يخ�س  ما  كل  مرجعية  توحيد  "لغايات 
الر�سمية واجلهات ذات العالقة عند اإطالق اأ�سماء جديدة، اأو تغيري اأ�سماء حالية،اأو كتابة الأ�سماء باحلروف العربية والرومانية 
�سواء كانت هذه الأ�سماء اأ�سماء بلدان اأو �سوارع اأو مواقع ،الرجوع اإىل اللجنة الوطنية لالأ�سماء اجلغرافية،بحيث ي�سبح ماي�سدر 

عنها هو الإ�سم اجلغرايف املعتمد متوافقا مع تو�سيات خراء هيئة الأمم املتحدة يف هذا املجال".

اإعتمد ال�سم املكرر يف هذا البحث: ال�سم الذي تتماثل حروفه 
كتابة ولفظا �سواء اأكان من كلمة واحدة اأو اأكرث.

ق�سمت الأ�سماء املكررة يف الأردن اإىل منطني:
• الأ�سماء املتماثلة حروفا ولفظا وخمتلفة �سفة:	

قد يكون الإ�سم )منطقة اأو مركزا عمرانيا اأو واديا.....الخ، كتل 
اأم حماط  احللمة )منطقتان وحي(، العرقوب )جبل ومنطقة(، 

)بلدة ومنطقة(، جدول رقم )2(.
  و�سائل املعاجلة واحلد من الظاهرة:

بالأ�سماء اجلغرافية . 1 اأو جلنة خا�سة  اأو جهة  وجود هيئة 
يف كل دولة،لها نظام يحدد اأهدافها وواجباتها، مثل نظام 

اللجنة الوطنية لالأ�سماء اجلغرافية يف الأردن.
الأردن  يف  اجلغرافية  لالأ�سماء  الوطنية  اللجنة  �سالحيات  ومن 
اإىل  جديدة  اأ�سماء  اأي  ا�ستخدام  وقف  اأو  اإلغاء  طلب   )2( رقم 

حني اإجازتها من اللجنة.

الوزراء  رئا�سة  اإىل  املقرتحة  اجلديدة  الأ�سماء  اللجنة  وترفع 
اخلا�سة  والأنظمة  القوانني  وفق  الالزمة  الإجرارءات  لتخاذ 

بذلك.
لأ�سماء . 2 والأولوية  )املكررة(،  املتماثلة  الأ�سماء  تغيري 

املراكز العمرانية.
تغيري . 3 اأو  جديدة  اأ�سماء  اإطالق  عند  التكرار  عدم  مراعاة 

الأ�سماء املكررة. 
ن�سبة . 4 اأو  املكرر،  لال�سم  اإليه  م�ساف  اأو  �سفة  اإ�سافة 

ا�ستخدام  وميكن  م�سهور.  معلم  لأي  اأو  الإداري  للمركز 
هذه الطريقة يف و�سائل الإعالم باأنواعها والبحوث والكتب 

اإىل حني معاجلة التكرار.
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designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

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

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

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

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

ُ
منطقةAl Mudawwara06 30 3250 06 36829 416302 597000 255330 1212أمل

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

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

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

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

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

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

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

ُ
ّم الغ

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

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

`Yanabi

بلدة1197 222750 583350 383273 35945 45 3256 22 19

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

َمه
ْ
ّم َبط

ُ
 Umm Butma 38 32أ

33
أرض1227 216700 613000 378323 098 35 41 59

َمة
ْ
ّم ُبط

ُ
بلدةUmm Butma29 49 3135 04 36581 412147 522000 252100 1137أ

َمه
ْ
ّم ُبط

ُ
أرضUmm Butma57 39 3240 38 35942 372980 615800 210270 1230أ

جدول )1(
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تابع جدول )1(

جدول )2(

designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

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

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

ْرقي Al Bayad ash ألَبياض ألشَّ
Sharqi

أرض1219 236770 605600 398049 35560 55 3207 34 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واِمر Umm ash أّم الشَّ
Shawamir

تلة1135 227500 520740 388947 35301 49 3113 48 43

واِمر Umm ash أّم الشَّ
Shawamir

أرض1117 220160 502600 380728 35862 44 3138 38 49

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

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

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

ْزالن
ُ
ّم الغ

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

ْزالن 
ُ
ّم الغ

ُ
أ

َماِلي الشَّ
 Umm al Ghuzlan

ash Shamali
منطقة1100 223080 485700 383600 35682 46 3132 29 34

designationشمالياتشرقياتwidth1lengthejtmnjtmاإلسم )حرف روماني(اإلسم )حرف عربي(

َمة
ْ
ّم ُبط

ُ
بلدةUmm Butma29 49 3135 04 36581 412147 522000 252100 1137أ

َمه
ْ
ّم ُبط

ُ
أرضUmm Butma57 39 3240 38 35942 372980 615800 210270 1230أ

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

ُ
أرضUmm Jurn22 29 3145 43 35277 379292 485300 219700 1099أ

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

ُ
منطقةUmm Sidra52 12 3250 34 35305 366015 566000 205200 1180أ

ه
َ
ْحل

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

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

َ
أرضAl Birka20 31 3216 41 35824 376993 599950 214350 1214الِبْرك

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

ْرِبي
َ
ْزالن الغ

ُ
ّم الغ

ُ
Umm al Ghuzlan al أ

Gharbi
منطقة1099 223730 485800 383249 35777 46 3136 29 22

ْين
َّ
ّم الُقط

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

ْين
َّ
ّم الُقط

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

ْين
َّ
ّم الُقط

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

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

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

ْين
َّ
بلدة      Umm al Quttaynأّم الُقط

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

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

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

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

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

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

وَبه رُّ
َ
أرض      Umm Kharrubaأّم خ

وَبه رُّ
َ
Jabal Umm أّم خ

Kharruba
جبل1190 244950 576850 406099 36325 00 3215 18 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْعُرور َ
ّم ز

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

ْعروَرة َ
ّم ز

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

ْعروَره َ
ّم ز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تابع جدول )2(
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تطور الشمس 
وم����ص����ريه����ا  

 متى تكونت الشمس؟ وهل لها نهاية؟ 
تكونت من �سحابة غازية كانت متالأ هذا الف�ساء الذي حتتله  
األف  مئة  و  مليار  بحدود  وكان  ال�سم�سية  املنظومة  الآن 

كيلومرت . 
• فاإن 	 والتحليالت  والقيا�سات  الفلكية  الأر�ساد  بح�سب 

عمر  ال�سم�س هو بحدود 5000 مليون �سنة. 
• قادرة 	 فهي  بالتقريب  عمرها  منت�سف  يف  الآن  ال�سم�س 

على بث الطاقة ملدة خم�سة اآلف مليون �سنة اأخرى. 
ما هو مصير الشمس بحسب علم الفلك؟ 

• ا�ستهالك الهيدروجني يف لب ال�سم�س وحتويله اإىل هليوم  	
تطور ال�سم�س وم�سريها.

• اأو ما �ساء اهلل تعاىل 	  بعد خم�س مليارات �سنة من الآن 
ح�سل التكور الأول لل�سم�س. 

•  ارتفاع ال�سغط واحلرارة واندماج الهيليوم انفجارًا. 	
• انتفاخ ال�سم�س وتكو ن العمالق الأحمر.	
•  العمالق الأحمر �سبتلع كوكب عطارد والزهرة.	

التفاصيل عن مصير  هذه  كل  عرفنا  كيف 
الشمس واألمر لم يحدث بعد؟ 

• الهندي  	 العامل  التي قام بها  النظرية  ك�سفت احل�سابات 
اأكدت  كما  التفا�سيل  هذه  من  ا�سيخار" جانبا  "�ساندر 
وحجمها  كتلتها  يف  لل�سم�س  املماثلة  النجوم  مراقبة 

وطاقتها هذه التفا�سيل يف م�سائرها. 
• جنم ال�سعرى الذي ذكره القراآن الكرمي يف اآية:  	

ْعَرى ﴾ النجم )49( ِ
ّ

ُه ُهَو َربُّ الش نَّ
َ
 ﴿َوأ
• جنم مرافق هو قزم اأبي�س	

 هل ورد �شيء عن مصير الشمس في القرآن ؟
ورد ذكر م�سري ال�سم�س يف القراآن الكرمي يف موا�سع عديدة 

منها قوله تعاىل: ﴿اذا ال�سم�س كورت﴾ التكوير )1(.

ْقِديُر 
َ
ت ِلَك 

َ
ذ َها 

َ
ل ّرٍ 

َ
ِلُمْسَتق ْجِري 

َ
ت ْمُس  ﴿والشَّ تعاىل:  وقوله 
َعِليِم﴾ يس )38(.

ْ
َعِزيِز ال

ْ
ال

كما جاء يف الآيات و�سف  ذلك امل�سهد الع�سيب يف قوله: 
َهاِن﴾ الرحمن -  َكالدِّ َوْرَدًة  َفَكاَنْت  َماُء  ال�سَّ ِت  اْن�َسقَّ ﴿َفاإَِذا 
َماُء ُك�ِسَطْت﴾ التكوير )11(   اآلية )37( وقلوله: ﴿َواإَِذا ال�سَّ
َوُجِمَع   )8( اْلَقَمُر  َوَخ�َسَف   )7( اْلَب�رَشُ  َبِرَق  وقلوله:﴿َفاإَِذا 

ْم�ُس َواْلَقَمُر)9(﴾  القيامة )9-7(. ال�سَّ
يوؤكد  ما  ال�سحيح  ال�رشيف  النبوي  احلديث  من  و�سنذكر 
تطابق  من ما ك�سفه العلم موؤخرًا من حقائق مذهلة بخ�سو�س 

م�سري ال�سم�س.

الشمس على بعد ميل من األرض 
 روى البخاري يف �سحيٌحه عن املقداد بن الأ�سود قال: �سمعت 
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: ))ُتدَنى ال�سم�س 
يوم القيامة من اخللق حتى تكون منهم كمقدار ميل((، قال 
يعني  ما  اأدري  ما  فواهلل  املقداد:  عن  الراوي  عامر  بن  �سليم 
امليل  العني،  به  يكحل  الذي  امليل  اأم  الأر�س؟  اأم�سافة  بامليل، 
وامليل  ذراع،  اآلف  اأربعة  مبقدار  الأر�س  م�سافة  هو  الذي 
الذي يكحل به العني احلديدة التي تكون يف املكحلة، هل ُبعد 
ال�سم�س عن روؤو�س النا�س بهذا املقدار، يعني مبقدار اأقل من 

اأ�سبع؟.

الأ�صتاذ الدكتور حممد با�صل الطائي/ جامعة الريموك 
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جمع الشمس والقمر  
ْم�ُس  ﴿َف����اإَِذا َبِرَق اْلَب�رَشُ )7( َوَخ�َسَف اْلَقَم����ُر )8( َوُجِمَع ال�سَّ

َواْلَقَمُر﴾   القيامة )9-7(
الحديث حول جمع الشمس والقمر 

روى البخ����اري يف �سحيحه عن اب����ي هريرة ر�سي اهلل عنه عن 
النب����ي �سلى اهلل علي����ه و�سلم قال : )ال�سم�����س والقمر مكوران 
ي����وم القيامة (،يف هذا احلديث تاأكيد لجتماع ال�سم�س والقمر 

ومل يرد اأن الأر�س تتكور يوم القيامة. ملاذا؟
املرحلة األخيرة: تكور الشمس

﴿اذا ال�سم�س كورت﴾ التكوير اآلية )1( 
 ما معنى التكو ير؟  

يق����ول اب����ن فار�����س يف معج����م املقايي�����س يف اللغ����ة التكوير �سم 
ال�سيء بع�سه اىل بع�س ويكون يف دور اي دوران ومنه القول 

كّور العمامة اأي جمعها على بع�سها.

َماُء ُك�ِسَطْت﴾ ﴿َواإَِذا ال�سَّ

مستقر الشمس 
َعِليِم﴾ 

ْ
َعِزيِز ال

ْ
ْقِديُر ال

َ
ِلَك ت

َ
َها ذ

َ
ّرٍ ل

َ
ْجِري ِلُمْسَتق

َ
ْمُس ت  ﴿والشَّ

يس )38(.

﴿َواإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت﴾

﴿ وال�سم�س جتري مل�ستقر لها﴾

ما هو الجديد في الطرح القرآن ؟
	•ه����ل ج����اء القراآن بجديد  غري ما نعرفه من علم الفلك عن 

م�سري ال�سم�س؟
نعم : قوله: )وُجمع ال�سم�س والقمر( دل على توقيت ح�سول 
التكوير ونهاية ال�سم�س وهذا �سيكون يف نهاية �سهر قمري. 

الخالصة
اهلل كتاب  يف  اياآت  اأربعة  تقرره  ال�سم�س  	•م�سرٌي 

11 َهاِن﴾. الّدِ
َ
 ك

ً
ْت َوْرَدة

َ
ان

َ
ك

َ
َماُء ف ِت السَّ قَّ

َ
ش

ْ
ا ان

َ
ِإذ

َ
﴿ف

21 َمُر﴾.
َ
ق

ْ
ْمُس َوال ﴿َوُجِمَع الشَّ

31 ﴿اذا الشمس كورت﴾.
41 َعِزيِز .

ْ
ْقِديُر ال

َ
ِلكَ ت

َ
َها ذ

َ
ّرٍ ل

َ
ْجِري ِلُمْس���������َتق

َ
���������ْمُس ت ﴿والشَّ

َعِليِم﴾
ْ
ال

﴿اذا ال�سم�س كورت﴾
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تق����ع مك����ة املكرمة غ����رب اململك����ة العربية ال�سعودي����ة على خط 
عر�س 21:12 درجة �سماًل وخط طول 39:50 درجة �رشقًا.

ويف حم����اولت لإظهار اأهمية مكة املكرمة لغري امل�سلمني تطرق 
اأك����رث م����ن باحث لإ ي�س����اح خ�سو�سي����ة مركزية مك����ة املكرمة 
للعامل ب�سور �ستى كاأن اآخرها ما ُقدم يف موؤمتر الإعجاز العلم 
الأخ����ري 1432 ه����� والذي ُعر�����س فيه بحث اأ�س����ار اإىل مركزية 
مك����ة ومتيز خط طولها عن غريه ، كما مت عر�س هذا البحث يف 
موؤمتر الدوحة 1429 ه� اخلا�س مبركزية مكة، وقد متحورت 
عنا�رش هذا املوؤمتر حول اإثبات فر�سيات تو�سط مكة املكرمة 
واإعتباره����ا توكيدًا للهوية الإ�سالمي����ة، وتثبيتًا لإعتزاز امل�سلم 
بر�سالت����ه وبدين����ه وباأمت����ه وح�سارت����ه واإظه����ار مامتلكه مكة 

املكرم����ة من اأهمية لغري امل�سلمني، لكن الإِ�سكال الذي نواجهه 
هو اأن بع�س عنا�����رش هذه الفر�سيات غري �سحيح ومرفو�س 
متام����ًا. وبالن�سبة لنا كم�سلمني فلن تزيد هذه الفر�سيات “اإن 

�سحت” من اأهمية مكة املكرمة عندنا ب�سيء.
وتعد اأبح����اث الدكتور ح�سني كمال الدين رحمه اهلل النطالقة 
الأوىل الت����ي اأ�س����ارت اإىل مركزي����ة مك����ة املكرمة م����ن ناحية –
اجلغرافي����ا الفلكي����ة وه����و اأ�ستاذ الهند�س����ة امل�ساحي����ة والفلك 
الك����روي يف جامع����ة املل����ك �سع����ود بالريا�س اآن����ذاك، حيث قام 
باإج����راء ع����دة اأبحاث تهدف لتعي����ني القبلة م����ن اأي مكان على 
�سط����ح الأر�����س، فعمل عل����ى ر�سم خارط����ة للعامل جاع����اًل مكة 

املكرمة مركزًا لها.

مركزية مكة املكرمة 

بني املوافق واملعارض
اأiدi ح�صن با�صزة/ ال�صعودية

ل مكة على �سائر  اأن اهلل ي�س���طفي من املائكة والب�س���ر والأزمنة والأمكنة ما�ساء، واأنه ف�سّ
بقاع الأر�س اإذ �س���رفها ببيته احلرام كاأول بيت و�س���ع للنا�س يف الأر�س فهي اأحب البقاع اإىل 
اهلل حيث قال ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم: )واهلل اإنك خلر اأر�س اهلل، واأحب اأر�س اهلل 
اإىل اهلل، ولول اأن اأخرجت منك ما خرْجت(/ �س���ن الرتمذي، وهي قبلة �س���اة امل�سلمن من 
م�س���ارق الأر�س ومغاربها. واإليها تهوى الأفئدة تلبية لدعوة �س���يدنا اإبراهيم عليه وعلى 
ر�س���ولنا اأف�س���ل ال�س���اة وال�سام فلها يف اأنف�س���نا ما ل ميكن اأن يو�سف اأو يعرب عنه يف اأ�سطر 
فمكانتها ارقى واأ�س���مى من اأْن حت�س���ر مبا هو اأدنى من املاديات. وقد و�س���ف القراآن الكرمي 

مكة املكرمة باأم القرى، لتكون مركزاً لإنطاق الدعوة الإ�سامية.

الشكل )1(
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ويت�س����ح ا�ستنباطه ب�س����وؤن مركزية مكة املكرم����ة للياب�سة من 
حي����ث التوز يع امل�ساحي املنتظم يف قوله: " وجدنا اأن احلدود 
اخلارجية له����ذه القارات )كل الق����ارات( جمعها حميط دائرة 
واح����دة مركزها مكة املكرمة، اأي اأن مكة املكرمة تعتر و�سطًا 
لالأر�س الياب�س����ة وكذلك اإذا اأخذنا يف العتبار القارات الثالثة 
: اأوروب����ا واآ�سيا وافر يقيا التي متثل العامل القدمي عند ظهور  
الر�سال����ة الإ�س����الم ة جنده����ا كذل����ك ت����كاد حتي����ط مبدين����ة مكة 
املكرمة” بينما جند اأن بع�س الأبحاث التي ُتن�سب اإىل الدكتور 
كمال الدين ت�سري اإىل اأنه يقول " اأن الأر�س الياب�سة على �سطح 
الك����رة الأر�سي����ة موزع����ة حول مك����ة املكرمة توزيًع����ا منتظمًا، 
واأنها تعتر مركًزا لالأر�س الياب�سة"  اأو اإنه " اأثبت بالراهني 
الهند�سي����ة اأن مكة يف و�سط الياب�سة، مبعن����ى لو ر�سمنا دائرة 
مركزه����ا مكة املكرمة فاإن هذه الدائرة حتيط بالياب�سة اإحاطة 
كامل����ة ليخ����رج عنه����ا �س����يء "، بينما جن����د اأن الدكت����ور كمال 
الدين ا�ستعم����ل كلمة “تكاد” للعامل الق����دمي وبالن�سبة للجديد 
فتجمع����ه دائرة.كما اأن الدكتور كم����ال الدين ا�ستخدم ح�ساب 
املثلث����ات الكروي����ة لقيا�����س امل�سافات ب����ني املواق����ع على �سطح 
الكرة الأر�سي����ة، وهو ما اعتمدت عليه كل الأبحاث املعا�رشة 
وامل�سابهة، وه����ذا ما نقدمه لطالبنا بق�سم العلوم الفلكية وهو 
ما تعتمد عليه اأ ي�سا الرامج احلديثة مهما تعددت م�سمياتها 
وطرق اإخراجها، والفرق مابني وقتنا احلديث وما قبل خم�س 
وثالثني �سنه هو اأننا اليوم جند برامج جاهزة لتقدمي مثل هذه 
املعلومات وجند اأي�سا برامج جاهزة حلل املعادلت الريا�سية 
بينم����ا جن����د اأن الدكتور كم����ال الدين �سمم برناجم����ه بنف�سه، 
وق����د �سم����ل الرنامج ت�س����ع �سفح����ات بغر�س حت����د د الأبعاد 
ع����ن مك����ة لأي نقطة على �سط����ح الأر�س، اعتم����ادًا على خطوط 
الط����ول والعر�س، و�رشح برناجمه وق����دم منوذجا لنتائجه يف 
نف�����س البحث، لذا فاإن القول باأن الأبحاث الأخرية ا�ستخدمت 
تقني����ات حديثة اأكرث دقة مما قام ب����ه الدكتور كمال الدين قول 
غري دقيق، وهكذا وبعد اإ�س����ارات الدكتور كمال الدين تعددت 
الفرتا�سات القائلة مبركزي����ة مكة وهنا �سن�ستعر�س بع�سها 

لتفنيد كل منها على حده :

النقطة الأوىل:مركزية مكة املكرمة للياب�شة:
تع����د فر�سية و�سطية مك����ة للياب�سة الدعام����ة الأوىل للتفكري يف 
هذه املركزية، ومن اآخر املحاولت بهذا ال�سدد بحث للدكتور 
وزري ، حي����ث ق����ام بر�سم ع����دة دوائر مراكزه����ا مكة املكرمة، 
الأوىل حتي����ط "باأبع����د حدود" الع����امل القدمي وت�سم����ل اإفريقيا 
واأوروب����ا وتقط����ع ال�س����ني ول ت�سم����ل اأرخبي����ل اندوني�سي����ا 
وماليزي����ا، كوؤن هذه الأجزاء وال�سني لي�ست من العامل القدمي 
وه����و جزء كان معروفًا قدميًا وهي خارطة للعامل وقد ر�سمها 

اجلغرافيون العرب قبل ثمانية قرون.
وقد ق����دم وزي����ري ح�سابات الأبع����اد اخلا�سة بالع����امل القدمي 
وق����د اختفت من����ه قارة اآ�سيا، ثم و�سح دائ����رة اأخرى تتو�سط 
احل����دود القريبة لق����ارات العامل اجلديد مع اجل����زء الباقي من 
ق����ارة اأ�سيا. وقد اأ�سار البح����ث اإىل اأن متو�سط امل�سافة ما بني 
مكة واأبعد حدود اإفريقيا واأوروبا حوال 6442 كيلومرتًا واأن 
النح����راف املعياري -جمال اخلطاأ-  له����ذا املتو�سط مابني 2 
اإىل5.5 % ، بقيم����ة متو�سطها ح����وال 235 كيلومرت. ويف نف�س 
البح����ث كان متو�س����ط امل�ساف����ات لأق����رب حدود ق����ارات العامل 
اجلدي����د اإىل مكة ه����و 9306 كيلومرت ومتو�سط ح����دود اخلطاأ 

يزيد عن 400 كم. 
وهكذا جن����د اأن جمال املركزية التي اأ�س����ار اإليها البحث �سمل 
دائرة متتد اإىل البحر الأحمر وقد ت�سل اإىل ال�ساحل الإفريقي 

وهذا ما ل يدعم القول مبركزية مكة املكرمة للياب�سة.
ومن ناحية اأخرى فقد قام الباحث عز الدين  بح�ساب امل�سافات 
من مكة املكرمة اإىل اأبعد نقاط على الياب�سة يف القارات املختلفة 
وكانت على النحو التايل: اإىل اأق�سى �رشق �سيبريا = 10070 
كم واإىل ال�ساحل ال�رشق لنورث ايالند )نيوزلندا( = 15660 
كم واإىل اأق�سى غرب األ�سكا يف اأمريكا ال�سمالية = 11260 كم 
واإىل �ساحل املك�سيك الغربي وراء خليج كاليفورنيا=14100 
ك����م واإىل اأق�س����ى جنوب غ����رب اأمري����كا اجلنوبي����ة = 13600 
ك����م واإىل �ساح����ل اأ�سرتالي����ا ال�رشقي= 13360 ك����م واإىل  اأبعد 
حواف قارة اأنتاركتيكا=14130 كم. حيث يت�سح من اأرقامه 
اأن امل�ساف����ات ق����د تباين����ت اإىل 50% بني اأق�س����ى احلواف بعدًا 
واأدناه����ا قرب����ًا مما يوؤيد ع����دم العتماد على م����ا ورد من نتائج 
بخ�سو�����س مركزية الياب�س����ة، كما اأن الدكت����ور عدنان نيازي 
اإ�ستخ����دم برناجم����ًا خا�سًا  اأمكن من خالل����ه حتديد اأي موقع 
عل����ى الأر�س، وجعله مرك����زًا لدوائر حوله باأقط����ار متفاوتة، 
ور�س����م ذل����ك على خريط����ة الع����امل باإ�سقاطات خمتلف����ة، وبهذا 
ال�س����دد ق����ام الدكتور ني����ازي بجع����ل الكعبة امل�رشف����ة مركزًا 
لدوائر حتيط بها ال����ذي و�سح خريطة ذات اإ�سقاط ا�سطواين 
مبين����ًا اأن املركزي����ة اجلغرافي����ة ملكة املكرمة للع����امل القدمي غري 
�سحيحة بينما هي “بالكاد” تكون حلدود العامل اجلديد وهذا 
ي�سبه ما ذكره الدكتور كمال الدين قبل خم�سة وثالثني عامًا.
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 Mecca-  املنا�سب����ات ك����روت  لبي����ع  هنال����ك موقع����ًا  اإن  ث����م 
centered Map Postcards جع����ل م����ن مركزية مكة املكرمة 

م����ادة لأحد معرو�ساته املقدمة للم�سلم����ني، كما بنَيّ املوقع اأن 
اخلريط����ة امل�ستعملة يف الر�سم اأولي����ة ولي�ست دقيقة، وال�سبب 
اأنه����ا م�ستوية ولي�ست دائري����ة مما ل يجعلها معتمدة يف حتديد 
الجتاه����ات والأبع����اد، وق����د و�س����ف اأن مركزية مك����ة املكرمة 

للعامل تقريبية واأنها تنطبق كذلك على القد�س واأثينا.
النقطة الثانية: مكة مركز تلقي الأ�شعة الكونية

تك����رر يف عدد م����ن املقالت مث����ل العبي����دي   "اأن عامل����ا اأمريكيًا 
ا�ستنت����ج اأن مكة ه����ي املركز املغناطي�س للك����رة الأر�سية وهذا 
على اأ�سا�س ظاهرة التجاذب الكونية مابني الأجرام ال�سماوية 
وفاعلية هذا التجاذب يف مراكز هذه الأجرام، والأر�س ت�سدر 
ق����وة جذبه����ا لالأ�سياء م����ن مركزه����ا يف باطنها، وه����ذا ما ركز 
علي����ه الباح����ث الأمريكي وحتقق من وج����وده وموقعه واملكان 
ال����ذي دل علي����ه عل����ى �سطح الأر�����س واإذ به ج����د اأن موقع مكة 
املكرم����ة ه����و املوقع ال����ذي تتالقى في����ه الإ�سعاع����ات الكونية. 
واأعل����ن بحوث����ه بدون اأن يدفع����ه على اإجرائه����ا اأو اإعالنها اأي 
وازع دين����ي  "ولبد يل هن����ا من تو�سيح للعنا�رش الثالثة التي 
ت�سمنها هذا املقطع وما فيه من خلط ولغط. الأول : اجلاذبية 
الأر�سي����ة هي القوة التي جعلها املوىل عز وجل و�سيلة تتحكم 
يف من����ط احلي����اة احلركي����ة مبختل����ف اأ�سكاله����ا عل����ى �سطحه����ا 
وحلف����ظ الغالف الغازي حميط����ًا بالأر�س وجلعل القمر ي�سبح 
يف مداره حوله����ا. الثاين : املجال املغناطي�س الذي جعله املوىل 
حاميًا لالأر�س من اجل�سيم����ات وال�سحنات الآتية من ال�سم�س 
والف�س����اء. الثالث:الأ�سع����ة الكونية هي ج�سيم����ات م�سحونة، 
تتح����رك يف الف�س����اء ب�س����كل م�ستم����ر وب����ال توقف م����ن جميع 
الجتاهات ومبختلف الطاقات. ويت�سح اخللط واخلطاأ مابني 

عنا�رشه كمايلي :
ع����دم التميز بني ق����وة جاذبي����ة الأج����رام ال�سماوية التي . 1

جتعله����ا ت�سب����ح يف اأفالكها وماب����ني املج����ال املغناطي�سي 
ال����ذي ل عالقة له باجلاذبية، ث����م ربطها بالأ�سعة الكونية 

ب�سكل هزيل.
م����ن املعروف اأن مركز اجلاذبي����ة يكون يف جوف الأر�س . 2

)اأي�س����ا م�سبب����ات املج����ال املغناطي�����س( فكيف يُح����َدد له 
موقع����ًا على �سط����ح الأر�س ليكون ممث����اًل ملركز اجلاذبية 
اأو املج����ال املغناطي�س ؟، بل اإن للمجال املغناطي�س قطبني 

احدهما يف كندا والآخر يف جنوب ا�سرتاليا.

القول ب����ان مكة املكرمة مركزًا لتالق����ي الأ�سعة الكونية، . 3
فه����ذا بعيد كل البعد عن ال�سح����ة، فالأ�سعة الكونية تعر 
كل اأرج����اء الأر�����س ب����دون ا�ستثناء ول مترك����ز لها حول 
بقعة معينة، كم����ا اأن مرا�سد الأ�سعة الكونية منت�رشة يف 
كل اأنحاء العامل، ولدينا معمل لقيا�س اأحد اأنواع الأ�سعة 
الكوني����ة بق�سم العل����وم الفلكية بجامعة املل����ك عبدالعزيز 
بج����دة، و وج����د اآخ����ر مبدين����ة املل����ك عبدالعزي����ز للعل����وم 
والتقنية بالريا�س، واآخ����ر اأكر حجما بجامعة الكويت، 

ول اثر ملثل هذا ال�ستنباط املزعوم.
وق����د قام الأ�ستاذ عدن����ان قا�سي بالت�س����ال بالعامل الأمريكي 
روبرت كوملان  الذي ن�سبت اإليه الفرتا�سات ال�سابقة للتحقق 
م����ن ذلك، فكان جوابه اأنه عم����ل الكثري من الدرا�سات احلقلية 
اجليولوجي����ة يف اململك����ة العربية ال�سعودي����ة ومل يكن فيها اأي 
بح����ث عن مك����ة اأو عن خ�سائ�سه����ا اجليوفيزيائي����ة، نافيًا كل 
م����ا ن�س����ب اإليه به����ذا اخل�سو�س واليك����م الر�سال����ة املر�سلة له 

وجوابها.

April 14, 2011
Dear Adnan,
I1have1done1considerable1geologic1field1studies1
inSaudi Arabiafor the Kingdom but none 
of my publications are aboutMeccaand its 
geophysical1 characteristics.1 This1 attribution1
that I have shownMeccais the center of gravity 
is1false.
Sincerely yoursRobert Coleman

April 13, 2011
Robert Coleman
1Stanford1Uni.Dear1Professor1Coleman

My1name1is1Adnan1Gadi.1I1am1fromMecca1)born1
and1 raised1 up1 there(,Saudi1 Arabia)the1 holiest1
place1 for1 Muslims(.1 Some1 devoted1 Muslims1
claim that you have shown that the holy city 
ofMeccais the center of gravity and the center 
of1land1on1Earth.1Is1there1any1truth1to1that?1Did1
you1do1any1study1)conclusion(1aboutMecca?

I’d1 be1 ever1 grateful1 for1 your1 enlightenment.1 I1
appreciate1your1valuable1time.

Sincerely1yours1Adnan1Gadi1.

الرد

الر�شالة
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وهك����ذا جند اأن القول باأن مك����ة املكرمة مركزًا للجاذبية واأنها 
نقط����ة لتالق����ي الأ�سع����ة الكونية ق����وًل مرفو�سًا وغ����ري مقبول 

علميًا.
النقطة الثالثة: الن�شبة الذهبية ملوقع مكة

وم����ن الفر�سي����ات الت����ي مت اإ�ستخدامه����ا للق����ول مبركزية مكة 
تل����ك الت����ي اإ�ستندت عل����ى الن�سبة الذهبي����ة، والن�سب����ة الذهبية 
)Golden Ratio( ه����ي 1.61803 وله����ا اإعتب����ار خا�����س يف 
التخ�س�����س الهند�س����ي،  واأم����ا م����ا نح����ن ب�سدده فق����د ظهرت 
فر�سي����ة اعتمدت ُبعد مكة ع����ن القطبني ال�سم����ايل واجلنوبي، 
وكذل����ك ن�سبة بعدها عن خط جرينت�س واخلط الذي يقابله من 
اجلان����ب الأخ����ر على الأر�س )خ����ط التاري����خ(، وبافرتا�س اأن 
الن�سب����ة الذهبية ملوقع مكة املكرم����ة بالن�سبة خلطوط العر�س 
مقبول����ة فاإن����ه ي�س����رتك م����ع موق����ع مك����ة املكرم����ة كل الأماكن 
الواقع����ة عل����ى نف�س خ����ط عر�سها وذل����ك لعتماده����ا على خط 

ال�ستواء ومواقع القطبني الطبيعية.
 اأم����ا الن�سب����ة امل�ستنبط����ة من خط����وط الطول فال يعتم����د عليها 
لعدم وجود مرجع طبيع����ي بداأ منه القيا�س مما ين�سف نظرية 
الن�سب����ة الذهبي����ة ومتيزه����ا ملك����ة املكرم����ة. وباإفرتا�����س �سحة 
الن�سبة الذهبية ملكان ما على �سطح الأر�س فاإن النقطة املقابلة 
ل����ه يف الن�س����ف الآخر من الكرة الأر�سي����ة �ستنطبق عليها زعم 

مركزية الن�سبة الذهبية كذلك.

النقطة الرابعة : مركزية مكة بال�شاعة الذرية
ظه����ر يف �سحيفة الأه����رام مقال لأكرث م����ن متخ�س�س احتوى 
عل����ى خلط غري م�ست�ساغ لبع�����س الظواهر، مثل تاأويل املناطق 
الت����ي و�سل اإليها ذو القرنني ومثل ط����ول ال�سنة ال�سم�سية ثم  
اأن التوقي����ت العامل����ي يجب اأن يكون مرجع����ه اإىل مكة املكرمة. 
لك����ن املنت�����رش يف املواق����ع الت����ي تتن����اول مركزية مك����ة املكرمة 
ه����و ما اأ�سن����د اإىل الدكتور عبد البدي����ع واأن نتائج اأبحاثه التي 
ا�ستغرق����ت لأك����رث من ع�رش �سن����وات بوا�سط����ة ال�ساعة الذرية 
تو�س����ل بها اإىل مركزي����ة مكة املكرمة، وهن����ا نقطة حمورية اإذ 
اأن اأبحاث����ًا امت����دت هذه الفرتة م����ن ال�سنوات يج����ب اأن تن�رش 
يف جم����الت علمي����ة حمكم����ة ومعتم����دة لتك����ون يف متن����اول اليد 
للمناق�س����ة، لك����ن ظهورها فق����ط يف اجلرائد اليومي����ة ليعطيها 
ال�سبغ����ة العلمي����ة الت����ي يعتم����د عليها، ث����م اإن اخلل����ط املالحظ 
يف املق����ال جع����ل املدق����ق ي�رشف النظر عم����ا خل�س اإلي����ه املقال 

بخ�سو�س مركزية مكة املكرمة.

ال�شم��ال  اإنح��راف  انع��دام  اخلام�ش��ة:  النقط��ة 
املغناطي�س عن ال�شمال اجلغرايف

مت الرتكيز يف عدد من الأبحاث الداعية مبركزية مكة املكرمة اإىل 
اأن خ����ط طول مكة املكرمة منطبق مع خط ال�سمال املغناطي�س، 
بينم����ا باقي مدن العامل تكون فيها خطوط الطول منحرفة عن 

ال�سمال املغناطي�س، وهذا اإدعاء غري �سحيح كما �سرنى.
يعد املجال املغناطي�س لالأر�س متذبذب ويت�سح ذلك من التغري 
البط����يء ملوق����ع القط����ب املغناطي�����س الأر�س����ي لذا ف����اإن اإجتاه 
ال�سمال اجلغرايف قد تطابق مع ال�سمال املغناطي�س يف وقت ما 
وم����كان ما، وقد انعدم النحراف بالن�سب����ة ملوقع مكة املكرمة 
ع����ام 1920م- 1338ه�����  وقد و�سح هذا عزالدي����ن  وذلك من 
منذج����ة ملج����ال الك����رة الأر�سي����ة املغناطي�س وتقدي����ر انحرافه 
ع����ن ال�سمال اجلغرايف ملكة املكرمة معتم����دا على بيانات ممتدة 
للق����رون الأربعة املا�سي����ة، كما اأن انع����دام الإنحراف ل يكون 
عل����ى نقط����ة واح����دة فق����ط عل����ى �سط����ح الأر�����س بل ميت����د على 
م�ساح����ات طويلة عل����ى �سطح الأر�����س وهذا م����ا تبينه خرائط 

خم�س�سة لتحديد النحراف لكل الأر�س.
و�سح اأن النح����راف ما بني ال�سمال اجلغ����رايف واملغناطي�سي 
يف مك����ة املكرم����ة واملدين����ة املن����ورة ع����ام 1431ه� ح����وايل ثالث 
درج����ات، ومن����ه يت�س����ح ع����دم �سح����ة الق����ول بدعوي����ة انعدام 

النحراف املغناطي�سي يف اي نقطة على �سطح الأر�س.



املقيا�س 5224  

مكة املكرمة مركز الكون
العدي����د من املقالت املنت�����رشة بخ�سو�س مركزية مكة املكرمة 
ت�سن����د عدم النح����راف اإىل بحث الدكتور كم����ال الدين وت�سري 
خط����اأً باأن����ه تو�سل اإىل انع����دام مغناطي�سية مك����ة املكرمة بينما 
جن����ده و�س����ح وي�س����ري ب����اأن البو�سل����ة املغناطي�سي����ة تتجه اإىل 
ال�سم����ال املغناطي�س لالأر�س ولي�����س اإىل ال�سمال اجلغرايف واأن 
الفرق بني ال�سمال املغناطي�س����ي الأر�سي  وال�سمال اجلغرايف 
لي�����س ثابت����ًا ويعت����ر ه بع�����س التغ����ريات مع اخت����الف الزمان 
واخت����الف امل����كان عل����ى �سط����ح الأر�س، وهك����ذا جن����د اأن هذا 
الإ�سن����اد غري �سحيح وهو ما اأ�س����ار اإليه كذلك عزالدين، وهذا 
م����ن الناحية اجليوفيزيائية اأم����ا من الناحية اجليولوجية فمن 
الأهمي����ة مب����كان الإ�س����ارة اإىل الدرا�سة التي قام به����ا الدكتور 
زكري����ا هميم����ي عل����ى الوح����دات ال�سخري����ة املوج����ودة مبك����ة 
املكرم����ة والتي تبني م����ن خاللها اأن هذه ال�سخ����ور ل تختلف 
بحال م����ن الأحوال ع����ن ال�سخور الأخرى املوج����ودة بالدرع 
العرب����ي النوبي والتي تط����ورت بنائيًا وتكتوني����ًا خالل ع�رش 
البريكام����ري املتاأخ����ر. ومتت����د �سخ����ور ال����درع يف العديد من 
ال����دول مثل فل�سط����ني والأردن وم�����رش وال�س����ودان واإثيوبيا 
واريرتي����ا وال�سعودي����ة واليم����ن وه����ي لي�س����ت الأق����دم اإذا م����ا 
قورن����ت �سخور ر�سيخ����ة  ال�سحراء  -ماب����ني م�رش وليبيا- 
وبالر�سائ����خ القدمي����ة املوجودة عل����ى م�ستوى الع����امل كما هو 
احل����ال يف كندا، والتي يرجع عمرها اإىل الع�رش الآركي املوغل 
بالق����دم مقارنة بالع�����رش البريكامريي )ر�سيخ����ة ا�ستقاق من 
را�س����خ، واملق�سود هنا نوع من اجلبال ال�ساربة ف العمق اإىل 
الطبق����ات الداخلي����ة لالأر�س. ويعتقد د. هميم����ي اأنها ما ا�سار 
اإليه����ا الق����راآن الكرمي بانها التي حفظ����ت الأر�س اأن متيد مبن 

فيها واهلل اأعلم(.

مكة املكرمة والتوقيت العاملي
من املعلوم اأن اإحداثيات خطوط الطول حتتاج اإىل خط مرجع 
بداأ منه القيا�س لذا فان اجلغرافيني العرب  يف ع�رش النه�سة 
الإ�سالمي����ة جعل����وا م����ن اجل����زر اخلال����دات )ج����زر الكناري( 
الواقعة غرب بالد املغرب العرب مرجعًا لقيا�س خطوط الطول

عل����ى اأ�سا�����س اأنه����ا ابع����د نط����اق الياب�س����ة غرب����ًا، ث����م يف زم����ن 
الإمراطوري����ة الجنليزي����ة مت اعتم����اد خ����ط توقي����ت جرينت�س 
ليك����ون مرجع����ًا زم����ن ا حلرك����ة املالحي����ة لأ�ساطيله����ا وحتديد 
مواقعها، ثم اأ�سبح نظامًا دوليًا للتقومي ال�سم�سي يف 1884م. 
ويف �سب����اق املناف�سة خلط الزوال الرئي�سي، كانت هناك ع�رشة 
خط����وط مناف�سة ل����ه من �سمنها خ����ط القد�س، خ����ط اأهرامات 
اجلي����زة، وخط ال����زوال الفرن�سي وتال�س����ت جميعها ومل يبق 
�سوى خ����ط جرينت�����س بحكم ق����وة وهيمنة بريطاني����ا العظمى 

اآنذاك.
والي����وم ظه����رت العدي����د من املق����الت التي تطال����ب بجعل خط 
مكة املكرمة خط����ًا للتوقيت العاملي بدًل من جرينت�س، ول �سك 
يف م����دى اأهمية مث����ل هذا لعاملنا الإ�سالمي لك����ن علينا اأن ندخل 
البيوت من اأبوابها ون�سلك الطرق املوؤدية اإىل ذلك، وحتت هذا

العنوان يجد املت�سفح للمواقع املهتمة بهذا املو�سوع التاأكيد 
باأن مكة املكرمة اأجدر بخط التوقيت لأن خط طولها هو اخلط

الوحي����د ال����ذي يتج����ه اإىل ال�سمال احلقيق����ي واأن مكة والقد�س 
وم�سج����د الر�سول �سلى اهلل عليه و�سل����م يف املدينة املنورة تقع 
كلها على خط طول جغرايف واحد بداأ من مكة وينتهي بالقد�س 
ال�رشيف. ول�سك يف عدم �سحة هذا القول لأن اخلط الوا�سل 
ماب����ني مكة املكرمة واملد ينة املن����ورة لمير بالقد�س ال�رشيف، 
ث����م اإن اخلط الوا�سل م����ا بني اأي مدينت����ني مقد�ستني ل ميكن 
بتات����ًا اأن يكون خطًا للتوقيت لأنه لمير بقطبي الأر�س اللذين 

مير بهما حمور دوران الأر�س.
ويف ه����ذا ال�سدد فق����د مت يف موؤمتر الدوحة الإ�ستناد اإىل درا�سة 
غربي����ة طالب����ت بجع����ل مك����ة مرجع����ًا للتوقي����ت، وقدم����ت هذه 
الدرا�س����ة خريط����ة للعامل ر�سم����ت عليها خط مير مبك����ة �سماًل 
وجنوب����ًا وزعم����ت باأن����ه اخلط الوحي����د الذي ي�س����ري اإىل النجم 
القطبي واأن ذلك ميزة ملكة املكرمة ودللة لتو�سطها للياب�سة.

وهن����ا اإ�س����كال ليخفى عل����ى الكثري وه����و اأن كل خط طول على 
�سطح الأر�س ينتهي بالقطبني الذي يتجه امتدادهما مبا�رشة 
اإىل النج����م القطب����ي. ل����ذا فالقول ب����اأن خط زوال مك����ة املكرمة 
ه����و اخلط الوحي����د املتجه اإىل النجم القطب �سم����اًل يعد مهزلة 
علمي����ة، والأك����رث اإ�سكاًل ه����و وجود م����ن يت�سبث به����ذا القول 
وكاأن����ه حقيق����ة ل ياأتيه����ا الباط����ل اأب����دًا، م����ع العل����م اأن����ه ميكن 
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اإ�ستخ����دام اأي خط طول للتوقيت بغ�س النظر عن املكان الذي 
مير به، ثم اإن َجْعل التوقيت العاملي تابعًا لتوقيت مكة املكرمة 
لي�����س بالأمر ال�سعب، فال�سبيل اإليه يك����ون بالن�سوج الفكري 
والنبوغ العلمي وال�سيط����رة القت�سادية والهيمنة ال�سيا�سية 
عل����ى م�ستوى العامل، فعندما يتم اجتياز هذه امل�ستويات �سيتم 
فر�����س توقيت مكة املكرمة على العامل بدون اللجوء اإىل اإثبات 
تو�سط مكة املكرمة للياب�سة اأو انعدام مغنطي�سيتها اأو اأي من 

هذه الفر�سيات .
املتاجرة بقد�شية مكة املكرمة

هك����ذا جند اأن ال�ساح����ة امتالأت بالعديد م����ن املحاولت ب�ستى 
النزعات بهدف التو�سل اإىل و�سطية مكة املكرمة ، وكلها تبداأ
مبه����ازل علمي����ة وتنته����ي بثغرات هزيل����ة ممجوج����ة ل يتقبلها 
العق����ل ال�سليم ول الفه����م امل�ستقيم. فعلى �سبي����ل املثال املقولة 
الت����ي ن�سها  "طبعًا ل����و اأظهرنا هذه احلقيق����ة مبنهجية علمية 
�سحيح����ة �ستهت����ز الدني����ا كله����ا، ع����ن م����ن عل����م اأن هن����اك خط 
ط����ول وحيد ل����ه ه����ذه اخلا�سي����ة اأنه ل يوج����د عن����ده انحراف 
مغناطي�س����ي.." ول اأدري ما ال����ذي �سوف يهتز بعد اأن يت�سح 
مدى خطاأ هذه احلقائ����ق ؟. فهل اأ�سبح مو�سوع و�سطية مكة 
دعاي����ة اإعالمية للظهور اأو مادة جتارية ل�ستغفال من ل خلفية 
علمي����ة لديهم؟ والأنكى اأن كون هذا هدف����ا للدعوة اإىل الإ�سالم 
بع����د اأن مت الرتوي����ج له����ذه الأبح����اث م����ن ِقب����ل عدد م����ن علماء 
امل�سلم����ني املعا�رشي����ن الذين تبنوا ه����ذه الفكرة قب����ل التثبت، 
ول �س����ك اأن مك����ة املكرم����ة اأرق����ى مكان����ة ورفع����ة م����ن اأن نزج 
بذكره����ا يف مثل هذه الرتهات الت����ي تعك�س للعامل مدى ال�ساآلة 
العلمي����ة وانتكا�سة التفكري الذي نتعامل به وكاأننا نقدم للعامل 
اإكت�ساف����ات ب�سبغ����ة اإ�سالمي����ة ميجه����ا ال�سغ����ري قب����ل الكب����ري 
فتنعك�����س الدع����وة اإىل الإ�سالم ليحل حمله����ا النفور منه، ومما 
بعث الأ�س����ى اأن تكون مثل هذه الفر�سي����ات حماور ملوؤمترات 
تت�سم����ن تو�سياته����ا �����رشورة تعميم هذه الفك����رة وترجمتها 
بالرغ����م من ظهور العديد من املق����الت التي تو�سح عدم جدية 
وعلمية هذه الفرتا�سات مثل اإ�ست�سارة الدكتور فاروق الباز 
والدكت����ور عبداهلل يو�سف الغنيم  و�سبق ذكر الأ�ستاذ عزالدين 

اأعاله.
وهن����ا اأق����ول اإن الو�سيل����ة لت�سحيح املعارف ه����و الأخذ بزمام 
ال�سناعة والعل����م وعقد موؤمترات لل�سب����اب واملهتمني بالعلوم 
احلديث����ة ل����ك تظه����ر منتجاته����م واإبداعاته����م واحليلول����ة ممن 
جعلهم م�سيدة ملث����ل هذه الرتهات لأننا اإذا ا�ستعر�سنا الكثري 
من املواقع التي تخو�س يف مو�سوع مركزية مكة املكرمة جند 

العديد م����ن "التقليعات" التي ت�ساف اإىل مركزية مكة املكرمة 
ب�سكل جديد مما يزد الطني بله مثل:

• الزع����م اأن مكة املكرمة مركزًا جلهة هبوب الرياح يف قول 	
القائل ب����ان مدرجات الإقالع والهب����وط يف مطارات دول 
العامل، تتج����ه نحو الكعبة امل�رشف����ة اأو بيت املقد�س، مما 
يعن����ي مركزي����ة الكعب����ة بالن�سب����ة جلهة هب����وب الرياح يف 
خمتل����ف دول العامل ويت�س����ح خطاأ هذا الق����ول اإذا علمنا 
اأن تاأ�سي�����س مدرج����ات املطارات مت بحي����ث يكون الإقالع 
والهب����وط يف الجت����اه امل�س����اد للري����اح ونظ����رًا لختالف 
اجتاه هب����وب الرياح ف����ان املطارات الكب����رية تكون ذات 
مدرج����ات متعددة الجتاهات، اأما املط����ارات ذات املدرج  
الوحي����د، فيت����م بنائ����ه بحي����ث يك����ون اجتاهه م����ع اجتاه 

الرياح ال�سائدة.
• الزع����م ب����اأن مكة املكرم����ة مركز اجلاذبي����ة ت�سبب يف قول 	

القائ����ل باأن  "… غزارة مياه زمزم وعدم جفافها واأنها 
باقي����ة اإىل الأب����د لأنه����ا تق����ع يف مركز اجلاذبي����ة الأر�سية 

حيث ت�ستد اإليها املياه من م�سافات بعيدة".
• الهو�����س يف مركزية مكة املكرمة ت�سبب اإىل القول: "اأثبت 	

العلم����اء املخت�س����ون اأن ال�سم�����س تتعام����د عل����ى الكعب����ة 
امل�رشف����ة مرت����ني بالع����ام، م����ع العل����م اأَن ه����ذه الظاه����رة 
حت����دث لكل بقاع الع����امل املح�سورة ما ب����ني خط اجلدي 

وال�رشطان يف اأيام خمتلفة.

اخلامتة
بدًل من ه����ذا علينا النظر يف عوامل تخلفنا عن ركب 
احل�س����ارة والتقنية واأ ن نحن من اأبجديات العلوم 
لأن م�ستقب����ل اأمة تري����د اأن يكون له����ا توقيت عاملي 
ونفوذ تفر�سه لميك����ن اأن يكون مع تف�س مثل هذه 
امله����ازل الت����ي ت�سب����ب يف وجوده����ا فر�سي����ات ذات 
جم����ل اإن�سائية ل معنى له����ا �سوى ر�سف كلمات مت 
تر�سيعه����ا بالكث����ري من امل�سطلح����ات العلمية ليظن 
قارئه����ا اأنها ذات معنى وُبعد علم����ي بينما هي ابعد 
ما يكون عن ذلك ب����ل هي كفقاعات ال�سابون حتمل 
يف طياته����ا اأ�سب����اب فنائها. والإ�سكال ه����و اإ�سنادها 
ون�سبته����ا اإىل الإ�سالم واملطالب����ة برتجمتها لتكون 
اأداة دعوي����ة لغ����ري امل�سلمني مع العل����م بان خماطبة 
غ����ري امل�سلم����ني الي����وم لب����د اأن تكون بحج����ة قوية 
ذات �سبغ����ة علمي����ة دقيقة وحقائ����ق ملمو�سة تت�سم 
باحلكم����ة لأنه����ا املرتبة الأوىل يف �سبي����ل الدعوة كما 
اأ�س����ارت اإليه الآية الكرمية ف قوله تعاىل: "اْدُع اإِىَل 
�َسَن����ِة َوَجاِدْلُهْم  ْكَم����ِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ �َسِبي����ِل َربِّ
����ْن �َسلَّ َعْن  َك ُه����َو اأَْعَلُم مِبَ ِت����ي ِه����َي اأَْح�َسُن اإِنَّ َربَّ ِبالَّ

�َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن" النحل 125.
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الأردن
يف املعجم جند معنى كلمة الأردن النعا�س الغالب، وقال ال�ساعر:

وموهب بها مبز م�سن  قد اأخذتني نع�سة اردن 
اأنه قوي  "موهبا" على  عليها، وميدح  "مبز" اأي قوي   وقوله 

قادر عمل دفع النعا�س وان كان �سديدا.
والأردن اأحد اأجناد ال�سام، التي كانت تق�سيمها بالعر�س، قبل 
لقطعة  القرد  �سايك�س وبيكو ق�سمة �سيزى، ق�سمة  يق�سمها  اأن 
الفتح  قبل  الأردن  �سكن  وقد  ال�سام.  يف  نهر  ا�سم  وهو  اجلنب؛ 
اليمن منها بلى وق�ساعة، وكانت  الإ�سالمي قبائل هاجرت من 
تابعة ملمملكة الغ�سا�سنة. ول تزال عدد من قبائل الأردن ترجع 
بن�سبها اإىل الغ�سا�سنة بافتخار. ورمبا ا�سري التابعني من الأردن 
هو مو�سى بن ن�سري، واىل اأفريقيا وفاحت الأندل�س. واأ�سله من 

قبيلة بلى. ويظن النا�س اأن قرية اأبو ن�سري �سميت على ا�سمه.
ونبغ من الأردن جماعة. نذكر منهم من الع�رش الأموي حبي�س 
الأموي، و�سهد  الع�رش  قادة اجليو�س يف  القيني، من  بن دجلة 
�سفني مع معاوية. قتل يف الربذة )من قرى املدينة( �سنة 65ه�. 
نقل  من  اأول  وهو  بالولء.  اخل�سني  �سعد  بن  �سليمان  ومنهم 
مروان.  بن  امللك  عبد  اأيام  العربية  اإىل  الرومية  من  الدواوين 
ووله  بذلك  فاأمره  احل�ساب،  نقل  اخلليفة  هذا  على  عر�س  كما 
جميع دواوين ال�سام. ومات �سنة 105ه�. ومنهم عبادة بن ن�سّي 
عبد  ووله  الأردن.  ب�سيد  يعرف  وكان  طرية،  قا�سي  الكندي، 
و  118ه�.  �سنة  وتويف  العزيز  عبد  بن  عمر  ثم  مروان  بن  امللك 
ال�رشيف.  احلديث  ورواة  العلماء  من  جماعة  الأردن  اإىل  ن�سب 
الأردين،  نعيم  بن  اهلل  وعبد  الأردين،  م�سلمة  بن  الوليد  منهم 

حول املعاني اللغوية ألمساء املدن 
األردن يف  وأح��واض��ه��ا  وال��ق��رى 

د. عبد املجيد ن�شري اأ�شتاذ ال�شرف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية - جممع اللغة العربية الأردين
اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم

تعن����ى ه����ذه املقال����ة كم����ا يف اململخ�����س بتقدمي عم����ل ي�س����تحق التكرمي والإ�س����ادة ب����ه. وهو عمل 

الأ�ستاذ ركاد ن�سر رحمه اهلل )تويف يف �سيف ٢0١٤( وعنوانه "املعاين اللغوية لأ�سماء املدن والقرى 

واحوا�سها يف املمملكة الأردنية الها�سمية". وهومن من�سوارات وزارة الثقافة �سنة ٢0١0، وان كان 

املوؤلف انتهى من حت�س����ره �س����نة ١993. وهو عمل �سخم يقع يف 68٢ �سفحة. ولذلك �ستكون مقالتي 

حول الكتاب دون اأن اأغو�س يف ثناياه. �ساأقدم اأول نبذة عن الأردن. �ساأختار من كل حمافظة مثا 

ملا قام به الباحث. واأخرا  �ساأتناول تاريخ مدينتي احل�سن، منذ قدمي الدهور.

بحدوده  والأردن  وغريهم.  الأردين،  العزيز  عبد  بن  ويحيى 
بالد  ق�سمت  التي  بيكو  �سايك�س  اتفاقية  نتاج  من  هو  اليوم 
ال�سام والعراق بني فرن�سا وبريطانيا التي حالفت العرب بقيادة 
اأن يتقا�سم  �رشيف مكة احل�سني بن علي وغدرت به. وبدل من 
لهم وحدهم.  غنيمة  العرب  بالد  الغنائم �سارت  املنت�رشين  مع 
بن  اهلل  عبد  ال�رشيف  بقيادة  الأردن  �رشق  اإمارة  تاأ�س�ست  وقد 
على  وح�سلت  الريطاين.  الإنتداب  حتت   1921 �سنة  احل�سني 
الها�سمية.  الأردنية  املمملكة  و�سارت   1946 �سنة  الإ�ستقالل 
ثم  نف�سه.  بال�سم  �سنة 1950  الغربية  ال�سفة  وقد توحدت مع 
احتل العدو ال�سهيوين ال�سفة الغربية كاملة واأجزاء من �رشق 
الأردن. ويف �سنة 1988 �سار فك الرتباط مع ال�سفة الغربية، 
التي �سارت بعد اتفاقية اأو�سلو �سنة 1993 حتت �سلطة وطنية 

يف نظام معقد يحفظ للمحتل امتيازاته.
اإىل  املحافظة  وتق�سم  حمافظات.  اإىل  هو  اإداريا  الأدن  وتق�سيم 
ال�سكان من  زاد عدد  اأق�سية. وقد  اإىل  اللواء  يق�سم  األوية. وقد 
النمو  ب�سبب  ماليني  ع�رشة  اإىل   1922 �سنة  مليون  ربع  حوايل 
وبداأ  مفتوحا.  الباب  يزال  ول  الكثرية.  والهجرات  الطبيعي 
مدن  الآن  وهو  مدن.  دون وجود  وبدوا،  قرى  احلديث  الأردن 
ت�سم اأغلب ال�سكان، وقرى كثرية. ول يوجد بدو رحل كما كان. 
عندما  الرحل  النور  م�سكلة  حتل  دولة  اأول  الأردن  كان  ورمبا 
تزد.  مل  امل�ساحة  فاإن  ال�سكان  زيادة  ومع  اجلن�سية.  منحتهم 
البناء يف  بفعل زحف  الزراعية كثريًا  الأر�س  م�ساحة  وتقل�ست 

املدن والقرى.



55 Al-Miqyas 24

حمافظة اربد
من  بغريها  مقارنة  القرى  من  عدد  اأكر  اربد  حمافظة  حتوي 
اإ�ستثنينا العا�سمة عمان.  اإذا  املحافظات، ومن ثم عدد ال�سكان 
العامي  باللفظ  او  اللوق�س،  ابو  اأو  اللوق�س  اأبو  قراها:  ومن 
بلوق�س. ولِق�س جلده ولِق�س ال�سيء اإذا �ساق. ولق�ست نف�سه 
اإىل  ال�رشيع  الكالم  اأي�سا  ال�سيق، وهو  غتت وخبثت. واللق�س 
العامية  وت�ستق  وقته.  عن  املتاأخر  )بال�سني(  واللقي�س  ال�رش. 
فعل )تلّق�س( اأي تاأخر عن وقته. ويقول الفالحون عن الزراعة 
يرحمه  ابي  وكان  لّك�س.  والفعل  )لك�سي(،  وقتها  عن  املتاأخرة 
اهلل يكرث من زراعة اللك�سي. واللق�س والالق�س العياب ال�ساخر.

ولوقا�س.  اأبيال  كلمتي  من  مرّكَبة  اللوق�س(  )اأبو  تكون  وقد 
واأبيال هو ال�سم اليوناين لقويلبة. ويف العيد الروماين جند ا�سم 
)ليوقا�س( يف كتاب "مدن بالد ال�سام حني كانت ولية رومانية 
وتعريفها:   ،)131 )�س  عبا�س  اإح�سان  وترجمة  "جلونز 
معظم  لدى  مقبول  لأبيال  اآخر  ا�سم  هو  ليوقا�س  باأن  القول  اإن 
الت�سميات وتقع عند نهر ا�سمو خري�سورهوا�س. ولكن هذا ا�سم 

�سائع لغري نهر واحد. فهناك نهر بهذا ال�سم عند جر�س".
ويرجح الأ�ستاذ ركاد ن�سري اأن )اأبو اللوق�س( مركب من اأبيال 
الزيت.  اإبل  و�سموها  اإبل،  العرب  فلفظها  اأبيال  اأما  وليوقا�س. 
جهز    اهلل  ر�سول  اأن  احلديث  "ويف  احلموي:  ياقوت  وقال 
اإبل  اأن يوطئ خيله  اأ�سامة بن زيد. واأمره  واأّمر عليهم  جي�سا، 
الزيت منم الأدهان بالأردن من م�سارف ال�سام". ومعروف اأن 
هذه املنطقة م�سهورة بزيتها حتى اليوم. ولأبي اللوق�س ثمانية 
وعراق  والبيادر  والزوّية  والكومة  الب�ساتني  هي:  اأحوا�س 

الرماح والبلد ومنزل والعالة.
ايدون

)ايد(  اآد  من  يكون  فقد  عربيا  ايدون  كلمة  اأ�سل  كان  اإذا 
العرب.  ال�سابع عند  لل�سهر  ا�سم  مبعنىالقوة وال�سدة. والإيدة 
وان مل يكن عربيا فقد يكون من ديون اإحدى مدن الديكابولي�س 
يف مطلع حقبة التاريخ امليالدي، ولو اأن الآثاريني مييلون اإىل اأن 
اأن  كما  عنها.  احلديث  عند  نذكرها  لأ�سباب  احل�سن  هي  ديون 
اإىل  اليونانية  يف  ُحّرف  الذي  ال�سيد  تعني  الكنعانية  اأدون  كلمة 

ادوني�س اأحد الأوثان.
وتقع ايدون احلديثة على حدود مدينة اربد اجلنوبية. و�سارت 
ار�سها الزراعية نهبا للمباين وامتداد اربد الكرى اإىل اجلنوب. 
اأ�سمائها  اأكرث  يف  جند  ول  وع�رشون.  �سبعة  اأحوا�سها  وعدد 
هذه  تاريخ  نعرف  اأن  ودون  لبع�سه.  اإل  قيمة؛  ذات  دللت 
حو�س  مثاًل  ظنًا.  يبقى  فيها  احلديث  فاإن  وتغلغلها  الأ�سماء 
اأو التي لي�س لها حد  كريزم. لغة، الكرزم هي الفاأ�س العظيمة، 
اربد  قرية  �سيخ  كان  كريزم  �سالح  اأبو  اأن  نعلم  لكننا  وا�سح. 
منها. وحو�س  ن�سخة  عندي  عثمانية  وثيقة  يف  كما  �سنة 1766 
الطيب  الطعم  ذي  ال�سومر  نبات  اإىل  ن�سبة  رمبا  ال�سومر  رباع 
بقوة  ينمو  كان  النبات  هذا  اأن  على  يدل  الزكية. مما  والرائحة 
يف هذا احلو�س. ورمبا اكت�سب حو�س الغرابية ا�سمه من كونه 

مرتعًا للغربان.
بن  عي�سى  بن  الرحمن  عبد  تراجم:  لهم  من  ايدون  اإىل  وين�سب 
�رشور الإيدوين الدم�سقي ال�ساحلي ال�سافعي. ولد �سنة 767ه� 
بن  وحممد  ه�.   840 �سنة  ومات  ايدون.  من  اأ�سله  دم�سق،  يف 
مو�سى بن عي�سى الإيدوين العجلوين الأ�سل الدم�سقي ال�سافعي. 
جاور يف مكة �سنة 893 ه�. وكذلك ال�سيخ املقرئ اأحمد بن يحيى 
بن حمي الدين بن اأمني الدين بن حمي الدين الإيدوين ال�سافعي 

املقرئ املجود. تويف �سنة 978 ه�.
احل�شن

    بيت تراثي يف ايدون   ريف اربد

مناذج من اأ�شماء القرى ومعانيها
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 احل�سن مدينة قدمية العهد، وان كان هذا ال�سم ل يتعدى ع�رشة 
حا�رشة  وكانت  حاليا.  عبيد  بني  لواء  حا�رشة  وهي  قرون. 
اإذ  ال�سناعي،  تلها  ومييزها   .19 القرن  منذ  عبيد  بني  ناحية 
يرجح اأنه �سناعي وتراكم قالع مهدمة على مدى اآلف ال�سنني. 
ويحوي هذا التل تاريخ احل�سن وما حولها. ومل يجر فيه تنقيب 
العمر  ظاهر  بن  اأحمد  بناها  عليه  قلعة  واآخر  قليلة.  عينات  اإل 
الزيداين. ومل يكمل بناء الطابق الثاين اإذ هرب قبل اإمتامه بعد 
اأن لحقته الدولة العثمانية �سنة 1774 . وذكر الدكتور زيدون 
املحي�سن، اأ�ستاذ الآثار يف جامعة الريموك، اأن بدايات احل�سن 
اإىل الع�رش احلجري النحا�سي ) 3200 -3750( ق. م.   تعود 
ويف الع�رش الرونزي املبكر )2000 - 3200(ق. م. قامت يف 

املنطقة ممالك املدن، ورمبا كان للح�سن ن�سيب منها.
ازدهرت منطقة احل�سن وما حولها اإبان حكم الأ�رشة امل�رشية 
احل�سن  وا�ستهرت  م.  ق.   )1550  -  1200( ع�رشة  التا�سعة 
واأ�سجار  احلبوب  بزراعات  حديث،  وقت  حتى  حولها  وما 
مدن  وازدهرت  والزيتون.  والتني  العنب  وبخا�سة  الفواكه 
ال�سمال يف الفرتة )1410 - 1340(ق. م. كما تدل عليه  ر�سائل 
تل العمارنة. واأظهرت مقرة وجدت اأ�سفل التل من ال�رشق ان 
يف  امل�رشي  احلكم  حتت  ظلت  ورمبا  وا�سحة.  اأهمية  للح�سن 
اأحد  اأثناء قوة هذا احلكم )539  - 1200( ق. م. وقد وجد  
اأبناء العمومة ختم اخلنف�ساء امل�رشي على ظهر التل تدل على 
ظهرت  كما  م.   ق.   1100 من  الفرتة  يف  اآرامية  ممالك  عدة  اأن 
نابل�س يف  ال�سامرة بجانب  اأو  اإ�رشائيل وعا�سمتها �سكيم  دولة 
اأواخر القرن التا�سع قبل امليالد. و�سجل حجر مي�سع انت�سار 
ملك ذيبان، مي�سع، على عمري ملك اإ�رشائيل. ثم دخلت احل�سن 
يف نفوذ اآ�سور بعد انت�سار امللك �سلمنا�رش ) 727 - 745( ق.م. 
الثاين  بعد معركة قرقرة �سنة 854 ق. م. وحا�رش �سارجون 
ال�سامرة �سنة 722 ق. م. وقهرها واأجلى 27290 من اأهلها كما 
�سجل. وجاء الكلدان بعد الأ�سوريني وعا�سمتهم بابل. وو�سعوا 
يهوذا  ملك  وكان  امل�رشيني.  مع  م�سطدمني  غربا  نفوذهم 
وعا�سمتها اأور�سليم قد اأخطاأ احل�سابات وان�سم اإىل امل�رشيني. 
�سنة  وقهرها  اأور�سليم  قادته  اأحد  اأو  ن�رش  نبوخد  فحا�رش 
586ق. م. وفعل ما فعل. ثم دخلت املنطقة يف النفوذ الفار�سي. 
وبعد موت ال�سكندر وتق�سيم مملكته كانت هذه البالد من ن�سيب 
القائد �سموقيو�س. كما ظهرت يف جنوب الأردن وفل�سطني مملكة 
بومبي  الروماين  المراطور  اأن�ساأ  نفوذهم،  وملقاومة  الأنباط. 
�سنة 64ق. م. حلف الديكا بولي�س من ع�رشة مدن، ورمبا اأكرث، 
رفع  وبعد  م   324 �سنة  ومنذ  و�سوريا.  وفل�سطني  الأردن  يف 
ال�سطهاد عن الن�سارى ولن�رشانية اأيام ق�سطنطني بداأت حمى 
اأن للح�سن ن�سيبا  البيزنطية. ول �سك  الدولة  الكنائ�س يف  بناء 
منها، كما تدل على ذلك بع�س الآثار وكرثة الف�سيف�ساء فيها. ثم 

دخلت يف العيد الإ�سالمي منذ 640 م. 
الفتح  قبل  ا�سمها  نعرف  ل  ا�سمها؟  احل�سن  اكت�سبت  وكيف 
يف  البكري  ومنهم  الإ�سالميون،  اجلغرافيون  اما  الإ�سالمي. 
قرى  من  مقدية،  ح�سن  بلدة  فيذكرون  ا�ستعجم"،  ما  "معجم 
واأنها  اأذرعات؛  مدينتها  التي  حوران،  من  اجلنوب  يف  البثنية، 
وح�سن  مقدية  احلموي  ياقوت  وذكر  خمرا.  اهلل  بالد  اأطيب 
يف  تقع  اأذرعات،  اأعمال  من  ال�سام  قرى  من  مقدية  واأن  مقدية. 
البثنية.  قرى  من  مقد:  عن  العرب  ل�سان  وذكر  حوران.  طرف 
واملقِدية )خفيفة الدال( قرية بال�سام من اأعمال الأردن. وعلينا اأن 
نتذكر اأن جند الأردن كانت البلقاء حدوده اجلنوبية وحا�رشته 
من  �رشاب  املقدي  غريه  وذكر  املتو�سط.  للبحر  وي�سل  طرية 

الع�سل من�سوب اإىل قرية بال�سام. وقال ال�ساعر:
يا ابن بنت الفار�سية عمل القوم قليال    

اليوم �رشابا مقدية اإنهم قد عاقروا    
واأن�سد الليث:

 مقدّي اأحله اهلل للنا�س   �رشابا وما حتل ال�سمول

 وذكر ال�ساعر الأموي عدي بن الرقاع خمر حديجة اأو حديجاء 
يف ق�سيدة مدح بها الوليد بن عبد امللك مطلعها:

رمادا واأحجارا بقني بها �سفعا غ�سيت مبفرى اأو برجلتها معا 
 اإىل اأن يقول:

مقدية �سيباء تثخن �رشبها  
اإذا ما اأرادوا اأن يروحوا بها �رشعى

 ع�سارة كرم من حديجاء مل يكن
منابتها م�ستحدثات ول �رشعى

ويظهر اأن �سهرة خمرة مقد كانت يف اأيام اجلاهلية كما قال عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي:

وهم تركوا ابن كب�سة م�سلحبا  فقد �سغلوه عن �رشب املقّد 
وقال العرجي:

اأبى بيعها من التجر خادع كاأن عقارا قرقفا مقدية  
وبجانبها  جنوبها.  احل�سن  بلدة  اأحوا�س  من  هي  وحديجاء 

حو�س اآبار الع�سل. فهل من عالقة بينيما؟
قوم  من  اأهله  من  جنا  ومن  هرب  رجل  عن  والدي  يل  وذكر 
طلفاح من وباء مهلك يف القرن التا�سع ع�رش، اأن حديجاء وقت 
عدد من  بها  ناحية  مقد  تكون  وقد  بالتني.  م�سهورة  كانت  ذاك 
القرى، وح�سن مقدية وحديجاء من قراها. ول نعرف عن مقدية 
اأو ح�سن مقدية يف اأيام العبا�سيني �سيئ. اإل اأن ا�سم مقدية ظل 
متداول. ويدل على ذلك ا�سم اأ�سود بن مروان املقدي احل�سني 
له  املتويف �سنة 360 ه�/971م. وهو من رواة احلديث. ترجم 
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ابن ع�ساكر بقوله كان من اأهل ح�سن مقدية من اأعمال اأذرعات 
من دم�سق. وروى باإ�سناده اإىل اأبي هريرة اأنه قال: قال ر�سول 
واغفر  الأئمة  اأر�سد  موؤمتن،  واملوؤذن  �سامن،  "الإمام   : اهلل 
للموؤذنني" تفرد به املقداد. ورمبا مع الزمن �سقط ا�ستعمال كلمة 
مقدية و�سارت البلد تعرف با�سم احل�سن. تدل على ذلك ن�سبة 
ال�سيخ تقي الدين احل�سني املولود �سنة 752 ه�/ 1251م. وهو 
احل�سني  احل�سيني  حممد  بن  الدين  تقي  الفقيه  العامل  الإمام 
حممد  ووالده  ال�سافعي.  الدم�سقي  ثم  احل�سن(  على  )م�سبة 
لق�ساء  النا�س  التل، وكان مقاما يزوره  مقبور يف احل�سن على 
ا   حاجاتهم، وقد اأدركته والبناء قائم. وتقي الدين كان معا�رش
ين�سب  وله م�سنفات كثرية. وممن  عليه.  ماآخذ  وله  تيمية  لإبن 
اأديب بن حممد بن عبد  للح�سن وهو من �سكان دم�سق، حممد 
القادر تقي الدين احل�سني احل�سيني. ُويل نقابة اأ�رشاف ال�سام.

 )1453 )�سنة   401 رقم  طابو  دفرت  يف  احل�سن  ذكر  وجند 
مركزًا لناحية بني عقبة. وبنى عقبة هم  من بطن من جذام كانت 
التا�سع  القرن  ويف  الإ�سالمي.  الفتح  منذ  الكرك  حول  منازلهم 
ع�رش انتقلوا �سمال. و�سلت ناحية بني عقبة قرى: احل�سن وهي 
و�سمد  وم�سكايا  والكفري  و�رشا�س  ورحابة  الناحية  مركزها 
ودير امل�ساريط وراك�سة. وكان ي�سكن احل�سن �سنة 1596 )24(

اأ�رشة و 15عزبا. وتنتج احلنطة وال�سعري واحلم�س واخل�سار، 
القرن  منت�سف  بعد  احل�سن  قاعود  اأبو  وملك  الأغنام.  وتربي 
بني  ناحية  اأخرى  وقرى  احل�سن  دخلت  ثم  ع�رش.  ال�سابع 
بني  ع�سرية  اىل  ن�سبة  ع�رش،  التا�سع  القرن  اأواخر  منذ  عطية 
دير م�ساريط و�سمد  الناحية قرى:  العربية. وت�سم هذه  عطية 
هذه  يف  ون�ساأت  وراعية.  ورحابة  وكفري  و�رشا�س  وم�سكاية 
منها. وغاب  لي�ست احل�سن  قرية  الع�رش من 29  ناحية  الفرتة 
ذكر احل�سن يف دفرتي طابو ل�سننتي 1523 و 1524 . لكن دفرت 
اأن نراجع  اأ�سلفنا. وعلينا  طابو ل�سنة 1596 ذكرها عامرة كما 
اأثناء  يف  عمارتها  لنتبني  ف�سنة  �سنة  العثمانية  الطابو  �سجالت 

احلكم العثماين.
اأن احل�سن كانت ماأهولة منذ  لكننا نعرف من روايات الأجداد 
م�سطفى  بن  اإبراهيم  جدنا  وجاء  ع�رش.  الثامن  القرن  بداية 
من  �سكاكة  من  اأهله  واأ�سل   ،1740 حوايل  تيماء  من  ن�سري 
اجلوف �سمال غرب ال�سعودية حاليا. وكان يف احل�سن ع�سريتا 
ل�سيخ  عدياًل  و�سار  الهزامية  من  وتزوج  والهزامية.  الدويري 
يف  الإدارة  تركوا  العثمانيني  اأن  واملعلوم  املومنية.  من  القرية 
�رشق الأردن ل�سيوخ القرى فكل �سيء. وبعد مدة، �سار ابراهيم 
�سيخ القرية وجلت ع�سريتا الدويري والهزامية عن احل�سن. ثم 
جاء اأجداد اآل غنما و�سكنوا احل�سن رمبا حوايل 1760 . واأراد 
ابنه  فاأر�سل  الأردن  نهر  �رشق  اإىل  نفوذه  تو�سيع  العمر  ظاهر 
اأحمد اإىل تبنة يف الكورة. وهناك بنى قلعة وم�سجدا. يف اأواخر 

1769. ثم انتقل للح�سن، وبدا يبني قلعة على ظهر التل، وكانت 
الدولة العثمانية قد بداأت يف ادحر ظاهر العمر. فهرب ابنه اأحمد 

من احل�سن يف ق�سة نتوارثها عن الأجداد.
و�سارت احل�سن جذابة للن�سارى الذين بداأوا يتوافدون عليها 
اأثر  لوجودهم  وكان  الأغلبية.  �ساروا  حتى  جهات  عدة  من 
�سنة  الأرثوذك�س  الروم  وتاأ�س�ست مدر�سة  اإيجابي علىالتعليم. 
1870. وتاأ�س�ست مدر�سة اأخرى لالتني �سنة 1889.  كما فتحت 
 .1893 �سنة  حكومية  ر�سدية  مدر�سة  وافتتت  للبنات.  مدر�سة 
وتاأ�س�ست بلدية احل�سن �سنة 1908. كما كانت احل�سن حا�رشة 
ناحية بني عبيد التي ت�سكلت حوايل �سنة 1633. و�سمت قرى: 
و�سمد  واملزار  وجحفية  وناطفة  وايدون  وال�رشيح  احل�سن 

وكتم والنعيمة و�سخرة �سنة 1871.

ملخ�س
من املعروف اأن منطقة الهالل اخل�سيب و وادي النيل من اأقدم 
مناطق العامل التي �سكن فيها اجلن�س الب�رشي ب�سكل مت�سل، 
واأقاموا فيها ح�سارات، ودجنوا فيها احليوانات، وا�ستنبتوا 
واملجموعات  الأفراد  حقوق  وحلفظ  الزراعات.  خمتلف  فيها 
والأنظمة كان ل بد من م�سميات تطلق على املناطق اجلغرافية 
املاأهولة اأو قيد الإ�ستعمال اأو �سمن دوائر النفوذ. ولأن اأكرث 
ع�رشات  مدى  على  م�ستغلة  اأو  م�سكونة  كانت  الأردن  اأر�س 
القرون، ولأ�سباب عديدة كانت تعمر مناطق يف ع�رش وتهجر يف 
ع�رش اآخر، فاإننا جند يف الأردن وبخا�سة يف �سماله عددا كبريا 
خربًا  ن�سميها  خمتلفة  مدد  منذ  هجر  بع�س  القرى،  هذه  من 
)جمع خربة( وبع�سها حتول اإىل قرى ومدن تغ�س ب�ساكنيها. 
فال عجب اأن جند وفرة يف اأ�سماء القرى والأحوا�س تدل على 
اأيام  اإىل  التاريخ  يف  ميتد  قد  قدمي،  الأ�سماء  هذه  وجل  ذلك. 

الآراميني اأو قبل ذلك.
قام الباحث ركاد ن�سري بالبحث يف اأ�سماء القرى والأحوا�س، 
ن�رشه  دعمت  كتاب  يف  واأثمر جهده  معانيها،  يجد  اأن  حماول 
وزارة الثقافة، يف 682 �سفحة. وهذا البحث معني بتقدمي هذا 
هذا  يف  الغو�س  الباحثني  مو�سوعه،ودعوة  واأهمية  الكتاب 
تاريخها  لقراءة  ومدنه؛  الأردن  قرى  خمتلف  يف  املو�سوع، 
اخلا�س، وجغرافيتها، وم�ساهريها، وما متيزت به يف التاريخ 
القدمي واحلديث. كما يهتم هذا البحث  بوجه خا�س، ولأ�سباب 

وا�سحة، يف بلدي احل�سن، تاريخا و�سكانا وغري ذلك.
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اإجتماع بني املركز و�سركات اأردنية وكورية لدرا�سة حتديد موقع 
املفاعل النووي باململكة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية

الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأمنية يبحث التعاون امل�سرتك مع املركز املركز اجلغرايف يحتفل بعيد الأم

اأح��دث  باإ�ستخدام  خ��رائ��ط  اإن��ت��اج  يف  التعاون  �ُسبل  يبحث  امل��رك��ز 
تقنيات الت�سوير اجلوي اجليوفيزيائي مع �سركة اأردنية دولية

ص���ور يف  امل����رك����ز  ن���ش���اط���ات 
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الور�سة  زي��ارة يف  الإح�سائي خالل  العمل  اجلغرافية يف  املعلومات  اأنظمة  اإ�ستخدام  كيفية  على  اطلعوا  عربية  دول��ة   13 م�ساركني من 
التدريبية حول دمج املعلومات الإح�سائية واجليوف�سائية

الفي�سانات  م�سببات  على  الوقوف  يف  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  لو�سع  القت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  اجلغرايف  املركز  بني  اجتماع 
وطرق معاجلتها يف العقبة

مدير عام املركز وقائد لواء امللك احل�سني بن علي للمهام اخلا�سة 30 يتباذلن الدروع التذكارية
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ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدويل يبحث مع مدير عام املركز اجلغرايف  يف متويل اإنتاج خرائط طبوغرافية ملدينة عّمان مبقيا�س    
)1000/1( وتركيب حمطات دائمة لنظام التوقيع العاملي يف اململكة.

يف اجناز م�سرف لالردن املركز يفوز مبن�سب نائبا لرئي�س ال�سعبة العربية للجنة خرباء اإدارة املعلومات اجليومكانية العاملية

مدير عام معهد علوم الف�ساء يف اجلامعة الوطنية املاليزية يبحث التعاون مع املركز اجلغرايف  يف جمال املعلومات اجلغرافية والف�سائية
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وزير البيئة يوؤكد اأهمية العمل الت�ساركي مع املركز اجلغرايف  يف احلفاظ على البيئة من خالل اإنتاج خرائط رقمية بيئية للمملكة

حتت رعاية دولة رئي�س الأعيان املركز ي�سارك باملوؤمتر ال�سنوي ال�سابع للمدار�س اخلا�سة مبعر�س للخرائط التعليمية وال�سور اجلوية والف�سائية

وزي���ر البيئة ي��ع��رب ع��ن اإع���ت���زازه ب��امل��رك��ز اجل��غ��رايف ال��ذي 
و�سفه مبركز للمعلومات لكافة وزارات وموؤ�س�سات الدولة 

يف اإعداد الدرا�سات والإ�سرتاتيجيات الالزمة للتخطيط



املقيا�س 6224  

امل�ساركون يف الور�سة التدريبية الإقليمية حول دمج املعلومات الإح�سائية واجليوف�سائية خالل جولتهم يف املركز الإقليمي

امللحق الع�سكري ال�سيني يف عّمان يزور املركز اجلغرايف

اإجتماع لبحث التعاون يف تزويد املركز اجلغرايف بربجميات اأنظمة املعلومات اجلغرافية احلديثة مع �سركة اإزري الأمريكية
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بحث التعاون التدريبي بني املركز اجلغرايف امللكي ومعهد الدارة العامة
باملركز  الفتاء  لدائرة  القبلة  اإجت��اه  حتديد  دورة 

اجلغرايف

كلمة ملدير عام املركز اجلغرايف يف افتتاح الور�سة التدريبية الإقليمية حول دمج املعلومات الإح�سائية واجليوف�سائية مب�ساركة 13 دولة عربية

مدير �سوؤون ال�سباط يزور املركز اجلغرايف

معيار العمليات واخلدمات ومعيار ال�سركاء واملوارد يف نقا�س حول معايري جائزة امللك عبداهلل لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية



املقيا�س 6424  

حما�سرة دينية مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�سريف يف املركز اجلغرايف

مذكرة تفاهم بني املركز واملعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�سائية تهدف اإىل اإجراء الدرا�سات والأبحاث الإح�سائية وتنمية املوارد الب�سرية

املعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�سائية واملركز اجلغرايف يبحثان اآفاق التعاون يف العمل الإح�سائي من خالل املعلومات املكانية 
اجلغرافية واجليوف�سائية
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