
ؤوفَأ بُوَجابِرََمعَ  ُمقابلة ََُ–الدُّكتورَر  هََُّللاه ِحم  َ–ر 

َالشريف ةَنُوف هَبِنتَناِصر

َلةَقُسوسوالباِحث ةَخَ 

َ

ةًَاقتِصاديهةًَ ؤوفَأ بُوَجابِرَقام  ليلَالدُّكتورَر  َالج  ُخَاألُْرُدنّيُّ نِطقَِويُعتب ُرَالُمؤّرِ ميُلَالسهرِدَوالم  َذوَ،تاريخيهةً،َج 

ة َ سبَ،وهوَِمنَالشهْخِصيهاِتَالعروبيةََِ،موثهقةَذاِكر  َف ح  َفِيَاألُرُدّنِ َالع ديدَ َ،ل يس  ِمنََبلَفيَالشرِقَبِأسِرِه.َألف 

بَه ََالكُتُِبَالتّاريخيهِة.َأ ح  شاريع  َوالم  َالتِّجاريه إِلضافِةَإِلىَاهتِماِمِهَباآلثاِرَوالتُّراِث.َِشعاُرهَُابَصادية َتَِقالاالعمل 

أَأ نَتتع لهم(.فيَ ره ياةَِ)ت ج  َالح 

بيب ِةَفي َالح  َعلىَِجباِلَع ّمان  كتبِهَالُمطّلِ َفيَاستِقباِلناَفِيَم  َ.2016َ/29/7َكان 

َ

ديِثَعنَسيرتِهَالذّاتيهِةَتبيهنَ  َالح  واليدََوحول  َالدكتورَِمنَم  دين ِةَالسهلطَمنطقةَالع ْينفي1925ََعاِمَلناَأنه ،َم 

َكانتَتعمألَُ َُمثسرة  َببيئة  اع ِةَوأُحيط  َُمت ع َقفُلَبالّزر  َِمنَكُليَة.َت خرجَ لمة  ََةواِلُدهُ كان  س انَجورجَفِيَالقُدسَو 

ائًِماَف َجَِيتكلهُمَاإِلن ك ان تَد  َو  ةِ داِرِسَاإِلنِجليزيهِةَفِيَالنهاِصر  س تَفِيَالم  َف ق دَد ر  تُهُ نسيهة ،َأ ّماَواِلد  َوالف ر  ةًَليزيهة  خور 

ق َالو  أِسَكبقيهِةَالّنِساِءَفِيَذ ِلك  الِفل سطينّيِ،َوكانتَت رت ديَِغطاًءَِللره َوأختتبِأ صِلهَا ْمس ةَُذُكور  ةَخ  َ؛َل هَُِمنَاإِلخو 

. ميعُُهمَُمت ع لِّمون  َج 

َ

َالبُروتِستانتَومد س ِة در  َت عليميَاالبتِدائّيَفِيَم  ؤوفَق ائًًِل:َ"تلقّيُت َالدُّكتورَر  ث ن ا ده َالًلتينَفِيَالّسلط،َح  رسِة

س ِةَال در  اِرَم  َفِيَع ّمانَع لىَِغر  س ة  در  َم  َت أسيس  َاإِلنِجليزَي عت ِزُمون  اِلد تِيَبِأ نه ىَإِلىَمسمعَِو  ام  ل ِكنَت ر  ُمطرانَو 

َواللذَاَ،فِيَالقُدِسَ ر  الظُّروِفَالصعرالَيَّداقره غمَ  َسنةَ كانَِةَوبحيلَِمنَالسلِطَر  ست أجرَواِلِديَاَ.َثُمَه1936ذلك 

ب ِلَع ّمانََمنزالًَ ةََِالحايِكَعةط لَ-فِيَج  درسِةَالُمطرانََِ.َت ابعتَُجنيهَمئةَ َبأُجر  اس تِيَفِيَم  َذاتَالمئةَطالبَِدر 

َ َ"يَُوكان  َومارستMr. Sittenَُديرها َبمساعدِةََ". َرياضّي  َملعب  َبإنشاِء َالمدرسِة َفي َالتطوعيهة  األعمال 

َإِلىَالمواقعَِاأل ث ريهِةَكالب تراِءَوالبحِرَالمَُزمًلئيَوشاركتَُ َت.يَّفيَرحًلت 

َ



َعامَ يروتَفيَب ََةَِمريكيَّاأل ََامعةَِفيَالجَ َعمالَِاأل ََةَِدارَ إَِصَتخصََُيَلدراسةَِختيارَِاَمَّت َف َةَنجليزيَّاإلَغة َاللََّنتَُأتق َ

َعليَهَضَ رَِعََُإلىَاألردنََِعودتيبعدَو.1946ََعامَ َالشهادةََِهَِعلىَهذَيَيحصلَُردنَّأََُشابَ َولَ أ ََوكنتَُ،1942َ

َشركةَ َتَُأسسَّوَ،يوالدَِثلَمََِجارةَِبالتََِتَُعملفَرالحََُالعملَ َبتَُحبأ ََإالَأننيَةَِميزَ المََُكوميةَِالحََُبَِالمناِصََمنَ َعددَ 

َمنَ وَ،صديرتَّالوَستيرادَِلًلَشركةَ َتأسيِسََعلىَتَُوعملَتأمينَ  َواألجبانََِلبانَِلل ََخرىاألََُالشركاتََِالعديد

َ"طفال.األَوحليبََِةَِالطبيََّوالكحولَِ

 

 ؟م(تتعل   )تجرأ أنّ  اة  الحي  في  شعارك   ىلنا معن   فّسرت   هلّ  س:

ًََأربعينَ َةَِلمدَهَةَِراسَ نَالدَّانقطاعيَعَ َعدَ ب ََاليتعليميَالع ََلَ ألكمََِدتَُعَُ َفيَماجستيرالَعلىَدرجةََِفحصلتََُ.عاما

،ََذلكَ بعدَ َ.1987َأكسفوردَعامَ َمنَجامعةََِةالدكتوراَدرجةَِعلىَو،1984ََعامَ َةَِاألردنيََّمنَالجامعةََِالتاريخَِ

َكرَمناصبَ َِعدة ََشغلتَُ ًََ،ةاألردنيََّعةَِالجامََِصندوقََِستثمارَِاَجنةَِللَئيس  ََرئيِسَللَونائبا َأصدقاءََِجمعيةَِفي

َ.ثارَِاآلَأصدقاءََِرئيساًَلجمعيةََِونائباًَثمَهَ،العاليَالتعليمََِمجلِسََفيَاًَضووعََُ،ةَِاألردنيََّالجامعاتَِ

 

أنت رئيساً لها و ثم   والتراث   ثار  آلا أصدقاء   جمعية   رئيس  ل كنائب   ،يالتطوعّ  العمل  في  ذكرياتك   ثنا عنحّد  س: 

  .نرد  ال   راث  ت   في عشق   حتذى به  أعلى ي   ومثل  لنا  زميل  

َبتنظيمَِأَكنتََُفيَطفولتي،َحيثََُثارَِرزَاهتماميَفيَاآلب َ َمعَطًلبََِةَِاألثريَّعَإلىَالمواقََِرحًلتَ َبرامجَ َقوُم

جداًََةًَوعرَ َالميتََِللبحرََِالطريقََُوكان ت،َالبتراءََِقمتَبزيارة1941َََِعامَِفيََدير.َأذكرَُالمََُبإشرافَِمدرستيَ

ثمََالبحرََِهاَعلىَشطَِّوالنصفَمساًء،َنمناَوقت ََصباحاًَحتىَالسادسةََِالسادسةََِمنَ َالرحلةََُواستغرقتوطينية،َ

َ.الوحلََِناَمنَ أحذيتََِقَِتمزََُغمَ رََُإلىَالشقةََِقدامَِمشياًَعلىَاألَتابعناَالرحلة َ

َزمًلئيَهَمنَخًللََِثارَِاآلَأصدقاءََِجمعيةََِنشاطاتَِفيََكَُأشارَِ،َالطفولةََِفيَمرحلةََِ،ةَِاألثريََّالمواقعََِشقَُعَِجعلنيَ

َازيَبيشة.غَلَوالدكتورالدكتورَعدنانَالحديديَوالدكتورَصفوانَالتَّ

َ،ةَِاألجنبيََّالبعثاتََِمعَ َعاونَِبالتََّقامةَِوالحفرياتَالمََُاخليةَِالدََّالحفرياتََِواقعَِإلىَمَ َالرحًلتََُناجبرامََِأهمَِمنََوكانَ 

َكََُحيثَُ َأنَهالحفريات.ََتلكَ َعنَنتائجََِللحديثََِةَِالجمعيََّفيَمركزََِالحفرياتََِمدراءَ َبَُنستقطَِنّا َالجمعيةَ َوبما

َ،َالتطوعيةَعامةًََفة َالِصََتحملَُ منََ،وإيطالياَاليونانيةََِالجزرَِوروسياَوَصرَ مََِإلىَخارجيةَ قمناَبتسييِرَرحًلت 

ََي.مادََّبدخلَ َةَِالجمعيهََتزويدََِأجلَِ



كانتَعمَّ"َالدكتورَقائًلً:َسهبَ أ َو القرنَالماضي.ََثًلثينياتََِنتصفَِفيَمَُالعينََرأِسََمنطقةََُخاصةًََ!جميلةًََانَُكَم

َعمانَ َوكانتَبلديةَُ ،والشجرَالمياهََِحولَ َواألصدقاءََِبَِاألقارَوتجمعََِهَِللتنزََُ)الشطحة(َمنطقةًََكانتَمنطقةَُ

َوالسعادةَبينَ َلجزيرة َاَتتوسطََُالعاصمةَِ َالرضا َشارعِ َكانتَمصدر. َأروعََُالجاريةََِللمياهََِاًَكما َنماذجََِوبها

َاأل ََوكانَ َ،ةلمجاريَالصحيَّا َكانَ َمعلمَ َأهمَهَ.َأرىَأنَهالحبوبََِنَُومطاحََِالحماماتَُوَسواقَُفيها َفيوممنالَفيها

"Nymphaeumَ."ََمنعَ أنَيََُيجبَُكانَو.َالثقافيَللحوارََِاًَكانَمركزفقدََ!علىَهذاَالموقعَبالحزنََِأشعرَُكم

َأكثرليتسنىَلناَأنَنتع َحوله،ََالبناءَُ َ.انناَوآثارَِراثَِعلىَتََُنحافظَ وَفيَالسابقََِعمانَ َأهلََِمعيشةََِعلىَرف 

َ

ََفندقََُان:فيَعمَهَالتراثيةََِالمواقعََِرَمنَأهمَِّأذكَُ َفندقَُوَ،ىَالسنترالمقهَ ،َوالضيوفََِكبارََِيستقبِلَبهفيًلدلفيا

ناديَالملكَحسينَعلىَطريقَ،َووالمثقفينَوالمعارضةَجتماعيةَُواالَالسياسيةََُنخبةَُالالرشيدَتجتمعَبهََبًلطَِ

َ.شرطةَعمانَقيادةَُوَ،اءسينماَالبترَ وَ،العثمانيَوالبنكََُالعربيََُّالبنكَُ،َوالتشريعيََُّعمانَوفيهَالمجلسَُ-السلط

َانشاُءَفيماَبعدَوَ،الشرقيةََِللبحاثََِاألمريكيََِالمركزََِانشاءَِفيََكذلكَ َساعدتَُ َاألثريةََِالمراكزََِمنَ َيدَِالعدتم 

َوالتراثَِثارَاآلَأصدقاءََِجمعيةَِبَقويةَ َصلةَ َهمَعلىوجميعََُالمنطقةََِفيَنفِسََوالبريطانيََّاأللمانيََّمثلَالمركزَِ

َ.ثاراآلَودائرةَِ

َ

  ؟راث  الت   وثار  اآل قاء  أصد   معية  ك إلى ج  سالت  ما هي ر  س: 

علىَ تاريخهَُوأنشََُاألرِضََراثَِتَُحافظوَا علىَالشبابََِالمدارِسََبينَطًلبََِهُمَ وقي ََروَا َعتزازَِواالَنتماءَِلًلَوأكدوَا

َيب.الطَ َنَِالوطَ َابهذ

َ

 بها؟ تعتز   س: هل لديك أوسمة  

َ.ولىاألََُةَِرجَ الدَ َنيَمنَ األردًََُللَِقاالستَوسامََُ-

خمسةَمنََألكثرَ َالعامَلهولنداَفيَاألردنََِالفخريََّلَ القنصََُكنتََُحيثََُ،ضابطَةَِالهولنديَمنَدرجَ َوسامَُالَ-

ًَعامَوثًلثين َ.َا

َ.فرنساَوسامََُ-



َ.كومندورَفيعَمنَدرجةَِأورانجَناساَالهولنديَالرَ َوسامََُ-

َبنتََُاألميرةََِمنَسموََِتقديمهََُوتمَهَثارَِاآلَأصدقاءََِمنَجمعيةََِوسامَ َ- َارَوالتراثَِثاآلَلخدمةََِالحسنََِرحمة

َ.ردنياألَُ

َ

 ؟ ية  الهاشم   مع العائلة   ذكريات   س: هل لديك  

َ،العينََِفيهَفيَساحةََِتَُدَْلَِالذيَوََُفيَالبيتََِالسلطَ َسكنَ ،َجازَِالحََِمنَ األولََعبدللاََِلكَِالمَ َجًللةَُعندماَجاءَ

ًََهذاَالبيتََُتحولَ َلتي،معَعائََِأشهرَ َىَثًلثة َضَ امو َ.(رابَِأبوَجَ َبيتَِ)َمتحفَِبَميَهسََُإلىَمتحفَ َالحقا

َعبدللاََِالملكََُوكانَ َ،(بيبييادوديَمعناهاَياَحَ )َآرامية ََكلمة ََواليادودةََُ،مَفيَاليادودةليخيَِّسعيدََعميَدعاهََُثمَه

َ.َقتصاديواالَالتجارّيََِللقطاعََِيةَِالقيادََِهَِبطريقتََِبوالديَومعجبَ َيعتزَُ

َواعتذرتََُ،-ماَللاهَُمَ رحَِ-َلوصفيَالت ََةَِفيَحكومَ َيةًَروزاَحقيبةًََعليَهَبنَطًللَسينَِالحََُالملكََِجًللةََُضَ رَ عَ 

مراتَ هُجًللت ََوالتقيتََُ.الصناعيةََِاليَهعمَ نشغاليَبأال َبرنامجاًََلهََُالملكيَوقدمتََُوسيةَِكونيَرئيساًَلناديَالفرَََُعدةَ 

َاإلسًلميةََِالمسيحيةََِفيَالحواراتََِفيَالمشاركةَ َماَأردناَمنَدعمَ َققناوحَ.نفيَاألردََُالرياضةََِهذهَلتنشيطَِ

صاحِبَالمجهوِدََحسنَِالَاألميرََِإلىَسموََِهَِجًللتََِمنَوالتيَكانتَبتوجيهاتَ َاإلنسانيةََِالحضاراتََِوحواراتَِ

َ.تَِهذهَالحواراَفيَتناولََِالكبير

َثرَِإوعلىَ،َوردأكسفََُةَِع َفيَجامََِثارَِواآلَالتاريخََِمؤتمرََِضورَِلحََُحسنَِالَاألميرََِسموَُدعاني1987ََفيَعامَ

َ.دكتوراةَفيَالتاريخالَدرجةَِعلىَمنهاََوحصلتَُالعريقِةَالجامعةََدراستيَفيَهذهََِأكملتََُذلكَ 

ذاكَآنَالسياحةََِوزيرََُوكانَ ،َإلىَمتحفَبيتناَفيَالسلطََِعلىَتحويلََِالحسينَرونََُالملكةََِجًللةََِوالَأنسىَتشجيعَ 

ََ.(ربيتَأبوَجابَِ)المتحفََة َوطلبتَمنهَتسميَ،الدباسأسامةَ

َ

 والتأليف؟  تابة  س: متى قررت الك  

َ.توثيقَِالَبغرِضََالتاريخََِعنيَعلىَكتابةَِمنَشجََّأولََُصديقيَالدكتورَعبدَالكريمَالغرايبةَهوَ 

َ



ً بعض  لنا  ت  ذكر س: هلّ   ؟ ه  ب   تعتز   كتاب   أكثر   وما هو   ك  فات  من مؤل   ا

َ،َمنها:الوطنََِبتاريخََِصلةَ َعلىَاًَلف َؤَ مََُعشرَ َأربعة ََكتبتَُ

ََ.نَِّاألردََُعبرَ َروادَ َ.1

َ.عشرَوالعشرينَالتاسعََِالقرنينََِخًللَ َيَالقدِسَفََِالمسيحيََُّالوجودََُ.2

َ.النهرََِعبرَ َ.3

َ.طيبمحمدَروحيَالخَ َالمرحومََِإنجازََِوسجلََُحياةََِسيرةََُ.4

َ.نَِّردَُفيَاألََُالفوسفاتََِ.َصناعة5َُ

ََ.رةوالناّصََِوالسلطََِيَفيَاليادودةَِتعائلَ.َتاريخ6َُ

أعتزََُأكثرَُ للديانَِهميتَِألَها،وأهلََِتاباتيَعنَالقدِسَكبهََمَا َدِسَالقََُمدينةَِبَوثيقةَ َصلةَ علىََكنتََُالما.َلطَ الثًلثَهَا

ََاإلسًلمي.هاَوالحوارَالمسيحيَعنَرحًلتََِفكتبتََُ،همعانتَِومَََُأهِلهاهمومَِو

 

 ؟ ماليو ها للشباب  ه  توج   سالة  ر   يك  هل لد  س: 

َ.دَ والوََِمَالصدقَ أنشادكََُ.والوطنََِالناِسََكمَومعَ سَِأنفََُمعَ َمناءَ كونواَأَُ

َومواكبةََِعلىَالتطورََِمَالقدرةَُلديكََُ،َوأنَيكونَ جاالتَِالمَ َجميعَِفيََلإلنتاجََِبحاجةَ َنَهألنَاألردََُ،كونواَمنتجينَ 

َ.المجاالتََِلكلََِّاالنفتاحَِ

َ

 ؟يةالحيات   ك  أخيرة من خبرات  كلمة س: 

أنَهلموأع َ.وشاملةَأنَتكونَعامةًََيجبََُالخدمة ََأنَهوَ،بهََِمنَيقومََُلكلََِفخرَ َهوَ عاراًَبلََالَيشكلَُالشريفََالعملَ ََا

َ

اللقاءََِبعدَ َأسفَ َوبكلَِ المؤرخَالدكتورَرؤوفَأبوَجابَِغادرَ َالتذكاريةََِالصورََِبعِضََوالتقاطََِهذَا 2020َفيََرنَا

 والتسعين.َالثانية ََيناهزََُعنَعمرَ 


