
 مقابلة الدكتور معاوية إبراهيم:

 

 هوطفولت هصفحات وسطور حيات ب معا  براهيم ونقل  إقصة مجد نسجها عالم اآلثار  الدكتور معاوية  لنحيا معا  

ه.وأبحاث هالعالمية في مجال دراست لىإنتماء ليصل إلالمليئة بالكفاح واإلصرار والطموح وا  

لى إأحب  التيعمان  إلى العائلة بعد عامين هوتبعت ١٩٥٣عمان  إلى هرحل والد ١٩٤٠مواليد  نابلس عام

نتماء  إلبصرف النظر عن األصول وا كانوا سواسية,ان مدينة األصول  والناس حيث قال عم   هقلب

.  الجغرافي 

بن ذكر كان بصفي  ابن الشريف ناصر أتابع الدراسة اإلعدادية  في مدرسة رغدان جبل الحسين  وقال لنا 

لى كلية الحسين ودرست الثانوية وعملت أثناء ذلك إوكان أستاذ التاريخ محمود العابدي. ثم انتقلت  جميل 

ن عي   ١٩٦٠خالل عام ة .. ووكذلك عملت ببيع األدوات  الصحي  ( )المالبس القديمة  بائع في سوق البالة

 هوبداية عمل  وزارة التربية والتعليملى إالعامة والتي كانت تابعة   اآلثار  في دائرة  الدكتور معاوية إبراهيم

بعد وعاصر   لم يدرس اآلثار  هنأرغم   الحفاظ على اآلثار هوكان هم  في الكرك حيث كان يزور المدارس

في عمان جبل القلعة   لى متحف اآلثارإم منهم الكثير ثم نقل محمود العابدي وفرح معايعة كمدراء آثار وتعل  

.نتدب للعمل مع الحفريات المحلية واألجنبية بالضفتيناوعمل في مكتبة المتحف و . 

ثم أرسل  ١٩٦٤تخرج عام أن  دمشق وما لبث ةالتاريخ بجامع انتسب مباشرة لدراسة١٩٦١خالل عام 

 ١٩٧٠ة ثم حصل على الدكتوراة من الجامعة نفسها ببعثة ماجستير أللمانيا للدراسة في جامعة برلين الحر  

.واللغات الشرقية( في) علم اآلثار القديمة  

 هوصلتأ التي هورجل عصامي جعلنا نتشوق أكثر لتكملة سماع نجاحات هكم هو فخور بنفس هنلمح أثناء حديث

 إلى العالمية.

بعد التخرج عمل مسؤول   في قسم التنقيب والدراسات في دائرة اآلثار العام  ة ومساعدا   للمدير العام وفيها 

خدم مع مديري عد  ة ومنهم عوني الدجاني وضياء الدين الرفاعي وفرح معايعة وعدنان الحديدي 

 إل  أن   أكثرهم عونا   له كان محمود العابدي.

عمل محاضرا  غير متفرغ في الجامعة األردنية من عام )1975- 1978( وأستاذا   زائرا   في جامعة برلين 

الح  رة )1973 _ 1974( وجامعة توبنجن األلمانية عام )1976( . وفي عام 1979 أصبح معاوية 

إبراهيم أستاذا   مشاركا   في جامعة اليرموك ورقيَّ عام 1984 إلى رتبة أستاذ وتول  ى العديد من المهام 

والمواقع اإلدارية من بينها عميد كلية اآلداب والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية من ) 1981- 1984( ومديرا   

 مؤسسا   )برتبة عميد( لمعهد األنتروبولجيا )1984_1991(.

في العام )1985 _1986( عمل استاذا   زائرا   في جامعة بنسلفانيا ضمن برنامج مؤسسة فولبرايت وفي 

 Fulbright Scholar inالعام 1992/ 1993 منحته مؤسسة فولبرايت لقب أستاذ فولبرايت مقيم    

.Residence في كلية الدراسات الدولية في جامعة ريتشموند في ولية فرجينيا   

 عمل أستاذا   ورئيسا   مؤسسا   لقسم اآلثار بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان )1994_ 2004(.



أشرف على عدد من مشاريع اآلثار والبحوث الميدانية في األردن تضم   ) سحاب وديرعال ومسبح وادي 

األردن والزيرقون( وفي أقطار عربية تضم سار الجسر )البحرين ( وعكاز ) الكويت ( وكان منسقا   

 للمشاريع الدولية لآلثار في تمنع عاصمة مملكة قتبان العربية الجنوبية في وادي بيجان اليمن.

في العام 2005 عمل كمشرف أول في حفريات محرم بلقيس مأرب في اليمن التي  تتولها المؤسسة 

األمريكية لدراسة اإلنسان كذلك ترأس   سلسلة من المشاريع الميدانية بإشراف جامعة السلطان قابوس تضم 

اآلثار القديمة في وادي الصفافير منال في وادي سمايل مسح اآلثار القديمة على طول ساحل عمان بين 

القريات وصور ونقوش نزوى ووادي الحيملة واإلستكشاف في وادي بني خروص ظهرت نتائج دراساته 

 والنشاطات الحقلية في العديد من الكتب وفي دوريات متخصصة ومنشورات أخرى.

1986 – 1992- 1993 جائزة التفوق في البحث العلمي من جامعة اليرموك )1982( ووسام اإلستحقاق 

من الدرجة األولى من رئيس جمهورية ألمانيا اإلتحادية )1987( وعمل مستشارا   لوزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية في سلطنة عمان كما شارك في عدد من لجان اليونسكو ألغراض التراث العالمي   وتحكيم عدد من 

 المشاريع العلمية وأخرى في مجال التراث الثقافي.

حوليات دائرة اآلثار  عمل في مجالس التحرير عدد من المنشورات العلمية ودوريات متخصصة تضم  

جتماعية ورئيس تحرير نسانية واإلالعلوم اإل األردنية وأول رئيس تحرير لمجلة أبحاث اليرموك سلسلة

   Archaeologyفينتربولوجيا بجامعة اليرموك وعضو هيئة تحرير سلسلة منشورات معهد اآلثار واأل

Arabian Epigraphy ( Denmarkand ,   أدماتو السعودية)France(  pale orient  ورئيس

جالس معمل في العديد من ال للتحرير ,منشورات جامعة السلطان قابوس ) سلسلة اآلثار والتراث ( رئيسا  

العربية )روما( لرئيس الجمعية الدولية لدراسات الجزيرة  1991واللجان الوطنية والدولية وانتخب عام 

أ.د  ,(ACOR ( يةألبحاث الشرقالمركز األمريكي لأنتخب عضوا في مجلس أمناء  2006وفي عام ,

( والجمعية األلمانية الشرقية   DAI( والمعهد األلماني لآلثار )   ORCA إبراهيم يحمل عضوية ) 

)DOG  ). 

قام بالعديد من الرحالت العلمية وسلسلة محاضرات في الوليات المتحدة األمريكية وأوروبا وبلدان شرق 

آسيا والبلدان العربية كما ساهم في تنظيم عدد من المتاحف والمعارض والمهرجانات والندوات العلمية 

 ومشاريع أخرى مرتبطة بالمصادر التراثية والسياحة  في العالم العربي وأوروبا.

 

 دكتور معاوية نرغب بسماع ذكرياتك مع جمعية أصدقاء اآلثار ؟

تأسست جمعية أصدقاء الثار والتراث الردنية مع نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وكان غالبية 

أعضائها دبلوماسيون و أجانب آخرون من المقيمين في األردن، وكانت منسقة هذه الجمعية سيدة أمريكية 

وجعلت من منزلها في منطقة الدوار الثالث مقرا   للجمعية، والتحقت شخصيا   (Shela Mahn) اسمها

بهذه الجمعية عام 1960 عندما كنت أعمل في متحف اآلثار في جبل القلعة، وكان من بين األعضاء 

األردنيين طبيب األسنان الدكتور يوسف ذهني والسيد محمد مرشد خديجة والسيد محمد درويش الغوج. 

وكان من داعمي هذه الجمعية من رحمهم هللا الدكتور عوني الدجاني مدير عام دائرة اآلثار والمرحوم 

األستاذ محمود العابدي مساعد مدير اآلثار والسيد فرح معايعة أمين متحف اآلثار / جبل القلعة. وكانت 

الجمعية تنظم رحالت حول المواقع األثرية والمناطق الطبيعية في الضفتين، ومن بين رحالتهم كانت 



، والعديد من (Moon light Picnics) لألماكن الصحراوية ورحالت أخرى ترفيهية على ضوء القمر

اللقاءات الجتماعية في منازل األعضاء،بالضافة الى محاضرات حول مستجدات العمل األثري وغالبا ما 

وقد كنت أقود بعض هذه الرحالت حول المواقع األثرية  .كانت تقام في المجلس الثقافي البريطاني

والصحراوية، وفي عام 1964 قدمت لي الجمعية مبلغ 70 دينارا  أردنيا  ألقوم بأول زيارة الى مصر 

وفي وقت  .استغرقت شهرا  كامال  وكان هذا قبيل سفري الى ألمانيا لتمام دراستي في جامعة برلين الحرة

لحق انضم الى الجمعية مجموعة كبيرة من المهتمين بالتراث الحضاري من المواطنين العرب وخاصة 

األردنيين منهم. وكان تواجدي في الجمعية بشكل متقطع إذ أنني قضيت سنين طويلة في ألمانيا وفي أمريكا 

وفي وقت لحق عدت ألمارس نشاطي في الجمعية وتم انتخابي  .وفي جامعة اليرموك/ اربد وسلطنة عُمان

عام 2010 كرئيس لها مع مجموعة من األعضاء واألكاديميين من مختلف الجامعات األردنية والمهتمين 

باآلثار ومن بينهم سيادة الشريفة نوفة بنت ناصر والدكتور محمد النجار والدكتور عمر الغول والدكتور 

 .خالد دغلس والدكتورة ميسون النهار والدكتور بالل خريسات والسيدة خولة القسوس والدكتورة ....

تنوعت نشاطات الجمعية، فباإلضافة الى المحاضرات والرحالت الميدانية، فقد كانت الجمعية تقوم باعداد 

ورش عمل ودراسات حول المواقع األثرية والتراثية، وقد تمكنت الجمعية من الحصول على منح من 

 مؤسسات وأفراد من بينهم السيد ابراهيم السالم وأمانة عمان الكبرى والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

(USAID) وأصبحت الجمعية تقيم العديد من النشاطات بالتعاون مع دائرة الثار  .و متحف األردن

الردنية الجامعات الوطنية ومراكز البحث األجنبية كالمركز األمريكي للدراسات الشرقية والمعاهد 

المتخصصة باآلثار ك لمعهد البريطاني والمعهد الفرنسي والمعهد األلماني ، بالضافة الى تعاون من 

السفارات العربية واألجنبية كالسفارات العمانية واليطالية واألمريكية واأللمانية وأخرى غيرها تنقل مقر 

 الجمعية ألكثر من مكان إلى أن استقر في حدائق الحسين كمقر دائم لها

دكتور معاوية العالم الجليل معلمنا وقدوتنا بتقدير موضوع التوعية األثرية وحديثك الموجه لنا ولطالبنا 

وبأعتزازك بتأسيس نادي اآلثار في المدرسة األهلية وتقديمك لكتاب )آثارنا اإلرث والهوية ( ننشر كلماتك 

 بين أيدي القراء  

)أضم صوتي إلى صوتكم طالبا  وأساتذة داعيا  إلى التعرف على التراث الحضاري ألمتنا بها في ذلك من 

آثار وإرث معماري فوق األرض وتحتها فأهمية التراث تقاس بما يلقى من اهتمام وخاصة من أصحابه 

ويأتي الهتمام في البحث والتنقيب والدراسة وإقامة المعارض والمتاحف لعرضه بشكل عصري في اإلطار 

 الحضاري الالئق( .

يأتي الطالب وذوو الهتمام من جميع أنحاء العالم للمشاركة في كافة الحفريات األثرية والكشف عن اآلثار 

في باطن األرض ولقد كنتم سباقين من بين أهلكم للتطوع والمشاركة في أعمال التنقيب وإنني  أحثكم على 

مواصلة هذا العمل التطوعي وتشجيع زمالئكم ممن لم يدخلوا هذا الميدان بعد حدثوهم عن متعة هذا العمل 

 والفائدة العلمية وما ينجم عنه عن اعتزاز ومعرفة جديدة .

 وبوعيكم تساهمون بشكل فاعل في خلق قاعدة وعي بأهمية التراث وقيمته على المستويين المحلي والعالمي 

لعلكم تعلمون أن عددا  من المواقع األردنية مثل البتراء وأم الرصاص وقصير عمره مسجلة على لئحة 

التراث العالمي إضافة إلى عدد كبير من المواقع الموضوعة على الالئحة التمهيدية لتكون في طريقها 

للتسجيل على الالئحة الدائمة للثرات العالمي وتأتي عام عشرات من بعثات البحث والتنقيب عن آثار األردن 

من مختلف جامعات العالم لتخرج بمعلومات جديدة عن مراحل التطور الحضاري منذ مراحل العصر 



الحجري القديم حتى وقتنا الحاضر وهذا دليل واضح على اهتمام األسرة الدولية بتراث بلدنا لقد أدخلتم 

البهجة والسرور إلى قلبي وإنني أرى فيكم أمال  كبيرا  من أجل الحفاظ على تراث األمة سواء أكان هذا 

التراث فوق سطح األرض أم في باطنه فهذا التراث مصدر للفخر والعتزاز وهو جزء من هويتنا 

الحضارية وسنصرخ في وجه من يعتدي على تراثنا ووسنثني  على كل من يقف معنا لصونه والكشف عنه 

أنتم جيل المستقبل وأنتم األمل وستكتشفون أَن معرفتكم بالتراث هو سالح لكم داخل الوطن وخارجه وهذه 

تجربة مررت بها عبر خمسين عاما  في مجال آثار الوطن العربي الكبير  فسيروا على هذا النهج وهللا 

 يرعاكم ويرعى أساتذتكم والقائمين على مدرستكم األكارم ...................

 

 

 

 .... عظماء يمرون بحياتنا يخرجون كبذرة ورد
 ......  ليكونوا بعد ضيق اعالما يعززون اوطانهم بقدراتهم العلمية والوطنية وكفاحهم بالفكر والقلم

 . دكتور معاوية ابراهيم مثال يحتذى             
 

 الشريفة نوفة بنت ناصر
٢٠٢١...استمرارية ٢٠١٧مقابلة   خولة القسوس  
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