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PRIVATE SECTOR

األردن ...سياحة ف ـ

وجهة
لم تكد رانيا ،ملكة األردن الجميلة،
تنهي خطابها أمام صحافيين وفدوا
من  26دولة بدعوة من هيئة تنشيط
السياحة األردنية ،في متحف السيارات
الملكي ،حتى كان زوجها الملك عبد
الله الثاني يعلن مشاركة بالده في
التحالف العربي المتدخل في أمور
اليمن ،ما عنى زيادة طين السياحة
المتراجعة منذ عام  2005هنا ،بلة،
وخصوصًا مع استمرار تدهور صيت
المنطقة بكاملها كوجهة سياحية

ق ـت ــل داعـ ـ ــش ل ـل ـط ـيــار األردنـ ـ ـ ــي م ـعــاذ
الـكـســاسـبــة يـعـيــد الـثـقــة بــأمــن الـبــاد
الى املربع األول ،في ظل التهاب الدول
املحيطة به.
ه ـكــذا ،وق ــع ق ــرار امل ـلــك بــاملـشــاركــة في
الحرب على اليمن وقوع الصاعقة على
العاملني والـعــارفـ ّـن بــأمــور السياحة
األردن ـيــة .أمــر تسنت مالحظته خالل
تـجــوالـنــا بــرعــايــة الـهـيـئــة عـبــر مــواقــع
أث ـ ــري ـ ــة وس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـ ــان ب ـع ـض ـه ــا،
ً
لـلـحـقـيـقــة ،م ــذه ــا بـنـقـيـضــن :عظمة
األثر وجماله ،كما في البتراء وجرش
ووادي رم ،وبخلوه تقريبًا من السياح!

اكتشاف "بترا"
األردن ــ ضحى شمس
هـ ــذا امل ــوق ــف اخ ـت ـص ــر ب ـب ــاغ ــة م ــآزق
ال ـب ـل ــدان ال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي ال م ـفــر لها
م ــن اتـ ـب ــاع «الـ ـكـ ـب ــار» ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تـعــرض مصالحها املـبــاشــرة للضرر.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألردن ،الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
قائمتني أساسيتني هما األمن (ولديه
ل ـل ـم ـنــاس ـبــة أقـ ـ ــوى أجـ ـه ــزة األمـ ـ ــن فــي
املنطقة) والسياحة التي تكاد تكون
املـ ـ ـ ــورد األسـ ــاسـ ــي لـ ـلـ ـب ــاد ،ي ـت ـعــرض
باستمرار لخضات أمنية تؤثر على
قـ ـط ــاع ــه الـ ـسـ ـي ــاح ــي ب ـس ـب ــب وض ـع ــه
وح ـج ـمــه ،وبــالـطـبــع الـجـغــرافـيــا الـتــي
ت ـج ـع ـل ــه فـ ــي مـ ـه ــب م ـن ـط ـق ــة ت ـخ ــوض
صـ ــراعـ ــات م ـص ـي ــري ــة ،ال ي ـن ـفــع فـيـهــا

يحلم الكثير من بدو البتراء
بمثيالت مارغريت وهي سيدة
ايسلندية تزوجت بدويًا
ال ـح ـيــاد وال أم ــن ال ــداخ ــل ف ـقــط ،إذ إن
السائح األجنبي ال يفرق بني بلد وبلد
فــي جغرافيا ت ـتــداول وســائــل اإلعــام
أس ـم ــاء عــواص ـم ـهــا مــربــوطــة بــأفـعــال
"داعش" أو بالحروب الداخلية.
ف ـب ـعــد ت ـف ـج ـيــر عـ ــام  2005ف ــي ف ـنــدق
«غراند حياة» في العاصمة األردنية
عـمــان ،وال ــذي قتل فيه بــن مــن قتلوا
املخرج السوري مصطفى العقاد ،وما
تبع ذلــك مــن شلل السياحة األردنـيــة
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة ،ب ــذل ال ـقـ ّـي ـمــون هنا
جـهــودًا حثيثة إلع ــادة بــث ال ــروح في
ج ـثــة ال ـس ـيــاحــة .ل ـكــن ،ه ــا ه ــو فـيــديــو

«يعني فينا نقول تيتي تيتي زي ما
رحـتــي زي مــا جـيـتــي» ،يـقــول حـســان،
«سائق» البغل الذي كان يمشي خلفه
حامال بعض السياح .وحـســان ،وهو
اسم مستعار ،من عشيرة الحويطات
البترائية .يروي الرجل أنه قبل وضع
الدولة يدها على هذا املوقع املصنف
الـ ـث ــان ــي ع ــاملـ ـي ــا ،والـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــزاوج بــن
جـبــروت الطبيعة والـجـهــد اإلنساني
امل ــذه ــل ،كـ ــان ب ـعــض أبـ ـن ــاء الـعـشـيــرة
يـسـكـنــون ك ـهــوف ال ـب ـتــراء الـتــاريـخـيــة
وي ـع ـي ـش ــون مـ ــن إرشـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـي ــاح أو
اسـتـضــافـتـهــم لـلـيــال فــي املــوقــع ذات ــه،
وه ـ ــو ش ـ ــيء لـ ــم ي ـع ــد مـ ـت ــوفـ ـرًا ال ـي ــوم
بسبب تــوصـيــات منظمة اليونسكو
التي تضع املــوقــع على الئحة التراث
اإلنساني الواجب حمايته.
يـخـبــرنــا الــدلـيــل أن ال ـب ـتــراء اكتشفها
عـ ــام  1812رح ــال ــة س ــوي ـس ــري يــدعــى
يــوهــان لودفيغ بيركهارت ،حيث إنه
صاحب الـبــدو مدعيًا انــه عربي قــادم
مــن الـهـنــد يــريــد تـقــديــم أضـحـيــة ملقام
النبي هــارون القائم بالقرب من هنا.
ك ــان ب ـيــرك ـهــارت ي ـت ـحــدث ل ـغــة ال ـبــدو
وكان قد سمعهم يتحدثون عن مدينة
خـفـيــة ،فـمــا ك ــان مـنــه إال أن ق ــام بتلك
الحيلة لـ«يكتشف» البتراء!
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،بـ ـي ــركـ ـه ــارت لـ ــم يـكـتـشــف
البتراء باملعنى الحقيقي .فقد كان أهل
املنطقة يعرفونها ،ولكنه عبر وصوله
إليها جعل الـغــرب يكتشف هــذا األثــر
املذهل الذي كان مأوى العرب األنباط
بـعــد رحـيـلـهــم ع ــن الـيـمــن إث ــر انـهـيــار
س ــد مـ ـ ــأرب ،ح ـســب إح ـ ــدى ال ــرواي ــات
التاريخية.
كـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ه ـنــا ،يـعـمـلــون في
ّ
السياحة كأدلة ،أو باعة ،وأغلبهم ،كما
أخـبــرنــا حـســان وعـلــي ،يحلمون فقط
بسائحة أجنبية تأخذهم الى بالدها

لـيـسـتـطـيـعــوا ال ـع ـيــش «أخ ـ ـي ـ ـرًا» ،كما
ّ
عبر أحدهما« .كلو هان بدو يسافر...
مفيش شغل مفيش علم» .لكن أليس
م ــن جــام ـعــات حـكــومـيــة ف ــي املـنـطـقــة؟
يـنـفــي ال ـش ــاب (كـ ــان ي ـكــذب ك ـمــا تـبـ ّـن
الح ـق ــا) .ي ـقــول إن ــه وص ــل إل ــى الـصــف
الـ ـث ــام ــن ثـ ــم «شـ ـف ــت كـ ــل واح ـ ــد م ـعــاه
شهادة طولو وبعدين بيجي بيشتغل
هان بالسياحة ...طيب أليش؟ نشتغل
أح ـ ـس ـ ــن» .ي ـ ـبـ ــرر بـ ــذلـ ــك عـ ـ ــدم إك ـم ــال ــه
تحصيله الجامعي .يحلم الكثيرون
مــن ب ــدو الـبـتــراء بمثيالت مــارغــريــت.
وهي سيدة ايسلندية تزوجت بدويًا

ه ـن ــا وع ــاش ــت ب ــن الـ ـب ــدو ت ــداوي ـه ــم،
كــونـهــا طـبـيـبــة ،حـتــى مـمــاتـهــا .يشير
علي الــى شــاب كــان يقف أم ــام مغارة
بعيدة «انظري هذا ابن مارغريت».
كـتـبــت ال ـس ـيــدة ك ـتــابــا ع ــن تـجــربـتـهــا،
ت ـب ــاع ن ـس ـخــه ع ـلــى ب ـعــض الـ ـط ــاوالت
التي تجلس خلفها سـيــدات بدويات
م ــوش ــوم ــات ال ـج ـب ــن أو الـ ــذقـ ــن .هــل
كانت تحلم بأن تكون لورانس العرب
الثاني؟ ال أعرف.
تـبـهــرك ال ـب ـتــراء بــأمــور ثــاثــة :األول ــى
نظام قنوات الري وخزانات املياه التي
كــانــت ت ـمـ ّـوه مــن أج ــل الـحـفــاظ عليها

من األعــداء ،وبطبيعة السيق أي املمر
الطبيعي املتأتي من انفالق الجبل الى
نصفني على األرجــح بزلزال ،واملــؤدي
بعد حــوالــى  2كلم الــى مــدخــل مدينة
ال ـب ـت ــراء .كـمــا تـتـمـيــز بــالـصـخــور ذات
األل ـ ــوان امل ـت ــدرج ــة ال ــوردي ــة وال ــزرق ــاء
بـسـبــب رش ــح ال ـص ـخــر لـلـمـيــاه اآلت ـيــة
م ــن ج ــوف غ ـنــي ب ــامل ـع ــادن كــالـحــديــد.
إضــافــة ال ــى الـعـمــل اإلن ـســانــي املــذهــل
فــي نحت الصخور إمــا لغرض الدفن
أو ل ـجــر امل ـي ــاه أو لـلــزيـنــة كــالــواجـهــة
ال ـش ـه ـيــرة امل ـس ـمــاة خ ــزن ــة .ف ــي املــوقــع
كنيستان ،وفــي األعــالــي مبنى ضخم

بترا

شالالت معين

ُ
أسست البتراء في القرن السادس ق.م كعاصمة ململكة العرب األنباط.
وكان ملوقعها على طريق الحرير بني مصر وبالد ما بني النهرين
وفلسطني ،دور كبير جعلها تمسك بزمام التجارة في ايامها .وكان
األنباط في بترا يؤمنون للقوافل املياه والراحة واملرور بسالم مقابل
ضرائب «ترانزيت» .ولقد بقيت اململكة حتى قام بضمها عام  64ق.م.
الرومان ،وعدلوا في مدرجاتها وبنوا قوس نصر فوق مدخل السوق.
تقع املدينة على منحدارت جبل املذبح .وعرفت غربيًا باسم «املدينة
املفقودة» منذ ُالقرن 14م ،حتى «اكتشفها» الرحالة السويسري
بركهارت .وقد أدرجت على الئحة التراث العاملي لليونسكو في عام
 .1985كما اختيرت واحدة من عجائب الدنيا السبع عام .2007

تعد شالالت معني البركانية الساخنة من أبرز محطات السياحة
العالجية .وهي تجذب السياحة األجنبية واملحلية سواء بسواء.
وتقع معني على  264م تحت سطح البحر .ويأتيها السياح
باآلالف سنويًا لالستمتاع باملياه الدافئة او الساخنة فعليًا،
واملليئة باملعادن .في املنطقة أيضًا منتجعات عدة توفر عالجات
بالطني أو بالتدليك تحت املاء .وفي الشالالت هناك قسم مجاني
للعامة ،وعادة ما يكون مليئًا بالرواد األردنيني في عطلة االسبوع
(جمعة وسبت) .وعلى السائحات التنبه لو اردن ارتياد املنتجع
املجاني الى ان التقاليد االردنية املحافظة قد ال تريحهن إن
ارتدين املايوهات هنا.

وادي رم
يقع وادي رم في الجزء الجنوبي من األردن .وهو ذو طبيعة
صحراوية رائعة .تعد املنطقة معزولة وال يسكنها اال البدو ،وهم
يسترزقون من السياحة بإشراف األدالء السياحيني املحترفني.
حيث يؤمنون جوالت بسيارات الدفع الرباعي ،اضافة الى نصب
الخيم السياحية التي يستطيع املرء فيها تجربة حياة البدو
من مأكل (طهو اللحم بطريقة الزرب او الطمر بالرمل) ومنامة
خاصة ،اضافة الى الرياضات الصحراوية .اما األجمل فهو
الغروب الخرافي هناك .يمكن للسياح القادمني من عمان او العقبة
الوصول الى «وادي رم» عن طريق ركوب الجمال أيضًا.

