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العالم

على الغالف

السياحة الدينية في األردن نعم إلسرائيــ
ُ
في بلد يعاني أزمات اقتصادية خانقة وال يزال يعتاش على فتات
المساعدات الدولية والوعود الخليجية بالقروض والمنحّ ،
يصر النظام
الرسمي ،ومعه التيار السلفي المهيمن ،على رفض تفعيل السياحة
الدينية ،اإلسالمية والمسيحية ،رغم كثرة المزارات واألماكن المقدسة
لعدد من الطوائف ،في وقت ُيسمح فيه للسياح اإلسرائيليين ،الذين
يتهربون حتى من دفع الرسوم ،بالدخول مع المواكب األمنية!
عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة
ال ي ـظ ـه ــر أن الـ ـحـ ـك ــوم ــات األردنـ ـ ـي ـ ــة
امل ـت ـع ــاق ـب ــة م ـع ـن ـي ــة كـ ـثـ ـيـ ـرًا بــال ـب ـحــث
ّ
ع ــن ب ــدائ ــل م ـج ــدي ــة لـ ـب ــث الـ ـ ــروح فــي
اقتصادها املتهالك ،ومــن ذلــك إحياء
السياحة الــديـنـيــة ،وخــاصــة فــي قرية
ُاملــزار الجنوبي فــي الـكــرك ،املتوقع إن
أخ ــذ ق ــرار بالتشجيع عـلــى زيــارتـهــا،
أن يـ ِـفـ َـد إلــى اململكة مئات آالف الــزوار
م ــن الـ ـط ــوائ ــف اإلس ــامـ ـي ــة املـخـتـلـفــة.
لكن الدعاة السلفيني ال يتوقفون عن
تـحــذيــرهــم امل ـســؤولــن الـقــائـمــن على
السياحة من اإلقــدام على هذا البديل،
فيما يدعوهم آخرون إلى ّ
تفهم معنى
ال ـس ـيــاحــة الــدي ـن ـيــة ع ـلــى أن ـهــا ليست
ترويجًا لفكر السائح ،وإنما «مكسب
أردني وطني».
وتحتوي اململكة على عدد من املزارات
اإلسالمية واملسيحية ،منها قرية املزار
التي تحوي مقامات الصحابة الثالثة:
زي ــد بــن حــارثــة ،جعفر بــن أب ــي طالب
وعبد الله بن رواحة .وإلى الجنوب من
الكرك ،يوجد مقام الصحابي الحارث
ب ــن عـمـيــر األزدي امل ــدف ــون م ـنــذ زمــن
املـعــارك بني املسلمني األوائ ــل والــروم،
الواقع في مدينة الطفيلة (بناء حديث
مع مسجد) .أمــا إلــى الشمال ،فيوجد
في مدينة مأدبا مقام أبو ذر الغفاري
(ش ـخ ـص ـي ــة م ـق ــدس ــة لـ ـ ــدى امل ـس ـل ـمــن
ك ــاف ــة ،ب ـمــن ف ـي ـهــم املـ ــوحـ ــدون ال ـ ــدروز
ال ــذي ــن يـمـثـلــون ال ـطــائ ـفــة ال ـثــال ـثــة في
املـمـلـكــة) ،وف ــي ع ـمــان ،ثـمــة كـهــف أهــل

عند كل حديث
ُعن انفتاح على إيران
تثار قضية التخوف من التشيع
تعترف الحكومة بأن السياح
اإلسرائيليين هم األكثر
إثارة للمشكالت
الكهف (ذو قيمة دينية لدى املسلمني
واملسيحيني) ،الذي أقيم عليه مسجد
ومــركــز عـلـمــي تــابــع لـ ــوزارة األوقـ ــاف،
ً
ف ـضــا ع ــن م ـقــامــات ألن ـب ـيــاء (مــوســى
وه ـ ـ ـ ـ ــارون ونـ ـ ـ ــوح وشـ ـعـ ـي ــب وي ــوش ــع
وب ـع ــض إخ ـ ــوة ي ــوس ــف) ف ــي مـنــاطــق
أخرى من اململكة.
ول ــم يـعــد م ـقــام جـعـفــر ب ــن أب ــي طــالــب
ف ــي ق ــري ــة امل ـ ـ ــزار ك ـم ــا ك ـ ــان ق ـب ــل أك ـثــر
م ــن أح ـ ــد ع ـش ــر ع ــام ــا ،ع ـن ــدم ــا كــانــت
ساحاته تمتلئ بالعراقيني ،فضيوفه
ّ
ّ
هـ ــذه األيـ ـ ــام ق ــل ــة ،ي ــأت ــون ،وي ـص ــل ــون،
ّ
ويسلمون ،ثم يغادرون ،وذلك من دون
ّ
عــائــد مـ ــادي عـلــى امل ـك ــان أو األس ــواق
امل ـح ــاذي ــة .ال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك أن امل ـكــان
ب ـ ــات مـ ـث ــار ج ـ ــدل وقـ ـل ــق ل ـك ــون ــه ي ـهـ ّـم
الـشـيـعــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،لكن
بعض األهــالــي قــالــوا ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
القرية حتى بداية التسعينيات ،وقبل
تغلغل األف ـك ــار الـسـلـفـيــة ال ـتــي أخــذت
عـلــى عــاتـقـهــا مـحــو اآلث ــار التاريخية
بحجة أن تقديسها ن ــوع مــن الـشــرك،
كــان األردن ـيــون ،وزوار كثر من العالم
اإلسالمي يهتمون بهذا املقام.

الــداعـيــة مصطفى أبــو رم ــان (صــوفــي
أشـ ـ ـع ـ ــري) رأى أن ضـ ـع ــف اإلق ـ ـبـ ــال
الداخلي على السياحة الدينية سببه
األول «هيمنة الفكر الوهابي املدعوم
من السعودية على املنابر ،فقد حرموا
الزيارة بحجة أنها بدعة وشرك بالله
كما في أدبياتهم» .و«ضريح الطيار»،
وفـ ــق أبـ ــو رم ـ ـ ــان ،م ــن أكـ ـث ــر امل ـق ــام ــات
اسـتـقـطــابــا ل ـل ــزوار م ــن أن ـح ــاء الـعــالــم
بسبب صلة القربى بني صاحب املقام،
جعفر ،وبــن الــرســول محمد ،كما أنه
مرتبط تاريخيًا بموقع معركة مؤتة
ف ــي ال ـك ــرك ال ـتــي تـشـهــد حــركــة بعثية
صـ ـ ّـدام ـ ـيـ ــة وحـ ــركـ ــة س ـل ـف ـي ــة وه ــاب ـي ــة
«ل ـه ـم ــا دور ف ــي امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
ضــد ال ــزي ــارات عـمــومــا ،وخــاصــة ضد
أتباع املذهب الجعفريُ ،
وي ِشيعون في
املجتمع ثقافة الخوف من التشيع».
ويضيف الداعية« :إذا كانت الزيارات
مـنـظـمــة ب ـم ـج ـمــوعــات ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا،
ومـقـتـصــرة عـلــى امل ـقــامــات ،فــا مجال
لـلــزائــريــن لنشر أي ش ــيء» ،مستذكرًا
أنه قبل أربعة أعوام أحرق مجهولون
سكنًا للزوار من طائفة البهرة .وبذلك،
ي ــرى أب ــو رمـ ــان أن ال ــدع ــاي ــة السلفية
أدت إلــى «تخوف رسمي وشعبي من
هــذه الـسـيــاحــة ...مــع أن هــذا التخوف
ي ـت ــاش ــى ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون الـ ـ ـ ـ ــزوار مــن
اإلسرائيليني!».
أيـضــا ،يــرى شيخ الطائفة اإلسالمية
األحمدية في األردن ،تميم أبو دقة ،أن
فتح باب السياحة الدينية «على نحو
مهني» سيفيد اململكة ،وذلــك لتوقعه
أن ي ــأت ــي اآلالف مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء طــائ ـف ـتــه
لــزيــارة أضــرحــة الصحابة واألنـبـيــاء.
ويدعو أبو دقة الحكومة إلى تسهيل
السياحة الدينية والترويج لها ،لكن
ً
ذلــك «يـحـتــاج إلــى ق ــرار سياسي أوال،
ث ــم إل ــى وض ــع خ ـطــة أم ـن ـيــة مـتـكــامـلــة
لتسيير هذه السياحة والحفاظ على
أمن الزائرين».

ُ
«بعبع» إيران

ّ
املتعمد بني فينة وأخرى
رغم التهويل
مـ ــن وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أردن ـ ـيـ ــة تـسـتـبــق
أي انـفـتــاح لـجـهــة الـسـيــاحــة الــديـنـيــة،
بالقول إن اإليرانيني ّ
يلحون على فتح
األب ـ ــواب أم ــام امل ــاي ــن م ــن اإليــران ـيــن
الزائرين كشرط ألي تعاون اقتصادي
بني البلدين ،فــإن مصدرًا دبلوماسيًا
إيرانيًا قال إن «هذه االدعــاءات ليست
صحيحة ...الزوار اإليرانيون يذهبون
إل ــى ال ـج ـهــات األربـ ــع ف ــي ال ـعــالــم ،بما
في ذلك السعودية وتركيا ،باستثناء
ف ـل ـس ـط ــن امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،وهـ ـ ـ ــم ي ـص ـل ــون
ويغادرون دون مشكالت».
املـ ـص ــدر ،الـ ــذي يـعـمــل ف ــي الـخــارجـيــة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،أوض ـ ـ ــح فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخبار» ،أن طهران رغبت على الدوام
في تحسني عالقتها مع دول الجوار،
وأنـ ــه ف ــي اإلط ـ ــار األردن ـ ــي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ك ــان ــت هـ ـن ــاك ت ـصــري ـحــات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ــوزي ــر ال ـس ـي ــاح ــة األردن ـ ــي
(الـســابــق) نــايــف الـفــايــز ،قــال فيها إن
بإمكان اإليــرانـيــن زي ــارة األردن ،لكن
ال ت ـ ــزال ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة مــن
الــدول ذات الجنسية املقيدة وتحتاج
إلــى تأشيرة لدخول اململكة ّ .وأضــاف
املـصــدر نفسه« :ال يمكن غــض النظر
عــن األوض ــاع االقـتـصــاديــة العامة في
األردن وعجز املوازنة السنوية (في كل

ّ
مثل مقام جعفر بن أبي طالب قبل أكثر من  11عامًا رافدًا اقتصاديًا ألهالي الكرك

سنة تقريبًا) ،ورغـبــة اململكة فــي فتح
املـلـفــات االقـتـصــاديــة اإليـجــابـيــة التي
تساعدها على الـخــروج ّمــن األوضــاع
الحالية ...لكن ال يغيب عنا حضورها
في التحالفات العربية ،وبخاصة مع
ال ـس ـع ــودي ــة املـ ـع ــروف ن ـظــرت ـهــا تـجــاه
العالقات العربية مع إيران».
ويشرح املصدر أن بالده ال تريد فرض
شــروط ـهــا ع ـلــى األردن ،لـكـنـهــا أيـضــا
تبحث عن صفقة «بصيغة فائز ـ فائز».
أمـ ــا ع ـ ّـم ــا ي ـن ـشــر ف ــي ب ـعــض الـصـحــف
األردن ـي ــة مــن ادع ـ ــاءات ح ــول اش ـتــراط
الـتـعــاون االقـتـصــادي بفتح السياحة
الــديـنـيــة ،فــأكــد أنــه «ال أس ــاس لـهــا من
الصحة ...إيــران لها عالقات جيدة مع
الـتـجــار واملستثمرين األردن ـي ــن ،كما
أنـهــا أب ــدت رغبتها فــي إع ــادة تفعيل
ّ
(املجمدة
اللجنة االقتصادية املشتركة
حاليًا) مع األردن».
وقـبــل س ـنــوات ،دار حــديــث عــن اقـتــراح
إيـ ـ ــرانـ ـ ــي مل ـ ـ ـ ّـد خ ـ ــط سـ ـك ــة حـ ــديـ ــد بــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـعـ ــراق
(النجف وكــربــاء) ،واألردن (العقبة).
وت ــوق ــع م ـه ـت ـ ّـمــون ب ـه ــذا االق ـ ـتـ ــراح أن
يصل مئات الحجاج اإليرانيني يوميًا
إلى األردن عبر القطار ،وخاصة خالل
مواسم العمرة والحج إلى السعودية،
في ظل وجود منفذ حدودي من العقبة
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا أن ذل ـ ــك ي ـعــزز
السياحة داخل اململكة .لكن النائب في
مجلس النواب األردني ،نبيل غيشان،
الــذي يشغل عضوية «لجنة السياحة
واآلث ـ ــار» فــي ال ـبــرملــان ،ق ــال إن «هـنــاك
هواجس أمنية وسياسية ،لذا رفضت
الـحـكــومــة مـنــذ س ـنــوات فـتــح املـقــامــات
أمـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاح ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة» .ويـ ــرى
غ ـي ـش ــان أن ه ـ ــذه الـ ـه ــواج ــس قــائ ـمــة،
«لــذلــك لــن تـقــدم حـكــومــة هــانــي امللقي

ملف أمني ال حكومي
ّ
عاملني في القطاع السياحي األردني ،فضلوا إخفاء أسمائهم،
من املفارقات أن ِ
أفادوا بأن تفعيل السياحة الدينية ليس ضمن صالحيات وزارة السياحة أو
الحكومة ،بل من اختصاصات دوائر األمن .وبما أن الشحن اإلعالمي املذهبي
ضد إيران خاصة ،والشيعة بوجه عام مستمر ،فإن ذلك في تقديرهم أدى
إلى «نكوص الجهات األمنية في الوقت الراهن عن فتح هذا امللف ،برغم مزاياه
وعوائده املالية املغرية» .كما أن
ذلك يرتبط بالقلق لدى األجهزة
األمنية لجهة التخوف من أن تمثل
هذه السياحة بوابة لعمل أمني
ضد إسرائيل ،كما تحذر األخيرة
دومًا املسؤولني األردنيني.
مع هذا ،ثمة تساؤالت عن أخطار
السياحة املفتوحة لإلسرائيليني،
واستفادتهم منها ألغراض
التجسس وجمع املعلومات،
ً
فضال عن املشكالت وحاالت
القتل التي يتسببون فيها،
وخاصة أن األطماع اإلسرائيلية
لن تنتهي عند حدود الضفة
الغربية املحتلة.
على أي خطوة شبيهة» ،مع أنــه يرى
ً
أن ثمة سبال الحـتــواء هــذه املـخــاوف،
م ـثــل أن ت ـف ـتــح امل ـق ــام ــات مل ـج ـمــوعــات
سياحية تخضع لشروط محددة في
مرحلة أولى.
وامللقي هــو صاحب املقولة الشهيرة
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن «ال ـ ـهـ ــال
ال ـش ـي ـع ــي» ،ف ـق ــد اب ـت ـك ــر هـ ــذا امل ـف ـهــوم
لـفـظـيــا عـنــدمــا ك ــان وزي ـ ـرًا للخارجية

في بداية االحتقان الذي سبق «الربيع
العربي» .وبما أنه كان وزير الخارجية
الـ ـع ــرب ــي ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــدث عــن
«خ ـطــورة تشكيل هــال شـيـعــي» ،فقد
جعله ذلك في دائرة املسؤولني األقرب
إلى السياسة السعودية ومحاذيرها.
م ــع ذل ــك ،ي ـقــول غـيـشــان إن األردن لم
ّ
ي ـس ـت ـفــد ك ـم ــا ي ـج ــب ح ــت ــى م ــن مــوقــع
املغطس على نهر األردن ،وهو من أهم

