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الفكر  ق����ادة  م���ن  ون��خ��ب��ة  ع��ل��م��اء  ع��ق��د   - اجلامعة 

�سالمي يف اجلامعة "اأعمال م�ؤمتر التامني التعاوين  الإ

�سالمية منه". اأبعاده واآفاقه وم�قف ال�رشيعة الإ

و�سكل امل�ؤمتر الذي نظمته كلية ال�رشيعة يف اجلامعة 

�سالمي الدويل واملنظمة  بالتعاون مع جممع الفقه الإ

)اي�سي�سك�(  والثقافة  والعل�م  للرتبية  �سالمية  الإ

يف  مهمًا  رافدًا  والتدريب  للبح�ث  �سالمي  الإ واملعهد 

يعترب  ال��ذي  التعاوين  التاأمني  بحث 

جانب من اجلل�سة اخلتامية

اجلامعة - دعا رئي�س اجلامعة الدكت�ر خالد الكركي 

للدرا�سات العربية الرتكية لدرا�سة  اإن�ساء مركز  اإىل 

وبحث اآفاق م�ستقبل العالقات العربية الرتكية.

العالقات  م�ؤمتر  "اأعمال  افتتاحه  خالل  واأ�ساف 

م�س واحلا�رش" ان معرفة  الأ العربية بني  الرتكية 

ج�انب الق�ة وال�سعف يف العالقة العربية الرتكية 

الي�م ممكن بفهم تاريخ احلداثة العثمانية والعربية 

ك���ر  الأ ع�����رش  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن  اأن  اإىل  م��ع��ا لف��ت��ا 

حيث  امل�سرتك  تاريخنا  يف  وط�ل  وتعبا  ديناميكية  

حداث والق�سايا التي هياأت للم�ستقبل  �سكل اأهم الأ

لكنه تاريخ م�سرتك لي�س يف ال�سيا�سة وح�سب بل يف 

ؤالها. هم�م الثقافة واحلرية و�س�

وهدف امل�ؤمتر الذي  نظمته كلية الدرا�سات الدولية 

يف اجلامعة ومعهد الدرا�سات  العليا 

م�ؤمتر العالقات الرتكية العربية

جيال ال�شابة فكار امل�شبقة بني الأ البخيت: يجب التخل�ص من الأ

الكركي: ل بد من اإعادة قراءة تاريخ العالقة الرتكية العربية نحو م�شتقبل م�شرق
اجلامعة - دعت قيادات اإ�سالمية وم�سيحية اإىل تعزيز 

قيم امل�اطنة ال�ساحلة وحماربة التطرف بن�عيه الفكري 

وال�سل�كي.

يف  ال�رشيعة  كلية  نظمتها  عمل  ور�سة  خ��الل  واأ���س��اروا 

الر�سمية  الدينية  امل�ؤ�س�سات  "دور  بعن�ان  اجلامعة 

ال�سخ�سية  ت�سكيل  ����رشورة  اإىل  امل���اط��ن��ة"  تعزيز  يف 

ال�سحيحة املنتمية لل�طن واملنمية للعطاء والإجناز.

املهام  اإىل  هليل  اأحمد  الدكت�ر  الق�ساة  قا�سي  واأ�سار 

التي تق�م بها الدائرة من خالل ق�ساة العدل يف تعزيز 

بني  التقا�سي  اإق��ام��ة  ومنها  ال�ساحلة  امل���اط��ن��ة  قيم 

املتخا�سمني بال حماباة اأو حتيز اأو متييز واحلر�س على 

اإىل  والنزاع  وال�سقاق  اخلالف  بدل  وال�فاق  الإ�سالح 

من الجتماعي  الأ لتحقيق  �رشة  لالأ الن�سح  جانب تقدمي 

�سا�سية. ومتكينها من اإقامة وظائفها الأ

الق�ساة انتهت  اأن دائرة قا�سي  الدكت�ر هليل  وك�سف 

اإعداد م�رشوع ريادي فريد يف املنطقة العربية وه�  من 

يف  رائ���دًا  ليك�ن  ال�سخ�سية  ح����ال  الأ قان�ن  م�رشوع 

طفال والن�ساء. �رشة وع�نًا لق�سايا الأ قيادة �س�ؤون الأ

ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال��دك��ت���ر  للمملكة  ال���ع���ام  امل��ف��ت��ي  وق����ال 

�سالمي حترم كل  ما مي�س  اخل�ساونة اإن اأحكام الفقه الإ

البغي  جرمية  ���س��الم  الإ ح��رم  اإذ  وال�طن  املجتمع  اأم��ن 

وهي اخلروج على احلاكم وحرم ال�رشقة والزنا و�رشب 

وقـــــاف مب�شاركـــة وزيــــر الأ
 علماء يناق�شون التاأمني التعاوين وموقف ال�شريعة ال�شالمية منه 

مة يف حلظة حوار علماء الأ

ردنيــــة  يف �شيافـــة الأ

قيادات اإ�شالمية وم�شيحية تدعو 

اإىل تعزيز قيم املواطنة ال�شاحلة
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لبنان  و�سفري  امل���ؤرخ  قال   - اجلامعة 

اإن  ال���دك���ت����ر خ��ال��د زي�����ادة  يف م�����رش 

رواية  هي  احل�سني،  بن  في�سل  حكاية 

وتتحدث  ومراجعها،  مبادتها  تاريخية 

التاريخ  �سخ�سيات  من  �سخ�سية  عن 

ال��ع��رب��ي احل��دي��ث ذات ت��اأث��ري ح��اك��م يف 

قرن  خ��الل  العربي  امل�����رشق  ت��ط���رات 

م�سى.

واأ�سار زيادة يف املحا�رشة التي نظمتها 

مدرج  على  باجلامعة  الثقافية  الدائرة 

حممد علي بدير واأدارها د.زياد الزعبي، 

مري في�سل من خالل  اإىل تعرفه على الأ

مقاعد الدرا�سة والكتب املدر�سية.

واأ�ساف امل�ؤرخ املحا�رش "تعرفت على 

احلديث  تاريخنا  يف  الها�سميني  �سرية 

دبيات  من خالل القراءات املبكرة يف الأ

ال�سيا�سية، وهي �سرية ي�س�بها الكثري 

م���ن ال��غ��م������س وال��ت��ن��اق�����س وال��ظ��ل��م 

ج���ح���اف م��ن ق��ب��ل دار����س���ني ع��رب  والإ

واأجانب".

اإن ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت�����س���ي��ه حلق  وق����ال 

بالث�رة العربية الكربى، فهي ح�كمت 

اأدخلت  اأنها  برغم  ال�سيا�سة،  مبعايري 

ال�رشقية  العربية  حياتنا  يف  ال�سيا�سة 

 مبا يتجاوز املعايري ال�سيا�سية ال�سيقة.

انطلقت  التي  العربية  الث�رة  اأن  وراأى 

حدث  هي   ،1916 العام  يف  احلجاز  يف 

ي�منا  حتى  مفاعيله  نعي�س  تاأ�سي�سي 

واإي��ج��اب��ي��ات��ه  �سلبياته  ب��ك��ل  احل��ا���رش 

واإخفافاته.  واإجن��ازات��ه   وانت�ساراته 

اأن في�سل مل يحظ مبا  وراأى املحا�رش 

ب��دوره،  واهتمام  درا���س��ة  من  ي�ستحق 

م�سريا  العربية،  الث�رة  يف  خ�س��سًا 

ك�"ملك  ؤلفات  امل� ببع�س  حظي  انه  اإىل 

ؤلفات  امل� تلك  اأن  اإىل  لفتا  العراق"،  يف 

نظرًا  الزمن،  جتاوزها  "درا���س��ات  هي 

الباحثني،  اأم���ام  املتاحة  امل���ادة  حلجم 

اإعادة  من  متكننا  ودرا�سات  وثائق  من 

النظر يف القليل مما كتب عن تلك املرحلة 

و�سناعها".

حجبت  في�سل  �سخ�سية  اأن  واأ���س��اف 

وك��ان��ت  امل���ث���رية،  ل���رن�����س  ب�سخ�سية 

ال�سهري  ال�سينمائي  ال�رشيط  الذروة يف 

ال��ث���رة  يف  ل�رن�س  دور  يتناول  ال���ذي 

اأعمدة  يف  كتبه  ما  على  واملبني  العربية 

احلكمة ال�سبعة. 

اأنه لي�س يف �سدد تقييم  واأكد املحا�رش 

ف��راد،  الأ لعبها  التي  دوار  ل���الأ تاريخي 

"ال���دور  اأن  ل���ج��دن��ا  بحثنا  "ل���  وق���ال 

ح�سني  ال�رشيف  اىل  يرجع  الرئي�سي 

وامل�سمم  امل�سيطرة،  ال�سخ�سية  ذي 

من  بالرغم  معا�رشًا  قرارًا  اتخذ  الذي 

�سخ�سيته التقليدية".

الريح  اجت��اه  التقط  في�سل  ان  وراأى 

ت��اري��خ  م��ن  امل�����س��ريي��ة  اللحظة  ت��ل��ك  يف 

كل  اإليه  تنجذب  اأن  عجب  ول  العرب، 

ال�سخ�سيات ال�سابة واملثقفة يف امل�رشق؛ 

وال��ع��راق. ولبنان  وفل�سطني   �س�رية 

م�����ري  الأ ���س��خ�����س��ي��ة  ان  اإىل  وذه������ب 

ال��ع��راق،  وم��ل��ك  ���س���ري��ة  ملك  في�سل، 

من  بالرغم  معا�رشة  "�سخ�سية  ه��ي 

1933، يف  ال��ع��ام  م��ب��ك��رًاً يف  ت����يف  ان���ه 

ؤك��دا  ���س��ن اخل��م�����س��ني م��ن ال��ع��م��ر"، م���

تاأ�سي�س  يف  احل��ا���س��م  ك���ان  "دوره  اأن 

���س���ري��ة وال���ع���راق، ول��ك��ن ال��درا���س��ات 

ن���ادرة". تك�ن  اأن  تكاد  ب��ل  عنه   قليلة 

في�سل  �سخ�سية  اأن  امل��ح��ا���رش  واأك���د 

الث�رة،  اإطار  كانت �سخ�سية فريدة يف 

ق��ائ��دًا  ب��ل  ط��اغ��ي��ة،  �سخ�سية  يكن  ومل 

بل  الث�رة  ح��داث  لأ و�سانعًا  من�ذجيًا، 

ل  �سخ�سية  وه���  �سناعها،  اح��د  ه��� 

ميكن جتاهلها.

"خرب  هي  التاريخية  الرواية  اأن  وبني 

او  �سخ�س  او  واق��ع��ة  ع��ن  م��ف��رد  راو 

نظر  وجهة  اخل��رب  ه��ذا  يعك�س  مرحلة، 

ال���رواي���ة حني  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال�������راوي"، 

ميدانًا  ت�ستعيد  إنها  فا التاريخ  ت�ستعيد 

ماأل�فًا بل ت�ستعيد ميدانًا خا�سًا قبل ان 

تن�ساأ الرواية احلديثة.

التط�ر  وبعد  الروائي،  اأن  اإىل  واأ�سار 

الهائل الذي عرفه علم التاريخ، مل يعد 

م��ا حتقق يف جمال  اإغ��ف��ال  على  ق����ادرًا 

البحث التاريخي، م�سريا اإىل اأنه عندما 

كتب �سك�سبري م�رشحياته ح�ل العديد 

يكن  مل  التاريخية،  ال�سخ�سيات  م��ن 

مطالبًا اآنذاك باأن ي�ؤكد �سحة ما ي�رده، 

املتاأرجحة  ال�سخ�سيات  هذه  األ��ف  فقد 

بني احلقيقة واخليال.

وع���ن���دم���ا ي���ت���ن���اول ال������روائ������ي، وف���ق 

إن��ه  ف��ا واق���ع���ة  اأو  ���س��خ�����س��ي��ة  زي������ادة، 

ف�ساًل  ال���اق��ع��ي��ة،  م��ن  ب�سيء  مطالب 

خ��الق��ي��ة،  دب��ي��ة والأ ع��ن امل�����س���ؤول��ي��ة الأ

ال��ك���ل���م��ب��ي  ال����روائ����ي  ان  اإىل  لف��ت��ا 

لئحة  و�سع  ماركيز  غار�سيا  غابرييل 

كتابه  يف  ارتكبها  التي  خطاء  الأ ببع�س 

ب�ليفار. �سيم�ن  �سرية  يتناول   ال��ذي 

وراأى زيادة يف ذلك �سفحة ذات مغزى، 

فكاأن ماركيز ي�سع حدودًا بني ما يج�ز 

جتاوزه وما ل يج�ز فيما يتعلق بحرية 

الروائي يف �رشد ال�قائع اأو اختالقها.

ي�ستطيع  الروائي  اأن  اإىل  زي��ادة  وذهب 

اأن يفعل ما ي�ساء ب�سخ�سياته واأبطاله، 

احلديث  ي��ك���ن  عندما  ان��ه  اإىل  من�ها 

يحمل  عن�انها  إن  فا تاريخية  رواية  عن 

اأن  ؤك���دا  م���� ال��ت��زام��ه��ا،  او  ح���دوده���ا 

"الرواية التاريخية تنتمي اإىل الرواية، 
ال��ت��زم��ت  ال���ت���اري���خ م��ه��م��ا  ول��ي�����س اىل 

باحلقائق التاريخية".

ت��ع��ن��ى ال����رواي����ة، ب��ح�����س��ب امل��ح��ا���رش، 

اأكر من ال�قائع، وت�ستخدم  بامل�سائر 

كل  مع  الروائي  ال�سياق  لبناء  ال�قائع 

ال��الزم��ة  والك�����س�����س���ارات  التفا�سيل 

عن  يفرتق  التاريخ  اأن  م�ؤكدا  للحبكة، 

عن  ال�ثائقي  الفيلم  كافرتاق  ال��رواي��ة 

الفيلم ال�سينمائي. 

زيادة اأرجع ظه�ر الرواية اإىل اأوا�سط 

الرواية  اأن  مبينا  التا�سع ع�رش،  القرن 

فح�سب  واملدينة  ال�سناعة  ابنة  لي�ست 

العل�م  لن�س�ء  ح�سيلة  ه��ي  م��ا  ب��ق��در 

يف  واإجنازاتها  والجتماعية  ن�سانية  الإ

والجتماع  والتاريخ  داب  الآ جم��الت 

والنروب�ل�جيا وعلم النف�س. 

ي�سمى  ما  هناك  لي�س  اأن��ه  زي��ادة  واأك��د 

واإل  ح�������رشي���ا،  ت��اري��خ��ي��ة  "رواي�������ة 
تاريخية  اىل  الروائية  عمال  الأ لق�سمنا 

واجتماعية  وانروب�ل�جية  ونف�سية 

و�سيا�سية". 

ن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل���م الإ اأث����ر  اإىل  واأ����س���ار 

مقارنة  عقد  خ��الل  م��ن  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

ب��ني رواي���ات جرجي زي���دان ورواي���ات 

امني معل�ف، التي متثل الفارق الزمني 

ونهايته. الع�رشين  ال��ق��رن  ب��داي��ة   ب��ني 

زي��دان  جرجي  اأن  اإىل  املحا�رش  ولفت 

العربية  ال��ل��غ��ة  داب  لآ "م����ؤرخ���ًا  ك���ان 

ان  اإىل  لف��ت��ا  م��رم���ق��ا"،  و���س��ح��اف��ي��ا 

وكاأنه  الق�س�س،  اإىل  اقرب  روايته هي 

ا�ستفاد من ا�ستغاله بتاريخ اآداب العرب 

وح�سارتهم.

زي����دان مل يعط  اأن  اع��ت��رب  زي����ادة  ل��ك��ن 

والإجن�����ازات  ال��ت��اري��خ  لعلم  اه��ت��م��ام��ًا 

"روايات زيدان  اأن  التي حققها، مبينا 

ط����ار  واأق��ا���س��ي�����س��ه ا���س��ت��ف��ادت م��ن الإ

ال��ت��اري��خ��ي ف��ق��ط، ول��ك��ن امل��ق�����س���د ه� 

مهتما،  ك��ان  ان��ه  اإىل  من�ها  الببعببرة"، 

العربية  القيم  �ساأن  إعالء  با لزمنه،  تبعًا 

يف وق���ت مل ت��ك��ن ت��ق��ال��ي��د ع��ل��م ال��ت��اري��خ 

تر�سخت يف البيئة العربية.

اأمني  عند  كثريا  خمتلفة  م���ر  الأ اأن  اإل 

م���ع���ل����ف، وف����ق زي�������ادة، ف��ه��� يكتب 

تاريخية  بيئات  يف  وجت�ل  بالفرن�سية، 

تع�د اإىل حقب متباعدة، من قبل امليالد 

اىل القرون ال��سطى اىل القرن التا�سع 

ع�رش.

وراأى زيادة اأن اأعمال معل�ف الروائية 

البيئة  ا�ستك�ساف  يف  ج��ه���دا  تعك�س 

املرفق  البحث  م��ن  ن���ع  يف  التاريخية 

للمرحلة التاريخية التي يتناولها.

زي��ادة،  بح�سب  لكاتبني،  البني  الفرق 

ي��ت��ج��ل��ى يف اه���ت���م���ام زي�������دان ب��ال��ع��رب 

خالقية، فلم يكن التاريخ لديه �س�ى  الأ

اإط�����ار، اأم����ا م��ع��ل���ف ف��اه��ت��م ب��احل���ار 

ملعرفته  تبعًا  له  اتيح  و  الثقافات،  بني 

يطل  اأن  والتاريخ  ن�سانية  الإ بالعل�م 

فراد  على جتارب ال�سع�ب وم�سائر الأ

يف  ت����ت���رًا  ���س��ه��دت  خمتلفة  اأزم�����ان  يف 

فكار والتح�لت وال�رشاعات.  الأ

دب����ي����ة  وح��������ل م����راح����ل ال���ف���ن����ن الأ

ال�سعر  اإن  زي����ادة  ق���ال  وت��ن���ي��ع��ات��ه��ا، 

رافق املرحلة ال�طنية الرومان�سية، اأما 

الجتماعية  التعبريات  فتعك�س  الرواية 

بني  وال�رشاعات  واملتكاثرة  املتناق�سة 

الجت���اه���ات وال���ق����ى، وال��ذات��ي��ة التي 

كر�ستها الراأ�سمالية وانط�اء العالقات 

ب�ية يف املجتمعات التقليدية. الأ

زيـــادة: في�شــــل بـــن احل�شــــني كــــان �شخ�شيـــة فريــــدة يف اإطـــار الثـــورة 
وكــــــــان  قائـــدًا منوذجيــــًا

املوؤرخ اللبناين زيادة



� �ضاءات اإ

موؤمتــرات وور�شـــات عمـــل 

تغطـي عناوين خمتلفـة 

ردنية«  ت�شت�شيفها »الأ

الدكتور اخلوالدة: الت�شويق الزراعي من التحديات ال�شعبة التي 

لـــم ن�شتطــــع ر�شــــم خطــــــة لــــــه
ر�ساد والتعليم الزراعي  اجلامعة - يعترب معهد البح�ث والتدريب والإ

بت�فري  ال��زراع��ي  القطاع  لدعم  اأ�س�ست  التي  امل�ؤ�س�سات  م��ن  واح���دا 

يتبع  الذي  املعهد  امليداين من خالل م�قع  والتعليم  ر�ساد  التدريب والإ

اجلامعة ومركزه يف ل�اء ديرعال. 

جمال  يف  خمت�س  زراع��ي  باحث  اخل���ال��دة  ر�سا  الدكت�ر  املعهد  عميد 

املعهد  تاأ�سي�س  اإن  ق��ال  احلي�ي  والتن�ع  النباتية  احلي�ية  التقنيات 

جاء ان�سجاما مع روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ودع�ته لعتبار عام 

ردن وعليه �سارعت اجلامعة اإىل تاأ�سي�س  2009 عاما لتط�ير الزراعة يف الأ

املعهد.

وقال الدكت�ر اخل�الدة  يف ت�رشيحات �سحفية اإن امل�ساركة يف ت�جيه 

البح�ث لت�اكب متطلبات القطاع الزراعي من خالل م�ساهمة املعهد يف 

ومراكز  الزراعة  كليات  مع  بالتعاون  املختلفة  البحثية  الربامج  و�سع 

بحاث واجلهات البحثية املختلفة اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف تنفيذ البح�ث  الأ

ومتابعة عملياتها الزراعية من اأهم اأعمال املعهد ون�ساطاته، كما اأن املعهد 

يق�م بتدريب طلبة كلية الزراعة باجلامعة واجلامعات وامل�ؤ�س�سات على 

جميع املهارات واخلربات العملية املطل�بة لتخ�س�ساتهم من اأجل تط�ير 

وحت�سني ن�عية وقدرات اخلريجني اإ�سافة اإىل عقد دورات تدريبية وور�س 

عمل متخ�س�سة ومب�ست�يات خمتلفة للمهند�سني الزراعيني واملزارعني 

مزارع  ي  لأ املتخ�س�سني  من  التدريب  يقدم  واملعهد  واإقليميا،  حمليا 

يحتاجه ويف اأي جمال زراعي.

تدريب  ب��ربام��ج  اأ���س���ة  امل��زارع��ني  لتدريب  ب��رام��ج  " ولدينا  واأ���س��اف: 

بهذا  ال�سلة  ذات  كافة  امل�ؤ�س�سات  مع  ونتعاون  الزراعيني  املهند�سني 

ر�ساد الزراعي". اجلانب منها املركز ال�طني للبحث والإ

ر�ساد يق�ل د.اخل�الدة "نحن ل نعتمد الطرق التقليدية   اأما يف جمال الإ

ر�ساد  ر�ساد فنحن وعند حاجة املزارع اإىل ال�ستفادة من الإ يف جمال الإ

ر�ساد املبا�رش  ي ق�سية ت�اجهه نق�م بدع�ة اخلبري املخت�س ليقدم الإ لأ

الزراعة  م��س�ع  يف  اإر���س��ادا  امل��زارع  احتاج  اإذا  ذلك  ومثال  للمزارع 

�سارة اإىل اأن املركز ال�طني  الع�س�ية اأو الت�سميد بالري وهنا ل بد من الإ

القطاع  مل�سلحة  تكاملي  دور  معه  ودورن��ا  الزراعي  ر���س��اد  والإ للبحث 

ر�ساد  الزراعي ويق�م بدوره بهذا اخل�س��س وهناك خطة للنه��س بالإ

الزراعي".

ردن تعترب  واأ�ساف د.اخل�الدة اأن حمطة البح�ث الزراعية يف وادي الأ

856 دومنا تتم فيها  للمعهد وتبلغ م�ساحتها  الرئي�سية  املرافق  اإحدى 

اإقامة طلبة كلية الزراعة لل�سنة الرابعة ملدة ف�سل درا�سي تقدم املحطة 

قامة وتتبع للمعهد اأي�سا حمطة اجلامعة  خاللها متطلبات التدري�س والإ

را�سي اجلافة يف امل�قر وي�جد فيها 3 �سدود وحمطة  ردنية لبح�ث الأ الأ

ر�ساد اجل�ية وحمطة الدجاين لبح�ث املحا�سيل ال�ست�ائية وحتت  لالأ

ر�سادية تعمل على اأن  ال�ست�ائية وجميع املراكز البحثية والتعليمية والإ

تنعك�س خمرجاتها على القطاع الزراعي الذي يحتاج اإىل وقفة مراجعة 

�ساملة ل��سع احلل�ل املنا�سبة لكافة التحديات.

اأن ر�سم ال�سيا�سات الزراعية  وباعتباره خبريا زراعيا بني د.اخل�الدة 

يجب اأن يك�ن اأول من م�س�ؤولية وزارة الزراعة لكن واقع احلال يق�ل 

اإن اجل�سد الزراعي له اأكر من راأ�س ومن ال�سعب التعامل معه على اأ�سا�س 

ال�سيا�سات  ر�سم  عن  امل�س�ؤولة  الزراعة هي  ف�زارة  امل�ؤ�س�سي  الت�ستت 

لكن عليها اأن تعتمد اأي�سا على اخلرباء امل�ج�دين بامل�ؤ�س�سات املختلفة 

واأن ل تعتمد فقط على ك�ادرها لي�س من باب الق�س�ر لكن لال�ستفادة 

من جممل اخلربات يف اجلامعات والقطاع اخلا�س وليك�ن لديها قطاع 

زراعي وا�سح املعامل وهذا يتطلب اأن تك�ن هذه اجلهات م�ساركة اأي�سا 

يتم  واأن  الزراعي  بالقطاع  ال�سلة  ذات  الت�رشيعات  م�ساريع  و�سع  يف 

اللتزام بتطبيق الت�رشيعات واأن ل تبقى جمرد حرب على ورق.

وي�سري د. اخل�الدة اإىل اأن الت�س�يق الزراعي من التحديات ال�سعبة التي 

يعاين منها القطاع الزراعي و"مل ن�ستطع حتى هذه اللحظة ر�سم خطة 

وا�سحة املعامل" بخ�س��س الت�س�يق الزراعي ول تزال الطرق التقليدية 

�س�اق املركزية للخ�سار يحتاج  هي املطبقة مبجال الت�س�يق؛ ف�اقع الأ

اإىل تط�ير يف م�سم�ن الت�رشيعات بحيث يخدم اأطراف العملية الزراعية 

التجار  يخدم  اخل�سار  �س�اق  لأ احلايل  فال�اقع  امل��زارع  واأهمها  كافة 

امل��زارع  ه�  الت�س�يق  حلقات  واأ�سعف  امل��زارع  يخدم  ول  وال��سطاء 

الر�س�م  اإىل  اإ�سافة  منتجاته  �سعر  حتديد  يف  التدخل  ي�ستطيع  ل  الذي 

النظر  يعاد  اأن  يجب  التي  الزراعي  القطاع  على  املفرو�سة  وال�رشائب 

بها واأن تلغى.. وبنف�س ال�قت قال د. اخل�الدة نحن بحاجة اإىل تط�ير 

ردين من خالل  اأدوات الت�س�يق واملحافظة على ج�دة وتناف�سية املنتج الأ

التدريج والتعبئة والتغليف والتربيد والتخزين فت�فر  تاأ�سي�س مراكز 

�س�اق  الأ يف  ردن��ي��ة  الأ املنتجات  تناف�سية  رفع  يف  ي�ساهم  التقنيات  هذه 

لدينا �سيا�سة ت�س�يقية وا�سحة املعامل ت�سجع  اأن تك�ن  العاملية ويجب 

يف  الزراعية  التكن�ل�جيا  على  بالعتماد  الرتكيز  اأهمية  مع  الت�سدير 

جمال الري والت�سميد بالري فالقطاع الزراعي ي�اجه حتديات يف ارتفاع 

اإىل  اإ�سافة  الزراعية  واملدخالت  الزراعي  نتاج  الإ م�ستلزمات  اأ�سعار 

خطر م��س�ع حتدي املياه والت�س�يق وعدم ت�فر  املخاطر الزراعية والأ

ا�ستثمار  خالل  من  جتاوزها  ميكن  التحديات  هذه  الزراعية..  العمالة 

بالزراعة  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام  ردن  الأ ل���ادي  املناخية  امليزة 

�س�اق العاملية خالل ت�سدير املنتجات اإىل  واللتزام مبعايري متطلبات الأ

�س�اق العاملية وت�فري البنية اجلاذبة لال�ستثمار بالقطاع الزراعي. الأ

وي�سري د. اخل�الدة اإىل اأن ال��سع الزراعي على الرغم من كل التحديات 

 %40 ن�سبة  اإىل  و�سل  باخل�سار  فائ�س  ب�ج�د  تتمثل  اإجن��ازات  حقق 

و%50  الف�اكه  من  و%80  املائدة  ببي�س   %100 بن�سبة  اكتفاء  ولدينا 

إن الزراعة تقدم  من احلليب وم�ستقاته و100% من الدواجن وبالتايل فا

ردن لي�ست البرتاء فقط  الكثري يف ظل ظروف حتد عالية جدا فاأعج�بة الأ

ردين. بل واملزارع الأ

د.  يق�ل  الق�مي  ال��ن��اجت  إج��م��ايل  ب��ا ال��زراع��ي  القطاع  م�ساهمة  وح���ل 

رقام ت�سري اإىل اأن م�ساهمة القطاع الزراعي تقدر بح�ايل  اخل�الدة اإن الأ

8.3% من اإجمايل الناجت الق�مي"واأنا اأرى �سخ�سيا اأن هذا الرقم اأقل 

حم�س�ب  اأن��ه  وال�سبب  ال��زراع��ي  للقطاع  الفعلية  امل�ساهمة  من  بكثري 

يف  امل��زارع���ن  ي�ستهلكه  ما  فيه  يدخل  ومل  ال�س�ق  تعامل  اأ�سا�س  على 

ب�سكل مبا�رش من  يباع  اأو ما  اأو ما يخزن  ري��اف كا�ستهالك مبا�رش  الأ

هذه  اأن  اإىل  ���س���اق" اإ�سافة  الأ على  امل��رور  دون  من  امل��زارع��ني  خ��الل 

�سا�سية مثل البعد البيئي من  بعاد الأ احل�سبة مل تاأخذ بعني العتبار الأ

البيئي  الت�ازن  على  واملحافظة  الطبيعية  امل���ارد  على  املحافظة  خالل 

والغطاء النباتي واحلد من خطر الت�سحر ويف البعد الجتماعي مل تراع 

انت�سار  املدينة وا�ستفحال  اإىل  الهجرة  الزراعي باحلد من  القطاع  دور 

ي�سكل�ن  زراعي  عامل  األف   75 وهناك ح�ايل  والبطالة  الفقر  ظاهرتي 

6% من الق�ى العاملة.

وع�دة اإىل املعهد الذي يرى فيه املزارع�ن بارقة اأمل نح� اإحداث تغيري 

إن املعهد كي مي�سي  ب�اقع العملية الزراعية ومعاجلة عرات القطاع فا

يف حتقيق غايته يحتاج اإىل بناء املختربات وم�ساكن للباحثني واملتدربني 

الزراعي  بالقطاع  املخت�سني  الباحثني  دارة وتعيني عدد من  ل��الإ ومبنى 

و�رشاء  مائية  زراعية  ووح��دة  اخل�سار  وتعبئة  لتدريج  وحدة  واإن�ساء 

عدد من البي�ت البال�ستيكية واإن�ساء حمطة لتحلية املياه ومبنى حديث 

قفا�س  بقار وحفر بئر ارت�ازية وا�ستبدال الأ ملزرعة الدواجن وحملب لالأ

اأ�سا�سيا  متطلبا  ت�سكل  الحتياجات  وه��ذه  الدواجن  وح��دة  يف  القدمية 

جلها والتي اأتت  هداف والغايات التي اأ�س�س لأ لعمل املعهد يف حتقيق الأ

من�سجمة مع الت�جه امللكي ال�سامي بدعم القطاع الزراعي.

اجلامعة - ت�ست�سيف اجلامعة العام احلايل 

م���ؤمت��رات وور���س عمل ون��دوات ذات طابع 

حملي وعربي ودويل. 

ح�ل  ندوة  اجلامعة  يف  تعقد  اأن  املقرر  ومن 

درا�سات  لربنامج  ال�سرتاتيجية  الجتاهات 

امل������راأة مب�����س��ارك��ة ���س��خ�����س��ي��ات اأك��ادمي��ي��ة 

و�سيا�سية، وندوة ح�ل اآفاق اأق�سام التاريخ، 

وور�ستا  عمل ح�ل معايري العتماد اخلا�س 

الر�سمية  امل�ؤ�س�سة  ودور  ال��ط��ب،  بكليات 

الدينية يف تعزيز امل�اطنة. 

ك��م��ا ع��ق��د يف ذات ال�����س��ه��ر م����ؤمت���ران ح���ل 

م�����س  ال��ع��الق��ات ال��رتك��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ني الأ

واحل����ا�����رش مب�����س��ارك��ة ���س��ي��ا���س��ي��ني ع��رب 

واأتراك، وم�ؤمتر الف�ساد واآثاره على التنمية 

القت�سادية والجتماعية، ف�سال عن ندوة يف 

وم�قف  التعاوين  التاأمني  واأحكام   �س�رة 

اأردنية العقبة  ال�رشع منها، وملتقى يعقد يف 

ح�ل تبادل عرو�س تدريب طالب اجلامعات 

العربية. 

ويف �سهر اآيار، ت�ست�سيف اجلامعة �سخ�سيات 

اأكادميية ثقافية وعلماء يف الطاقة للم�ساركة 

حتت  ال�ساد�س  ال�طني  الثقايف  امل���ؤمت��ر  يف 

عن�ان )املكان يف الثقافة ال�طنية(، وور�سة 

علمية �ساد�سة مل�ستخدمي ال�سنك�ترون. 

ويف �سهر حزيران، يتداعى اأطباء للم�ساركة 

ال��ث��ال��ث لكلية ط��ب ال���س��ن��ان، يف  يف امل���ؤمت��ر 

ثقافة  ن��دوة ح�ل  ال�سهر  ذات  تعقد يف  وقت 

كلية  يف  الريا�سي  بداعي  الإ وامل�ؤمتر  الفقر، 

م�ؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  الريا�سية  الرتبية 

بداع  لالإ مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

الريا�سي. 

مثقفني  �سم  يف  املقبل  مت�ز  �سهر  يخت�س  و 

الثقافية  امل���دن  جت��رب��ة  ن���دوة  يف  للم�ساركة 

وحماولة الإجابة عن �س�ؤال التنمية، وم�ؤمتر 

اأيل�ل  �سهر  يف  يعقبه  داب،  الآ ح���ار  ح���ل 

والتنمية  التمكني  م�ؤ�س�سة  ح���ل  م���ؤمت��ر 

كافة  م��ن  �سيا�سيني  مب�ساركة  ال�سيا�سية 

طياف.  الأ

�سهر  يف  اجلامعة  يف   يعقد  ال�سدد،  هذا  ويف 

مب�ساركة  م�ؤمتر  واأب���رز  اأه��م  اأول   ت�رشين 

علماء من بينهم 12 حائزا على ن�بل بعن�ان 

�سي�ي للعل�م الكيميائية  وروبي الآ امل�ؤمتر الأ

احلادي ع�رش. 

ال��ع��ام  م��ن  خ����ري  الأ ال��رب��ع  تعقد يف  ذل���ك  اإىل 

احلايل ثالثة م�ؤمترات يف الهند�سة الكيميائية 

والتغذية والفل�سفة وعالقتها بال�سلطة. 
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عاملية  دول  �ست  جانب  اإىل  ردن  الأ اختري   - اجلامعة 

وكالة  من  الدوائية" املم�ل  ال�سفافية  "م�رشوع  لتنفيذ 

الإمناء الربيطانية.

ردن يف �س�ء ما يتمتع به من اإمكانيات  وجاء اختيار الأ

كادميية  عالية امل�ست�ى وخربات مرتاكمة يف اجل�انب الأ

واملنطقة  قليم  الإ م�ست�ى  على  وال�سيدلنية  والطبية 

العربية.

وللتعريف بهذا امل�رشوع العاملي نظمت كلية ال�سيدلة يف 

اجلامعة بال�رشاكة مع جمل�س اإدارة امل�رشوع وجمعية 

ردن واللجنة الطبية حلملة  القت�ساد ال�سيدلين فرع الأ

ال�س�ء  ت�سليط  خاللها  مت  علمية  ندوة  والإح�سان  الرب 

على اأهداف وغايات امل�رشوع واآليات تنفيذه.

واأ�سار عميد الكلية الدكت�ر خالد اأعيده اإىل اهتمام الكلية 

املحلية  ال�سيدلنية  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  مع  بالتعاون 

واملعل�مات  اخل��ربات  تبادل  بهدف  والعاملية  والعربية 

مل�اكبة امل�ستجدات العلمية ال�سيدلنية.

العلمية  البح�ث  �سيدعم  ال��ذي  امل�����رشوع  اأهمية  واأك��د 

ال�سيدلنية خ�س��سًا ما يتعلق بال�سناعات الدوائية.

ال��ع��ام  املن�سق  امل�����رشوع  اإدارة  جمل�س  ع�س�  وق���ال 

للندوة الدكت�ر اإبراهيم العبادي اإن م�رشوع ال�سفافية 

�سا�سية  الأ دوي��ة  الأ و�س�ل  ت�سهيل  اإىل  يهدف  الدوائية 

بني  امل�ساواة  مبداأ  وت�سجيع  املر�سى  من  ملحتاجيها 

دوية لفتًا اإىل اأن مدة تننفيذ  النا�س وحت�سني فعالية الأ

ردن ملدة عامني ويف حال جناح التجربة  امل�رشوع يف الأ

�سيتم التجديد لثماين �سن�ات اإ�سافية.

يف  اي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  �سيحقق  امل�������رشوع  اأن  واأ����س���اف 

علمية  خ��ربات  ت�فري  خالل  من  ردن  الأ يف  جناحه  حال 

وم�سانع  وال�����رشك��ات  وال��ب��اح��ث��ني  للطلبة  �سيدلنية 

ردنية التي حققت ازدهارًا ملح�ظًا على كافة  دوية الأ الأ

�سعدة املحلية والعربية والدولية. الأ

اجله�د  تكاتف  ���رشورة  على  العبادي  الدكت�ر  و�سدد 

اإدارة  جمل�س   اأن  اإىل  لفتًا  امل�رشوع  جن��اح  لأ ال�طنية 

ال�سحة  وزارة  عن  ممثلني  ع�س�يته  يف  ي�سم  امل�رشوع 

اجلامعية  وامل�ست�سفيات  امللكية  الطبية  واخل��دم��ات 

والنقابات املهنية وقطاع ال�سناعات الدوائية ال�طنية.

كادمييني  ومت خالل الندوة التي �سارك فيها عدد من الأ

بحث  وال�سيدلنية  الطبية  القطاعات  عن  ومندوب�ن 

امل�رشوع  تنفيذ مراحل  الندوة وخطط  اآليات  ومناق�سة 

من ج�انب علمية واإدارية ومهنية.

امل�����رشوع  ه���ذا  فيها  ينفذ  ال��ت��ي  ال����دول  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

بريو،  قرغيز�ستان،  غانا،  هي  ردن  الأ اإىل  بالإ�سافة 

الفلبني، اوغندا وزامبيا.

اجلامعـــة تدعـــم م�شــــروع ال�شفافيــــة الدوائيــــة

ندوة ال�سفافية الدوائية

ردنية" دب الكوري م�شابقة يف "الأ كتابة الأ

ال�سفارة  مع  بالتعاون  اجلامعة  نظمت   - اجلامعة 

دب  الك�رية يف عمان امل�سابقة الثانية يف كتابة ونقد الأ

الك�ري.

احمد  الدكت�ر  جنبية  الأ اللغات  كلية  عميد  واأع��رب 

على  ال��ك���ري  للجانب  اجلامعة  تقدير  عن  جمدوبة 

اللغة  تعليم  بكال�ري��س  لربنامج  قدمه  الذي  الدعم 

يعترب ج�رشًا  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال��ك���ري��ة 

ردن وك�ريا. للت�ا�سل ما بني الأ

ب�نغ  "�سني  عمان  يف  الك�ري  ال�سفري  اأ�ساد  ب��دوره 

ردن  كيل" مب�ست�ى عالقات التعاون املتنامية بني الأ

وك�ريا خ�س��سًا يف املجالت التعليمية.

ح�سني  الدكت�ر  �سي�ية  الآ اللغات  ق�سم  رئي�س  ولفت 

ياغي اإىل اأهمية امل�سابقة التي ت�سهم يف زيادة املخزون 

احل�سارة  اأن  اإىل  م�سريًا  الربنامج  لطلبة  اللغ�ي 

إرث تاريخي عريق. والثقافة الك�رية تتميز با

وا�ستمتع احل�س�ر بالعر�س الثقايف الذي قدمه طالب 

اللغة الك�رية فيه ال�سام�ل ن�ري الذي مثل امل��سيقى 

التقليدية الك�رية وعرو�سًا عن حياة �سعراء ك�ريني 

ح�سن  واإ�����رشاء  ال�رشاحنة  منار  الطالبتان  قدمت 

لل�ساعر ك�ون وقدم الطالبان اأحمد النجار واأ�رشف 

عمايرة لل�ساعر "كيم �س� وولز" وعرفت الدكت�ره يل 

�س�ب  ي�  "ج�  بالروائيني  �سري  الأ �سريين  والطالبة 

وكيم ي� ج�نغ".

والدكت�ر  ال��ك���ري  ال�سفري  �سلم  احلفل  نهاية  ويف 

رايا  الطالبة  فح�سلت   ، للفائزين  اجل�ائز  جمدوبة 

اإ���رشاء  والطالبة  وىل  الأ املرتبة  على  ال��ف���از  حممد 

حممد  والطالب  الثانية  املرتبة  على  الع�ران  زيدون 

�سادق الق�ابعة على املرتبة الثالثة يف امل�سابقة.

اجلامعة - تعتزم "اأردنية العقبة" اإن�ساء حديقة نباتية من 

اأن تك�ن ن�اة ملركز علمي وبحثي فريد من ن�عه يف  امل�ؤمل 

املنطقة.

اإن  ال��ع���ران  �س��سن  الدكت�رة  العل�م  كلية  عميدة  وقالت 

على   يعتمد  العلمي  مبفه�مها  النباتية  احلديقة  م�����رشوع 

مع  متاأقلمة  وغذائية  طبية  ومعرفة  م�ثقة  نباتات  زراع��ة 

الطبيعة البيئة واجلغرافية ملدينة العقبة. 

واأ�سافت اأن احلديقة �س�ف تك�ن مركزًا علميًا فريدًا خلدمة 

طالب اجلامعة يف العقبة والباحثني واملهتمني وزوار املدينة 

ردن وخارجه.  من داخل الأ

اإقامة  ي�سمل  امل�����رشوع  إن  ف��ا ال��ع���ران  ال��دك��ت���رة  وبح�سب 

خمترب زراعة اأن�سجة نباتية لتكثري النباتات املراد زراعتها يف 

احلديقة والتي ت�سنف نباتيا ومناخيا باأنها �سبه ا�ست�ائية 

نباتات  زراعة  على  الرتكيز  يتم  بحيث  النمط-  –�س�دانية 
برية خا�سة باملنطقة وذات بعد اقت�سادي وطبي. 

و)الي�رش(  )الزق�م(  زراعتها  يتم  التي  النباتات  بني  ومن 

النبات الطبي والقت�سادي )نخيل الدوم( النبات القت�سادي 

القيمة  العايل  العربي  العلك  )وال�سنط(  بالنقرا�س  املهدد 

مت�طنة  اأخ��رى  نباتات  جانب  اإىل  )وامل�س�اك(  القت�سادية 

مبنطقة  اخلا�سة  البيئية  الظروف  �سمن  ب�سه�لة  وتعي�س 

العقبة ال�ست�ائية. 

على  وربطه  باحلديقة  خا�س  اإلكرتوين  م�قع  اإن�ساء  وتقرر 

لكرتوين - �سمن م�قع كلية العل�م.  م�قع اجلامعة الإ

اإن�شاء حديقة نباتية يف 
العقبة" "اأردنية 

جنبية يتو�سطان احل�سور ال�سفري الكوري وعميد كلية اللغات الأ



� �ضاءات اإ

اجلامعة  م�ست�سفى  ع��ام  مدير  اأع��ل��ن   - اجلامعة 

ح�س����ل  الق�س���اة  الكري����م  عب��د  ال��دك��ت������������ر 

اعتم������اد  جمل�����س  �سه�����ادة  عل���ى  امل�ست�سفى 

امل�ؤ�س�سات ال�سحية ال�طني )HCAC( والذي 

للج���������دة  العاملي���ة  اجلمعي����ة  اإىل  مرجعيته  تع�د 

اأن  م��سحًا   )ISQua( ال�سحية  الرعاي���������ة  يف 

امل�ست�سفى ح�سل على ال�سهادة بعد اأن طبق )443( 

معيارًا من معايري ج�دة اخلدمات املتعلقة باملر�سى 

وبيئة العمل وبعد اأن وفر اأكر من )1028( مرجعًا 

م�ست�ى  تعك�س  التي  ال�سهادة  ه��ذه  منح  يتطلبه 

حت�سني خدمات الرعاية ال�سحية وج�دتها و�سالمة 

املر�سى.

هذه  مثل  على  امل�ست�سفى  ح�س�ل  اأن  اإىل   واأ�سار 

امل�ست�سفى  م�ستقبل  يف  ن�عية  نقلة  يعترب  ال�سهادة 

الطبية وال�سحية والعالجية ب�سكل  ومتّيز خدماته 

على  ال�سامل  التط�ير  اإح���داث  ع��ن  ف�ساًل  خ��ا���س 

رعاية  معايري  �سمن  للمر�سى  املقدمة  اخل��دم��ات 

بالإ�سافة  وعامليًا  دوليًا  ومقب�لة  من�سجمة  �سحية 

مبا  عليها  امل�ستمر  والتح�سني  اخلدمات  تعزيز  اإىل 

دارية. يخدم املر�سى وبيئة العمل الطبية والإ

نائب  م�قع  ي�سغل  ال��ذي  الق�ساة   الدكت�ر   واأكد 

ثالث  ه���  اجلامعة  م�ست�سفى  اأن  اجلامعة  رئي�س 

م�ست�سفى على م�ست�ى ال�طن من حيث عدد ال�رّشة 

البالغة )560( �رشيرًا والذي كان وما زال يف طليعة 

املنظ�مة  اأرك��ان  اأه��م  واأح��د  ال�طنية  امل�ست�سفيات 

ردن. ال�سحية يف الأ

واأو�سح اأن امل�ست�سفى �سارك يف اأبرز واأهم الربامج 

امل�ست�سفيات  كافة  ت�سعى  والتي  وال�طنية  الدولية 

للتف�ق  منه  �سعيًا  �سهاداتها  ونيل  فيها  للم�ساركة 

وحت�����س��ني ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وزي�����ادة ال��ف��ر���س 

والت��سع يف جمال ال�سياحة العالجية.

من  امل�ست�سفى  يف  العاملة  ال��ك���ادر  جه�د   وثمن 

طبية واإدارية ومتري�سية وفنية م�ساندة يف حتقيق 

املعايري املطل�بة من قبل اللجان والهيئات امل�رشفة 

على تلك الربامج وهي هيئات دولية ووطنية حمايدة 

حققها  التي  املعايري  اأب���رز  اإىل  لف��ت��ًا  وم��س�عية 

امل�ست�سفى والتي تتعلق مب�ست�ى الرعاية ال�سحية 

امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ري�����س وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا ودمي���م��ت��ه��ا 

دوية وخدمات  واخلدمات الت�سخي�سية، ا�ستخدام الأ

ال�سيدلة، منع العدوى، اخلدمات امل�ساندة و�سالمة 

دارة  املر�س������ى و�سجالته���م، امل�ارد الب�رشي�������ة، الإ

والقيادة وخدمات التمري�س والتثقيف.

ي�ؤمه  اجلامعة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  ���س��ارة  الإ جت��در 

يراجعه  فيما  �سن�يًا  مري�س  األف    )450( ح���ايل 

�سغال  الإ ن�سبة  اأما  مري�س   )2000( ح�ايل  ي�ميًا 

فهي )75%( وهي من اأعلى الن�سب.

والفنية  الطبية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى   وي�رشف 

م�ظفًا   )2250( ح���ايل  فيه  للمر�سى  داري����ة  والإ

من بينهم ح�ايل )150( اخت�سا�سيًا ا�ست�ساريًا يف 

خمتلف التخ�س�سات ال�سا�سية والفرعية و)500( 

طبيب مقيم وح�ايل )700( ممر�س وممر�سة.

م�شت�شفـــى اجلامعـــة يح�شــل على �شهــادة جملـــ�ص املوؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة 

الوطنيـــة )HCAC( يف جـــودة ومتّيـــز اخلدمــــات

اجلامعة  طلبة  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ج���دد   - اجلامعة 

دع�تهم لإطالق مبادرة طالبية تنبذ العنف اجلامعي 

ردنية.  على م�ست�ى اجلامعات واملعاهد الأ

وطالب�ا اأن تت�ىل زمام املبادرة الحتادات واملجال�س 

الطالبية يف اجلامعات كافة م�ؤكدين �رشورة تكاتف 

للت�سدي  والطالبية  وال�سعبية  الر�سمية  اجله�د 

اأب�سط ق�اعد  فة العنف الطالبي التي تتنافى مع  لآ

ردين ال�احد.  وقيم ومبادئ جمتمعنا الأ

"نح�  ور�سة  اأعمال  يف  مداخالتهم  خالل  واأ�ساروا 

جمتمع خال من العنف" التي نظمتها دائرة الهيئات 

العنف  اأن  اإىل  الطلبة  ���س���ؤون  ع��م��ادة  يف  الطالبية 

املجتمعات  يف  م���ج���دة  ق��دمي��ة  اجتماعية  ظ��اه��رة 

ومنها اجلامعات املتقدمة على امل�ست�ى العاملي. 

و�سدد الطلبة على قد�سية احلرم اجلامعي، معربني 

اأن تظل ���س��اح��ات وق��اع��ات واأروق���ة  اأم��ل��ه��م يف  ع��ن 

ت�س�د  واأن  للعلم  حم��راب��ًا  ومدرجاتها  اجلامعات 

روابط املحبة والتاآخي بني جميع طلبة اجلامعات.

على  الأ املجل�س  يف  ال�طني  الت�جيه  مدير  واأ���س��ار 

املجل�س  دور  اإىل  حراح�سه  �سامل  الدكت�ر  لل�سباب 

بعقيدته  متم�سك  ال�����س��ب��اب  م���ن  ج��ي��ل  تن�سئة  يف 

النهج  تعزيز  على  وقادر  امل�س�ؤولية  بروح  ويتحلى 

حق�ق  واح���رتام  الفكرية  والتعددية  الدميقراطي 

ن�سان.  الإ

اجلامعات  مع  التعاون  يف  املجل�س  روؤي��ة  اإىل  ولفت 

ردنية للق�ساء على م�سكلة العنف الطالبي، م�سريا  الأ

اإىل برامج وا�سرتاتيجيات املجل�س للنه��س بالقطاع 

ال�سبابي الذي ي�سكل رافعة مهمة يف املجتمع وي�سهم 

اأبعادها ال�سيا�سية  يف حتقيق تنمية م�ستدامة بكافة 

والقت�سادية والجتماعية والتعليمية. 

من جهتة قال مندوب ال�رشطة املجتمعية يف مديرية 

امل�ؤ�رشات  اإن  العبادي   ح�سني  الرائد  العام  م��ن  الأ

"ت�سكل )%2(  تدل على اأن ق�سايا العنف الطالبي 

من جمم�ع ح�ادث العنف الجتماعي التي حت�سل 

داخل املجتمع".

الطالبية  الهيئات  دائرة  مدير  باأعمال  القائم  وقال 

يف اجلامعة زياد الغنميني اإن العنف الطالبي بكافة 

الطاقات  يهدم  م�ستهجن  ب�سل�ك  مرتبط  اأ�سكاله 

اغتنام  على  الطلبة  حاثا  ال�سبابية،  ب���داع���ات  والإ

ف��ر���س��ة وج���ده��م يف اجل��ام��ع��ات وال���س��ت��ف��ادة من 

الن�ساطات الالمنهجية التي ت�سهم يف تنمية و�سقل 

�سخ�سية الطالب اجلامعي. 

طلبــــة اجلامعــــــة يجـــــددون الدعــــــوة 

طــــــالق مبـــــادرة نبــــــذ العنــــــف اجلامعـــــــي لإ

نبذ العنف مو�سع اإجماع طلبة اجلامعة



� تتمات

ت�ثيق  اإىل  الرتكية  غ��ازي  جامعة  يف 

ال��ع��الق��ة ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني وال��ت��ع��رف 

العالقات  ط��رف جت��اه  كل  تفكري  على 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم��ن��اق�����س��ة ���س��ك��ل ال��ع��الق��ة 

�س�ء  يف  امل�ستقبلية  العربية  الرتكية 

امل��ت��غ��ريات وم��ن��ح ف��ر���س ل��ك��ل ط��رف 

لت��سيح وحهة نظره.

م��ة  ل��الأ اإن  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت���ر  وق����ال 

اأي�سا  عظيمة  ودوًل  عظيمة  ح�سارة 

حق  دع�ة  على  اأي  النب�ة  على  قامت 

املنعة_  _اي  خال�سة  بع�سبة  مت 

م�ست�سهدا باحلديث ال�رشيف "مابعث 

اهلل نبيا ال يف منعة من ق�مه" ونحن 

حممد  ق���م  كلهم  وامل�سلم�ن  وان��ت��م 

عليه اف�سل ال�سالة والت�سليم.

نقراأ  ه��ل  الكركي  الدكت�ر  وت�ساءل 

واملنعة  احلق  دع���ة  بني  العالقة  هذه 

ون��ط��ل��ق م�����رشوع��ا ه��ائ��ال جل��ام��ع��ة او 

احتادا ا�سالميًا قبل ان ي�سيبنا الهرم 

وال���ه��ن ك��م��ا ه��� ح��ال��ن��ا ال��ي���م على 

دولة  من  الفردي  اجنازنا  من  الرغم 

اإىل ثانية.

كلمته  يف  الكركي  الدكت�ر  وا�ستذكر 

واملثقفني  والعلماء  القادة  من  بع�سا 

الذين  الت��راك  من  ال�سهداء  وق�افل 

كان لهم الف�سل يف احلفاظ على اله�ية 

العربية ومدن ال�سام ويف طليعتها بيت 

املقد�س من امل�ساريع ال�ستعمارية.

الرتكية  غ��ازي  جامعة  رئي�س  واأل��ق��ى 

الدكت�ر ر�سا اإيهان كلمة اأعرب فيها 

اجلامعة  م��ع  بالتعاون  �سعادته  ع��ن 

ردنية لتنظيم هذه التظاهرة العلمية  الأ

التي ت�سكل يف ج�هرها اأهمية خا�سة 

قليمية التي �سهدها  نظرًا للتغريات الإ

خرية. و�سط يف الونه الأ ال�رشق الأ

الرتكية  ال��ث��ق��اف��ة  ت�سابه  ع��ل��ى  واك���د 

جامعة  اه��ت��م��ام  ؤك���دًا  م���� وال��ع��رب��ي��ة 

غازي بت��سيع نطاق التعاون العلمي 

والكادميي مع اجلامعات العربية.

ال��درا���س��ات  معهد  عميد  لفت  ب���دوره 

العليا يف جامعة غازي الدكت�ر ف�زي 

رف��ع��ت اورط����اج اىل ع��م��ق ال��ع��الق��ات 

ردن����ي����ة ال��رتك��ي��ة وال���ت���ي اأر����س���ت  الأ

زي��ارة  منذ  البلدين  قيادتا  ق�اعدها 

الول  اهلل  عبد  امللك  جاللة  له  املغف�ر 

لرتكيا عام 1936.

بتط�ير  غ��ازي  جامعة  اهتمام  واأك���د 

والثقايف  والبحثي  العلمي  ال��ت��ع��اون 

مل�سالح  خدمة  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة  مع 

ردين والرتكي.    ال�سعبني الأ

الدولية  ال��درا���س��ات  كلية  عميد  وق��ال 

حممد  الدكت�ر  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة  يف 

ي��ج�����س��د ق���ة  امل����ؤمت���ر  اإن  م�����س��احل��ة 

ردنية الرتكية ب�جه خا�س  العالقة الأ

وال���ت���ق���دم امل�����س��ط��رد ب���ج��ه ع����ام يف 

العالقات العربية الرتكية يف ال�سن�ات 

املا�سية. 

تق�م على  العالقات  اأن هذه  واأ�ساف 

مرتكزات تاريخية وثقافية وجغرافية 

ت��ف��ر���س ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني ل ���س��ي��م��ا يف 

يعمال  اأن  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ك��ت��الت  ع�����رش 

وغ��رب  اإقليمي  ف�ساء  بناء  يف  �س�يًا 

والدفينة  امل�اد  وفرة  تعززه  اآ�سي�ي 

وامل�ستك�سفة والطاقات الهائلة لديهما 

لتحقيق اجنازات تكاملية يف املجالت 

والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية 

اإىل ت�سافر  اأح�ج ما تك�ن  يف منطقة 

تراك للعمل امل�سرتك  جه�د العرب والأ

واإح�����الل ال���س��ت��ق��رار والزده������ار يف 

املنطقة. 

وتناول امل�ؤمتر الذي ا�ستمر ثالثة اأيام 

رئي�سية  بحث ومناق�سة ثالثة حماور 

عقد  التاريخي  امل��ح���ر  ت��راأ���س  حيث 

الدكت�ر  برئا�سة  وىل  الأ عمل  جل�ستي 

حممد عدنان البخيت والثانية برئا�سة 

الدكت�ر ف�زي اأروطاج اجلل�سة الوىل 

وقدم كل من  الدكت�ر ن�فان ال�س�ارية 

والدكت�ر األطان جتني والدكت�ر نهاد 

اأوراق  �سيدر  فرهاد  والدكت�ر  طا�س 

اأبرزها  مهمة  م�ا�سيع  تتناول  عمل 

على  العثمانية  ���س��الح��ات  الإ ت��اأث��ري 

و�سط ومرحلة تخ�س تركيا  ال�رشق الأ

ردن يف العهد اململ�كي والعثمانية  والأ

اجلديدة وتاأثريها على م�ستقبل عالقة 

ردنية يف  تركيا مع العرب وامل�سادر الأ

ر�سيف العثماين.  الأ

ب�سقيه  الدولية  العالقات  حم���ر  اأم��ا 

فت�سمن  ق��ت�����س��ادي  والإ ال�سيا�سي 

تراأ�س  حيث  عمل  جل�سات  ث��الث  عقد 

ج���ل��ي��دا  ال��دك��ت���ر  وىل  الأ اجل��ل�����س��ة 

اأوج������ال وال��ث��ان��ي��ة ال���دك���ت����ر ح���ازم 

رمي  الثالثة  اجلل�سة  وراأ����س  النا�رش 

بدران وقدم كل من الدكت�ر �سعد اأب� 

دية والدكت�ر غازي ربابعة والدكت�ر 

حممد م�ساحلة والدكت�ر طالب ع��س 

والدكت�ر  �سعيف  فيكان  والدكت�ر 

ج���ل��ي��دا اأوج����ال اب��ح��اث��ًا ودرا���س��ات 

القت�سادي  ال��ع��ام��ل  اأه��م��ي��ة  ت��ن��اول��ت 

ع��ل��ى ح��ا���رش وم�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��الق��ات 

العالقات  خ�س��سًا  الرتكية  العربية 

والنم�  وتركيا  ردن  الأ بني  التجارية 

اإزاء  ت��رك��ي��ا  و�سيا�سة  الق��ت�����س��ادي 

املائي  والبعد  الفل�سطينية  الق�سية 

وحركة  الرتكية  العربية  العالقات  يف 

العمل من املنطقة العربية لرتكيا.

ت�سمن  ال��ذي  الثقايف  املح�ر  ويبحث 

وىل  الأ ت���راأ����س  ع��م��ل  ع��ق��د ج��ل�����س��ت��ي 

الدكت�ر نهاد امل��سى والثانية الدكت�ر 

م��سى يلدز حيث قدم كل من الدكت�ر 

م������س��ى ي��ل��دز وال��دك��ت���ر ن���رال��دي��ن 

ج�يز والدكت�ر �سالح جرار وكلهان 

ترك اأوراق عمل تناولت ق�سايا بارزة 

ابرزها  العربية  الرتكية  العالقات  يف 

التفاعل بني اللغتني العربية والرتكية 

واآثار اللغة الرتكية يف اللغة العربية. 

 من ج��ان��ب��ه اع����رب رئ��ي�����س ال�����زراء 

����س���ب���ق ال��ع��ني ال���دك���ت����ر م��ع��روف  الأ

ف��ك��ار  الأ  " م��ن  التخل�س  اإىل  البخيت 

ج��ي��ال  الأ ل���دى  واخل��اط��ئ��ة"  امل�سبقة 

ال�����س��اب��ة ح�����ل ال���ع���الق���ات ال��ع��رب��ي��ة 

الرتكية. 

للم�ؤمتر  اخلتامية  اجلل�سة  يف  وق��ال 

التي ترا�سها وزير التنمية ال�سيا�سية 

ما�سة  احل��اج��ة  اإن  املعايطة،  م��سى 

هذه  تاريخ  لتقييم  جادة  لب"حماولت 

م�ستقبل   مالمح  لتحديد  العالقات" 

اأن"  املطل�ب  واأن   ت���راك  والأ العرب 

يك�ن بخط�ط عقالنية ووا�سحة".    

 " وج�د  اىل  البخيت    ولفت الدكت�ر 

لت�سكيل  تركيا  تاريخية" اأم��ام  حلظة 

العالقات  لبحث  ا�سرتاتيجي  مفه�م 

مع العرب، م�سريا اىل اأن اأنقرة جلاأت 

تك�ن  بها   خ��ا���س  ف�����س��اء  خ��ل��ق  اىل 

�سعيها  مع  يتناق�س  ول  مركزه  هي 

وروبي  عرب  لالن�سمام اإىل الحتاد الأ

اإنهاء م�ساكلها مع جريانها والتعامل 

الثنائي مع كل دولة عربية على حدة 

والت�جه اىل ال�سع�ب العربية مبا�رشة 

نظمة العربية".  من ف�ق روؤو�س الأ

يف ه��ذا ال�����س��دد، اأك���د ال��دك��ت���ر خالد 

ردنية  الأ اجلامعة   ا�ستعداد  الكركي 

عادة قراءة تاريخ العالقات العربية  لإ

وواعية  دقيقة  مراجعة  "يف  الرتكية 

متطلعة نح� م�ستقبل م�رشق".

واأع���ل���ن ال��دك��ت���ر ال��ك��رك��ي ع��ن فتح 

تراك  اأمام الطلبة الأ اأب�ابها  اجلامعة 

لتاأ�سي�س مرحلة جديدة من العالقات. 

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����س���ار رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 

اأيهان  ر�سا  الدكت�ر  الرتكية  غ��ازي 

خاللها  م��ن  ميكن  التي  ال��ع���ام��ل  اىل 

دور  على  الرتكيز  عرب  العالقات  دفع 

اجلامعات و التبادل التجاري وتن�سيط 

احلركة ال�سياحية بني البلدين.

ع��م��ي��د كلية  ت��ال  امل����ؤمت���ر،  ويف خ��ت��ام 

ال��درا���س��ات ال��دول��ي��ة ال��دك��ت���ر حممد 

اأكد  ال��ذي  اخلتامي  البيان  م�ساحله 

ال�س�ؤون  يف  التدخل  "ع��دم  ����رشورة 

يحفظ  ومب��ا  ط��رف  ك��ل  م��ن  الداخلية 

وتعزيز  و���س��ي��ادت��ه،  اإق��ل��ي��م��ه  وح���دة 

ال����ت����ع����اون ال����رتك����ي يف جم�����ال ح��ل 

قليم".  اخلالفات اأو النزاعات يف الإ

كما اأو�سى  البيان ب�رشورة" ال�سعي 

الع�سكري  ن��ف��اق  الإ خلف�س  امل�سرتك 

و���س��م��ان ع����دم ت���اأث���ريه ع��ل��ى ال��ن��م��� 

وحت�ل  املنطقة،  لبلدان  القت�سادي 

املنطقة لتك�ن خالية من اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل مبا فيها ال�سالح الن�وي".

واأي�������د البي��������ان دع��������������������ة الدكت�ر 

الكركي  اإىل اإقام�������������ة مرك�����ز للح�ار 

– ال��رتك��ي، ودع���ا اىل خلق  ال��ع��رب��ي 

تركيا  بني  القت�سادي  للتكامل  هيئة 

جمال  يف  لالنفتاح  العربية  واملنطقة 

ال�ستثمار. 

خ�����رية �س�ر  وت��ن��اول��ت اجل��ل�����س��ة الأ

ردن  الأ اأه��ل  عامية  يف  الرتكي  التاأثري 

�سالح  الدكت�ر  لها  عر�س  وفل�سطني 

جرار الذي اأكد اأن " مدى التاأثري هذا 

يعك�س الدللت التاريخية وال�جدانية 

ومدى  واملتاأثرة  امل�ؤثرة  متني  الأ بني 

ما �سهدته الثقافتان العربية والرتكية 

من تفاعل". 

وقال :" ل� كان امل�ؤثر �سلبيا لرف�سه 

ال�جدان ال�سعبي �رشيعا".

مذكرة  امل���ؤمت��ر  هام�س  على  ووق��ع��ت 

غ��ازي  وجامعة  ردن��ي��ة  الأ ب��ني  تفاهم 

الهيئة  اأع�ساء  لتبادل  ت�ؤطر  الرتكية 

ال��ت��دري�����س��ي��ة و ال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ني 

م�سرتكة  بحثية  م�����س��اري��ع  واإج�����راء 

وتبادل البحاث و املن�س�رات والكتب 

والدوريات ونتائج الدرا�سات العلمية 

بني اجلانبني. 

م�ؤمتر العالقات الرتكية العربية

جيال ال�شابة فكار امل�شبقة بني الأ البخيت: يجب التخل�ص من الأ
الكركي: ل بد من اإعادة قراءة تاريخ العالقة الرتكية العربية نحو م�شتقبل م�شرق



� تتمات

تعالج  لك�نها  امل�سلم  اإليها  يحتاج  التي  املعامالت  من 

م�ر القت�سادية والجتماعية. الكثري من الأ

 الدكتور عبد ال�سالم العبادي

�سالمية  وقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ واأ�سار وزير الأ

امل�ؤمتر  اإىل م��س�عات  العبادي  ال�سالم  الدكت�ر عبد 

حكام ال�رشعية للتاأمني التعاوين وتاأكيد  الذي تناول الأ

البديل  واإيجاد  امل�سلمني  بني  والتكافل  التعاون  مبداأ 

خرى من التاأمني. ن�اع الأ �سالمي لالأ الإ

 الدكتور حممد املجايل

يف  املجايل  حممد  الدكت�ر  ال�رشيعة  كلية  عميد  وق��ال 

كلمة األقاها نيابة عن رئي�س اجلامعة اأن هذا امل��س�ع 

وم�ؤ�س�سات  اأف��رادًا  م��ة  الأ م�سالح  اأم���ر  من  الفرعي 

وواقعيته  ت�رشيعاته  ودق��ة  الدين  �سم�لية  على  دليل 

ورد على اأولئك املنتق�سني من حقيقة الدين واملتهمني 

ع��ن رك��ب احل�سارة مق�رش يف  دي��ن خمتلف  ب��اأن��ه  ل��ه 

حاجات النا�س اأو مقت�رش على طق��س العبادة.

اأوىل  من  وهم  نبياء  الأ ورث��ة  هم  العلماء  اأن  واأ�ساف 

مر وهم اأكر الفئات مرجعية وثقة من قبل النا�س  الأ

مع  ويتعامل�ن  ال�رشيعة  يحمل�ن  نهم  لأ اإل  ذاك  وما 

عل�م ال�حي فهم اأحرى بقيادة الفكر وت�جيه الراأي 

م�سكالتهم  يتح�س�س�ن  بحياتهم  النا�س  وتب�سري 

وم�ا�سع اخللل يف �س�ؤونهم.

ال�سفري عبد اهلل عامل

يف  ال�سيا�سية  لل�س�ؤون  امل�ساعد  العام  م��ني  الأ واألقى 

كلمة  عامل  اهلل  عبد  ال�سفري  �سالمي  الإ امل�ؤمتر  منظمة 

اقت�ساد  اإن  فيها  قال  للمنظمة  العام  مني  الأ نيابة عن 

يف  الن�سهار  اإىل  دفعت  �سالمية  الإ وال�سع�ب  ال��دول 

ومتط�رة  جديدة  جمالت  ودخ���ل  العاملي  القت�ساد 

للمعامالت  واملتالحقة  ال�رشيعة  التط�رات  اأفرزتها 

التجارية والقت�سادية.

واأ�ساف واأمام تفاقم خماطر اخل�سائر التي قد تنتج 

�رشار التي حتدث من جراء الع�امل الطبيعية  عن الأ

كاجلفاف وال�سي�ل واحلرائق وال�رشقة بات �رشوريًا 

اأو  التجارية  ال�رشكة  والتاجر و�ساحب  املزارع  على 

ال�سناعية اللج�ء اإىل و�سائل التامني على املخاطر.

وح�س  التكافل  �رشع  �سالمي  الإ الدين  اأن  اإىل  ولفت 

التجاري  للتاأمني  خ��الف��ًا  والتعا�سد  ال��ت��ع��اون  على 

التقليدي الرب�ي واأجاز الفقهاء كل و�سائل التنا�رش 

ال�رشعية  املحرمات  من  خالية  تك�ن  اأن  ���رشط  على 

واأباح�ا التامني التعاوين.

 الدكتور عبد احلميد الهرامة

وال��ع��ل���م  للرتبية  ���س��الم��ي��ة  الإ املنظمة  كلمة  واأل��ق��ى 

الهرامة  احلميد  عبد  الدكت�ر  )اي�سي�سك�(  والثقافة 

زمة املالية العاملية احلالية اأثبتت  اأ�سار فيها اإىل اأن الأ

م��دى خ��ط���رة امل��ع��ام��الت ال��رب���ي��ة واأك����دت احلكمة 

�سالم. ال�سامية من حترميها يف الإ

للتاأمني  البديلة  التعاوين  التاأمني  فكرة  اأن  واأ�ساف 

التجاري حتتاج اإىل مزيد من الدرا�سة والت��سيح.

 الدكتور العيا�سي فداد

والتدريب  للبح�ث  �سالمي  الإ املعهد  يف  الباحث  وقال 

ال�سادرة  املالية  التقارير  اإن  فداد   العيا�سي  الدكت�ر 

حجم  يف  ارت��ف��اع��ًا  تت�قع  الت�سنيف  م�ؤ�س�سات  ع��ن 

�سناعة التكافل خ�س��سًا يف ال�س�ق اخلليجية.

هذا  من���  اإىل  ت�سري  التقارير  إن  ف��ا –ل��ف��داد-  ووف��ق��ًا 

خرية  القطاع مبعدل �سن�ي بلغ 20% يف ال�سن�ات الأ

واأن حجم ال�س�ق �سي�سل اإىل 4.7 مليار دولر بحل�ل 

عام 2015 مقارنة بنح� مليار دولر يف عام 2008.

الدكتور اأحمد عبد اللطيف

جممع  يف  والبح�ث  ال��درا���س��ات  اإدارة  مدير  و���س��دد 

�سالمي الدويل الدكت�ر اأحمد عبداللطيف على  الفقه الإ

�رشورة التعامل بالتاأمني التعاوين بالطرق ال�رشعية 

التحايل وال�س�رية وان يك�ن  بعيدًا على  ال�سحيحة 

بال�س�ابط  مب�سائله  يتعلق  م��ا  �سبط  ال����الزم  م��ن 

ال�رشعية من خالل قرار جممعي جامع مانع ي��سح 

حكم ال�رشع احلنيف.

عمل  اأوراق  اأي���ام  ث��الث��ة  م���دار  على  امل���ؤمت��ر  وناق�س 

تناولت ا�ستعرا�س اجله�د ال�سابقة يف جمالت البحث 

ال��سع  وا�ستعرا�س  التعاوين  التامني  م��س�ع  يف 

ال��ت��اأم��ني  وم��ف��ه���م  لل�سناعة  والق��ت�����س��ادي  امل��ه��ن��ي 

التعاوين واللتزام بالتربع يف التاأمني التعاوين وحكم 

التاأمني التجاري.

وبحث امل�ؤمتر امل�سكالت التي ت�اجه التاأمني التعاوين 

�رشكات  على  ال�رشعية   والرقابة  القان�نية  �سيما  ل 

التاأمني وت�رشيعات التاأمني التعاوين واأن�اعه والدور 

التنم�ي ل�رشكات التامني التعاوين.

اأعماله عدد من  �سارك يف  الذي  امل�ؤمتر  افتتاح  ح�رش 

�سالمية  والإ العربية  ال��دول  من  والكادميني  العلماء 

وعدد  هليل  احمد  الدكت�ر  الق�ساة  قا�سي  �سماحة 

من عمداء الكليات واأع�ساء هيئة التدري�س وجمع من 

�سالمي.  رجال الدين الإ

اإن  املجايل  حممد  الدكت�ر  ال�رشيعة  كلية  عميد  وقال 

التاأمني  مبفه�م  تتعلق  م��س�عات  ناق�س  امل���ؤمت��ر 

اأه��داف��ه  ق����ال   �سحفية  ت�����رشي��ح��ات  ويف  ال��ت��ع��اوين 

التجاري مبا  التاأمني  وبني  بينه  والفروق  واجل�امع 

ي�سمل التكييف ال�رشعي واللتزام بالتربع يف التامني 

القان�نية  وال��ن���اح��ي  ال�رشعية  ���س�����س  الأ ال��ت��ع��اوين 

درا�سة  مع  التجاري  التاأمني  حكم  بحث  اإىل  اإ�سافة 

م�ساألة التاأمني التجاري بني اخل�سخ�سة والتاأميم.

امل�سكالت  تناولت  درا���س��ات  بحث  مت  اأن���ه  واأ���س��اف 

التي ت���اج��ه ���رشك��ات ال��ت��اأم��ني ال��ت��ع��اوين مب��ا ي�سمل 

"العجز  القت�سادية  والتحديات  القان�نية  امل�سكالت 

�سناعة  ت�اجه  التي  العملية  التع�ي�سات"  دفع  عن 

التاأمني التعاوين للبقاء والنم� واملناف�سة بفاعلية مع 

ال�رشكات الكربى التقليدية".

التي  �سيما  ل  مهمة  م�ا�سيع  على  امل���ؤمت��ر  ورك���ز 

تتعلق بالرقابة ال�رشعية على �رشكات التاأمني وتناول 

التاأمني  �رشكات  على  ال�رشعية  الرقابة  دور  ت��سيح 

التاأمني  عمليات  على  ال�رشعي  والتدقيق  ال��ت��ع��اون 

والفتاوى التي ت�سدرها هيئات الرقابة ال�رشعية.

التامني  ت�رشيعات  اإىل  امل�ؤمتر  يف  امل�سارك�ن  وتطرق 

التعاوين  التاأمني  واأن���اع  ووثائقه  وع���ده  التعاوين 

واحلق  وال�سيارات  احلياة  على  التاأمني  ت�سمل  التي 

التع�ي�سي واجلهة امل�ستفيدة يف التاأمني على احلياة.

اخلمر وهذه مبجم�عها جرائم تخل يف اأمن املجتمع وتعمل على تفتته ووهنه.

فتاء العام تعمل على تعزيز امل�اطنة لدى الفرد من خالل  ت�حيد  واأ�ساف اأن دائرة الإ

يف  العلمي  املنهج  ال��دائ��رة  تعتمد  حيث  فيها  وال���س��ط��راب  الت�سليل  ومنع  الفت�ى 

ئمة من  دلة ال�رشعية من امل�سادر املعتمدة واأق�ال الأ اإ�سدار الفتاوى امل�ستندة اإىل الأ

حكام على  العلماء امل�ثقني بعيدًا عن اخلالف والتطرف والت�سدد والبعد عن بناء الأ

�ساعات. الإ

بني  ومفاعلة  م�ساركة  امل�اطنة  اإن  املجايل  حممد  الدكت�ر  ال�رشيعة  كلية  عميد  وقال 

�ستى  جن�سيات  من  باأطياف  ن�ساأت  ردنية  الأ الدولة  اأن  اإىل  م�سريًا  ووطنه  ن�سان  الإ

وتركيا  وال��ع��راق  واجل��زي��رة  و�س�ريا  ولبنان  فل�سطني  من  اأ���س���ل  فيه  واجتمعت 

واأرمينيا  والب��سنة  وداغ�ستان  بخارى   و  واملغرب    ك��راد  والأ وال�سي�سان  والق�قاز 

ردنية. وىل للدولة الأ و�سهرهم انتماوؤهم لرتاب هذا ال�طن يف رحلة البناء الأ

يعيق  ل  ال�سحيح  الدين مبفه�مه  واأن  من  الأ م�سكل جل�انب من  الدين  اأن  واأ�ساف 

العتداء  لتحرمي  �رشف  ميثاق  اإىل  داعيًا  ن�ساين  الإ الرقي  على  الباعث  ه�  بل  التقدم 

ثار املرتتبة على ذلك كاجلل�ة. والثاأر والقتل الع�س�ائي والآ

العلم  ع��ن  ال��ك��رمي تتحدث  ال��ق��راآن  اآي���ات  �سد�س  إن  ف��ا امل��ج��ايل-  –ال��دك��ت���ر  وبح�سب 

يات  الآ ومئات  باأنبيائها  وعالقتها  مم  الأ جتارب  عن  ق�س�س  القراآن  وثلث  ومظاهره 

خالق واملعاين ال�سامية. تدع� اإىل الأ

رث�ذك�سي  الأ املجل�س  رئي�س  امل�سيحية  �سالمية  الإ للهيئة  امل�سارك  العام  مني  الأ ولفت 

ردن وفل�سطني الدكت�ر روؤوف اأب� جابر اإىل اأن التعددية الدينية م�سدر اعتزاز  يف الأ

و�سيادتها  جمتمعها  وح��دة  على  املحافظة  اإىل  العربية  ال��دول  داعيًا  العربية  متنا  لأ

ال�طنية عن طريق التكامل بني اأبناء ال�سعب ال�احد.

وقال اإن التاريخ العربي مليء باحل�ادث التي ظهرت فيها الق�ة الكامنة يف م�اطنة 

كرية ال�ساحقة  العرب امل�سيحيني وولئهم وانتمائهم لل�طن رغم اختالف الدين مع الأ

مني العام ل�زارة الوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات  من م�اطنيهم. وا�ستعر�س م�ساعد الأ

ال�سالمية ل�س�ؤون الدع�ة والت�جيه ال�سالمي الدكت�ر عبدالرحمن ابداح ماتق�م به 

ال�زارة يف مت�سك الفرد به�يته ال�طنية وقال ان ال�زارة تق�م بالدع�ة اىل ال�حدة 

ال�طنية واحرتام ق�اعد احلكم الر�سيد واحرتام العمل والنتاج والدع�ة اىل الرحمة 

خر وتقبل الراأي. وتربية البناء على اخللق الق�مي واحرتام الآ

ال�سحة  مفاهيم  وت��سيح  العام  املال  على  املحافظة  اإىل  تدع�  ال�زارة   اأن   واأ�ساف 

املرورية  والت�عية  وامل�سكرات  املخدرات  وبيان خطر  اإ�سالمي  منظ�ر  من  الإجنابية 

�رش العفيفة. وم�ساعدة الأ

فتاء يف  الإ وق��اف ودوائ��ر  الأ فيها ممثل�ن عن وزارة  �سارك  التي  ال�ر�سة  ومت خالل 

ووزارة  ردنية  الأ والكنائ�س  املدين  والدفاع  العام  م��ن  والأ ردنية  الأ امل�سلحة  الق�ات 

ردنية  ذاعة والتلفزي�ن وكليات ال�رشيعة يف اجلامعات الأ الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة الإ

العمل  نح�  واملجتمعات  ف��راد  الأ ت�جيه  يف  الدينية  امل�ؤ�س�سات  دور   ومناق�سة  بحث 

املنتج والرتباط بال�طن والعمل من اجل رفعته وتقدمه.

وقاف  علماء يناق�شون التاأمني التعاوين وموقف ال�شريعة ال�شالمية منه  مب�شاركة وزير الأ

ردنية  قيادات اإ�شالمية وم�شيحية تدعو اإىل تعزيز قيم املواطنة ال�شاحلة يف �شيافة الأ
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اجلامعة - �سدرت الطبعة الثانية 

عن عمادة البحث العلمي باجلامعة 

بني  مرج  ناحية  مف�سل  دفرت  من 

التي  ول�احقها  وت�ابعها  عامر 

باي. ط��ره  م��ري  الأ عهدة  يف   كانت 

�سنة  ه����  ال���دف���رت  ه���ذا   وتاريخ 

للدفرت  وق���دم  945ه��������/1538م 

ب��درا���س��ة واف��ي��ة ك��ل م��ن الدكت�ر 

والدكت�ر  البخيت  عدنان  حممد 

ن�����ف����ان رج�����ا ال���������س�����اري����ة م��ن 

جل��ن��ة ت���اري���خ ب���الد ال�����س��ام. كما 

اإىل  ال���ع���ث���م���اين  ال���ن�������س  ت���رج���م���ا 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ع ال�����رشوح��ات 

ال��ن�����س  وزودا  ي�������س���اح���ي���ة  الإ

 ب��اخل��رائ��ط وال��ف��ه��ار���س ال��الزم��ة.

تعداد  يف  الن�س  ه��ذا  قيمة  وتنبع 

واملرافق  وامل��زارع  القرى  اأ�سماء 

���رشة  الأ ه��ذه  عهدة  يف  كانت  التي 

-1480 بني  ما  وحكمت  العربية 

اإحدى  القرى  1677م، وبلغ عدد 

وثمانني قرية ومائة و�ست وثالثني 

 م��زرع��ة م���زع��ة يف ���س��ب��ع ن�����اٍح. 

�رشة زعيمة اجلناح  وكانت هذه الأ

مع  ندية  على  فل�سطني  يف  اليمني 

بقيادة  ال��درزي��ة  املعنية  �����رشة  الأ

مري فخر الدين املعني،  وت�سهم  الأ

يف  الدفرت  هذا  ي�فرها  التي  املادة 

فهم تاريخ منطقة مرج بني عامر 

ردن يف العهد اململ�كي  و�سمايل الأ

العثماين، من حيث  ومطلع العهد 

���رش  والأ الع�سائر  اأ�سماء  معرفة 

التي  ال��ر���س���م  واأن������اع  املحلية 

كانت جتبى مع بيان قيمتها، كما 

ت��س���ح للق��ارئ اأ�سم�������اء املرافق 

اإىل  وم��ا  وامل��ط��اح��ن  املعا�رش  م��ن 

ذل������ك.

�شدور دفرت مف�شل ناحية مرج بني عامر �شنة 945هـ/1538م

اجلامعة - �سدر عن عمادة البحث 

ول من   العلمي يف اجلامعة العدد الأ

املجلد ال�سابع والثالثني من جملة 

ن�ساني������ة  الإ العل�م  يف  درا�سات  

ي��راأ���س  وال��ت��ي  والإجتماعي�������ة  

كتانة. ؤاد  ف���� الدكت�ر   حتريرها  

العدد على جمم�عة من   وا�ستمل 

ال��درا���س��ات وال��ب��ح���ث يف جم��ال 

والإجتماعية   ن�سانية  الإ العل�م 

باللغتني العربية والإجنليزية.

بحثا  ح��م��زة  �سفيق  ؤي��د  م��� ق���دم 

ال�سلبية  ال���ت���اأث���ريات   " ب��ع��ن���ان 

ي���ج���اب���ي���ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة  والإ

امل�رشحي  الفن  خ�س��سية  على 

الإ�ساءة مثال".

ب��ح��ث��ا  حميالن   م���ن���ى  وق����دم����ت 

ال�رشد  اإ�سرتاتيجيات   " بعن�ان 

يف رواية زهرة عمر ) اخلروج من 

�س��رشوقة( ودللتها.

ال�رشعة   ابراهيم فاع�ر  كما قدم 

ح����رار  الأ " ح���زب  ب��ع��ن���ان  بحثا 

بني  ال�سيا�سي  ودوره  احلجازي 

عامي ) 1935-1928(.

الق�ساة   اأح��م��د  حم��م��د  وت���ن���اول 

"�س�رة املراأة يف الرواية والق�سة 
ردن���ي���ة". الأ الن�س�ية   الق�سرية 

ال�سم�ر  ع��م��اد  بحث  ج��اء  بينما 

ال���ت�������س����ف  " اأث��������ر  ب����ع����ن�����ان 

حم�����م������د". ح�����ي�����در  ����س���ع���ر   يف 

ك���ذل���ك ق���دم���ت ���س��م��ي��ة ���س��ل��ي��م��ان 

ال�س������اب����ك������������ة  بحث����ا بعن�����ان 

العربية  الرواية  يف  "الب�ليف�نية 
»ي��سف القعيد من�ذجا«".

وق��������ام ع�����ب�����داهلل ع���ن���رب ب��ت��ق��دمي 

" امل���ن���اه���ج  ب�����ع�����ن������ان  ب����ح����ث 

الن�سية". وال��ن��ظ��ري��ات   النقدية 

و�سلط اأمين طالل ي��سف ال�س�ء 

" ق���راءة يف حت���لت نظرية  على 

من الإ�رشائيلي بعد حرب لبنان  الأ

الثانية 2008-2006".

ك��م��ا وق����دم ح�����س��ني اأح���م���د بحثا 

بعن�ان " الع�امل امل�ؤثرة يف عدد 

الل�اتي  للن�ساء  املنجبني  طفال  الأ

ال�����زواج يف خميمات  ل��ه��ن  ���س��ب��ق 

حمافظة نابل�س".

مرنب  م��ع��ج��ب  ف��ه��د  قدم   كذلك  

" لغة  ب��ع��ن���ان  ب��ح��ث��ا  ال��ع��ت��ي��ب��ي 

ؤي��د حمزة  ال��ع��ق��ل". ك��م��ا ق���دم م���

�ستان�سالف�سكي  ب��ع��ن���ان"  بحثا 

بني املعاي�سة وال�ستعرا�س".

بحثا  فار�س  حمم�د  ع��زت  وق��دم 

بعن�ان" ر�سالة طاهر بن احل�سني 

ن�سية  درا���س��ة  اهلل  عبد  ول���ده  اىل 

حتليلية".

ك��م��ا وق�����دم ع����الء ال���دي���ن اح��م��د 

الزمن  بعن�ان"  بحثا  الغرايبة  

ال��ن��ح���ي يف)م���ق���ام ال��ي��ا���س��م��ني( 

خلالد الكركي درا�سة يف الرتكيب 

والدللة".

الرب�سي  برنارد  اإيزابيل  وقدمت 

ب��ع��ن���ان" امل��دي��ن��ة ف�ساء  ب��ح��ث��ا 

عامي  بني  املف�سل  اي�سن�ز   ج��ان 

."2003-1979

وق����دم ���س��الح ح���م���دان ال��ل���زي 

وحم���م���د م��ط��ل��ق احل����دي����د ب��ح��ث��ا 

ب���ع���ن����ان" ر����س���ا ال��ع��ائ��دي��ن عن 

املقدمة يف خميم جمعية  اخلدمات 

خ��الل  ردين  الأ ح���م���ر  الأ ال���ه���الل 

حرب اخلليج الثالثة".

ك����ذل����ك ق������دم ت����ف���ي���ق ي������س��ف 

بحثا ب��ع��ن���ان" رواي���ة دي��ان��ا اب� 

جابر"الهالل" كرواية من وجهة 

نظر ما بعد احلادثة".

بحثا  املجايل   ���س��ح��ر  وق���دم���ت 

بعن�ان" م�ساهمة العرب امل�سلمني 

ندل�س: يف تط�ير الزراعة يف الأ

 129-407ه�/746-1016م". 

ك��م��ا ق��دم��ت ���س��ب��اح ع��ب��د ال��ك��رمي 

درا���س��ة  ب��ع��ن���ان"  بحثا  عي�س�ي 

ناي  �سهاب  الكاتبة  عمال  لأ نقدية 

بعد  ما  نظرية  �س�ء  يف  لليافعني 

ال�ستعمار".

ن�شانية والجتماعية عدد جديد من جملة درا�شات يف العلوم الإ
اجتماعيات ،،،

تعيينات

البطيخي  اأن����ر  الدكت�ر  تعيني  ُع��ي��د  اأ

را���س��ي وامل��ي��اه  الأ اأ���س��ت��اذًا يف ق�سم 

والبيئة يف كلية الزراعة.

ترقيات 

حمم�د  م�سطفى  الدكت�ر  ترقية  متت 

رتبة  اىل  العل�م  كلية  م��ن  القي�سي 

اأ�ستاذ م�سارك.

مت���ت ت��رق��ي��ة ال���دك���ت����رة ام����ل حممد 

رتبة  اىل  العل�م  كلية  من  العاب�دي 

اأ�ستاذ م�سارك.

ترفيعات

من  اخلطيب  وف��اء  ال�سيدة  ترفيغ  مت 

عمادة البحث العلمي اإىل الفئة )ب( 

وىل. من الدرجة الأ

تعاز

وال���دة  ت��ع��اىل  اهلل  رح��م��ة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت 

من  ال��ك��ردي  حمم�د  اأمينة  ال�سيدة 

كلية العل�م.


