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 لجنة لتعیین أوائل خریجي الجامعات األردنیة
 

خلف الھمیسات انھ سیتم تشكیل لجنة من دیوان الخدمة المدنیة .كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة د
لتي سیتم اعتمادھا لتعیین ووزارة تطویر القطاع العام برئاسة امین عام الدیوان لغایات اقرار االلیة ا

اوائل خریجي افواج الجامعات االردنیة في الجھاز الحكومي، تزامنا مع صدور جدول تشكیالت 
 .من تعلیمات االختیار والتعیین الجدیدة) 45(، استنادا الحكام الماده 2017الوظائف الحكومیة لعام

 
المطلوبة من تخصصات وسنوات ویتوقع ان تجتمع اللجنة االسبوع الحالي القرار المواصفات 
 .التخرج التي سیتم اعتمادھا وبحسب احتیاجات الوزارات المختلفة

 
ً بحد اقصى سنویا وبعد صدور ) 150(من التعلیمات بان یتم تخصیص ) 45(وتنص الماده  شاغرا

جدول تشكیالت الوظائف لتعیین اوائل االفواج الجامعیة من خریجي الجامعات االردنیة من حملة 
ھادة البكالوریوس من مختلف التخصصات وسنوات التخرج التي یحتاجھا الجھاز الحكومي، والتي ش

یتم تحدیدھا من قبل اللجنة المشكلة لھذه الغایة وبمشاركة مندوب وزارة تطویر القطاع العام 
لى الفئة وبالتنسیق مع الدوائر الحكومیة وفقا الحتیاجاتھا والتي یتوفر لدیھا وظائف شاغرة للتعیین ع

 .االولى
 

لرفد الجھاز الحكومي بالكوادر البشریة المؤھلة  2016وبین الھمیسات ان ھذه الخطوة بدئ بھا عام 
والمتمیزة كمبادرة من وزارة تطویر القطاع العام وان كان الدیوان سبق لھ وضمن اسس التعیین في 

ز الحكومي بكفاءات شابة، بتعیین اوائل الجامعات ضمن نسب معینة بھدف رفد الجھا 1987سنھ 
وقد، قام دیوان الخدمة المدنیة برفع توصیة لمجلس الخدمة المدنیة العتماد مبادرة وزارة تطویر 
القطاع العام، وتقنین ھذا االجراء ضمن تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین في الوظائف الحكومیة، 

ي الجامعات االردنیة في القطاع بحیث یتم سنویا تخصیص شواغر لھذه الفئة المتمیزة من خریج
  .العام

 شؤون جامعیة ومحلیة

  2: صالرأي 
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 تعلن عن أماكن تصدیق الشھادات" التعلیم العالي"
 
اذ إجراءات تقلل من المركزیة من خالل مكاتب بدأت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي باتخ  

المستشارین الثقافیین في الجامعات األردنیة ضمن سلسلة من اإلجراءات التي تساعد المواطنین 
 .إلنجاز معامالتھم بالسرعة والجھد والوقت وضمن أقرب محطة ألماكن سكنھم

 
ادرة عن الجامعات األردنیة أنھ واعلنت الوزارة للطلبة الراغبین بتصدیق شھاداتھم ووثائقھم الص

بإمكانھم تصدیقھا من مكاتب المستشارین الثقافیین التابعین للوزارة في الجامعات األردنیة، وتتم 
عملیة تصدیق الشھادات والوثائق الجدیدة والقدیمة الصادرة عن الجامعات األردنیة الرسمیة وكذلك 

والتي تم تصدیقھا سابقا من مركز الوزارة ومن الشھادات والوثائق الصادرة عن الجامعات الخاصة 
خالل مكاتب المستشارین الثقافیین في الجامعة األردنیة، والیرموك، والبلقاء التطبیقیة والعلوم 
والتكنولوجیا والھاشمیة، وآل البیت، ومؤتة، والطفیلة التقنیة، والحسین بن طالل، ومكتب تصدیق 

  .لعقبةالشھادات في الجامعة األردنیة فرع ا
   

  6: صالدستور  - بترا  –عمون 
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 عضو ھیئة تدریس 29تنھي خدمات " البلقاء"
 

عضو ھیئة  ٢٩ان انھاء خدمات « قال الناطق االعالمي لجامعة البلقاء التطبیقیة احمد المناصیر 
ان برتبة استاذ مساعد جاء تنفیذا الحكام النظام الذي ینص على  ٢برتبة مدرس و ٢٧تدریس منھم 

خدمة عضو الھیئة التدریسیة تنتھي حكما اذا عین برتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك بموجب احكام 
 .«ھذا النظام ولم یُثبّت خالل ثماني سنوات من تاریخ تعیینھ 

 
واوضح المناصیر ان قرار مجلس عمداء الجامعة بتكلیف رئیس الجامعة بإبالغ أعضاء الھیئة 

من نظام ) 3(وبند ) 1(بند) ب(فقرة ( 18(تھم حكما جاء تنفیذا ألحكام المادة التدریسیة المنتھیة خدم
، وتنفیذا أیضا لقرار مجلس أمناء 2007أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة لعام 

الجامعة المتضمن أیضا تكلیف رئیس الجامعة بإجراءات تنفیذ المادة والتي تنص على ان خدمة 
 .ة التدریسیة تنتھي حكما اذا لم یُثبّت خالل ثماني سنوات من تاریخ تعیینھعضو الھیئ

 
واضاف المناصیر، انھ مراعاة للموظفین واسرھم ستقوم الجامعة باتاحة الفرصة لمن یرغب 

 .باستمرار عملھ ان یقدم طلبا للتعاقد معھ لتعیینھ محاضرا متفرغا

  األردنزاد  – 2: ص الرأي 
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 بحث التعاون بین اتحاد الجامعات العربیة وایشك العراقیة
  

بحث االمین لعام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان الیوم االحد اوجھ 
التعاون والتنسیق مع وزیر التعلیم العالي الكردستاني السابق رئیس جامعة ایشك العراقیة الدكتور 

 ادریس ھادي صالح وافاق التعاون العلمي 
 

 .التحاد بعمانالجامعي في مقر ا
 

وقدم الدكتور ابو عرابي عرضا حول انجازات االتحاد واالفاق التي یتطلع الیھا االتحاد في تدویل 
التعلیم العربي الجامعي مع نظرائھ على المستوى الدولي ،معربا عن استعداد االتحاد للتعاون مع 

 .الجامعات العربیة بشكل عام والكردیة في اقلیم كردستان بشكل خاص
 

من جھتھ بحث الدكتور صالح مع االتحاد طلبھ السیر بإجراء االعتماد االكادیمي لبعض تخصصات 
الجامعة والعمل لتسھیل التأشیرات للباحثین خالل اقامة المؤتمرات في الدول العربیة ،مشیرا الى ان 

 .یزیةلغة التدریس بالجامعة لكلیة القانون باللغة العربیة وباقي الكلیات باللغة االنجل
 

كما بحث الجانبان امكانیة تبادل الطلبة مع الجامعات االردنیة وتبادل اعضاء ھیئة التدریس والتنسیق 
  .لعمل بحوث مشتركة

  8: صالدستور 
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 اجتماع لمشروع تعزیز التعاون بین األكادیمیا والصناعة في مجال جودة األغذیة
  

عقد مؤخرا اجتماع لمشروع تعزیز التعاون بین األكادیمیا والصناعة، في مجال جودة األغذیة 
 .المدعوم من االتحاد االوروبي، ضمن مشاریع ایراسموس بلس   FoodQAوسالمتھا 

وأشار المدیر العام للمشروع األستاذ الدكتور من جامعة العلوم والتكنولوجیا، فھمي أبو الرب، أن 
المشروع یھدف إلى تعزیز العالقة بین الصناعة واألكادیمیا، من خالل إنشاء شبكة لتبادل المعلومات 

للمعلومات والخبرات والخبرات بین األكادیمیین والصناعیین في مجال األغذیة، لضمان التدفق الدائم 
بینھما، مما یضمن مواكبة التعلیم لحاجات السوق المتجددة في مجال صناعة االغذیة وجودتھا 

 .وسالمتھا
ویعمل المشروع على تصمیم برامج تدریبیة تتناسب واحتیاجات الصناعات الغذائیة المحلیة، إذ تم 

والدورات، لتواكب أحدث معاییر جودة االستعانة بخبرات الشركاء األوروبیین لتطویر ھذه البرامج 
وسالمة األغذیة العالمیة، والتدریب المستمر لألكادیمیین األردنیین في الحواضن األكادیمیة 

 .األوروبیة
وبین مدیر مكتب ایراسموس بلس الوطني األستاذ الدكتور أحمد ابو الھیجا على المشروع، أھمیة 

ھ تنسجم مع أولویات األردن في المحافظة على جودة المشروع بالنسبة لالقتصاد الوطني، فأھداف
 .وسالمة األغذیة، لما یتمتع بھ الغذاء من أھمیة لجمیع المواطنین من مختلف شرائح المجتمع

ومن الجدیر بالذكر ان المشروع یتضمن ثالثة عشر شریكا من المانیا والبرتغال والیونان وكرواتیا 
وجیا والجامعة االردنیة وجامعة البلقاء التطبیقة وجامعة جرش باالضافة الى جامعة العلوم والتكنول

والشركة االردنیة إلنتاج األجسام المضادة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسیستمر لمدة ثالثة 
  .أعوام

  22: صالدستور 
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  علماء من وطني ... الدكتور یاسین أحمد إبراھیم درادكة
  

  إبراھیم یوسف درادكة» محمد خیر«القاضي الدكتور : إعداد 
  

 
_ لمعاصرین في الفقھ المقارن ، ولد ھو واحد من العلماء ا_ كما كان یحب أن یدعى _ الشیخ یاسین 

في قریة زوبیا من لواء المزار الشمالي في محافظة إربد من المملكة األردنیة _ رحمھ هللا تعالى 
 .م في بیت علم ، وأدب 1931الھاشمیة عام 

 
 .یاسین أحمد إبراھیم عقلھ محمد ارحیل درادكة: واسمھ 

 
 طفولتھ ونشأتھ العلمیة

 
ك ابن عمھ المؤرخ األستاذ الدكتور صالح موسى درادكة، بأنھ ولد رحمھ هللا من فقد حكى لنا عن ذل

،و من المتعلمین القالئل في _وجیھ قومھ _ أبوین أردنیین ، وكان والده الشیخ أحمد إبراھیم عقلھ 
 .منطقة الكورة حیث كانت زوبیا تقع آنذاك ، وتتبع اآلن لواء المزار الشمالي من محافظة اربد 

 
من أسرة مفعمة بحب العلم ،والعلوم الشرعیة على وجھ _رحمھ هللا تعالى _ در الشیخ یاسین انح

الخصوص ، فقد تعلم شقیقھ األكبر الشیخ یوسف العلوم الشرعیة في المدرسة الغراء بدمشق في بدایة 
 في_ رحمھ هللا_ الثالثینیات، وتخرج فیھا وعمل إماما ومدرسا في قریة زوبیا إلى أن توفي 

أربعینیات القرن الماضي ، وكان الشیخ یاسین أول من تتلمذ على یده ، ثم التحق باالبتدائیة في 
مدرسة دیر أبي سعید ، ثم اإلعدادیة في مدرسة إربد ، وبعدھا بالمدرسة الغراء في دمشق، لدراسة 

 .العلوم الشرعیة كما أراده والده رحمھم هللا
 

الشریعة بجامعة دمشق ، واستكمل دراستھ الجامعیة األولى ،  بعد تخرجھ من الغراء ، التحق بكلیة
م، ثم حصل على الدبلوم العالي 1961حیث حصل على شھادة اللیسانس في الشریعة اإلسالمیة عام 

م حصل على 1967من جامعة األزھر الشریف،و في عام  1965في األحوال الشخصیة عام 
م أوفد إلى األزھر مع 1971الشریف ،وفي عام  الماجستیر في الفقھ المقارن أیضا من األزھر

نذكر منھم األستاذ الدكتور عبدالسالم العبادي واألستاذ الدكتور محمود __مجموعة من زمالئھ 
، لنیل درجة الدكتوراة، وحصل علیھا عام __عبیدات واألستاذ الدكتور محمد نعیم یاسین وغیرھم 

 .لىفي الفقھ المقارن مع مرتبة الشرف األو 1973
 

 مشایخھ
 

 :على عدد كبیر من العلماء، نذكر منھم_ رحمھ هللا_تتلمذ الشیخ یاسین 
 

 مقاالت

  35 : صالرأي 
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 )شقیقھ األكبر( الشیخ یوسف أحمد درادكة
 

 الشیخ حامد مریش
 

 الشیخ علي الدقر
 

 األستاذ الدكتور مصطفي السباعي
 

 األستاذ الدكتور فوزي فیض هللا
 

 العالمة الشیخ مصطفى الزرقاء
 

 .األستاذ الدكتور محمد أدیب الصالح
 

 األستاذ الدكتور محمد المبارك
 

 األستاذ الدكتور محمد علي السایس
 

 األستاذ الدكتور عبدهللا محمد عبد النبي
 

 .األستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق ، وغیرھم
 

 عملھ
 

سالمي في القدس التابع م عمل مدرسا في المعھد العلمي اإل1961بعد تخرجھ من جامعة دمشق عام 
م واحتالل الصھاینة للقدس ،فعاد إلى 1967وبقي حتى حرب _ فرج هللا أسره_ للمسجد األقصى

عمان بنفس السنة لیعمل مدرسا في كلیة الشریعة بمنطقة جبل اللویبدة بعمان التابعة لوزارة األوقاف 
لمملكة العربیة السعودیة حتى عام م ، وبعدھا مدرسا في كلیات والمعاھد العلمیة في ا1968حتى عام 

وبعد حصولھ م ، 1971م ، ثم عاد إلى كلیة الشریعة التابعة لوزارة األوقاف معیدا حتى عام 1970
م مدرسا في الجامعة األردنیة في كلیة الشریعة ، و 16/9/1973على درجة الدكتوراة عین بتاریخ 

 .كان أحد مؤسسیھا ،وبقي فیھا حتى توفاه هللا تعالى
 

في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة على ساكنھا أفضل الصالة _ رحمھ هللا تعالى _وقد درس 
 .م1982_ 1981والسالم مابین عام 

 
حصل رحمھ هللا على ترقیاتھ العلمیة في موعدھا المحدد ، فبعد أن تم تعینھ أستاذا مساعدا في 

، ثم  18/10/1981م حصل على ترقیة رتبة أستاذ مشارك بتاریخ 1973الجامعة األردنیة عام 
 .م 14/5/1989حصل على ترقیة رتبة أستاذ بتاریخ 

 
 :یة منھاوقد شغل رحمھ هللا العدید من المناصب اإلدار
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 .م 15/9/1973 -م5/1973/ 15رئیس قسم التعلیم في وزارة األوقاف 
 

 .م1980 -م 1979رئیس قسم الفقھ والتشریع بكلیة الشریعة في الجامعة األردنیة 
 

 .م30/6/1984 -م1/7/1983رئیس قسم الفقھ والتشریع لفترة أخرى مابین 
 

 .م1990-م 3/9/1988ق السیاسیة مدة سنتین رئیس قسم الدراسات العلیا للعلوم الشریعة والحقو
 

 .م26/4/1993-م  27/4/1991عمید كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة 
 

 .م1995 - م1994عمید كلیتي الشریعة والقانون في جامعة الزرقاء األھلیة 
 

 .م1993-م 1988عضو في مجلس اإلفتاء األردني لعدة سنوات 
 

 .فكر اإلسالمي لعدة سنواتعضو مشارك في مؤسسة آل البیت لل
 

 .م1977عضو لجنة الفتوى لمشروع قانون البنك اإلسالمي األردني 
 

وقد شارك رحمھ هللا تعالى في العدید من المؤتمرات العلمیة المحلیة والعالمیة منھا الجزائر 
 .والسعودیة والمغرب وروسیا وغیرھا 

 
 :تالمیذه وإشرافھ العلمي

 
طلبة البكالوریوس ، والماجستیر ، والدكتوراه ، وأشرف على العدید من _ رحمھ هللا تعالى _ دّرس 

الرسائل واألبحاث لطلبة الماجستیر والدكتوراه ، وناقش الكثیر من الرسائل وقد أثنى تالمیذه ، 
 .وزمالئھ علیھ كثیرا ، ووصفوه بسعة العلم، ودقة التوجیھ 

 
ومن تالمیذه من أصبح مرموقا في علمھ، ومركزه ، ونذكر منھم األستاذ الدكتور علي الصوا، 
واألستاذ الدكتور ماجد أبو رخیة ، واألستاذ الدكتور محمد عقلھ اإلبراھیم ، واألستاذ الدكتور 

 .عبدالناصر أبو البصل، وغیرھم من العلماء
 

 :مؤلفاتھ العلمیة 
 

 :، نذكر منھا _ رحمھ هللا تعالى_ مؤلفات الدكتور یاسین زخرت المكتبة اإلسالمیة ب
 
 :كتاب نظریة الغرر في الشریعة اإلسالمیة_ 1
 

وھي رسالتھ للدكتوراه من جامعة األزھر الشریف، و تم نشرھا على نفقة وزارة األوقاف والشؤون 
 .والمقدسات اإلسالمیة، حیث تقع في مجلدین
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نة المناقشة، الموجھ إلى فضیلة األستاذ عمید كلیة الشریعة و إن الكتاب الذي صدر بتقریر لج
والقانون بجامعة األزھر ، یبین حیثیات الرسالة ، وأھمیتھا والجھد العظیم الذي بذل في إنجازھا 

ھـ 1393من صفر  20،واستحقاق صاحبھا درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف األولى ، وذلك في 
 .م1973مارس  24الموافق 

 
 :نص الكتاب وإلیكم 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم(( 
 

حضرة صاحب الفضیلة األستاذ الدكتور عمید كلیة الشریعة والقانون بجامعة األزھر حفظھ هللا وأبقاه 
 وأدام عزه وعاله

 
 .سالم هللا علیكم ورحمتھ وأمانھ وبركتھ

 
 :وبعد

 
یاسین : قدمة من األستاذ الفاضلالم_ دراسة مقارنة_فإن رسالة نظریة الغرر في الشریعة اإلسالمیة 

احمد إبراھیم درادكة ؛ لنیل شھادة الدكتوراة في الفقھ المقارن قد اجتمعت اللجنة العلمیة المكونة من 
الشیخ محمد علي السایس، والشیخ عبدهللا محمد عبد النبي، والشیخ عبد الغني عبد الخالق : األساتذة

من  21( ھـ 1393من صفر سنة  16یوم األربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء 
م ، وبمبنى كلیة الشریعة والقانون بجامعة األزھر؛ لمناقشتھا بعد أن أجمعت على 1973مارس سنة 

 .أنھا صالحة للمناقشة
 

صفحة، بتضمینھ  958بلغت صفحاتھما نحو : وھي رسالة كبیرة ، وقعت في مجلدین ضخمین
 .شر صفحات مستقلةصفحات االفتتاحیة التي بلغت ع

 
ھذه الرسالة النفیسة العظیمة، قد بذل واضعھا مجھودا كبیرا یشكر لھ في سبیل وضعھا وصنعھا، 

 .وصوغھا وترتیبھا ، وإخراجھا على ھذه الصورة الجمیلة المتماسكة، السلمیة المتكاملة
 

ولقد بذل صاحبھا الفاضل جھده، وأفرغ وسعھ في الكتابة عن سائر محتویات ھذه الرسالة من الناحیة 
االصطالحیة ، والناحیة العلمیة ، والناحیة الشكلیة، فلم یترك شیئا محتاجا الى تعریف معناه وشرح 

ألة فقھیة خالفیة من حقیقتھ ، بدون أن یبینھ، ویذكر أقوال أھل اللغة، و االصطالح فیھ، ولم یترك مس
غیر أن یصور موضوعھا تصویرا في غایة الدقة والسالمة ، ویحدد موضوع النزاع فیھا ، ویذكر 
األقوال المعتبرة التي تعلقت بھا سواء أكانت أقوال األئمة األربعة أم أقوال غیرھم من الصحابة 

 .والتابعین ، والظاھریة والزیدیة و اإلمامیة واإلباضیة
 

لتھا ویناقشھا، ویأخذ بالراجح منھا، الذي ثبت رجحانھ في نظره، بدون تعنت أو تعصب ویشرح أد
لمذھبھ، وقد ذكر في أواخر المباحث والمسائل المھمة رأي القانون فیھا نقال عن أوثق مصادره ، 
 بدون تعرض للمقارنة أو الرد علیھ من باب تتمیم الفائدة فقط ؛ ألن المقصود بحثھ، وموضوع رسالتھ

 .إنما ھو الجانب الشرعي الفقھي ؛ وألنھ ال یرى معنى ؛ وال كبیر فائدة لمثل ھذه المقارنة
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أنھ : إذ تبین منھا بجالء. ولقد ناقشتھ اللجنة مناقشة موضوعیة وشكلیة ، وكانت المناقشة مفیدة للغایة
لیھ ، ولتالفي أي خطأ فاھم لما كتبھ ، واع لما قرره، متثبت مما حكم بھ، مستعد لقبول كل نقد یوجھ إ

أو نقص ینبھ علیھ مما یدل على نصحھ للعلم، وإخالصھ في البحث ، ورغبتھ في أن تظھر رسالتھ 
 .قویة سلیمة،وأن تكون خالیة مما یعیبھا ویشوه محاسنھا، ویخفض قیمتھا

 
ولم تأخذ علیھ شیئا یتعلق بمقصود رسالتھ،وجوھر بحثھ،أو یتعارض مع المخطط الذي خططھ، 

 .لمنھج الذي التزمھ، وأن أخذت علیھ أمورا شكلیة تختلف فیھا أنظار الباحثین، وأذواق المؤلفینوا
 

وقد رأت اللجنة أن موضوع الغرر ،موضوع عظیم الخطر، بلیغ األثر ،صعبة مسائلھ، متنوعة 
_ شاملة لما تفرق في بطون الكتب األصلیة . مشاكلھ، وأن ھذه الرسالة جامعة لشتات مباحثھ

مما یتصل بھذا الموضوع الحیوي الذي یتصل : _مخطوطة والمطبوعة ، النادرة وغیر النادرةال
وقد استوعبت كل . بحیاة الناس الیومیة ،ویفرض نفسھ على كثیر من معامالتھم وتصرفاتھم المالیة

ففیھ مباحثھ وسائر مسائلھ، استیعابا في غایة التنظیم والحسن ،وأعطتھا حقھا من التمحیص والبحث ، 
فوائد جمة ومنافع جلیلة ال توجد في كتابة أخرى عن ھذا الموضوع ، قدیمة كانت أو حدیثة ، عامة 

 .أو خاصة
 

ورأت أن ما أخذتھ علیھ شيء ال یذكر بالنسبة إلى محاسن ھذه الرسالة الكثیرة التي ال تنكر، وأنھ ال 
ھفوة ، ولكل جواد كبوة ، ولكل لكل عالم :فألمر ما قیل . یحط من قدرھا ، وال یغض من قیمتھا 

 .سیف نبوة ، والعصمة المطلقة الكاملة  سبحانھ ولرسولھ صلوات هللا علیھ
 

من مجھود مشكور ، وجھاد مضن مبرور ، وأن تقرر : فلم یسع اللجنة إال أن تشید بما بذلھ فیھا 
كة األردني الجنسیة درجة أن یمنح صاحبھا األستاذ الفاضل یاسین احمد إبراھیم دراد: بإجماع اآلراء

سائلة هللا لھ المزید من التوفیق . في الفقھ المقارن مع مرتبة الشرف األولى_ الدكتوراة _العالمیة 
 .والتسدید والعون والتأیید، وأن یجزیھ سبحانھ عن العلم وأھلھ خیر الجزاء إن شاء هللا

 
 .والسالم علیكم ورحمة هللا

 
 .ھــــ 1393من صفر سنة  20في 

 
 .م1973من مارس سنة  24

 
 محمد علي السایس عبدهللا محمد عبد النبي عبد الغني عبد الخالق

 
 عضو لجنة المناقشة عضو لجنة المناقشة عضو لجنة المناقشة

 
 ))والمشرف على إعداد الرسالة 

 
 :كتاب المیراث في الشریعة اإلسالمیة_ 2
 

ردن وخارجھا،وھو من أوضح، وأجمع، وأجود وھو كتاب ُدرس وال یزال في كلیات الشریعة في األ
ما كتب في علم المیراث ، وھو أصل لمحاضراتھ في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة، یقول رحمھ 
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فھا ھي محاضراتي التي أعددتھا لطالب كلیة الشریعة في : أما بعد(( هللا في افتتاحیة ھذا الكتاب 
لة في عباراتھا، والدقة في تصنیفھا،واألمانة العلمیة في نقل الجامعة األردنیة، وقد توخیت فیھا السھو

 )).مذاھب الفقھاء السابقین والالحقین
 

 .م1980_عمان ، الطبعة األولى _بیروت ، ودار األرقم _ وتم نشره لدى مؤسسة الرسالة
 
 :تحقیق كتاب حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء للشاشي القفال _ 3
 

یعتبر ھذا الكتاب من أھم مراجع ومصادر الفقھ الشافعي، ویذكر رحمھ هللا عن أھمیة ھذا الكتاب 
الناظر في كتاب حلیة العلماء في مذاھب الفقھاء ، یجد أنھ من أجل كتب السادة الشافعیة من :((بقولھ 

الشافعیة ، والحنابلة الحنفیة ، والمالكیة، و: حیث الموضوع وتلخیص األقوال الفقھیة للمذاھب األربعة
 .))وأحیانا یأتي بأقوال الشیعة ، والظاھریة,
 

إن الناظر في :(( _رحمھ هللا_بل یعتبر ھذا الكتاب من أھم مراجع الفقھ المقارن بوجھ عام،یقول 
الكتاب یكاد ال یجد لھا مثیال بین كتب الفقھ اإلسالمي المقارن المعروفة، فالحیلة لیست موجزة إیجازا 

كرحمة األمة في اختالف األئمة ألبي عبید هللا محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني شدیدا 
الشافعي من علماء القرن العاشر الھجري، والمیزان الكبرى للشعراني الشافعي منة علماء القرن 
 الثامن الھجري ،واإلفصاح البن أبي ھبیرة الحنبلي ، ولیست مطولة جدا، ككتاب المغني البن قدامة
المقدسي ، بل ھي وسط بین ھذا وذاك، وھي سھلة العبارة قریبة المنال ، وتعتبر مرجعا ھاما للناظر 

 )).في كتب الفقھ، ومن یرید المقارنة بین المذاھب فإنھ یجد طلبتھ في الحلیة
 
أقوال كان القفال رحمھ هللا، یعدد األقوال في المسألة الواحدة عند جمیع األئمة األربعة، ثم یأتي ب((و

العلماء في المذھب الواحد ، سواء كانت المسألة جزئیة أو كلیة، ویبین ما فیھا من الوجھین أو القولین 
، ویذكر كل قول ونسبھ إلى صاحبھ دون تعلیل وأحیانا نراه یرجح بین األقوال، والغالب أنھ یسكت 

 )).ولیس بشئ: عن الترجیح ، وأحیانا تراه یقول 
 

إلى الرجوع إلى أدلة الفقھاء من كتبھم المعتمدة، وذكرھا في الھامش، یقول _ رحمھ هللا_مما اضطر 
والكتاب بین یدیك أیھا القارئ الكریم، فھو كتاب مقارن بین (( في مقدمة الطبعة الثانیة _رحمھ هللا _

ھم أراء أعالم الفقھ اإلسالمي ومذاھبھ، إذ یذكرھا مجردة بدون ذكر الدلیل ، مما اضطرني لذكر أدلت
النقلیة ، والعقلیة ، لألجزاء الخمسة األخیرة، وأذكر مراجع األدلة من كتب الستة النبویة المطھرة ، 

 )) .وكتب الفقھ المعتمدة ، وكل ذلك أبینھ في الھامش
 

وكتاب حلیة العلماء :((_رحمھ هللا _ وھذا الكتاب ألول مرة یحقق ، وینشر بكاملة على الناس یقول 
لفقھاءـ للشاشي القفال ، یحقق ، وینشر علي الناس بكاملة ألول مرة بعد تسعة في معرفة مذاھب ا

قرون كاملة ، ینشره من نذر نفسھ لخدمة العلم ،الفقیر إلى هللا تعالى، من لم یجمعھ بك زمان ، وال 
مكان ، وال دم ، وإنما جمعھ بك اإلسالم، یخرجھ من الظالم إلى النور في أالف من النسخ، مصححو 

بوعة ، میسرة سھلة للقارئ ، بدال من نسخ مخطوطة ، معدود ، معیبة غیر متیسرة ، داللة على مط
أن العمل الصالح یمكث في األرض أبدا، ومھما طال غیابھ،واحتجابھ عن الناس ، فإن نوره یبقى 

 )).مشعا علیھم ، وأما الزبد فیذھب جفاء
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الشيء الكبیر حتى أنجزه وحققھ وأخرجھ للناس،  وجھده_ رحمھ هللا _ وقد أخذ ھذا الكتاب من وقتھ 
فھذا الكتاب حققت نسبتھ لصاحبھ ، وحققت ألفاظھ ومعانیھ، وحملت عبأه ما :(( _رحمھ هللا _ یقول 

یزید على ثالث عشرة سنة ، قمت فیھ بنسخھ بنفسي، ثم قمت بشرحھ، والتعلیق علیھ، وكان الكتاب 
، وترحال وفي أثناء إجازتي بدون راتب للعمل في یالزمني في كل وقت، وفي كل حال،من حل

جامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة على ساكنھا أفضل الصالة وأتم التسلیم، كنت أعكف علیھ في بیتي 
ثالثة أیام من كل أسبوع ،ألن األستاذ في الجامعة یعطى یوما للراحة من كل أسبوع،وأستفید من 

للدولة ، وبقیة األیام أستأنف العمل بعد الظھر بما یتسع لي  یومي الخمیس والجمعة، كعطلة رسمیة
 .من وقت إلى الفجر

 
ثم یسر هللا لي إجازة تفرغ علمي من الجامعة األردنیة مدة سنة كاملة، أمضیت بعمل مستمر بدون 

لى إن معدل اشتغالي بتحقیق ھذا الكتاب في الیوم واللیلة یزید ع:كلل وال ملل ، ولست أبالغ إذا قلت 
یوم ال ینفع مال وال بنون، وال أقصد في _ آمین _ عشر ساعات ، جعل هللا ذلك في میزان حسناتي 

 )).ذلك إال وجھھ الكریم، وھو القادر على الجزاء 
 

 .م1988- عمان ، الطبعة األولى _وتقع في ثمانیة مجلدات، تم نشره لدي مكتبة الرسالة الحدیثة 
 
ص فولسكاب ، ولم یتسنى  247سالمیة مطبوع على اآللة الكاتبة أحكام الوصیة في الشریعة اال_ 4

 .لھ نشره
 
 5. عدد) 1986(الوصیة الواجبة بحث في مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الكویت، _ 5

 .374_  293.ص
 
مقدار دیة النفس في الشریعة االسالمیة وكیفیة تقدیرھا في العصر الحاضر ، حولیات جامعة _ 6
 .599_ 553ص  8عدد ) م1990(طر ق
 
 بیع المزاد العلني في الفقھ اإلسالمي ،بحث مطبوع على اآللة الكاتبة ، ولم یتسنى لھ نشره_ 7
 
التداوي بالمحرمات وصناعة الكبسوالت الدوائیة المستخرجة من الخنزیر ،مخطوط بالید، ولم _ 8

 .یتسن لھ نشره
 

 :مناقبھ وأخالقھ 
 

عرف عنھ رحمھ هللا األدب ، والحكمة ، والخلق الطیب، وكثیرا ما یتحدث العلماء وزمالؤه وتالمیذه 
عنھ، ویضربوا بھ المثل الحسن إلى ھذا الیوم، وال تكاد تجد كل من عرفھ،أو التقى بھ،أو تعامل معھ ، 

 .ولو لمرة واحدة یحبھ ، ویدعو لھ بالخیر
 

وبقول الحق ، فال تأخذه بكلمة هللا لومة الئم ، كما عرف عنھ  حیث عرف عنھ حب العلم والعلماء ،
الكرم ، والمعاملة الحسنة، والتواضع ، والصبر على الشدائد، وخاصة المرض، فقد عمل لھ أكثر من 

 .عشر عملیات جراحیة ، وكان بكلیة واحدة، وعین ضعیفة إال أنھ كان قوي البصیرة
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: قفھ لزمالئھ ، وتالمیذه ، ومحبیھ في ملحق مستقل بعنوان وسوف أترك الحدیث عن أخالقھ ، وموا
 .قالوا فیھ

 
 :حیاتھ االجتماعیة

 
من بنت عمھ ، ورزق منھا بثمانیة أوالد، ست بنات وولدین، وقد امتازوا _ رحمھ هللا تعالى _ تزوج 

سنان ، أیضا بالعلم واألخالق ، فقد أنھى ابنھ الكبیر محمد دراستھ الجامعیة في تخصص طب األ
عبدهللا في تخصص الطب البیطري ،وقد درست اثنتین من بناتھ الشریعة وعلومھا ، وإحدى بناتھ 

 .اللغة اإلنجلیزیة
 

 :وفاتھ 
 

عن عمر ناھز أربعة وسبعین  25/12/2004صباح یوم السبت الموافق _ رحمھ هللا تعالى _ توفي 
لعلماء ، واألحبة، والتالمیذ ، والزمالء ، وحضر جنازتھ ا_ زوبیا _ عاما ، وقد دفن في مسقط رأسھ

وحشد كبیر من علماء ومشایخ األردن ، وكانت جنازتھ مھیبة كبیرة ، فرحمھ هللا تعالى، وأسكنھ 
 .فسیح جنانھ

 
فال تنسوه من صالح دعائكم، بأن یجمعنا سبحانھ وتعالى ، وإیاه مع األنبیاء ،والصالحین ، والصدیقین 

 .یوم القیامة ، آمین
 
  .لحمد  رب العالمینوا
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وتقع على بعد . قریة مقامة على آثار مدینة كبیرة مازال معظمھا مدفوناً تحت األرض.. حـرثــا

 ثمانیة عشـر كیلومتراً شمال إربد
 

 الجامعة األردنیة //قسم التاریخ// محمد حتاملة . د
 
، )حرثا(، تعددت األسماء والمكان واحد، إنھ )تل أبیل(و) رافانا(و) أبیال(و) قویلبة(و) آبل الزیت(

ً تحت األرض وتقع حرثا على بعد ثمانیة . القریة المقامة على آثار مدینة كبیرة، مازال معظمھا مدفونا
ً شمال إربد قرب  الحدود األردنیة السوریة، على الطرف الغربي لوادي القویلبة الغني عشر كیلومترا

 .بمیاھھ الجاریة ومزروعاتھ دائمة الخضرة، وتبعد القریة عن العاصمة عمان حوالي مائة كیلومتر
 

اسم أربعة مواضع، األول بحمص من جھة القبلة، بینھا وبین حمص نحو میلین، : وآبل، كصاحب
) وھي آبل القمح(، والثالث ببانیاس )آبل السوق(ا من ناحیة الوادي، وھي والثاني بدمشق في غوطتھ

 .قرب األردن، وھو آبل الزیت من مشارف الشام : بین دمشق والساحل، والرابع
 

وقد ذكر یاقوت الحموي آبل القمح وآبل ). روض(كلمة سامیة تعني المرج وقیل إن معناھا : وآبل
یذكر آبل الزیت، غیر أن البستاني في دائرة المعارف ذكر أن السوق وآبل القریبة من حمص، ولم 

 .آبل الزیت ھي آبل القمح، وإن یاقوت الحموي جعلھما اثنتین
 

أن رسول : وقد ضبط یاقوت آبل بفتح الھمزة وبعد األلف باء مكسورة والم ، وأضاف وفي الحدیث
ً بعد حجة الوداع وقبل وف اتھ، وأمر علیھ أسامة بن زید، وأمره هللا، صلى هللا علیھ وسلم، جھز جیشا

 .باألردن من مشارف الشام  - بلفظ الزیت من األدھان - أن یوطئ خیلھ آبل الزیت
 

م غیر أن 632/ھـ11والجدیر بالذكر أن جیش أسامة قد تجھز للخروج في آخر یوم من صفر عام 
اني من تلك السنة حیث وفاة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أخرت خروجھ حتى األول من ربیع الث

توجھ إلى آبل الزیت، وكان فیھا بنو الضبیب من جذام وبنو خلیل من لخم، فھزمھم في إغارة شدیدة 
 ً ً غانما  .سریعة وأجال الخیل في نواحیھم، وعاد إلى المدینة سالما

 
طبریة، كورة : كور األردن: وقد عد ابن خرداذبة آبل الزیت كورة من كور األردن، حیث فال

لسامرة، كورة بیسان، كورة فحل، كورة جرش، كورة بیت راس، كورة جدر، كورة آبل الزیت، ا
: واعتبر الحازمي آبل الزیت. كورة سوسیة، كورة صفوریة، كورة عكا، كورة قدس، كورة صور 

 .ناحیة شامیة
 

لیس الذي التي تعتبر إحدى المدن العشر في حلف الدیكابو Abilaأو  Abelloوآبل الزیت ھي قویلبة 
أقیم أیام الیونان والرومان، وقد أقیمت حرثا على أنقاض تلك المدینة العظیمة التي ازدھرت أیام 
الرومان، وكانت قبلھم وبعدھم مأھولة بالسكان، ففي حرثا الكثیر مما یتعلق بآثار الحضارات األخرى 

اآلرامیون والحثیون والدول التاریخیة التي بادت منھا المؤابیون والعمونیون واآلشوریون و
والرومان حتى جاء الفتح اإلسالمي، فحرثا في اللغة اآلرامیة تعني المعسكر، وھذا یعني أنھا كانت 

  27: صالدستور 
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من أھم المراكز لقیادة جیوش تلك الممالك واإلدارات، وقیل إن حرثا كانت العاصمة العسكریة 
 .للجیوش الحثیة

وقد تحضرت قریة حرثا قبل غیرھا من التجمعات البدویة في األردن ومنذ العصر الروماني األول، 
كانت المنطقة عشوائیة السكن، أما ) م.ق2300-3300(ولكن قبل ھذا في العصر البرونزي الباكر 

ً في منطقة العیون ) م.ق1950(في العصر البرونزي الحدیث  فقد كان االستیطان البشري واسعا
، أي أرض الزیت، وقد سمیت بھذا االسم بسبب كثرة )آبل الزیت(لشمالیة التي أطلق علیھا اسم ا

 .أشجار الزیتون
وقد دلت اآلثار التي أخرجت بالصدفة أثناء البناء أو التجریف في منطقة حرثا على أن أصحابھا 

دة، وتمتاز مناطق كانوا یتمتعون برؤوس كبیرة وذلك من خالل الجماجم التي وجدت في أرض البل
ً للحیوانات البریة، فاألسود والدببة والنمور كانت تعیش في  حرثا بكھوفھا الكثیرة، لذلك كانت مرتعا
كھوف وغابات أقصى الشمال األردني، وكانت ھذه الوحوش تنتقل من طبریا إلى مناطق المیاه حتى 

قد أتى بأعداد ) م521-449(تل شھاب والمزیریب وبردى، وكان اإلمبراطور الروماني دیسیوس 
ً للبدو  .كبیرة من الحیوانات من إفریقیا وأطلقھا في المناطق القریبة من نھر الیرموك إرھابا

ومرة ) جدارا(الھة ام قیس ) بالس(وكان سكان حرثا القدامى بال عقائدیة دینیة ثابتة، فمرة یعبدون 
الھة الجوالن وحوران، وعلى ) عشتروت(ومرة یعبدون ) ابیال(الھة تل الكفارات ) ھراقیس(یعبدون 

إال أن المسیحیة لم تر النور ) تل الكفارات(و) ام قیس(الرغم من أن السید المسیح علیھ السالم زار 
م، وكانت حبراص وخربة فحل من أولى المناطق التي اعتنقت المسیحیة، أما المناطق 70اال بعد عام 

م أي بعد اعتناق اإلمبراطور الروماني 243ة إال بعد عام ذات األغلبیة البدویة، فلم تعتنق المسیحی
ومن القبائل العربیة التي تنصرت الغساسنة وقبائل رفیدة التي سكنت . الدیانة المسیحیة) فیلیب األول(

 .قریة حرثا وامتد توسعھا الى قریة الرفید وسمیت باسمھا
، وھي المكان األساسي لتواجد )حرثا(یة العالمة التاریخیة الحضاریة واألثریة لقر) القویلبة(تعد 

أما مكان القریة الحالیة فكان معسكرات للجیش الروماني ورثتھا عن القوى االستعماریة التي : السكان
الذي كان من أھم المراكز الدینیة في المنطقة، ) دیر كفرسوم(سبقت، وترتبط قویلبة بنفق طویل مع 

أو الختصار المسافة بین حرثا وكفرسوم التي كانت  ویبدو أن ھذا النفق كان ألغراض عسكریة
 .مرتبطة أكثر بعامل الروم في أم قیس

وقد كشفت الحفریات األثریة في موقع قویلبة التي نفذتھا البعثة األمریكیة من معھد الالھوت في 
ي القرن سانت لویس، بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة االردنیة، عن الجدار الشمالي لكنیسة بنبت ف

منذ أقدم فترات االستیطان ) تل ابیل(السابع أو الثامن المیالدي، كما كشفت عن تسلسل طبقي لموقع 
فیھ، كما تم الكشف عن جدران في الطبقات العلیا مشیدة من الحجر الكلسي یعتقد انھا تعود الى الفترة 

ً على معظم المدفن على ھذه الضفة الشرقیة وع.. البیزنطیة لى مدافن شمسیة مقطوعة في وعثر أیضا
 .الصخر وعلى معصرة زیتون یمكن النزول الیھا بواسطة درجات من الحجر الجیري او الكلس

 
التل الرئیسي المسمى : وتعد القویلبة من المدن العشر التي ازدھرت في الفترة الرومانسیة وتضم

الرئیسي توجد مئات المدافن  والخربة، والوادي، وعلى الضفة الشرقیة من الوادي) تل ابیل(قدیما 
 .وقیل ان موقع القویلبة یمثل جمیع الحضارات التاریخیة

 
عد ان تمكن الرسول علیھ الصالة والسالم من السیطرة الكاملة على الجزیرة العربیة اصبحت حرثا 
ً لھ وذلك من منطلق قطع رأس االفعى في وكره، حیث كانت حرثا مركزا مھما  ً استراتیجیا ھدفا

  .وش الرومانیة ومن مواقعھاللجی
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 وقائع مؤلمة: خمسون عاماً على النكسة
  

  حسین دعسة
  

عاما على نكسة فلسطین  50تبدو مثل ظالل منسیة من وقائع تاریخ مؤلم ، فاألیام حملت مأساة 
ھجوما « إسرائیل «وفیھ شنت « حزیران  5یوم » :ذاك الیوم صادما » الفجر«فقد كان ..،1967

مفاجئا من الجو على مصر ثم اعقبتھ بھجمات سریعة على األردن وسوریا، وانتھى الھجوم االول بما 
،التي تركت بصماتھا العسكریة واالجتماعیة والسیاسیة والنفسیة على دول 67بات یعرف بنكسة 

 .المنطقة
 
احتالل بقیة األراضي الفلسطینیة، بما « رائیل إس«، أكملت دولة العدو الصھیوني »النكسة«وفي ..

فیھا القدس، وألحقت إلیھا ھضبة الجوالن من سوریا، و شبھ جزیرة سیناء من مصر، وذلك بعد 
بعد خلقھا مأساة إنسانیة الحقت » إسرائیل«، وإقامة الكیان  1948عاما على نكبة فلسطین  19مرور 

 .لى تشریده من أرضھ ووطنھالھجرة واللجو بالشعب الفلسطیني ما ادى ا
 

بالھجوم على القوات العربیة المصریة والسوریة واألردنیة، فیما عرف بعد ذلك » إسرائیل«و قامت 
، تحقیقا لرغبة صھیونیة تدعو الى في ضم األراضي المجردة من »عدوان الخامس من حزیران»بـ

 .السالح في شمال فلسطین، وتحویل روافد نھر األردن
 
لوعة حرب حزیران على عدید االدوار التي حاولت منع الھزیمة وتوسع دائرة الحرب  استأثرت..

ومنھا دور الجیش العربي االردني ،في الدفاع عن القدس والضفة الغربیة ، ذلك ان القیادة االردنیة 
الھاشمیة ادركت مخططات العدو الصھیوني واطماعھ منذ البدایة ، ومن ذلك ما قالھ الملك الراحل 

ان ھدف العدو « 1967كانون الثاني  25في خطابھ بتاریخ » طیب هللا ثراه«لحسین بن طالل ا
الصھیوني اآلن اصبح واضحا وھو الضفة الغربیة وبعدھا الضفة الشرقیة وبعدھا یتوسع في وطننا 

 .»العربي ویحقق اھدافھ وأطماعھ
 

» الصھیوني»باالشتباك مع العدو وخالل المعركة ، صدرت االوامر من قیادة الجیش العربي االردني
للدفاع عن القدس وفلسطین، فاستبسل المقاتل األردني وقاتل قتال الشجعان األبطال وكان شعاره 

، وھو ما شكل عالمة مھمة في مسار وتحوالت الحرب التي استمرت »خندق النصر او قبر الشھادة«
 .67حتى الیوم العاشر من حزیران 

 
نھ مسؤول مسؤولیة مباشرة عن ھذا الجزء الغالي ؛الذي انقذه الجیش االردن دخل المعركة ؛ أل

، والذي اصبح جزءا من االردن فیما بعد،وإلسناد الدول العربیة التي 1948العربي األردني عام 
 .تعرضت للھجوم

 
وتبرز وثائق اردنیة وعالمیة ان الراحل الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه ، اقام قبل الحرب ..

یستند الیھ االردن في الدفاع عن الضفة الغربیة من  -انذاك  - وخاللھا ، افضل نظام دفاعي جوي 
 .اسرائیل، ألن االردن كان یؤمن منذ البدایة ان اسرائیل لن تتوقف اال بإتمام احتالل فلسطین كاملة

 

  10: ص الرأي 
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بعد مؤتمر  1965كانت وضعتھا القیادة العامة االردنیة عام « خطط عسكریة « وھناك وثائق اھمھا 
القمة العربیة األولى وخطة ثانیة قبل الحرب ببضعة اشھر حیث كان االردن یتوقع اي ھجوم 
عسكري اسرائیلي الحتالل الضفة الغربیة من اتجاھین، االول اتجاه القدس اریحا وادي االردن، 

 .والثاني اتجاه جنین نابلس وادي االردن
 

فرضت على المملكة ولم یكن امام الجیش العربي اال  1967نكسة  - وللحقیقة والتاریخ ، حرب 
ال بد من ان نشیر الى ان االردن ملكا وحكومة وقع اتفاقیة دفاع  -سیاسیا  -االنخراط فیھا ، وھنا 

مشترك مع مصر قبل المعركة بأیام وانضم الیھا العراق على الھاتف، واجتمع الملك الراحل الحسین 
الى الخلیل حسب  60الضباط وجرى االتفاق على ان یرسل اللواء  مع« طیب هللا ثراه «بن طالل 

الخطة ویلتقي مع فرقة مصریة قادمة الى بئر السبع وھي الفرقة التي لم تأت ما اضطر القیادة 
االردنیة الى نقل اللواء تحت تأثیر الضربات الجویة االسرائیلیة فأصبحت معظم دفاعات ھذا اللواء 

كیلو مترا من خطوط الھدنة،  650الویة مشاة موزعة على  7في الجبھة  خارج المعركة وبقي لنا
 .ولواء مدرع في قاطع جنین

 
ال تسمح بدخول الدبابات الى مناطق التماس ولكن العدو اخترق  1949وكانت اتفاقیھ الھدنة عام 

راتھ وھي الھدنة وادخل الدبابات وبعدھا قام بتوجیھ ضربة جویة الى سالح الجو المصري ودمر طائ
وكانت القوات . طائرة 20طائرة مصریة ولم ینج منھا اال  300على ارض المطار وكان عددھا 

الویة احتیاط كانت  4الویة مشاة وكتیبتي دبابات ولواءي دروع اضافة الى  7االردنیة تضم آنذاك 
 650شرق النھر، علما بأن طول الواجھة االردنیة مع اسرائیل 

 
اضعاف الجیش االردني آنذاك حتى یستطیع الدفاع عن الحدود ال  10حتاج الى كلم، وھذه الواجھة ت

 .ان یھاجم العدو
 

طائرة ھوكر ھنتر واربع طائرات نقل اضافة  24ومما یذكر ان سالح الجو االردني وكان عبارة عن 
ح الى طائرتي ھیلوكبتر، ورغم ذلك فھو الوحید الذي تمكن من ضرب العمق االسرائیلي، ولكن سال

 .الجو االسرائیلي تعقب الطائرات االردنیة وضربھا في مطار المفرق
 

واوقع خسائر فادحة  67وقاتل الجیش العربي برجالھ وتشكیالتھ وصنوفھ المتعددة ببسالة في حرب 
اللذان  40، ولواء 60في صفوف العدو، وكان الجیش العربي یمتلك لواءین ضاربین ھما لواء 

ان یسقط عددا من الطائرات  60قصفتھما القوات االسرائیلیة بشكل مكثف، واستطاع لواء 
 .لیة في ارض المعركةاالسرائی

 
وفي الیوم التالي من الحرب صدرت االوامر لالستعداد للتحرك الى القدس ولكن الضغط المتواصل 

من التحرك الى القدس ولكنھ  60على القوات االردنیة من قبل سالح الجو االسرائیلي ، منع اللواء 
 .قة اریحاتمكن من الثبات في مكانھ ومن ثم االنسحاب والتمركز في الى منط

 
حمایة سھل جنین ،و تمكنت من  67اما بطوالت كتیبة الدبابات الثانیة التي كانت مھمتھا في حرب 

ولم تنسحب حتى  -یوم كامل  -ساعة متواصلة  27ایقاف ھجوم الجیش االسرائیلي ،لمدة زادت عن 
 .نفدت منھا العتاد والذخائر
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لي في حمایة القدس، خالل المعركة ،فقاتلت ببسالة اما كتیبة الحسین الثانیة فقد كان لھا دور بطو
 .وشجاعة وقدم رجالھا بطوالت و تضحیات مشھودة دفاعا عن القدس

 
 وثائق

 
كانت معركة تل الذخیرة من اعنف المعارك »1967وزیر الجیش االسرائیلي موشي دیان عام = 

د وجد االسرائیلیون انفسھم بعد ان التي خاضتھا القوات االسرائیلیة ضد القوات االردنیة المدافعة، فق
اخترقوا جدار االسالك الشائكة وحقول االلغام یخوضون معركة ضد عدو مصمم على الدفاع آلخر 

 21طلقة واخر رجل، وقد التحم الطرفان في قتال بالقنابل الیدویة والحراب واالیدي، وخسرت قواتنا 
 .»والجنود قتیال وجرح اكثر من نصف القوات المھاجمة من الضباط

 
علي ان اقول انھ على الرغم من انني «قائد لواء المظلیین االسرائیلي العقید موردخاي غور = 

اشتركت في عدة معارك في حیاتي العسكریة اال ان ما شاھدتھ في ھذه المنطقة وما سمعتھ من القادة 
عندما سرت : القادة خالل تجوالي علیھم من موقع الى موقع كان امرا ال یصدق، وكما قال لي احد

باتجاه مفترق الطرق كان معي جندیان فقط ممن بقوا احیاء من سریتي، وھناك سریة اخرى كانت قد 
من الناحیة الجنوبیة ولم یبق منھا بعد انتھاء العملیة سوى سبعة » ھضبة السالح«احتلت ما یعرف ب 

 .»جنود
 

عبد الناصر عدم البدء بالھجوم؛ ولم  طلب السفیران األمریكي والسوفییتي من 5/6-4في لیلة = 
 .تمض ساعات قلیلة حتى بدأت إسرائیل الحرب

 
على الجبھة المصریة، قامت الطائرات اإلسرائیلیة بإخراج الطیران المصري من المعركة من = 

الضربة األولى؛ إذ تم ضرب الطائرات في مھابطھا قبل أن تقلع، وھاجمت الطائرات اإلسرائیلیة 
حركة «وحمل مخطط إسرائیل اسم . رات العسكریة تقریبا من الصعید إلى القاھرةجمیع المطا

وقامت البحریة اإلسرائیلیة بغارات على الموانئ المصریة في إطار العدوان الشامل، . »الحمامة
 .من عتاد الجیش% 80وقدرت الخسائر المصریة بعشرة آالف شھید ومفقود وخسارة 

 
إال أنھ اضطر لالنسحاب تحت الضغط الھائل للقوة اإلسرائیلیة یوم رغم صمود الجیش األردني؛ = 
 .دبابة 150شھیدا وخسارة » 6094»مساء، وقد قدرت خسائر األردنیین بـ 6/6
 

، عدا عن الھجوم السوري على مصافي النفط في 9/6على الجبھة السوریة، لم یبدأ القتال حتى یوم = 
 .طائرة سوریة 60بتدمیر  ، والذي ردت علیھ إسرائیل5/6حیفا یوم 

 
بقصف جوي مركز على المواقع  9/6بدأ الھجوم البري اإلسرائیلي على الجبھة السوریة صباح = 

، واستولت على قمم جبل 10/6دبابة إسرائیلیة، وتابعت إسرائیل ھجومھا یوم  40الدفاعیة، ودمرت 
 .بةدبا 70شھید و 1000الشیخ الجنوبیة وشمال الجوالن، وخسرت سوریا 

 
أن النكسة مثلت الحرب الثالثة، ضمن سلسلة الصراع العربي اإلسرائیلي، والتي استولى خاللھا = 

االحتالل على كامل الضفة الغربیة وقطاع غزة، وشرق القدس، وتسبب بموجة تشرید جدیدة طالت 
ر ألف فلسطیني، لجأ معظمھم إلى دول الجوار، خاصة األردن، وعلى إثرھا صدر قرا 300نحو 

  »1967نوفمبر لعام  22في  242مجلس األمن رقم 
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 11  طبیبا من مختلف التخصصات الطبیة في وزارة الصحة احیلوا الى التقاعد اعتبارا من
  .اطباء انھیت خدماتھم لبلوغھم سن التقاعد 3الشھر الحالي و

  
  النائبان مرزوق الدعجة ومحمود الطیطي طلبا إخراج الصحفیین من اجتماع لجنة الصحة

  .»الدجاج الفاسد«النیابیة الذي عقد أمس الذي كان مخصصا لبحث قضیة 
  

 عین الرأي«بسام الشماسین تابع ما نشرتھ . لعقید دمدیر ادارة الدوریات الخارجیة ا «
في شارع  80الخمیس الماضي حول دوریة رادار تخالف المركبات التي تتجاوز سرعة 

العقید الشماسین بعد التأكد من صحة المعلومات قرر .. 90االردن رغم ان السرعة المقررة 
  .وقف العمل بدفتر المخالفات الذي حرر من قبل الدوریة

  
 فھد البیاري اعتبارا من االول من . مجلس الوزراء انھى خدمات المستشار في امانة عمان د

  .اب المقبل لبلوغھ سن التقاعد
  

 الف دینار لحساب االیرادات المتفرقة لدى وزارة المالیة )  40( ة بدفع وزارة الصحة مطالب
وحذرت في حال التخلف . یوما لسداد المبلغ المتحقق علیھا 60في الوقت الذي امھلت فیھ 

  .عن الدفع من اتخاذ اجراءات قانونیة بحقھا وفق قانون تحصیل االموال االمیریة

 زوایا الصحف 

  الرأيعین 
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 ؤون المغتربین أیمن الصفدي غّرد أمس عبر صفحتھ على موقع وزیر الخارجیة وش
أمس معزیا بضحایا العملیتین اإلرھابیتین في لندن مساء أول " تویتر"التواصل االجتماعي 

"  لندن "أحر التعازي بضحایا الجریمتین اإلرھابیتین في "الصفدي قال في تغریدتھ . من أمس
حربنا المشتركة ضد اإلرھاب وظالمیتھ  نقف معا في. والتمنیات للجرحى بالشفاء

 ".وھمجیتھ
  

 "وسٌم شغل الفضاء االلكتروني لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من "الدجاج الفاسد ،
األردنیین خالل الیومین الماضیین وما یزال، على خلفیة قضیة ضبط كمیات كبیرة من 

اسد في الجنوب، ومن ثم إحالة عدد من المتورطین بفساد ھذه الكمیات وتوزیعھا الدجاج الف
 .إلى القضاء

  
  تسجیل فیدیو تداولتھ مواقع التواصل االجتماعي أمس، یعتقد أنھ لعملیة تصدي قوات حرس

س مھاجمة نقطة عسكریة قریبا من منطقة الحدود لإلرھابیین الثالثة الذین حاولوا أول من أم
الركبان، أظھر أن اإلرھابیین الثالثة كانوا یتزنرون بأحزمة ناسفة وقد انفجرت بھم أثناء 

القیادة العامة للقوات المسلحة كانت اكتفت بتصریح رسمي حول العملیة . إطالق النار علیھم
ر دراجات ناریة، دون الحدیث عن بأن اإلرھابیین حاولوا االقتراب من النقطة الحدودیة عب

 .األحزمة الناسفة
  

  وزارة الزراعة أھابت بمزارعي القمح والشعیر ضرورة أخذ االحتیاطات الالزمة لتجنب
وقوع حرائق بالقرب من أراضیھم المزروعة بالقمح والشعیر، واإلسراع بجني المحصول 

وكان حریق كبیر طال عدة دونمات . ن اكتمال النضج حفاظا على سالمة إنتاجھمبعد التأكد م
مزروعة بالقمح في محافظة إربد قبل أیام، مع توفر الظروف الجویة المساعدة الشتعال 

  .الحرائق

 زواریب الغد
  


