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ن�شــرة � إعالميــة ت�صدرهــا دائــرة ا إلعــالم والعالقــات العامــة يف اجلامع ــة الأ ردني ــة ٭ العـ ـ  420ــدد ٭ ربيع الثاين 1430هـ ٭ ني�سان ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

بدعوة من مركز الدرا�سات اال�سرتتيجية يف اجلامعة

الأ مري تركي الفي�صل يحا�ضر حول
امل�صاحلة العربية وم�ستقبل عملية ال�سالم :وجهة نظر عربية
�شخ�ص الأ مري تركي الفي�صل بن عبد العزيز رئي�س
جمل�س � إدارة مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية ،الواقع العربي احلايل يف ظل التحديات
التي تع�صف به � إقليميا ودوليا ،بنظرة خبري عربي.
ت�شخي�ص الأ م�ير ال�سعودي ،ال��ذي �شغل من�صب
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني ال�سابق يف بلدان منها
الواليات املتحدة الأ مريكية واململكة املتحدة� ،أ�ضافة
لعملة كرئي�س �سابق لال�ستخبارات ال�سعودية ،ا�ستند
� إىل واقع عربي ت�سوده اخلالفات �أ�صابت املوقف العربي
يف ال�صميم ،و�أدت � إىل فراغ �أتاح لقوى دولية و� إقليمية
با�ستغالله زادت يف ال�شرخ العربي و�أبعدت العرب عن
ق�ضاياهم اجلوهرية.
 ...تتمة اخلرب �ص 5 /4

االمري تركي حما�ضر ًا

م� ؤمتـر عاملـــي
للطـاقــة
يف «الأ ردنيــة»
عقدت يف اجلامعة يف احل���ادي وال��ث�لاث�ين من
�شهر �آذار �أعمال «امل�ؤمتر العاملي لتطبيقات الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة للمناطق ال�صحراوية »2009ـ
الذي نظمه مركز الطاقة يف اجلامعة «بالتعاون مع
جمعية الأ عمال الأ ردنية الأ وروبية» جيبا.
وهدف امل�ؤمتر � إىل اال�سهام يف البحوث العلمية
التطبيقية التي تتعلق بالطاقة تتويج ًا للجهود التي ت�سعى
� إىل حتقيق ر�ؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ب�ضرورة

علماء الطاقة يف لقطة تذكارية
� إيجاد م�صادر بديلة للطاقة يف ظل الأ و�ضاع االقت�صادية بحوث ودرا�سات متخ�ص�صة يف الطاقة املتجددة.
و�أكد على �أهمية موا�ضيع امل ؤ���مت��ر ال��ذي أ�ت��اح
التي تتميز بعدم الإ�ستقرار على امل�ستوى العاملي.
و�أ�شار نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين الفر�ص أ�م���ام أ�ع�����ض��اء هيئة التدري�س والباحثني
عرفة الذي افتتح �أعمال امل�ؤمتر مندوب ًا عن رئي�س اال�ستفادة من خربات دول متقدمة يف قطاع الطاقة
اجلامعة � إىل اجلهود العلمية والبحثية التي تبذلها املتجددة وكفاءتها الت�شغيلية.
ولفت م�����س���ؤول ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ال�شرق
اجلامعة من �أجل � إيجاد حلول منا�سبة لق�ضايا الطاقة
مو�ضح ًا �أن اجلامعة �أن�ش�أت مركز ًا للطاقة وعملت الأ و�سط و�شمال �أفريقيا يف وزارة الطاقة الأ مريكية
 ...تتمة اخلرب �ص 6
على توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني لإجراء توما�س ليربل...



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

خالل زيارته اجلامعة الأ مري تركي الفي�صل:

الأ ردنيــة جنمـــة �ساطعـــة يف �سمـــاءالوطــن العــربي

الدكتور الكركي مرحب ًا بالأ مري تركي الفي�صل والوفد املرافق
زار �سمو الأ م�ير تركي الفي�صل يف ال��راب��ع من التعليمية التي �شهدتها اململكة العربية ال�سعودية
�شهر ني�سان اجلامعة التقى خاللها رئي�سها الدكتور ال��ت��ي ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا الأ ث����ر ا إلي��ج��اب��ي امل��ل��م��و���س على
م�ؤ�س�سات التعليم يف العاملني العربي والإ���س�لام��ي.
خالد الكركي.
ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتور الكركي ب�سموه وا�ستعر�ض ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي اه��ت��م��ام��ات اجلامعة
والوفد املرافق له وقدم �شرح ًا وافي ًا مل�سرية اجلامعة بالبحث العلمي املتخ�ص�ص ال���ذي ي�����ؤدي ر�سالة
وم��راح��ل تطورها والتو�سع ال��ذي �شهدته يف جمال وطنية خل��دم��ة القطاعات التنموية ،الف��ت�� ًا � إىل �أن
� إن�شاء الكليات واملراكز واملعاهد العلمية م�شري ًا � إىل اجل��ام��ع��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ش��ر ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات
براجمها التدري�سية وخططها وتطلعاتها امل�ستقبلية .العلمية بوا�سطة منظومة � إعالمية حيث مت البدء
و�أ�شار رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة � إىل ال��ن��ه�����ض��ة بالبث التجريبي لإذاع��ة اجلامعة � إ�ضافة � إىل ان�شاء

ال�صحيفة الإلكرتونية “ أ�خ��ب��ار اجلامعة الأ ردن��ي��ة”
التي تعمل على م��دار ال�ساعة لتحقيق هذا الغر�ض.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل اهتمام اجلامعة باالنفتاح
على اجلامعات العربية والعاملية ومنها اجلامعات
ال�سعودية بهدف تبادل املعرفة وحتقيق نه�ضة تعليمية
وبحثية �شاملة والو�صول � إىل م�ستويات ومعايري عاملية.
وق��ال � إن اجلامعة ت�ست�ضيف هذا العام حوايل
 3500طالب وطالبة من �ستني جن�سية عاملية � إ�ضافة
� إىل ا�ست�ضافة طلبة من  42جن�سية لدرا�سة اللغة
العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها مما يخلق يف اجلامعة �أجواء � إيجابية لتداخل
الأ فكار وتبادل الثقافات واملعارف الإن�سانية.
ع�ّب� ���س��م��وه ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��زي��ارة
م��ن ج��ه��ت��ه رّ
اجل��ام��ع��ة ،م�شيد ًا بتجربتها الناجحة كم�ؤ�س�سة
تعليمية وا���ص��ف��ا اجل��ام��ع��ة ب أ���ن��ه��ا جن��م��ة �ساطعة
يف �سماء ج��ام��ع��ات ال��ع��امل�ين ال��ع��رب��ي و الإ���س�لام��ي.
وقال � إن ما يثلج ال�صدر ا�ستقبال اجلامعة لطلبة من
الدول العربية وبخا�صة من اململكة العربية ال�سعودية
لت�سهم يف رف��د املجتمعات العربية ب��ك��وادر مدربة
وم�ؤهلة يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية.
وقدم الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�ضره
ال�سفري ال�سعودي يف عمان فهد بن عبد املح�سن الزيد
ونواب رئي�س اجلامعة درع اجلامعة ل�سموه تقدير ًا ملكانته
العلمية على جميع الأ �صعدة املحلية والعربية والدولية.

تعتزم اجلامعة � إيفاد  16طالبا وطالب ًة � إىل
اجلامعات الفرن�سية لإكمال درا�ساتهم يف مرحلتي
املاج�ستري وال��دك��ت��وراه يف تخ�ص�صات القانون.
فقد وقعت اجلامعة وال�سفارة الفرن�سية يف عمان
مذكرة تفاهم وقعها نيابة عن اجلامعة رئي�سها
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��رك��ي وع��ن ال�����س��ف��ارة ال�سفري
الفرن�سي يف عمان دني�س غوير بح�ضور نائبي رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���ص�لاح ج��رار وال��دك��ت��ور ب�شري
الزعبي ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور
رامي علي وعدد من �أركان ال�سفارة الفرن�سية.
وت����ه����دف امل����ذك����رة � إىل ����س���د اح���ت���ي���اج���ات
ك���ل���ي���ة احل����ق����وق ب�����ك�����وادر ت���دري�������س���ي���ة م ؤ����ه���ل���ة
يف ت����خ���������ص���������ص����ات ق�����ان�����ون�����ي�����ة خم���ت���ل���ف���ة.
ووف��ق�� ًا لبنود امل��ذك��رة تتحمل ال�����س��ف��ارة تكاليف
درا�سة  8طالب ومل��دة �أرب��ع �سنوات مبعدل � إيفاد
ط��ال��ب�ين يف ك���ل ع���ام يف ح�ي�ن ت��ت��ح��م��ل اجل��ام��ع��ة

تكاليف درا�سة ( )8طالب على نفقتها اخلا�صة.
ون�صت املذكرة على قيام �أع�ضاء هيئة تدري�س
من كلية احلقوق لإجراء بحوث علمية متخ�ص�صة
خ�لال ف�ترة ال�صيف يف اجل��ام��ع��ات الفرن�سية.
وت��ت��ي��ح امل���ذك���رة ال��ف��ر���ص��ة ل���وف���د م���ن اجل��ام��ع��ة
الأ ردن����ي����ة ل���زي���ارة ج��ام��ع��ة ال�����س��رب��ون ل�ل�إ ط�لاع
على جتربتها يف التعامل م��ع فروعها املنت�شرة
خ��ارج حرمها الدائم لال�ستفادة منها يف عالقة
اجلامعة م��ع موقعها اجل��دي��د يف مدينة العقبة.
و أ����ش��ار عميد كلية احل��ق��وق يف اجلامعة الدكتور
ج��ورج ح��زب��ون � إىل �أن ه��ذه امل��ذك��رة تفتح �آف��اق�� ًا
ج��دي��دة ل��دع��م كلية احل��ق��وق ب��ك��ف��اءات تدري�سية
وبحثية م�ؤهلة خ�لال ال�سنوات القليلة القادمة،
الفت ًا � إىل �أن اجلامعات الفرن�سية تعد من �أ�شهر
اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي ت��در���س ال��ق��ان��ون ع��ل��ى امل�ستوى
العاملي.

 16طالب ًا
من
«الأ ردنيـــة»
لدرا�ســـــة
احلقــــــوق
يف اجلامعات
الفرن�سيــــة
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تد�شني التعــاون العلمـــي
مع جامعـــة تورفيــرغاثــا الإيطاليـــة

الدكتور الكركي م�ستقب ًال الوفد االيطايل
د�شنت اجل��ام��ع��ة وج��ام��ع��ة روم���ا «ت��ورف�يرغ��اث��ا»
وبحث ر ئ��ي�����س ا جل��ا م��ع��ة ا ل��د ك��ت��ور خ��ا ل��د
الإيطالية مرحلة للتعاون بني اجلانبني من خالل التوقيع الكركي خالل لقائه يف مكتبه يف الأ ول من �شهر
على مذكرة تفاهم تكون �أ�سا�س ًا لتطوير التعاون العلمي ني�سان الدكتور فوين كالوجنريو بح�ضور نائب
والبحثي يف ميادين العلوم الطبية و الت�أهيل.
رئي�س اجلامعة عبد الكرمي الق�ضاة وعميد كلية

وفدان «�سويدي» و «�أندوني�سي» يزوران اجلامعة
بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
خالل لقائه يف مكتبه يف التا�سع والع�شرين من �شهر
اذار وف��د ًا من جامعة لوند ال�سويدية �سبل تعزيز
عالقات التعاون الثقايف والأ كادميي بني اجلانبني.
و أ� ���ش��اد ا ل��د ك��ت��ور ا ل��ك��ر ك��ي مب�سرية عالقات
التعاون القائمة مع جامعة لوند وبخا�صة مع
كليتي ا ل��ت��م��ر ي�����ض والأ ع��م��ال وا مل��ت��ع��ل��ق��ة بتبادل
الطلبة و أ� ع�����ض��اء الهيئة التدري�سية وا ل��ت��ع��اون
يف � إع���داد ا ل��ب��ح��وث املتخ�ص�صة وا مل�����ش��ار ك��ة يف
امل�ؤمترات والندوات العلمية.
وعر�ض الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي

طلبــة ماليـزيون
يدر�سـون الطـب
يف الأ ردنية قريب ًا

ح�����ض��ره ن����واب رئ��ي�����س ا جل��ام��ع��ة وم���دي���ر مكتب
ال��ع�لا ق��ات الدولية م�����س�يرة ا جل��ام��ع��ة وخ��ا���ص��ة
م�شروع � إن�شاء حرم للجامعة يف العقبة.
م��ن جهته أ� ���ش��اد ال��وف��د ال�سويدي بالتعاون
امل��ت��م��ي��ز ب�ين ا جل��ام��ع��ت�ين خ�����ص��و���ص�� ًا يف ب��رن��ام��ج
التميز الأ كادميي واملمول من الإحتاد الأ وروبي.
وتعد اجلامعة الأ ردنية �أحد �شركاء جامعة
لوند املن�سقة لهذا الربنامج.
من جانب �أخر ،التقى نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�صالح جرار يف مكتبه وفد ًا �أكادميي ًا �أندوني�سي ًا ميثل
جمموعة من اجلامعات احلكومية الأ ندوني�سية.

علوم الت�أهيل الدكتور ب�سام عماري �آليات تفعيل
بنود املذكرة التي ت�شمل تبادل زيارات �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والطلبة و ت��ب��ادل املعلومات
وا مل��ن�����ش��ورات والأ ب��ح��اث العلمية املتخ�ص�صة.
وت�سمح ا مل���ذ ك���رة ب��ق��ب��ول ط��ل��ب��ة �أرد ن���ي�ي�ن يف
ب����را م����ج ا ل����د ك����ت����وراه وا ����س���ت���ق���ب���ال ط��ل��ب��ة م��ن
ا جل���ا م���ع���ة الأ رد ن�����ي�����ة ل���غ���ا ي���ات ا ل���ت���در ي���ب يف
م�����س��ت�����ش��ف��ى ج��ا م��ع��ة “ ت���ورف�ي�ر غ���ا ث���ا” � إ���ض��ا ف��ة
� إىل ا ���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ة م��ن ا جل��ا م��ع��ة ا إل ي��ط��ا ل��ي��ة
ل���درا ����س���ة ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة يف ا مل��ع��ه��د ا ل���دويل
ل��ت��ع��ل��ي��م ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة مل����دة ع����ام ج��ا م��ع��ي.
وا�ستعر�ض الدكتور الكركي التطورات العلمية
ا ل��ت��ي ���ش��ه��د ت��ه��ا ا جل��ا م��ع��ة وا ه��ت��م��ا م��ه��ا بتو�سيع
نطاق تعاونها الدويل م�ؤكد ًا �أن اجلامعة ت�شجع
على � إيفاد طلبتها للجامعات العاملية لتحقيق
معايري وم�ستويات متقدمة.
بدوره أ� ���ش��اد ال�ضيف ب��ر ؤ� ي��ة ا جل��ا م��ع��ة يف
الرتكيز على تطوير الكوادر التدري�سية وفتح
ا آل ف����اق أ� م����ام ط��ل��ب��ت��ه��ا يف م��ت��ا ب��ع��ة ا ل��ت��ط��ورات
ا ل��ع��ل��م��ي��ة ال ف��ت�� ًا � إىل ا ه��ت��م��ام ا جل��ا م��ع��ة بتعزيز
التعاون العلمي مع اجلامعة الأ ردنية.
و ع��ر���ض ا ل��د ك��ت��ور ج��رار خ�لال اللقاء �سبل
التعاون العلمي والبحثي والثقايف مرحب ًا ب�إقامة
عالقات �أكادميية بني الطرفني من خالل تبادل
ثقايف بني الطلبة.
م��ن ج��ا ن��ب��ه ع��ر���ض ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ا ل�����ش��ر ي��ع��ة
الدكتور حممد ا مل��ج��ايل دور الكلية و �أق�سامها
م�����ش�ير ًا � إىل أ� ه��م��ي��ة م��ع��ه��د درا ����س���ات ا لإ���س�لام
يف ا ل��ع��امل ا مل��ع��ا ���ص��ر ا ل���ذي ت أ��� ���س�����س يف اجلامعة
حد يث ًا .
م����ن ج���ا ن���ب���ه ر ح����ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ا ل��ل��غ��ات
الأ جنبية الدكتور �أحمد جمدوبة بتدري�س اللغة
الأ ن��دو ن�����س��ي��ة يف ا جل��ا م��ع��ة ���ش��ار ح�� ًا دور املعهد
ا ل����دويل يف ت��در ي�����س ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة للناطقني
بغري ها .

رحبت اجلامعة بقبول طلبة ماليزيني للدرا�سة يف تخ�ص�صات الطب وط��ب الأ ���س��ن��ان وامل�صارف
الإ�سالمية.
جاء ذلك رد ًا على طلب ال�سفري املاليزي يف عمان عبد املالك بن عبد العزيز خالل لقائه رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي يف اخلام�س والع�شرين من �شهر اذار رغبة ب�لاده يف ابتعاث طلبة لدرا�سة هذه
التخ�ص�صات يف اجلامعة الأ ردنية.
وعر�ض الدكتور الكركي وال�سفري املاليزي �سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي والثقايف مع اجلامعات
املاليزية.
ويف اللقاء الذي ح�ضره نائبا الرئي�س الدكتور �صالح جرار والدكتور ب�شري الزعبي وامللحق الثقايف يف
ال�سفارة �سليمان بن � إ�سماعيل نوق�شت �أو�ضاع الطلبة املاليزيني الدار�سني يف كليات اجلامعة ومعاهدها.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

تتمة خرب

حما�ضـــرة
الأ ميـــــر
تركـــــي
الفي�صــل
جهـود كبيـرة يبذلهـا
امللـك عبـداهلل الثـاين
يف خدمة الق�ضايا العربية
ورغ��م ال�صورة القامتة للواقع العربي � ،إال �أن
الأ م�ير تركي ركز على جوانب مركزية للخروج من
هذا الواقع و�أبرزها امل�صاحلة العربية امل�ستندة � إىل
نوايا �صافية تقود � إىل توافق على � إيجاد �آلية تدار
من خاللها االختالفات العربية واىل مدخل لتطوير
مواقف موحدة حول الق�ضايا الأ �سا�سية ،يكون اخليار
اال�سرتاتيجي اال�ستمرار يف خيار ال�سالم ،على �أن
تفهم � إ�سرائيل ومن ورائها العامل ب�أن هذا اخليار لي�س
باقيا لالبد.
و�أ�شاد الأ م�ير تركي خالل حما�ضرة �ألقاها يف
مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية .0التابع للجامعة
حتت عنوان امل�صاحلة العربية وم�ستقبل ال�سالم
يف ال�شرق الأ و���س��ط  ،باجلهود التي يبذلها جاللة
امللك عبداهلل الثاين من أ�ج��ل خدمة الأ م��ة العربية
والإ���س�لام��ي��ة ،ودع��م��ه امل��ت��وا���ص��ل ل��ك��اف��ة الق�ضايا
امل�صريية التي ت��واج��ه الأ م���ة ويف مقدمتها ق�ضية
ال�شعب الفل�سطيني وال�سالم املن�شود ،ودور جاللته يف
الت�أكيد على �أهمية مبادرة ال�سالم العربية ودعمها.
كما ثمن الأ م�ير تركي جهود جاللة امللك يف رعاية

املقد�سات الإ�سالمية يف مدينة القد�س الفتا � إىل
مبادرة جاللته يف �إع��ادة ترميم وبناء منرب �صالح
الدين الأ يوبي يف امل�سجد الأ ق�صى.
و�أكد الأ م��ي��ر ت��رك��ي �أن امل��ك��ان��ة ا إلق��ل��ي��م��ي��ة
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعمل �إي����ران ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا يجب
�أن ال تكون على ح�ساب ت�شجيع الت�شرذم العربي
وا�ستخدام العوامل الطائفية يف حتقيق ذلك بحجة
دع��م احل��ق��وق العربية وا�ستخدام �أو���ض��اع املنطقة
لتعزيز م��واق��ف��ه��ا وع�لاق��ت��ه��ا م��ع ال��غ��رب و�أم�يرك��ا.
وقال � إن العرب ال يرغبون يف معاداة � إيران ،ولي�س من
م�صلحتهم معاداتها ،وهم يف الوقت نف�سه يرحبون
مبواقفها املعلنة بدعم الق�ضية الفل�سطينية.
و�أكد على ما ذهب اليه �شقيقه وزير اخلارجية
ال�سعودي الأ م�ير �سعود الفي�صل ب��ان يكون الدعم
عرب بوابة ال�شرعية العربية ومن�سجما مع �أهدافها
ومواقفها ويعرب عن ن�صرته لها ولي�س بديال عنها.

ادعو اىل بذل اجلهود لل�ضمان
ا�ستقرار العالقات العربية اااليرانية
و�أو�ضح الأ م�ير تركي �أن وح��دة ال�صف العربي
والفل�سطيني من �ش�أنها دعم حتقيق هذه الأ ه��داف
التي «نثق ان � إيران ت�شاركنا فيها» ،والبد من ان يبذل
كالنا اجلهد الالزم يف هذه املرحلة ل�ضمان ا�ستقرار
العالقات وثباتها على �أ�س�س التعاون املثمر واالحرتام
املتبادل.
ودعا منظمات املقاومة الفل�سطينية اخلارجة عن
� إطار ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( حما�س واجلهاد
واملنظمات الأ خ���رى) � إىل وق��ف � إط�لاق ال�صواريخ
على � إ�سرائيل ،والتي و�صفها بـفقيعات البارود التي
تربر لإ�سرائيل قتل الأ برياء من ال�شعب الفل�سطيني
متذرعة ب�أنها تعي�ش حتت خطر هذه ال�صواريخ.
وقال خماطبا تلك املنظمات � إن مقاومة االحتالل
الإ�سرائيلي ال ب��د �أن ت أ���خ��ذ بعني االعتبار موازين
القوة وال�ضعف لدى كل ا إلط��راف ،و�أن قوة ال�شعب
الفل�سطيني تكمن يف �صموده و� إبائه و�صربه و�أميانه
بحقة يف الوجود وعدالة ق�ضيته.
وتابع انه ال ميلك الطائرات والدبابات واملدافع
والطرادات و أ�ن��واع الأ �سلحة الأ خ��رى ،وهذا م�صدر
�ضعفه ،بينما عدونا ميلك كل �أدوات الفتك من �أ�سلحة
ثقيلة وخفيفة وكيميائية ونووية ،وهو م�سنود ب�أكرب



تر�سانة ع�سكرية يف العامل ،و�أما م�صدر �ضعفه فيكمن
يف احتالله ل�شعب ،وا�ضطهاده له وظلمه وغطر�سته
وتبجحه بقوته وفقدانه لإن�سانيته ومقومات الأ خالق
ومبادئها.
و أ�ك��د الأ م�ير تركي �أن املقاومة يجب �أن ت�ستغل
قوة ال�شعب الفل�سطيني و�ضعف العدو الإ�سرائيلي
باملقاومة املدنية التي �أبدعها املرحوم ال�شهيد �أبو
جهاد عندما انطلقت االنتفا�ضة الفل�سطينية الأ وىل
املجردة من ال�سالح واملعتمدة على احلجارة واملقاومة
املدنية ،والتي اعتربها ب�أنها الق�شة التي ق�صمت ظهر
البعري ،و�أج�برت � إ�سرائيل على االع�تراف مبنظمة
التحرير الفل�سطينية والتفاو�ض معها.
و�أ�ضاف خماطبا تلك املنظمات � إن � إ�صراركم على
� إطالق فقيعات البارود التي ت�سمونها �صواريخ بدائية
وغري فاعلة � إمنا ي�سمح لإ�سرائيل بقتل الأ برياء منكم
متذرعة ب�أنها تعي�ش حتت خطر هذه ال�صواريخ.
وق��ال الأ م�ي�ر تركي أ�ن��ك��م مهما ا�ستعملتم من
���س�لاح ،وال يتوافر لكم منه ���س��وى البندقية ،ف��� إن
العدو يتفوق عليكم ف��اهلل ثم ب��اهلل وت��اهلل كفوا عن
هذا الت�صرف امل�ضر بال�شعب الفل�سطيني وا�ستعينوا
باهلل ثم ب�شعبكم الأ بي ،و�أوقفوا �سفك دماء ال�شعب
الفل�سطيني يف ال�سعي ملجد � إعالمي هالمي زائل ال
ي�سمن وال يغني من جوع.
ودع��ا تلك املنظمات اىل االن��دم��اج يف ال�سلطة
الوطنية � ،إذ قال �ضعوا ايديكم يف يد ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف �سبيل قوة واح��دة مبنية على عدالة
ق�ضيتكم و�سمو �أخالقكم وعمق � إن�سانيتكم م�شريا
اىل �أن العامل �سيكون معكم وكذلك �أغلبية ال�شعب
الإ�سرائيلي� ،ستقف �ضد همجية االل��ة الع�سكرية
وبط�شها و�سوف ترغمها على كف ظلمها وجربوتها.
وعلى �صعيد ال��واق��ع العربي ،ق��ال الأ م�ير تركي � إن
�صدق التوجه الذي طرحه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف القمة االقت�صادية
يف الكويت ب�ضرورة جتاوز اخلالفات وتوحيد ال�صف
ملواجهة التحديات امل��ه��ددة لأ م��ن املنطقة العربية
وا���س��ت��ق��راره��ا ،و أ����س��ف��ر ع��ن ذل��ك امل��وق��ف ع��ن تبني
دع���وة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني يف قمة ال��دوح��ة
واعتمادها وثيقة توزعت على �ستة بنود .و�أ�شار اىل �أن
اخلالفات بني الدول �أمر طبيعي وكذلك ت�سوية هذه
اخلالفات ،وال��دول العربية لي�ست ا�ستثناء عن هذه
القاعدة � ،إال �أنه قال للأ �سف وعلى مدار عقود من
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

العمل العربي امل�شرتك مل نوجد الآليات املنا�سبة حلل
خالفاتنا او على الأ ق��ل منع حتول االختالفات التي
ت�شهدها العالقات العربية -العربية يف �سياق النظام
الإقليمي العربي ،وهي مربرة �أحيانا ،اىل خالفات
ومنازعات وم�شاحنات غري مربرة يف �أحيانا كثرية.
و�أكد الأ مري تركي على �أن تطوير مثل هذه الآليات او
امل�ؤ�س�سات التي ت�سهم يف عالج مواطن االختالف يف
العالقات العربية -العربية وحت�صني هذه العالقات
مبنع ت�أثرياتها ال�سلبية على جممل الأ و�ضاع العربية.
و�شدد على �أن امل�صاحلة العربية احلالية � إذا ما
�صفت نوايا اجلميع ،قد تكون مدخال للتوافق على
�إي��ج��اد �آل��ي��ة ت��دار م��ن خاللها االخ��ت�لاف��ات العربية
ومدخال لتطوير مواقف موحدة حول ق�ضايا �أ�سا�سية
تواجهنا وهي خالفاتنا مع بع�ضنا البع�ض والتدخالت
الأ جنبية والإقليمية وق�ضية ال�سالم يف املنطقة.
و�أ�شار � إىل �أنه من بني الآليات املقرتحة  ،حمكمة
العدل العربية التي لو كانت م��وج��ودة لوفرنا حال
لق�ضايا كثرية ،مثل ق�ضية دار فور.

اخلالفات العربية
العربية �أ�صابت
املوقف العربي يف ال�صميم
وقال الأ مري تركي � إن اخلالفات العربية -العربية
�أ�صابت املوقف العربي جتاه الق�ضايا امل�شرتكة كافة
يف ال�صميم ،و�أ�سهمت يف االنك�شاف اال�سرتاتيجي
الذي تعي�شه املنطقة ،و�أوجدت فراغا �سمح لقوى دولية
و� إقليمية با�ستغالله لتحقيق م�آرب خا�صة زادت ال�شرخ
يف عالقاتنا العربية -العربية ،مما �أبعدنا عن ق�ضايانا
العربية اجلوهرية .وبني �أن تداعيات الغزوة االمريكية
الباط�شة �ضد ال��ع��رق واح��ت�لال �إ���س��رائ��ي��ل الهمجي
لفل�سطني ولأ را�ضي �سورية ولبنانية وحرب � إ�سرائيل �ضد
لبنان وال�شعب الفل�سطيني ب�صفة عامة ،ويف غزة ب�ضفة
خا�صة ،وا�ستغاللها من قبل دول � إقليمية خ�صو�صا
� إيران ،كانت انعكا�سا للخلل يف النظام الإقليمي العربي
وف�شله يف التعامل مع مقدمات هذا االحتالل وهذه
احل��روب ونتائجها و أ�ك��د على �أن امل�صاحلة العربية
ينبغي �أن تكون و�سيلة مللء هذا الفراغ اال�سرتاتيجي
يف هذه املنطقة ،وهو فراغ ال ي�سد بقدرات دولة عربية
واحدة ،مهما كانت �أهميتها � ،إمنا لكل دولة عربية دور
يف ذلك معتربا �أن امل�س�ؤوليات م�شرتكة.

البد من ا�ستعادة
العراق ملحيطه العربي
ودع����ا الأ م��ي��ر ت��رك��ي � إىل ����ض���رورة ا���س��ت��ع��ادة
العراق � إىل حميطه العربي مهما كانت التحديات،
ل��ي��ع��ود ايل مم��ار���س��ة دوره الطبيعي �ضمن أ�م��ت��ه
العربية ،ويكون �سدا منيعا أ�م��ام التدخل يف �ش�ؤونه
و���ش���ؤون أ�م��ت��ه وعلى �صعيد الق�ضية الفل�سطينية،
ق��ال الأ م�ي�ر �أن الق�ضية الفل�سطينية ،ك��ان��ت وما
زال����ت ق�ضية ك��ل ال���ع���رب ،وق���د ات��ف��ق��وا واخ��ت��ل��ف��وا
ح��ول��ه��ا ،وم���ا زال�����وا ي��ت��ف��ق��ون وي��خ��ت��ل��ف��ون ح��ول��ه��ا.
وتابع � إنهم يتفقون حول مركزيتها وعدالتها ،ولكنهم
دائما يختلفون حول و�سائل حلها �سلما وحربا ،الفتا
� إىل �أن عملية ال�سالم ال��ي��وم متعرثة ،وك��ان الأ م��ل
معقودا عليها ب���أن تتوج بت�سوية �سيا�سية وتاريخية
عادلة يتفق عليها الفل�سطينيون والإ�سرائيليون تقوم
على �أ�سا�س وجود دولتني م�ستقلتني يف ار�ض فل�سطني
وحل لق�ضية القد�س والالجئني.

الق�ضية الفل�سطينية
هي ق�ضية كل العرب
و�أ�شار � إىل اخل�لاف الفل�سطيني -الفل�سطيني
ح��ول خيارات الت�سوية � ،إذ اعترب �أن ه��ذا اخلالف
يهدد م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية برمتها.
وب�ين الأ م�ير تركي �أن مبادرة ال�سالم العربية
ت�شكل احلد الأ دن��ى الذي توافقت عليه جميع الدول
العربية وال�سلطة الفل�سطينية وع��دو �شر�س لي�س
م�ستعدا لدفع ا�ستحقاق ال�سالم واالع�ت�راف بحق
ال�شعب الفل�سطيني يف دولته امل�ستقلة ور�أي عاملي
ر�سمي و�شعبي يتطور ب�أ�ضطراد مدركا عدالة الق�ضية
الفل�سطينية و�ضرورة � إيجاد حل عادل لها.
و�أعترب الأ م�ير تركي ان حماقة وغطر�سة قادة
� إ�سرائيل بت�صرفاتهم الهمجية و�أخرها حرب غزة،
ما فتئوا يثبتون للعامل �أن الأ �سا�س الأ خ�لاق��ي التي
تدعيه � إ�سرائيل وب��ررت به وجودها مل يكن موجودا
من الأ �سا�س.
و�أكد على �ضرورة اال�ستمرار يف خيار ال�سالم � ،إذ
قال � إزاء هذا الو�ضع لي�س �أمامنا يف املرحلة احلالية
� إال اال�ستمرار يف خيار ال�سالم ال��ذي قررناه خيارا
ا�سرتاتيجيا لنا ،ولكن علينا � إفهام � إ�سرائيل والعامل



�أن هذا اخليار املطروح لي�س باقيا للأ بد .وقال �أن
ا�ستمرار دعم الواليات املتحدة الأ مريكية لإ�سرائيل
وعدم ال�ضغط عليها لدفع ا�ستحقاق ال�سالم العادلة
وال�شامل لن يحقق ال�سالم يف املنطقة ،و�سيدفعها
باجتاه التطرف وعدم اال�ستقرار ،مما ي�ؤدي � إىل تغري
كل الظروف التي تقبل ال�سالم.
و�أ�شار � إىل �أنه ميكن للم�صاحلة العربية وامل�صاحلة
الفل�سطينية �أن تكون �سببا يف جناح �أي جهد يهدف
بالدفع يف اجتاه القبول الدويل لهذه املبادرة.

البد من اال�ستمرار
يف خيار ال�سالم
ودعا الفل�سطينيني والعرب � إىل االلتزام مببادىء
مبادرة ال�سالم العربية ،وان تكون هي املرجعية حتى
يف املفاو�ضات الثنائية مع الإ�سرائيليني ،وان نتجنب
امل��زاي��دات فيما بيننا حولها وح��ول عملية ال�سالم
برمتها.
واعترب �أن املفاو�ضات الفل�سطينية مع � إ�سرائيل
مل ت�ؤت ثمارها �أو نتائجها املنطقية منذ اتفاقية او�سلو
ب�سبب خ�ضوع ال�سلطة الفل�سطينية لال�سرتاتيجيات
الإ�سرائيلية التي تفرغ الأ �شياء من م�ضامينها احلقيقية
بالرتكيز على اجلزئيات وجزئياتها ،ومن ثم �أن كنتم
�ست�أخذون دولة ،فدولة �سقطا ال م�ستقبل لها ولن يقبلها
ال�شعب الفل�سطيني املنا�ضل.وقال � إن متطلبات ال�سالم
وا�ضحة و�شروط قيام دولة قابلة للحياة وا�ضحة.
ويف نهاية املحا�ضرة �أجاب الأ مري تركي على �أ�سئلة
احل�ضور من �سيا�سيني و�أكادمييني و�أع�ضاء هيئة تدري�س
وباحثني ،تركزت على هل هنالك بديل للمبادرة العربية
ال�سالم يف ظل التعنت والغطر�سة الإ�سرائيلية � ،إذ �أكد
الأ م�ير �أنه ال بديل للمبادرة العربية يف ظل الأ و�ضاع
واخليارات املطروحة ،وانه لي�س لدينا خيار ع�سكري
نعتمد عليه ،م�ؤكدا �أن �أي خيار يجب ان ي�أخذ بعني
االعتبار ما له من ح�سنات وما عليه من تبعات و�سيئات.
وق��ال انه على ال�صعيد ال�سيا�سي هنالك جم��االت مل
ت�ستغل ا�ستغالال كافيا لدعم املبادرة العربية � ،إال �أنه �أ�شاد
بدور جاللة امللك عبداهلل الثاين الذي حر�ص يف جميع
زياراته ومباحثاته الت�أكيد على مبادرة ال�سالم العربية.
وقال اي ًا كان اخليار العربي � إذا مل يتفق اجلميع على
اخل��ي��ار واح��ت��م��االت ومقايي�س ومعايري ردة الفعل،
�سيف�شل.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

تتمة خرب

م� ؤمتر عاملي للطاقة يف الأ ردنية
� إىل اهتمام الإدارة الأ مريكية التي ر�صدت 50
مليار دوالر لال�ستثمار يف الطاقة املتجددة مبين ًا �أن
ال��وزارة لديها خطة لإقامة مركز علمي متخ�ص�ص
يف الطاقة يف ال�شرق الأ و�سط خلدمة دول املنطقة
بالبحوث والدرا�سات املتقدمة.
بدوره �أكد مدير مركز الطاقة يف اجلامعة رئي�س
اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر الدكتور �أحمد ال�سالمية

ثالثة
�أق�سام
جديدة
يف كلية
الدرا�سات
الدولية

�أهمية عقد امل�ؤمتر يف اجلامعة لال�ستفادة من جتربة
الدول امل�شاركة يف ميادين كفاءة الطاقة املتجددة.
وقال � إن الأردن يتمتع مبيزات أ�ب��رزه��ا الطاقة
ال�شم�سية حيث �أ�شارت الدرا�سات �أن كمية �أ�شعة ال�شم�س
ال�ساقطة على مرت مربع تعادل برميل نفط �سنوي ًا الفت ًا
� إىل �ضرورة اال�ستفادة من هذه الطاقة الهامة خا�صة و�أن
املناخ الأردين ي�شهد ( )300يوم م�شم�س يف ال�سنة.

و�أ�ضاف �أن الأ ردن ي�ستورد حوايل  %96من
احتياجات النفطية مما ي�شكل عبئ ًا على ميزان
املدفوعات � إذ تبلغ تكاليف � إ�سترياد النفط حوايل
 %20من الناجت القومي.
وبحث امل�ؤمتر على مدار ثالثة �أيام  85ورقة
عمل متخ�ص�صة ت�سلط ال�ضوء �ضرورة االعتماد
على الطاقة املتجددة التي متيز باملحافظة على
البيئة واحل��د م��ن ظ��اه��رة ا إلح��ت��ب��ا���س احل���راري.
و���ش��ارك يف أ�ع��م��ال امل ؤ���مت��ر خ�براء ومتخ�ص�صون
و أ�ك��ادمي��ي��ون م��ن دول عربية و�أوروب��ي��ة و�آ�سيوية
� إ�ضافة � إىل الواليات املتحدة الأ مريكية.

تبد أ� اجلامعة مطلع العام الدرا�سي القادم  2010/2009با�ستقبال الطلبة يف الأ ق�سام اجلديدة
التابعة لكلية الدرا�سات الدولية.
وواف��ق جمل�س التعليم ال��ع��ايل على ا�ستحداث ثالثة �أق�سام يف الكلية ه��ي العالقات الدولية
والدبلوما�سية والتنمية الدولية والدرا�سات الإقليمية حيث من املقرر �أن متنح درجة املاج�ستري.
وعر�ض عميد الكلية الدكتور عبد اهلل نقر�ش خطط الأ ق�سام اجل��دي��دة مبين ًا �أن خطة ق�سم
العالقات الدبلوما�سية تت�ضمن برامج ف�ض النزاعات وبرنامج الدرا�سات الدبلوما�سية يف حني �أن
ق�سم التنمية الدولية يت�ضمن برنامج ماج�ستري يف حقوق الإن�سان والتنمية ا لإن�سانية والدرا�سات
الربملانية يف حيث ين�صب عمل ق�سم الدرا�سات الإقليمية برنامج الدرا�سات الدولية الأ مريكية.
و �أكد الدكتور نقر�ش �أنه �سيتم يف مرحلة الحقة ا�ستحداث برامج درا�سية هي برنامج الدرا�سات
الأ وروبية وبرنامج درا�سات الأ فرو�آ�سيوية وبرنامج خا�ص يعنى بالنظام العربي ودول اجلوار اجلغرايف
و �أخرى تتعلق باال�ست�شراق.
و�شدد الدكتور نقر�ش على جاهزية الكلية ال�ستقبال الطلبة لتوفر الكادر التدري�سي امل�ؤهل
لإجناح هذه الربامج.
و�أ�شار � إىل� أن لدى الكلية عالقات علمية وبحثية مع جامعات عاملية متقدمة يف ايطاليا وال�سويد
و �أملانيا والواليات املتحدة الأ مريكية للتعاون على تنفيذ هذه الربامج.

ور�شــة عمل لرعــاية احليوانات احت�ضنها املعهـــد الزراعـــي
عقدت يف معهد البحوث والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي التابع
للجامعة يف الأ غوار الو�سطى الور�شة التدريبية للمن�سقني واملعلمني واملعلمات
امل�شرفني على الأ ندية املدر�سية التي تنظمها جمعية احليوانات والرفق بها
� /سابانا يف الأ ردن بح�ضور �سمو الأ مري عا�صم بن نايف الرئي�س الفخري
للجمعية.
وه��دف��ت الور�شة � إىل تو�ضيح املفاهيم الأ �سا�سية لرتبية احليوانات
وا إلع��ت��ن��اء بها وكيفية تقدمي الإ�سعافات الأ ول��ي��ة خا�صة للحيوانات التي
ت�ستخدم يف املناطق الريفية.
و�أ�شار املدير العام للجمعية الدكتور غازي م�صطفى � إىل �أن الور�شة
�سلطت ال�ضوء على اجلوانب الهامة التي تتعلق باملناهج الدرا�سية و
حماية احل��ي��وان��ات وت��وف�ير البيئة املنا�سبة لرتبيتها وت��ق��دمي الرعاية
الالزمة لها.

ب��دوره ا�ستعر�ض عميد املعهد الدكتور عمر كفاوين اجلهود التي يقوم بها
املعهد للتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية يف الأ غ��وار الو�سطى للنهو�ض
بالقطاع الزراعي الذي يعد �أحد �أعمدة االقت�صاد الوطني.
و�أكد �أن عقد هذه الور�شة يف رحاب املعهد يندرج �ضمن اهتماماته مبينا �أن
موا�ضيع الور�شة ت�شري � إىل � إبراز �أهمية احليوانات والرفق بها وعالقتها بالإن�سان
والتنمية امل�ستدامة.
وت�أ�س�ست جمعية �سابانا يف لندن عام  1923ولديها اهتمامات يف حماية
احليوانات التي ميتلكها الفقراء ولها عيادات بيطرية يف املغرب ولبنان واجلزائر
وتون�س و�سوريا ومايل � إ�ضافة � إىل اململكة الأ ردنية الها�شمية وتكر�س اجلمعية
جهودها لرعاية احليوانات بجميع �أنواعها املنزلية والربية وحيوانات املزرعة.
ح�ضر افتتاح الور�شة عدد من نواب املنطقة وعدد من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء
هيئة التدري�س وجمع من الدعويني.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

ندوة �أدبية مبنا�سبة مرور  200عام على ميالد «غوغول» يف « الأ ردنية»

ن��ظ��م ن����ادي اب����ن ���س��ي��ن��ا خل��ري��ج��ي م��ع��اه��د
وجامعات اال حت��اد ال�سوفياتي ال�سابق بالتعاون
مع ال�سفارة الرو�سية يف عمان يف الأ ول من �شهر
ني�سان ندوة ا�ستذكارية للكاتب الرو�سي نيكوالي
غوغول مبنا�سبة مرور  200عام على ميالده.
وت�ضمن برنامج الندوة التي �أقيمت يف مكتبة
اجلامعة تقدمي �أوراق عمل حيث تناول الدكتور
ه�شام غ�صيب رواي���ة النفو�س امليتة والدكتور
ح�سني جمعة معطف غ��وغ��ول ون��زي��ه أ� ب��و ن�ضال
ال�سخرية لدى غوغول وع��واد علي الدراما لدى

�أدب غوغول مايزال حيا بيننا
غوغول والدكتور �سلطان الق�سو�س التطور الفني
لدى غوغول و�أزماته القلبية.
و �أ�شار امل�شاركون يف الندوة � إىل �أن غوغول
الذي عا�ش يف فرتة ما بني  1852 -1809يعد من
�أ�شهر كتاب الرواية الرو�سية والأ وروبية الذين
كتبوا ب�أ�سلوب كوميدي �ساخر حيث �أ�س�س مدر�سة
�أدبية يف رو�سيا تعرف “مبدر�سة الواقعية».
وق��ال��ت م��دي��رة امل��ك��ت��ب��ة ال��دك��ت��ورة ه��ن��د أ�ب��و
ال�شعر � إن العامل مهتم باالحتفاء بالكاتب غوغل
و�أن م�سارح العامل ومنابره وجامعاته وم�ؤ�س�ساته

الثقافية �أحيت الذكرى املئوية الثانية ملولده.
و �أ�ضافت �أن غوغل ظاهرة � إبداعية ،وهذا
�سبب احتفاء العامل به فلو كان �أديب ًا رو�سي ًا ومل
يتجاوز � إبداعه حدود �أوكرانيا �أو بطر�سبورغ ملا
تناوب العامل اليوم ال�ستذكاره.
وع��ق��دت على هام�ش ا ل��ن��دوة التي ح�ضرها
عدد من الكتاب والنقاد و �أع�ضاء هيئة التدري�س
م��ائ��دة م�ستديرة ب��ع��ن��وان “غ��و غ��ول يف ا مل��ي��زان
الإبداعي النقدي” � إ�ضافة � إىل عر�ض جمموعة
من م�ؤلفات غوغول.

ملتقى لتبادل عرو�ض طلبة اجلامعات العربية يف اجلزائر
ا�ست�ضافت جامعة باجي خمتار يف مدينة
ع��ن��ا ب��ة ا جل���زا ئ���ر ي���ة ا مل��ل��ت��ق��ى ا خل��ا م�����س ع�����ش��ر
ل���ت���ب���ادل ع���رو����ض ت���در ي���ب ط��ل�اب ا جل��ا م��ع��ات
العربية ا ل��ذي نظمه املجل�س العربي لتدريب
ط�ل�اب ا جل��ا م��ع��ات ا ل��ع��ر ب��ي��ة و م��ق��ره ا جل��ا م��ع��ة
الأ ردنية.
وافتتح امللتقى وايل مدينة عنابة حممد
ا ل��غ��ازي ب��ح�����ض��ور ع��دد م��ن ر �ؤ���س��اء ا جل��ا م��ع��ات
العربية وممثلني عن  62جامعة عربية.

وقال م���د ي���ر ا مل��ج��ل�����س ا ل���د ك���ت���ور ع���ديل
البلبي�سي � إن امللتقى بحث اخل�برات العربية
يف جم��ال ا ل��ت��در ي��ب ا ل��ع��ل��م��ي لطلبة ا جل��ا م��ع��ات
يف القطاعني الأ كادميي والتطبيقي من خالل
ورقة عمل قدمها نائب رئي�س جامعة ت�شرين
ال�سورية الدكتور � إبراهيم العلي.
و �أ�ضاف �أن امل�شاركني �أكدوا على �ضرورة
ت��ق��دمي ك��ا ف��ة أ� ���ش��ك��ال ا ل��د ع��م ا مل��ن��ا ���س��ب للطلبة
الفل�سطينيني وا ل��ع��را ق��ي�ين م��را ع��اة ل��ل��ظ��روف



التي يواجهونها يف الوقت احلايل.
و �أعرب امل�شاركون عن تقديرهم للجامعة
الأ رد ن��ي��ة على ا�ست�ضافة مقر املجل�س وتقدمي
الدعم املنا�سب إل جناح �أعماله و �أهدافه.
و�شارك يف أ� ع��م��ال ا مل��ل��ت��ق��ى مم��ث��ل��ون عن
جامعات ك��ل م��ن ا جل��زا ئ��ر وعُ ��م��ان وال�سعودية
وا ل�����س��ودان و�سوريا وا ل��ع��راق وليبيا وفل�سطني
و ل��ب��ن��ان و م�����ص��ر وا ل��ي��م��ن � إ���ض��ا ف��ة � إىل جامعات
اململكة الأ ردنية الها�شمية.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

نـــــــدوة
حـــــــول
الـــروائي
الطيــــــب
�صالــــــح

نظمت اللجنة الثقافية يف كلية ا آلداب يف اجلامعة يف التا�سع والع�شرين من �آذار ندوة مبنا�سبة مرور
�أربعني يوم ًا على وفاة عميد الرواية العربية الطيب �صالح برعاية عميد الكلية الدكتور �سالمة نعيمات.
و�شارك يف الندوة التي �أدارها الدكتور �سمري قطامي كل من الدكتور حممد �شاهني والدكتور � إبراهيم
ال�سعافني والدكتور � إبراهيم خليل والروائية ليلى الأ طر�ش.
و�سلط امل�شاركون يف الندوة ال�ضوء على روائع وم�ؤلفات الطيب �صالح وخا�صة “مو�سم الهجرة � إىل
ال�شمال” التي تعد واحدة من �أف�ضل مائة رواية يف العامل � إ�ضافة � إىل رواية «عر�س الزين” التي و�صفت
ب�أنها كانت اللبنة الأ �سا�سية يف ر�سوخ قدمه و�شهرته.
وتطرق امل�شاركون يف الندوة � إىل كتابة الطيب �صالح ب�صورة عامة وال�سيا�سية واال�ستعمار وعالقة
العرب بالغرب واالختالف بني احل�ضارتني العربية والأ وروبية وهموم النا�س يف املجتمع العربي.
و�أكد امل�شاركون �أن الرواية العربية فقدت برحيل الطيب �صالح علم ًا بارز ًا ا�ستطاع �أن يحقق �شهرة
عاملية حني ترجمت �أعماله � إىل �أكرث من ثالثني لغة.
ح�ضر الندوة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س و الكتاب والأ دباء الأ ردنيني وجمهور كبري من طلبة اجلامعة.

عدد جديد من جملة درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية
�صدر عن اجلامعة العدد ال�ساد�س والثالثون من
جملة درا�سات املحكمة التي ير�أ�س حتريرها الأ �ستاذ
الدكتور مفيد عزام عميد البحث العلمي.و هي جملة
دورية ت�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.
وق��د ج��اء ال��ع��دد يف �أرب��ع��ة أ�ق�����س��ام منها ق�سم
العلوم الإن�سانية واالجتماعية الذي احتوى عددا من
الدرا�سات باللغتني العربية والإجنليزية منها ما دار
ح��ول اللغة والأ دب،ك��درا���س��ة الباحثني زي��اد حممود
قوقزة و�أحمد ح�سني العفيف:اللغة الإ�سبانية-ن�ش�أتها
و�أهميتها.-
ودرا�سة الباحث � إح�سان الديك:البئر بوابة العامل
ال�سفلي.
ودرا�سة الباحثة وجدان حممد كنايل التقابلية:
التعريف والتنكري يف اللغتني العربية واملالوية:درا�سة
تقابلية.
ويف العرو�ض جاءت درا�سة الباحث خلف خازر
اخلري�شة:جمالية االعتماد يف الزحاف العرو�ضي.
وج���اءت درا���س��ة الباحثتني مهى حممود عتوم
وتهاين عبد الفتاح �شاكر الأ �سلوبية يف الرثاء بعنوان:
الرثاء يف �شعر نزار قباين:درا�سة �أ�سلوبية.
ومن الدرا�سات ما هو يف ال�سيا�سة والعالقات
الدولية كدرا�سة الباحث حممد �أحمد املقداد:واقع
العالقات العربية الإفريقية يف ظل �سيا�سات التناف�س
الدويل .2006-1991
كذلك ج��اءت بع�ض الدرا�سات يف التاريخ مثل
درا���س��ة للباحثة هند أ�ب���و ال�شعر بعنوان�:سجالت

مدر�سة �سما( )1946-1918م�صدرا تاريخيا.
ودرا����س���ة ال��ب��اح��ث ع��ب��د ال��ك��رمي ع��ب��د حتاملة:
ن�شاطات الكرامية ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق
الإ�سالمي خالل القرنني الثالث والرابع الهجريني/
التا�سع والعا�شر امليالديني.
ودرا����س���ة ال��ب��اح��ث �إب��راه��ي��م ف��اع��ور ال�شرعة:
لن�ش والبعثة اال�ستك�شافية الأ مريكية � إىل نهر الأ ردن
والبحر امليت عام().1848/1847
ويف جم��ال الإع��ل�ام ك��ان��ت درا���س��ة علي منعم
الق�ضاة�:سيا�سة �أمريكا جتاه العراق يف الكاريكاتري
الأ ردين(درا�سة حتليلية).
ي�����ض��اف �أن ه��ن��اك درا���س��ة �سكانية للباحث

ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأردنيــــــة

رئي�س التحرير  :كمال فريج مدير الإ عالم و العالقات العامة

عي�سى �سليم امل�����ص��اروة بعنوان:تقييم بيانات
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن يف الأ ردن لعام
 2004وتعديلها ومتهيدها وبناء � إ�سقاطات �سكانية
عليها حتى عام .2025
وقدم ع��دد م��ن الباحثني درا���س��ات يف العلوم
الإن�سانية واالجتماعية باللغة الإجنليزية.

�أخبـــــار ق�صيــــرة
تعــــــــــاز
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور
حممد ع��واد ال�سكر الأ �ستاذ امل�ساعد يف كلية
ال�شريعة .
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور �صادق
حامد ال�����ص��راوي الأ ���س��ت��اذ يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا .
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد املهند�س وليد
حممد � إ�سماعيل م��ق��دادي امل��وظ��ف يف مركز
احلا�سوب .
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل وال��دة املهند�س
ي��و���س��ف ���س��رح��ان امل��وظ��ف يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.
٭ ان��ت��ق��ل � إىل رح��م��ة اهلل ت��ع��اىل وال���د ا آلن�����س��ة
ن���وف ال��ع��واي�����ش��ة امل��وظ��ف��ة يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:
الأردن ـ عمــــان
الت�صميـــم واالخــــراج الفـــــــني
5300426
:
فاك�س
�إيـ ــاد زاهـ ـ ـ ـ ـ ــر حممد حممود تلفون- 5355000 :
ال�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزي  Email : pcrd@ju.edu.joمطبعــــة اجلامعــــة الأردنيـــة
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