
ي 
 
ي ومناهج الفكر الحديث( ف اختتام فعاليات مؤتمر )التاريخ العرب 

( فيالدلفيا  ي ي الوطن العرب 
 
 بإطالق )الخطاب النْسوي ف

 

اختتمت كلية اآلداب والفنون الدكتور مروان كمال برعاية مستشار الجامعة 

ي ومناهج الفكر الحديث( ين )التاريخ العرن 
ي والعشر

بجلسة  مؤتمرها الدولي الثان 

ألقى الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة كلمة قال حيث البيان والتوصيات، 

ي سياق الحضارة العربية اإلسالمية عىل 
 
فيها: كلنا فخر كعرب، بما أنجزه أسالفنا ف

صعيد العلوم واآلداب، ونحن نريد من التاريخ أن يقرأ تاريخ العلم واالقتصاد 

ها من الم ي المنطقة والتحرر االجتماعي وغير
 
ي ف

ي لم تدرس بما يكق 
ظاهر التى

 العربية. 

ي كلمته توجه الدكتور معيى  الشيخ سالم رئيس الجامعة بالشكر الجزيل للقائمير  
 
وف

 كلمة المشاركير  
ي ُبذلت إلنجاحه. وألقى

، وثمن الجهود التى عىل المؤتمر وللمشاركير 

 بن تومي من الجزائر وتوجه فيها بالشكر الجز
يل لجامعة فيالدلفيا الدكتور اليامير 

وللقائمير  عىل هذا المؤتمر لقاء حسن التنظيم وكرم الوفادة وأشار إل أهمية 

ي تستدعي إليها عدد من التخصصات والحقول 
بة التى

ّ
التاريخ لكونه من العلوم المرك

ي يجب العناية بها وإعادة إنتاجها وفق المنهجيات الحديثة. 
المعرفية المختلفة والتى

ور غسان عبد الخالق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة شكر فيها وألقى الدكت

المشاركير  ورئاسة الجامعة عىل دعمها للمؤتمر وبارك للجميع نجاح المؤتمر 

ي دوراته الالحقة. وتال الدكتور عمر الكفاوين 
 
متمنًيا استمرارية نجاح هذا المؤتمر ف

: أمير  رس اللجنة المنظمة للمؤتمر البيان الختامي   والتوصيات عىل النحو التالي



ين، الذي ) ي والعشر
احتضنت جامعة فيالدلفيا األردنية أعمال المؤتمر الدولي الثان 

ي ومناهج الفكر الحديث"،  نظمته كلية اآلداب والفنون تحت عنوان "التاريخ العرن 

 ثالثة أيام )
ّ
ا  70م(، بمشاركة 2018نيسان  26وحتى  24وامتد ا وأكاديميًّ

ً
باحث

ي عشر قطًرا وست وثالثير  جامعة.                ينتم
 ون إل اثت 

استهل المؤتمر بجلسة افتتاحية تحدث فيها كل من: األستاذ الدكتور معيى  الشيخ 

ف المؤتمر المؤرخ الكبير األستاذ الدكتور عىلي 
سالم رئيس الجامعة، وضيف رسر

للمؤتمر، والدكتور محافظة، والدكتور غسان عبدالخالق رئيس اللجنة المنظمة 

 .  للمشاركير 
ً
 عمر عتيق من فلسطير  ممثال

ي وفق مناهج  ي قدموها بمراجعة التاريخ العرن 
ي أوراقهم التى

 
ي المشاركون ف

ت 
ُ
وقد ع

الفكر الحديث، وإعادة إنتاج هذا التاريخ وقراءته قراءة فكرية دقيقة من منظورات 

 متعددة، وتوزعت المداخل عىل المحاور اآلتية:        

ي والمنهج -  التاريخ العرن 

ي فكر المؤرخير  العرب -
 
 قراءات ف

ي والفن -  النقد األدن 
 التاريخ بير 

ي الغرب -
ي فكر مؤرخ 

 
 قراءات ف

 التاريخ واألدب -

ي اإلرسائيىلي  -  تاريخ الرصاح العرن 

 التاريخ والفلسفة -

ي االفتتاح والختام -واشتمل المؤتمر 
عىل عشر جلسات علمية،  -إضافة إل جلستى

ها الباح ثون المشاركون وجمهور المعنيير  من جامعة فيالدلفيا والمثقفون حرص 

ي شامل ألساتذة قسمي التصميم الداخىلي 
واإلعالميون، إضافة إل معرض فت 

 والجرافيكي وطلبتهما، استأثر بإعجاب الحضور. 

هذا وقد تم تشكيل لجنة بالتشاور مع المؤتمرين لصياغة البيان الختامي وتوصيات 

 من: المؤتمر، ضمت ك
ًّ
 ال

 د. عمر الكفاوين/ أمير  رس اللجنة المنظمة للمؤتمر )مقرًرا( -

/ الجزائر )عضًوا( -  بن تومي
 د. اليامير 

 د. ميساء الخواجا/ السعودية )عضًوا( -

 د. بسمة بركات/ مرص )عضًوا( -



 أ. عبدالكريم الزيباري/ العراق )عضًوا( -

 إل رئاسة المؤتمر:  وبعد التشاور والمداولة قررت اللجنة رفع التوصيات اآلتية

ي وإعادة إنتاجه، .1  بالتاريخ العرن 
عت 
ُ
إنشاء مراكز بحوث ودراسات تاريخية، ت

 وفق منظورات حداثية معتدلة معقولة مقبولة. 

ي الجامعات العربية، لحثها عىل توجيه طلبتها، .2
 
مناشدة أقسام التاريخ ف

الفكر والسيما طلبة الدراسات العليا، إل دراسة التاريخ وفق مناهج 

 الحديث. 

ي الجامعات .3
 
ي واإلسالمي والعالمي ف  بالتاريخ العرن 

عت 
ُ
استحداث مساقات ت

ي ال يتوفر لديها أقسام خاصة للتاريخ. 
 التى

4. . ا عن األيديولوجيا والتحير 
ً
 إعادة قراءة التاريخ قراءة معرفية موضوعية بعيد

ي توضيح حقيقة التاريخ العر.5
 
، مناشدة المؤسسات اإلعالمية لإلسهام ف ي ن 

ا للنأي به عن التطرف وأسبابه.  ا حداثيًّ ً ه تفسير  وتفسير

بية .6 قة ضمن مناهج اليى ي ومحطاته المشر إدراج مفردات التاريخ العرن 

 والتعليم. 

تنمية الحس القومي لدى المتعلمير  واألجيال الصاعدة وذلك من خالل .7

توعيتهم بتاريخ آبائهم وأجدادهم القائم عىل الوحدة وطلب الحرية 

 ستقالل. واال 

 االعتناء بالدراسات التطبيقية واالبتعاد عن الدراسات النظرية. .8

 لقضية  .9
ً
مواصلة عقد المؤتمر وفق هذا النهج، بحيث يكون العنوان ممثال

ى، من ثم يتفرع منها عناوين تمثل دراسات بينية مهمة.   مركزية كي 

ها .10 ي المؤتمر ونشر
 
ي تحكيم األبحاث العلمية المشاركة ف

 
لإلفادة  االستمرار ف

ي المستقبل. 
 
 منها ف

حة للمؤتمر القادم، وارتأوا  ا من الموضوعات المقيى
ً
وقد استعرض المشاركون عدد

ي شهر نيسان من عام 
 
ون ف م تحت 2019أن ينعقد مؤتمر فيالدلفيا الثالث والعشر

 عنوان: 

  



) ي ي الوطن العرب 
 
 )الخطاب النْسوي ف

ي الختام، فإن اللجنة تتوجه باسم جميع المشار 
 
ي المؤتمر، بخالص الشكر وف

 
كير  ف

راد األمن 
ّ
والتقدير لألردن واألردنيير  قيادة وحكومة وشعًبا، ويدعون لهم باط

واالستقرار، كما تتوجه بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر معالي رئيس مجلس األمناء 

األستاذ وليد عصفور، ولمعالي األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة 

لرئيسها األستاذ الدكتور معيى  الشيخ سالم، ولرئيس اللجنة المنظمة فيالدلفيا و 

للمؤتمر الدكتور غسان عبدالخالق وألعضاء اللجنة المنظمة، ولجميع القائمير  

ا من التقدم 
ً
عىل المؤتمر لقاء دقة التنظيم وكرم الوفادة، ويرجون للجامعة مزيد

لصحفيير  الذين قاموا بتغطية واالزدهار، كما يتقدمون بالشكر لوسائل اإلعالم ول

 .أعمال المؤتمر بشكل يليق بحجم الموضوع وأهميته(

ي نهاية الجلسة قام مستشار 
 
الجامعة بتوزيع الشهادات التقديرية عىل ورئيس وف

 .  الباحثير  المشاركير 

 


