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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تعقد ندوة بعنوان مشروع اإلعمار الھاشمي " السیاحة واآلثار

  لترمیم الزخاف الفسیفسائیة الجداریة في المسجد األقصى المبارك
٣  

سلسلة من اللقاءات حول فرص التبادل التعلیمي والثقافي في 
  أمریكا

٦  

إلكتروني لكرسي مسابقة لتصمیم موقع ": دراسات األردنیة"
  الملك الحسین

٨ 

   شؤون جامعیة
  ٩  ٢٠١٨الملك یتسلم جائزة تمبلتون للعام 

لجائزة البحث العلمي  نیالفائز میحفل تكر فیتستض رموكیال
  ةیلطلبة الجامعات االردن

١٩ 

عطلة رسمیة الثالثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
  الشریف

٢٠ 

 ٢١  تور عالمي یجمع الشعوبالخطاب الملكي دس: العقبة
 ٢٢  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

منح الملك جائزة تمبلتون یدعونا لتعزیز نھج : رؤساء جامعات
  التسامح الھاشمي وقبول اآلخر لدى طلبتنا

٢٣ 

   مقاالت
ُ ، بقیادة الحكیم َّة ُ األردنی  ٢٦  .  الدكتور صھیب علي الھروط /الجامعة

ََد المنون قدحت أّي زناد: " في رحیل محمود السمرة  حنا /"أی
  میخائیل سالمة

٢٧ 

 ٢٩  صالح جّرار. د/آفـة االسـتـعـجـال فـي الرّد عـلـى الـسـؤال

 ٣٠  طارق المومني/تكریم لرمز استثنائي.. تكریم الملك 

 ٣٢  وفیات
  ٣٤- ٣٣  فزوایا الصح

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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تعقد ندوة بعنوان مشروع اإلعمار الھاشمي لترمیم الزخاف الفسیفسائیة " السیاحة واآلثار"

  الجداریة في المسجد األقصى المبارك

  

استضافت كلیة اآلثار  –آیة العبادي 

والسیاحة في الجامعة األردنیة المعماري 

الفلسطیني والمسؤول عن الزخارف 

واإلسالمیة في المسجد الفسیفسائیة 

األقصى المبارك الدكتور محمد أبو عیشة 

مشروع اإلعمار " الذي ألقى ندوة بعنوان 

الھاشمي لترمیم الزخارف الفسیفسائیة 

  " الجداریة في المسجد األقصى المبارك

وعبرت عمیدة الكلیة الدكتورة ندى الروابدة عن الدور األردني في مواجھة محاوالت تھوید المسجد 

وأكدت على أھمیة المدینة ، األقصى المبارك والحرم القدسي الشریف والسیطرة علیھ وتقسیمھ

والمسجد األقصى المبارك بالنسبة لألردن وذلك بتوالي اإلعمارات الھاشمیة للمسجد األقصى 

 والمشاریع الحیویة التي یتم تنفیذھا من خالل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك التي،  المبارك

  .تتوالى مھام اإلدارة والرعایة والصیانة والترمیم في المسجد األقصى للمحافظة علیة

وأكد رئیس قسم اآلثار الدكتور عدنان الشیاب على اإلھمیة التاریخیة والدینیة واألثریة للمسجد 

األقصى باإلضافة إلى استذكار أعمال إعادة األعمار الذي تعرض لھ المسجد األقصى منذ سنوات 

  . ة حتى یومنا ھذاعد

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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" واستعرض أبو عیشة أھمیة الدور األردني في القدس من خالل مشاریع األعمار الھاشمي 

( األعمار الھاشمي األول " ومشروع ترمیم الزخارف الفسیفسائیة في المسجد األقصى المبارك وھي

 -١٩٥١(ني واإلعمار الھاشمي الثا) م عھد الشریف حسین بن علي والملك عبدهللا األول١٩٢٤

م ١٩٩٩ –م  ١٩٦٤(واإلعمار الھاشمي الثالث ) عھد الملك طالل والملك الحسین بن طالل ١٩٦٤

مستمر وھو في عھد  –م ١٩٩٩( واإلعمار الھاشمي الرابع )عھد جاللة  الملك الحسین بن طالل

  .جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم

ً من استمراریة العھدة العمر یة بین الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وبطریاك القدس وانطالقا

صفرونیس أكد أبو عیشة على تاریخ اإلعمار الھاشمي للمقدسات المسیحیة للقدس ذلك باستعراض 

ً على االتفاقیة التي وقعت بین جاللة الملك عبدهللا ، أھم المنجزات الھاشمیة في المدینة وھذا تاكیدا

  .ئیس الفلسطیني لحمایة األماكن المقدسة في القدسالثاني بن الحسین والر

وتطرق أبو عیشة لزخارف داخل المصلیات والمسجد األقصى المبارك وھي عبارة عن رسوم نباتیة 

، إضافة لآلیات القرآنیة بالخطوط العربیة واألشكال الھندسیة التي تظھر الروعة وجمالیة المكان

یعة بعض الترسبات واإلنفصاالت والتشققات التي حیث أصاب بعض الزخارف بفعل عوامل الطب

  .كانت بحاجة إلى ترمیم

وكشف أبو عیشة عن الدروس والنظریات وورشات العمل إلنتاج الفسیفساء وتقنیة إنجاز الزخارف 

ً من الفنیین والمعماریین ، الفسیفسائیة وعن األیدي العاملة أضاف أبو عیشة أنھ كان یستقطب عددا

لكن خالل الفترة األخیرة تم تدریب شبان مقدسین لھذا ، میم زخارف األقصىللعمل معھ في تر

  .الغرض مما زاد العمل روعة وجماالً 
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أھمھا تحدید الحالة حفظ الزخارف من ؛ وأوضح أبو عیشة أن مراحل الترمیم تمر بعدة محطات

معالجة الفجوات وإضافة خالل التلف الحاصل فیھا ثم البدء بعدة عملیات منھا الحقن بالجیر السائل و

  .إلى عملیة التنظیف
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تنظم" األردنیة"الزاویة األمریكیة في   

  سلسلة من اللقاءات حول فرص التبادل التعلیمي والثقافي في أمریكا

 

استضافت الزاویة  - سناء الصمادي

األمریكیة في مكتبة الجامعة 

األردنیة الیوم مسؤولة البرامج 

یة األردنیة في اللجنة األردن

 –األمریكیة للتبادل التعلیمي 

فولبرایت رنا العناني، للحدیث عن 

البرامج التي یقدمھا البرنامج 

والفرص المتاحة ألعضاء الھیئة 

  . التدریسیة والطلبة

ً ببرامج التبادل التعلیمي ألعضاء الھیئة التدریسیة وكذلك لمرحلتي  ً تعریفیا وقدمت العناني عرضا

لعلیا، والدراسة في أمریكا، والفرص المتاحة أمام خریجي الجامعة البكالوریوس والدراسات ا

األردنیة لدراسة الماجستیر في الوالیات المتحدة وشروط وإجراءات التقدم لھذه المنح، باإلضافة إلى 

  .البرامج التي تشملھا المنح

ما عدا البرامج  وبینت العناني أن المنح مغطاة التكالیف بالكامل، وتشمل كافة التخصصات الجامعیة

ً كتخصصات الطب البشري ً مباشرا ً عملیا   .الطبیة التي تتطلب تطبیقا

 أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
7 

وشمل اللقاء الحدیث عن الفرص المتاحة أمام أعضاء الھیئة التدریسیة للحصول على منح ما بعد 

  .الدكتوراه بغرض البحث أو التدریس في الجامعات األمریكیة وكیفیة التقدم لھا

ً من خالل ودعت العناني المشار كین في اللقاء االستفادة من ھذه الفرص والتقدم للمنح إلكترونیا

  http://www.fulbright-jordan.org الموقع اإللكتروني

  .٢٠١٩بعد التعرف على الشروط المطلوبة في موعد أقصاه أیار 

رص التبادل یشار إلى أن اللقاء جاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدھا الزاویة األمریكیة حول ف

  . التعلیمي والثقافي في أمریكا بمناسبة األسبوع العالمي للتعلیم

ویختتم األسبوع أعمالھ غدا الخمیس بعرض لتجارب أعضاء ھیئة التدریس في كیفیة الحصول على 

ھذه المنح والدراسة واإلقامة في أمریكا، وكیف ساھمت ھذه التجربة في إثراء مسیرتھم األكادیمیة 

  .والبحثیة
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  مسابقة لتصمیم موقع إلكتروني لكرسي الملك الحسین": دراسات األردنیة"

أعلن مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة عن مسابقة تصمیم موقع إلكتروني لكرسي 

لمیالد الراحل جاللة الملك  ٨٣الملك الحسین بن طالل للدراسات األردنیة والدولیة، بمناسبة الذكرى 

  .یب هللا ثراه، والتي تصادف الیوم األربعاءالحسین ط

وقال المركز، في بیان صحفي أصدره الیوم األربعاء، إن ھذه المسابقة تخصص للطلبة في جمیع 

ً من حرص المركز على إشراك الطلبة في النشاطات  الجامعات والكلیات والمعاھد األردنیة انطالقا

  .والفعالیات التي یعقدھا

اركات ستخضع للجنة تحكیمیة مختصة، مؤكًدا أنھ وبناء على قرار اللجنة وأوضح أن جمیع المش

.سیتم اختیار أفضل ثالثة تصامیم، بحیث یتم منح كل فائز مكافأة مالیة وشھادة تقدیر

 المدینة نیوز/٨:الغد ص
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  ٢٠١٨الملك یتسلم جائزة تمبلتون للعام 
  

أقبل ھذه الجائزة العالیة الشأن : الملك
   .باسم األردنیین جمیعا

یستھل خطابھ بالدعوة لدقیقة الملك 
صمت حدادا على ضحایا الفیضانات 

  .في األردن
تعجز الكلمات عن وصف ألمي : الملك

وألم كل األردنیین بما فقدناه بسبب 
  .حادثتین متالحقتین

الجھاد األكبر ال یمت بصلة إلى : الملك
الكذب المليء بالكراھیة والذي یفتریھ 

  .الخوارج
ھو الصراع الجھاد األكبر : الملك

الداخلي للتغلب على حب الذات 
والغرور وھو الصراع الذي نتشارك 
ً لعالم ینعم بالسالم  ً سعیا فیھ جمیعا

  .والوئام والمحبة
إسالم اإلحسان والرحمة، ال انعدام العقل : اإلسالم الذي تعلمتھ ونشأت علیھ في األردن: الملك

  .والقسوة
 االنتقائیة عبر اجتزاء تفسیر اآلیات القرآنیة واألحادیث اإلسالم دین النظرة الشمولیة، ال: الملك

  .لخدمة أجندات سیاسیة
یربطني وكل األردنیین واجب جلیل تجاه القدس الشریف ضمن الوصایة الھاشمیة على : الملك

  .المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة
المبني على تعدد یتوجب علینا جمیعا المحافظة على القدس الشریف، بتاریخھا العریق : الملك

  .األدیان، كمدینة مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم
الملك یتبرع بكامل قیمة الجائزة لدعم مشاریع ترمیم المقدسات في القدس ومن بینھا كنیسة القیامة 

  .والجھود اإلغاثیة واإلنسانیة ومبادرات إرساء الوئام بین أتباع المذاھب واألدیان
تسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني، أمس االول  - من فایق حجازین  -) بترا(تشرین الثاني  ١٥واشنطن 

وسط حضور عدد من الشخصیات العالمیة، والقیادات  ٢٠١٨، جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 
السیاسیة والفكریة والدینیة، وذلك تقدیرا لجھود جاللتھ في تحقیق الوئام بین األدیان، وحمایة 

  .لمسیحیة في القدس، وحمایة الحریات الدینیةالمقدسات اإلسالمیة وا
وسلمت حفیدة مؤسس الجائزة ھیذر تمبلتون دیل جاللة الملك الجائزة، التي تعد أعلى الجوائز أھمیة 
وقیمة في المجال اإلنساني والدیني، في حفل اقیم في كاتدرائیة واشنطن الوطنیة، تقدیرا لجھود 

ى مستوى العالم في الوقت الحالي، الذي یعمل على تحقیق الوئام جاللتھ كأحد أھم القادة السیاسیین عل
  .بین المذاھب اإلسالمیة وبین اتباع الدین اإلسالمي وباقي األدیان في العالم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١:الغد ص/١:الدستور ص/١:الرأي ص/بترا
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كما قلدت تمبلتون دیل جاللة الملك میدالیة شجرة الحیاة، وقدمت شرحا لجاللتھ والحضور حول 
تي تعبر عن إنجازات جاللة الملك في المجاالت التي الرموز التي تضمنتھا مخطوطة الجائزة، وال

تحتفي بھا الجائزة، والمتمثلة في نشر العلم والمعرفة ومبادرات جاللة الملك لتحقیق الوئام بین 
األدیان، وحمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، وحمایة الحریات الدینیة، إلى جانب 

  .رموز وطنیة تعبر عن األردن
تھل جاللة الملك كلمتھ بالطلب من الحضور لدقیقة صمت استذكارا لضحایا الفیضانات التي وأس

  .اجتاحت األردن
ً :"وفیما یلي نص كلمة جاللة الملك   .بسم هللا الرحمن الرحیمأشكركم جمیعا

ُجعت بفقد أبنائھ ً في ذھني ووجداني، إنھا األسر األردنیة التي ف ً عمن ھم دائما ا أود أن أتحدث أوال
  .وبناتھا في الفیضانات التي شھدھا بلدي األردن

تعجز الكلمات عن وصف ألمي وألم كل األردنیین وحزننا بما فقدناه بسبب حادثتین طبیعیتین 
كما أود أن أحیّي، أمام العالم، جمیع األردنیین الذین ھبوا . متالحقتین لم یفصل بینھما سوى أسبوعین

  .ن وكوادر طبیة وفرق إنقاذللمساعدة وتلبیة النداء، من جیرا
حین نواجھ أحداثا مأساویة، سواء أكانت الفیضانات في األردن أم حرائق الغابات في كالیفورنیا التي 
ً مع بعضنا البعض في األخوة، وأطلب منكم  أدت لخسائر في األرواح، نجد أنفسنا كبشر مرتبطین حقا

  .وأسرھم أن تقفوا معي دقیقة صمت نستذكر فیھا ھؤالء الضحایا
  .عمید الكاتدرائیة ھولیریث، أشكرك على ترحیبك الحار في كاتدرائیة واشنطن الوطنیة

الشیخ حمزة یوسف، والبروفسور فولف، وصدیقي العزیز األمین العام لألمم المتحدة غوتیریس، 
  .أشكركم على كلماتكم الطیبة

تون، وأدعو هللا أن یجزي السیر كما أتقدم بجزیل الشكر لھیذر تمبلتون دیل وألسرة ومؤسسة تمبل
جون تمبلتون كل الخیر على اإلرث العظیم الذي تركھ في سبیل إثراء الجانب الروحي في حیاتنا 
كبشر، ونشر القیم اإلیجابیة في العالم أجمع، كم أتمنى لو أتیح لي أن ألتقي الراحل السیر جون 

ً، ولكن لقاء أفراد أسرتھ، الذین یسیرون على خطا ه، ھو بمثابة لقائھ، فھم یجسدون القیم شخصیا
  .الفضلى التي كان یعمل ألجلھا

 ً واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن جمیع الجوانب . والیوم، یسعدني أن أتلقى ھذا التقدیر الكبیر منكم جمیعا
التي تحتفون بھا الیوم ھي تعبیر عّما یستمر األردنیون بإنجازه وعن نھج الحیاة الذي اختاروه، وھو 

ني على اإلحسان المتبادل، والوئام، واألخوة، لذا، فإنني أقبل ھذه الجائزة العالیة الشأن باسم مب
 ً   .األردنیین جمیعا

أصدقائي،لطالما حرص األردن على االحترام المتبادل بین جمیع األدیان، فأولو العزم من الرسل، 
وة إلى الیھودیة والمسیحیة كما وصفوا في القرآن الكریم، والذین حملوا رسالة التوحید والدع
  .واإلسالم، قد باركوا، علیھم السالم أجمعین، أرض األردن بمسیرھم فیھا

جاء من العراق عبر األردن ) علیھ السالم(في الكرك، وسیدنا إبراھیم ) علیھ السالم(فقبر سیدنا نوح 
في األردن، وعّمد سیدنا توفاه هللا في جبل نیبو ) علیھ السالم(في طریقھ إلى الخلیل، وسیدنا موسى 

في األردن على الضفة الشرقیة لنھر األردن على ید یوحنا المعمدان، ) علیھ السالم(المسیح عیسى 
ً بزوارنا  واألردن یحرص أشد الحرص على المحافظة على ھذا الموقع وغیره من المواقع، مرّحبا

  .من حجاج مسیحیین وغیرھم من جمیع أنحاء العالم
ا محمد، صلى هللا علیھ وسلم، قدم إلى األردن مرتین، مرة في صغره برفقة عمھ، رسول هللا سیدن

ً، لكن  ً شابا ً، وبعدھا قدم إلى األردن عندما كان تاجرا وعندھا رآه راھب بیزنطي وشھد أنھ سیكون نبیا
 اللقاء األول، الذي جرى تحت شجرة ما زالت باسقة في الصحراء األردنیة حتى یومنا ھذا، ھو لحظة

  .التأسیس للعیش المشترك والوئام بین المسلمین والمسیحیین في األردن
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أصدقائي،إن أولي العزم من الرسل كانوا في رحلة كفاح داخلیة وذاتیة مضوا فیھا طاعة ألوامر هللا، 
ً لنكون على أفضل صورة   .وأولى خطوات ھذه الرحلة تبدأ بجھاد النفس داخل كل شخص فینا، سعیا

ً، لذا، وكمسلم أقف وھذا الجھاد ا ألكبر الذي بذلھ الرسل أولي العزم كان نبراسا أنار الطریق لنا جمیعا
  .معكم الیوم في ھذه الكاتدرائیة، أود أن أتحدث إلیكم عن الجھاد

إنني واثق أنكم لم تعتادوا سماع حدیث كھذا في مثل ھذا المكان، ولكن فھم حقیقة الجھاد أمر في غایة 
  .األھمیة

د األكبر ال یمت بصلة إلى الكذب المليء بالكراھیة، والذي یفتریھ الخوارج أمثال داعش إن الجھا
ومن ھم على شاكلتھم، أو الكذب الذي یدعیھ أولئك الذین یخافون اإلسالم ویشوھون دیننا الحنیف، 

ھ الجھاد األكبر ھو الصراع الداخلي للتغلب على حب الذات والغرور، وھو الصراع الذي نتشارك فی
ً لعالم ینعم بالسالم والوئام والمحبة ً سعیا   .جمیعا

ففي اإلسالم، یعتبر حب هللا وحب الجار وصیتین جوھریتین، وكما أشار الشیخ حمزة في كلمتھ، فإن 
  ".ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ: "رسول هللا سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، قال

إسالم اإلحسان والرحمة، ال انعدام العقل :ونشأت علیھ في األردن ھذا ھو اإلسالم الذي تعلمتھ
  .والقسوة

  .اإلسالم الحنیف األصیل، ال التطرف الُمحدث، إسالم التسامح والسالم، ال العدوانیة وتصید األخطاء
  .اإلسالم المبني على األصول الراسخة، ال المغاالة في التفاصیل حد التطرف

لتي جاءت في القرآن الكریم والسنة النبویة، ال االنتقائیة عبر اجتزاء تفسیر إسالم النظرة الشمولیة ا
  .اآلیات القرآنیة واألحادیث لخدمة أجندات سیاسیة

ملیار من الجیران  ١.٨ھذا ھو اإلسالم الحنیف الذي یؤمن بھ أغلبیة المسلمین حول العالم، وھم 
ء الم ستقبل في األردن والشرق األوسط وفي الطیبین والمواطنین الصالحین الذین یساھمون في بنا

الوالیات المتحدة وآسیا وأوروبا، وغیرھا، ونحن نسعى ونعمل في كل قارة للدفاع عن اإلسالم، ضد 
أقلیة ھامشیة لكنھا خبیثة وحاقدة، تستغل دیننا ألغراضھا الخاصة، وغایتنا في ذلك لیست نیل رضا 

رضا هللا، وسنستمر في ھذا الجھد ما حیینا، وما دام اإلیمان أصدقائنا أو رضا العالم، بل غایتنا ھي 
  .عامرا في قلوبنا، إن شاء هللا

ً في الیھودیة  ً وتكرارا ونحن لسنا وحدنا في مسعانا ھذا، فوصیتا حب هللا وحب الجار نجدھما مرارا
عمیقة إلى كل  والمسیحیة واإلسالم والدیانات األخرى حول العالم، إن ھاتین الوصیتین تبعثان رسالة

واحد فینا، تدعوه إلى الخروج من دائرة األنا وتجاوز مصالحنا الخاصة الضیقة، وھذه البصیرة 
  .المنفتحة ھي مصدر الوئام بین الجمیع واألمل باستمراره

وعندما نتحدث عن األمل والوئام، فما من مسألة أكثر أھمیة من القدس الشریف، وھي المدینة 
نصف سكان العالم، من مسلمین ومسیحیین ویھود، والقدس للمسلمین ھي أولى  المقدسة لدى أكثر من

القبلتین، وثالث الحرمین الشریفین مع مكة والمدینة المنورة، ویربطني ویربط كل األردنیین واجب 
  .جلیل تجاه القدس الشریف ضمن الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة فیھا

یعا المحافظة على القدس الشریف، بتاریخھا العریق المبني على تعدد األدیان، ویتوجب علینا جم
كمدینة مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم، ولجائزة تمبلتون جزیل الشكر على المساھمة في دعم ھذه 
الجھود، إذ سیتم تخصیص جزء من قیمة الجائزة لدعم مشاریع ترمیم المقدسات في القدس ومن بینھا 

مة، وسیتم التبرع بباقي قیمة الجائزة لدعم الجھود اإلغاثیة واإلنسانیة ومبادرات إرساء كنیسة القیا
  .الوئام بین أتباع المذاھب واألدیان في األردن وحول العالم

ََال َخْوٌف : " أصدقائي،قال هللا تعالى في القرآن الكریم َاُموا ف مَّ اْستَق ُ ُ ث ُوا َربُّنَا هللاَّ َال ِذیَن ق َّ ِنَّ ال ْیِھْم َوَال إ َ َعل
ُونَ  َْحَزن َمْن : "وقال رسول هللا سیدنا محمد، صلى هللا علیھ وسلم)١٣سورة األحقاف، اآلیة ." (ھُْم ی

َى َجاِرهِ  ل ِ یُْحِسْن إ َلْ َْوِم اْآلِخِر ف ی ِ َوالْ َّ ا ِ لقد آن األوان لنعمل كل ما في وسعنا )صحیح مسلم." (َكاَن یُْؤِمُن ب
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ولتقریب الناس على أسس الود والتفاھم، وبدایة ھذه الطریق تكون بجھاد  لتعظیم الخیر في عالمنا
  .النفس داخل كل شخص منا، لنكون بأفضل صورة ممكنة

أستذكر معكم الحكمة التي تقول إن الشر یستبد عندما یعجز الصالحون عن العمل، ولكننا إن عملنا 
ً، بمشیئة هللا، سنتمكن من إنجاز أمر جوھري، وھو الو صول إلى مستقبل یسوده الوئام، وھو ما معا

  .تنشده وتحتاجھ البشریة، فلنمض إذا في ھذا الكفاح، في ھذا الجھاد الحقیقي
  
  

وأشادت ھیذر تمبلتون دیل في كلمتھا بجھود جاللة الملك بتعزیز السالم والوئام فیما بین المسلمین، 
، مشیرة "حب هللا وحب الجار: "الدیانتین وبین المسلمین والمسیحیین وفقا للوصیتین المشتركتین بین 

إلى أن مبادرات جاللة الملك من رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بین األدیان 
  .تؤكد على الواجب األخالقي لفھم قیم السالم الموجودة في صمیم كل األدیان

  :وفیما یلي نص كلمة تمبلتون دیل
تمبلتون دیل، رئیسة مؤسسة جون تمبلتون، أرحب بكم بالنیابة عن أمناء مساء الخیر، اسمي ھیذر "

، جاللة الملك عبدهللا الثاني ٢٠١٨مؤسسة جون تمبلتون في احتفال تكریم الفائز بجائزة تمبلتون للعام 
  .ابن الحسین

العمید ھولیریث، أشكرك على ھذه المقدمة الجمیلة، وأشكرك أیضا إلعطاء مؤسسة جون تمبلتون 
فرصة عقد ھذه االحتفالیة ھنا في كاتدرائیة واشنطن الوطنیة البھیة والتي تعتبر بیت صالة لجمیع 

  .الناس
كما یسعدنا جدا مشاركة سعادة السید أنطونیوغوتیرس، األمین العام لألمم المتحدة، أشكرك جزیل 

  .الشكر على وجودك معنا في ھذه األمسیة
الذي نجتمع ھذه اللیلة بفضل رؤیتھ، وھو السیر جون تمبلتون اسمحوا لي أن أتحدث قلیال عن الرجل 

، والتي تمنح ألشخاص كانت لھم مساھمات استثنائیة في خدمة ١٩٧٢الذي أطلق ھذه الجائزة عام 
وإثراء الجانب الروحي لدى الناس، أسس السیر جون ھذه الجائزة ألنھ كان یؤمن أن الجانب الدیني 

ً في حیاة وشؤون الب شریة ولكنھ ال یحظى بالتقدیر المطلوب، فأراد أن یكّرم أولئك الذین مھم جدا
  .یقدمون مساھمات ممیزة تنبع من إیمانھم الدیني العمیق بھدف تحقیق ازدھار اإلنسانیة

لقد كان السیر جون تمبلتون خبیرا مالیا ورائدا في االستثمار العالمي، وقد أنشأ بعض أنجح صنادیق 
ألنھ بحث عن فرص االستثمار خارج الوالیات المتحدة، لقد كان مثابرا وجریئا االستثمار في العالم 

ً على األفكار الجدیدة   .ومنفتحا
  

وإضافة إلى ذلك، كان مثاال للروح المحبة لالستطالع وللذھن المنفتح والذي یتعدى األعمال 
لتي تتفق علیھا جمیع ھل من الممكن أن تكون ھناك بعض المبادئ الروحانیة ا"التجاریة، فقد تساءل 

وفي طرحھ لھذه األسئلة، لم " األدیان؟ ھل یمكن أن یُحّد الحب واتساع الرعایة اإللھیة من اختالفاتنا؟
ّى من مواردھا المعدنیة، بل : "یتوان عن الوصول إلى النتائج، فقد كتب إن ثروة األمم الحقیقیة، ال تتأت

، قد یسھل علینا التقلیل من أھمیة "ل وقلوب شعوبھامن الطریقة التي تزرع وتسّخر بھا الحب في عقو
ھل یُحدث الحب فرقا فعال في العالقات البشریة؟ ھل یمكن للحب أن یكون : ھذه الفكرة، فنتساءل

  .جسرا بین األدیان المختلفة؟
  

ن وفي ھذه اللیلة، نشید بجھود جاللة الملك بتعزیز السالم والوئام فیما بین المسلمین، وبین المسلمی
، وتؤكد كل من رسالة "حب هللا وحب الجار: "والمسیحیین وفقا للوصیتین المشتركتین بین الدیانتین

عمان ومبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بین األدیان على الواجب األخالقي لفھم قیم السالم 
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رسالة أخرى  الموجودة في صمیم كل األدیان، ونحن في مؤسسة جون تمبلتون ال نعتقد أن ھناك
  .٢١للسالم والتصالح تفوق ھذه أھمیة وجدارة بأن یسمعھا وأن یعتنقھا العالم أجمع في القرن الـ

  
  .لتعزیز أھمیة الدین العمیقة والثابتة والرؤى التي تدعو إلیھا: ولھذا جاءت جائزة تمبلتون

  
ا الراھن، إال أنھ یعتبر إن جاللة الملك عبدهللا الثاني شخص صقلتھ المسؤولیات السیاسیة في زمنن

  .اإلیمان وحریة التعبیر الدیني من أھم مسؤولیاتنا وغایاتنا كبشر
  

: لقد قال سماحة البروفیسور إیان تورانس في رسالتھ لتأیید ترشیح جاللة الملك عبدهللا الثاني للجائزة
في قیادتھ الحاسمة وفي  إن اإلنجازات بالغة األھمیة التي قام بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني تتجلى" 

جمعھ للمؤسسات القیادیة في العالم اإلسالمي لتدعو إلى ترك الطائفیة ونبذ تكفیر اآلخر، ومن خالل 
العلم والقدوة الحسنة والتشجیع ونشر األعمال المكتوبة، قام الملك عبدهللا بتوفیر المساحة المطلوبة 

دة ضبط المسائل المتعلقة بالعدالة والعالقات بین لتمكین األطر المرنة ضمن اإلسالم من مراجعة وإعا
  ".األدیان وحسن الجوار

  
وھكذا، فإن جاللة الملك یجسد القیم التي ألھمت جدي إلنشاء جائزة تمبلتون ومؤسسة جون تمبلتون، 

  .وإنھ لمدعاة للسرور أن نحتفي بإنجازات جاللة الملك في ھذا الحفل
  

جاللة الملك  ٢٠١٨أتقدم بالتھنئة للفائز بجائزة تمبلتون لعام  وبالنیابة عن مجلس أمناء المؤسسة،
  .عبدهللا الثاني

  
یسعدني ھذا المساء أن أقدم عالمین اثنین لیحدثاننا عن وجھات نظرھم حول أھمیة وتأثیر إنجازات 

  :جاللة الملك عبدهللا الثاني، وبدال من تقدیم كل قبل كلمتھ، اسمحوا لي أن أقدمھما اآلن
  

حمزة یوسف ھو رئیس كلیة الزیتونة في بیركلي، كالیفورنیا، أول جامعة إسالمیة للفنون  الشیخ
الحرة التي تم اعتمادھا كمؤسسة تعلیم عال في الوالیات المتحدة، وھو فیلسوف وعالم دین ومثقف 

 لعلھ العالم اإلسالمي األكثر تأثیرا في: "ومتحدث متابع على نطاق واسع، وبحسب مجلة نیویوركر
، لقد اعتنق اإلسالم في السابعة عشرة من العمر وھو من بین الخمسمئة مسلم األكثر تأثیرا "الغرب

في العالم، حیث یقدم المشورة لمراكز الدراسات اإلسالمیة وللقادة ورؤساء الدول في أنحاء العالم ولھ 
  .أثر جلّي على جیل من علماء اإلسالم

  
فیسور علم الالھوت في جامعة ییل ومؤسس ومدیر مركز أما البرفسور میروسالف فولف فھو برو

كان المساھم الرئیس في الرد المسیحي على  ٢٠٠٧ییل لألدیان والثقافة، وفي تشرین األول عام 
من  ١٣٨وھي الرسالة المفتوحة ذات األھمیة التاریخیة والتي وقعھا " كلمة سواء بیننا وبینكم"وثیقة 

والمثقفین والذین حددوا األسس المشتركة التي تقع في صمیم الدیانتین العلماء المسلمین ورجال الدین 
  ".لماذا نحتاج الدین في عالم معولم: االزدھار"المسیحیة واإلسالمیة، وأحدث كتبھ 

  
المطربتان زین : وسنستمع ھذا المساء، الیوم لفقرات ممتعة یقدمھا كبار فناني األردن وأشھرھم

ن وأوتار وأوركسترا المعھد الوطني األردني للموسیقى بإشراف عوض وإیمان بیشة وجوقة دوزا
  .المنتج وعازف البیانو السید طالل أبو الراغب

  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
14 

وختاما، نرحب بسعادة السید أنطونیو غوتیرس، األمین العام التاسع لألمم المتحدة والذي تولى ھذا 
األمم المتحدة تولى السید  ، وقبل تولیھ لمنصب أمین عام٢٠١٧المنصب في األول من كانون الثاني 

حتى كانون  ٢٠٠٥غوتیرس منصب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من حزیران 
حیث ترأس إحدى أكبر منظمات العمل اإلنساني في العالم خالل أخطر أزمات اللجوء  ٢٠١٥األول 

  .والنزوح منذ عقود
  

سیة لالحتفال بجاللة الملك عبدهللا الثاني السیدات والسادة، شكرا لحضوركم معنا في ھذه األم
  ".وتكریمھ

  
   
  

  .جوتیریس یؤكد أن الملك یستحق جائزة تمبلتون المرموقة بجدارة
الھاشمیون لھم تاریخ طویل في احترام األدیان األخرى وھذه الساللة النبیلة تضم منذ : جوتیریس

  .زمن األوصیاء على المواقع اإلسالمیة والمسیحیة في القدس
قال األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس، إن جاللة الملك عبدهللا الثاني، الذي نحتفي 

  ".یستحق ھذه الجائزة المرموقة بجدارة"بتكریمھ اللیلة 
عكست رؤیة ثاقبة وتعبیرا عن الوحدة  ٢٠٠٤وأضاف أن رسالة عمان التي أطلقھا جاللة الملك في 

  ".رسالة خیر وصداقة وأمل للعالم أجمع"بین جمیع المسلمین، وھي واالحترام المتبادل واألخوة 
وأكد أن دعم جاللة الملك للمبادرات العلمیة، مثل مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر اإلسالمي عزز 
التفاھم المشترك والتعاون فیما بین المسلمین، فیما سعت مبادرة كلمة سواء التي أطلقھا جاللتھ عام 

من التوترات بین المسلمین والمسیحیین من خالل العمل بالقیم المشتركة بین إلى الحد  ٢٠٠٧
  ".حب هللا وحب الجار"الدیانتین أال وھي 

  
  :وفیما یلي نص الكلمة التي ألقاھا األمین العام لألمم المتحدة خالل الحفل

  
ً  جاللة الملك عبد هللا الثاني، ھناك الكثیر من األعمال التي یقوم بھا أمین عام األمم المتحدة، مجبرا

ً أستطیع أن أقوم بھا بحماسة ومتعة حقیقیتین مثل  بحكم منصبھ، ولكن، ولحسن الحظ، فإن ھناك أمورا
وجودي ھنا ھذا المساء، في ھذه الكاتدرائیة البھیة ألشید بجھود وإنجازات الملك عبدهللا، السیاسي 

  .، یا جاللة الملك، أن أصفكم بذلكالممیز، ورسول السالم، والصدیق العزیز، إذا سمحتم لي
وفي ھذا العالم الذي نرى فیھ، لألسف، الكراھیة والفوضى في انتشار مستمر، ھناك القلیل ممن یمكن 

ھو أحد أھم ھذه ) جاللة الملك(وصفھم بأعمدة الحكمة والتعاطف، والفائز بجائزة تمبلتون لھذا العام 
 ً   .األعمدة وأكثرھا ثباتا

عظیم أن نكون ھنا ھذه اللیلة لنحتفي بجاللة الملك عبدهللا الثاني، والحقیقة أن ھذا  وھكذا، إنھ لشرف
التكریم ال یفاجئ من یعرف جاللة الملك كما أعرفھ بنفسي، فجاللة الملك عبدهللا الثاني یستحق ھذه 

  .الجائزة المرموقة بجدارة
التوفیق بین اإلیمان با من جھة تم تكریم الكثیر من الفائزین بجائزة تمبلتون على أعمالھم في 

والبحوث العلمیة في العلوم والریاضیات من جھة أخرى، علما بأنني، ومن تجربتي الشخصیة 
، لم أجد أبدا تناقضا بین ھذه العناصر األساسیة للتجربة اإلنسانیة، إال أن  كدارس للھندسة ومؤمن با

ختلف تماما أال وھو القیادة السیاسیة والدبلوماسیة جاللة الملك عبدهللا یطبق مبادئ دینھ في فضاء م
  .العالمیة

  .إن النجاح في میدان الشؤون الدولیة یعتمد على التوصل ألرضیة مشتركة ولمبادئ جامعة
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یدرك الملك عبدهللا أن ھذه العوامل المشتركة موجودة في القیم التي تجمعنا كأفراد البشریة الواحدة 
روحانیة وفي أدیان العالم ، وكثیرا ما استخدم الدین لیفرق بیننا، غیر أن ما فھي موجودة في حیاتنا ال

  .ینبغي لھ ھو أن یوفر السبل لجمع الناس باختالفاتھم وتعددیتھم
ومن خالل السعي للوئام والتفاھم الدیني فیما بین أتباع اإلسالم وبین اإلسالم واألدیان األخرى، قدم 

بین لنا أنھ عندما نؤمن بتلك القوة الكبرى فإنھا ستجّسر االختالفات الملك عبدهللا بشجاعة مثاال ی
  .وتخلق الوحدة وتسھم بتحقیق السالم واالستقرار واألمن

  
  أصحاب السعادة، 
  السیدات والسادة، 

األصدقاء األعزاء، إن جھود الملك عبدهللا لتكریس السالم ضمن اإلسالم وبین المسلمین وأتباع 
  .د أسھمت بشكل كبیر في السلم والتقدم العالمیینالدیانات األخرى ق

وقد سمعنا إشارات مھمة ھذه اللیلة لرسالة عّمان والتي كانت مبادرة فذة أطلقھا الملك عبدهللا في 
عكست تعبیرا عن الوحدة واالحترام المتبادل واألخّوة بین جمیع المسلمین وھي أیضا رسالة  ٢٠٠٤

  .خیر وصداقة وأمل للعالم أجمع
شیر ھذه الرسالة إلى ما یعّرف المسلمین والمجتمع المسلم من قیم التعاطف والرحمة واحترام اآلخر ت

وحریة المعتقد، أما تأكیدھا على أنھ لیس لإلرھاب والعنف مكان في اإلسالم فقد كان جھدا القى 
  .ر ھذا المساءترحیبا كبیرا وقد جاء في وقتھ المناسب لیمنع من تصعید التوترات الطائفیة، كما ذك

كما أن دعم الملك عبدهللا الثاني للمبادرات العلمیة، مثل مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر اإلسالمي قد 
  .عزز التفاھم المشترك والتعاون فیما بین المسلمین

والتي تمت اإلشارة إلیھا عدة مرات  ٢٠٠٧لقد سعت مبادرة كلمة سواء التي أطلقھا الملك عبدهللا عام 
لمساء إلى الحد من التوترات بین المسلمین والمسیحیین من خالل العمل بالقیم المشتركة بین ھذا ا

  .الدیانتین، والتي ُذّكرنا بھا عدة مرات ھذا المساء، أال وھي حب هللا وحب الجار
 وقد تم تبني اقتراح الملك عبدهللا لتخصیص أسبوع عالمي للوئام بین األدیان باإلجماع، ویحتفل العالم

  .بھذا األسبوع كل عام
  

ینحدر الھاشمیون من نسل النبي محمد، صلى هللا علیھ وسلم، ولھم تاریخ طویل في احترام األدیان 
  .األخرى، وھذه الساللة النبیلة تضم منذ زمن األوصیاء على المواقع اإلسالمیة والمسیحیة في القدس

ل بناء الكنائس المسیحیة في الضفة الشرقیة وقد واصل الملك ھذا التقلید بكثیر من الوسائل، حیث موّ 
  .من نھر األردن ومد ید العون للمسیحیین الذین تعرضوا لتھدید داعش في سوریا والعراق

باإلضافة إلى المالیین من الالجئین الفلسطینیین، لقد استقبل الشعب األردني مئات اآلالف من 
ً السوریین وعشرات اآلالف من الالجئین العراقیین بمن تھى الكرم الذي یجب اإلشادة بھ في عالم كثیرا

  .ما یُنسى فیھ الالجئون أو یتم نبذھم
ً لشؤون الالجئین، زرت األردن عدة  ً سامیا وعلي أن أعترف لكم بأمر ما، ففي أثناء عملي مفوضا
ً بسبب الصراع في سوریا جراء أثر الحرب المباشر على أمنھ، ً باھظا  مرات، كان األردن یدفع ثمنا

  .وبسبب وجود عدد كبیر من الالجئین الذین یشكلون نسبة كبیرة من السكان
ً للطلب من الحكومة األردنیة أن تفعل المستحیل  ولكنني كمفوض لالجئین كنت أجد نفسي مضطرا
ً غیر ممكن، ولكنني عندما  وما یتعداه، وكان المسؤولون في الحكومة یقولون لي إن ما أطلبھ فعال

ً كنت ألتقي جاللت   .كم، سرعان ما یصبح المستحیل واقعا
ً، ألنني عشت  فأنتم، یا جاللة الملك، رمز استثنائي للكرم والتكافل في عالمنا ھذا، ولن أنسى ذلك أبدا

ً من أصعب اللحظات في حیاتي   .خاللھا بعضا
  .روأنا أدرك أنكم تستلھمون كرمكم ھذا من اإلسالم ومن قیم التكافل مع أخواتك وإخوانك من البش
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إن استثمار الملك عبدهللا في اإلنسانیة والتضامن كان واضحا دائما من خالل عملھ مع الشباب في 
األردن وفي األمم المتحدة وفي أنحاء العالم، فھو یقوم بدور قیادي في توعیة الشباب بقیمتھم 

  .وأھمیتھم ووجوب احترامھم
معتقد والتماسك االجتماعي واالحترام وتأتي ھذه كجزء من جھود الملك األوسع في تعزیز حریة ال

  .المتبادل وإشراك الجمیع وبّث األمل
لقد تحمل الملك عبدهللا مسؤولیة التصدي لجذور المشاكل التي یمكن أن تقّوض التماسك االجتماعي 
وأن تخلق بیئة یزدھر فیھا التطرف، لقد بیّن جاللتھ كیف تكون القیادة الحقة في زمننا ھذا ولعالمنا 

  .ھذا
  

األصدقاء األعزاء، إننا نواجھ مشاكل عصیّة تتعلق بانعدام األمن واالستقرار في كثیر من أنحاء 
العالم، وتشھد المجتمعات انقسامات وصعودا للعنصریة والخوف من اآلخر ومعاداة الساّمیة والخوف 

  ).إسالموفوبیا(من اإلسالم 
والحضارة العالمیة، وكلھا تعطي قیمة كبرى  لقد أسھمت الدیانات التوحیدیة الثالث بإثراء عالمنا

للتضامن واإلنسانیة، لكن ال یمكننا أن نقف متفرجین وسط محاوالت لتحریض أتباع ھذه األدیان ضد 
  .بعضھم البعض بھدف تمریر أجنداتھم الساعیة إلى الھیمنة والتخویف

ریاق الذي یلقى صدى في كل إن قیادة الملك عبدهللا المبنیة على مبدأ حب هللا وحب الجار ھي الت
  .مكان على نطاق المجتمعات والساحة الدولیة

وأؤكد ھنا أن ھذه الرسالة ال تتعلق بالتسامح فحسب وذلك ألن التسامح وحده غیر كاٍف، بل إن 
  .جاللتھ یدعونا لما ھو أكثر من ذلك، إن رسالتھ ھي رسالة حب وتضامن

  .في نشر رسالتھ أكثر وأكثر إنني أتمنى أن تساعد ھذه الجائزة المرموقة
  .أھنئك یا جاللة الملك على ھذه الجائزة وأتمنى لك النجاح في كل مساعیكم المستقبلیة

  .شكرا جزیالً 
  

وقال بروفیسور علم الالھوت في جامعة ییل، ومؤسس ومدیر مركز ییل لألدیان والثقافة، 
كبیرة "جاللة الملك عبدهللا الثاني میروسالف فولف، إن اإلنجازات في المجال الدیني التي قادھا 

  ".وجلیلة
وأشار إلى أھمیة الجھود التي بذلھا جاللتھ، لتوضیح صورة اإلسالم السمح واحتواء ردات الفعل على 

التي " كلمة سواء بیننا وبینكم"كثیر من القضایا التي اثارت الشارع المسلم، حیث اسھمت مبادرة 
ى حوار بین األدیان وتعزیز القیم الدینیة واإلنسانیة التي تدعو لھا اطلقھا جاللتھ في رسم مسار یقود إل

  .الدیانات السماویة
الذي ) رد ییل(وبین أن مركز اإلیمان والثقافة بجامعة ییل قدم ردا على مبادرة كلمة سواء عرف بـ 

بادرات وكانت ھذه أولى مئات الم"أیده مئات من كبار رجال الدین المسیحي من كل أنحاء العالم، 
  ).كلمة سواء(لبناء الجسور التي أطلقھا المسیحیون مستلھمین فكرتھا من مبادرة 

وقال البروفیسور فولف إن اإلنجازات في المجال الدیني التي قادھا جاللة الملك كبیرة وجلیلة، بعد أن 
العراق  أیلول إلى تدھور العالقات بین المسلمین والمسیحیین، وتبعتھا الحرب على ١١أدت أحداث 

التي أشعلت الغضب في صدور الكثیر من المسلمین، وتالھا نشر الرسوم الكاریكاتوریة الدانماركیة 
  .٢٠٠٥في أیلول 

وأضاف إنھ لرسم مسار یقود إلى الخروج من ھذا الصدام، كانت ھناك حاجة لرؤیة ثاقبة ومعرفة 
ة السیاسیة والحنكة الدبلوماسیة وبالفعل، تطلب مثل ھذا الجھد الكثیر من الشجاع"عمیقة بالدین، 

من كبار علماء المسلمین على سلوك ھذا الطریق، وقد حقق ھذا اإلنجاز جاللة الملك عبد  ١٥٠لحمل 
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كلمة (هللا الثاني الذي نحتفي بھ الیوم وفریقھ من خالل نص واحد قصیر، وأنا أشیر ھنا إلى مبادرة 
  )".سواء بیننا وبینكم

ھو تغییر الطریقة التي یتعامل بھا المسلمون " كلمة سواء"ادرة وأكد أن من أھم أھداف مب
والمسیحیون مع بعضھم البعض، ویلخص عنوان ھذه الوثیقة طابع ھذا التغییر؛ فھي مقتبسة من آیة 

  ).سورة آل عمران" (قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم: "من القرآن الكریم تقول
ادرة تدعو للحوار بدال من التھدید والوعید، فھي تحث الطرفین على التقارب من وأشار إلى أن المب

وتدعو لحوار جدي للبحث " قومنا ضد قومھم"بعضھما لیتجاوزا ھذا البعد الجاف الذي تخلقھ نظرة 
عن الحقیقة بدال من التناحر عمال بنص اآلیة، وتدعو للتركیز على ما ھو مشترك بین الطرفین 

مع اإلبقاء على ھویة كل منھما، واالبتعاد عن اجترار االختالفات الكبرى والظلم " واءالكلمة الس"
  .الذي ألحقوه ببعضھم البعض في الماضي

وقال البروفیسور فولف إن ھذه الدعوة تصدر عن إیمان راسخ بأن التناحر لیس حال، وأن األدوات 
ین ھي الحوار، على الرغم من أن البعض الوحیدة التي تستطیع حل الخالفات بین المسلمین والمسیحی

  .یعتقد أن ھذا مجرد كالم ال یفید وال ینفع، بینما األسلحة ھي التي في الحقیقة ال تنفع
وأضاف أن أبرز ما جاءت بھ المبادرة ھي الدعوة لحوار یبتغي الحقیقة، إال أن العبقریة الحقیقیة في 

لیس باألمر الجدید ولیس حكرا على أي زمان أو ھذه الوثیقة تكمن في بُعد آخر، حیث إن الحوار 
  .مكان

وأكد أن الطرح الرئیس في وثیقة كلمة سواء ھو أن ما یجمع بین الدینین في وصیتي حب هللا وحب 
الجار ھو األمر المھم فعال بالنسبة ألتباعھما، وكان االقتراح البسیط والذكي ھو أن نضع ما یعتبره 

  .رة الحوار بینھماالدینان مسائل محوریة في صدا
وقال إن المبادئ التي تقوم علیھا المبادرة تقود للفھم الحقیقي لمعنى أن تحب هللا وتحب الجار 

  .واسھامات ذلك في قیادة التصدي لمسائل شائكة في العالقة بین الطرفین
وأضاف أن مبادرة كلمة سواء عالجت كبرى الصراعات الدینیة في زمننا وھي مسائل تعني نصف 

  .لبشریة تقریبا، إال أن التوترات العالمیة الكبرى ال تتعلق بالدین بل بالقومیةا
، تكتسب في تركیزھا على حب هللا وحب الجار، أھمیة إضافیة في "كلمة سواء"وأكد أن مبادرة 

وقتنا الراھن؛ ألنھ عندما یصبح حب هللا وحب الجار قیمة علیا عند اإلنسان، فإنھ یتبنى فكرا جامعا 
ً - شریة كلھا، فا الواحد ھو للب   .إلھ البشریة جمعاء، والجار ھو أي إنسان في أي مكان -حكما

إن التحدي األكبر في زماننا، والذي نغفلھ كثیرا، ھو نسیاننا لما ھو مھم حقا "وقال البروفیسور فولف 
لتقالید الدینیة وكانت ھذه المسألة في صمیم ا. وانصرافنا عن الحیاة التي تستحق بالفعل أن نعیشھا

والفلسفیة العظیمة على مر قرون من الزمن، غیر أننا انشغلنا الیوم بتجمیع موارد العیش وبالسعي 
  .وراء المال والمھارة والشھرة وغفلنا عن الغرض األساسي من حیاتنا

في ظل ھذه التھدیدات العالمیة، أصبحنا بحاجة ملحة للبحث عن الحقیقة من خالل إحیاء "وأضاف 
فالقضیة تمسنا على المستوى الشخصي ألنھا تتعلق . لحوار حول ما ھو مھم فعال وأولویتنا في حیاتناا

  ".بالمعنى والغایة من حیاتنا، وتمسنا أیضا على المستوى السیاسي ألنھا تتعلق بمستقبل البشریة
وھي أنھ ال یمكن بینت الحقیقة جلیا، والتي علینا أن ال ننساھا أبدا " كلمة سواء"وأكد أن مبادرة 

للسالم بین األدیان أن یكون منفصال عن الحوار حول حب هللا وحب الجار؛ فالحوارات التي تبتغي 
الحقیقة حول ما ھو مھم فعال لیست ترفا، بل ھي ضرورة ثقافیة، وبدونھا لن نتمكن نحن شعوب 

  .وسكان ھذا الكوكب وخلق هللا الواحد من العبور لمستقبلنا البشري المشترك
كما أكد أنھ على المسلمین والمسیحیین نشر ھذه الحوارات، حول ما ھو مھم فعال، في مساجدنا 
وكنائسنا، غیر أننا ال یجب أن نبقیھا ضمن دائرة الدین واإلیمان فحسب، بل ینبغي أن تكون منطلق 

وأنھ ال یمكن أن  مشاركاتنا الوطنیة وعالقاتنا الدولیة وتبادالتنا التجاریة وأسس عمل وسائل اإلعالم،
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ینجح أي عمل عظیم إال بالكفاح الطویل والعمل الدؤوب، فلیكن ھذا دأبنا، ولننذر لھذه القضیة 
  .العظیمة وقتنا وفكرنا ومواردنا

  
  
  

أدت جھودكم إلى إرساء العالقات بین األدیان، وبأفعالكم : القس ھولیریث مخاطبا جاللة الملك
  .سانیة ولوجھ هللاومبادراتكم قدمتم خدمة جلیلة لإلن

  
وكان عمید كاتدرائیة واشنطن الوطنیة، القس راندولف مارشال ھولیریث، قد رحب بجاللة الملك، 

  .في بدایة الحفل، مشیدا بجھود جاللتھ في تعزیز الحوار بین األدیان والسعي نحو تحقیق السالم
شنطن الوطنیة، وخاصة یسعدني ویشرفني أن أرحب بكم جمیعا، بصفتي عمید كاتدرائیة وا"وقال 

بجاللة الملك عبدهللا الثاني واألمین العام غوتیریس، ونحن ممتنون لھیذر تمبلتون دیل وأمناء مؤسسة 
  ".جون تمبلتون على منحنا الفرصة الستضافة ھذه االحتفالیة في دار العبادة المفتوحة أبوابھا للجمیع

كل الناس، وتعمیق عالقتنا با وببعضنا وأضاف أن للكاتدرائیة أولویات أساسیة ھي الترحیب ب
  .البعض، وخدمة جمیع خلق هللا، وتشجیع الحوار حول أھم المسائل التي تخص عیشنا المشترك

أنتم رحبتم أیضا بجمیع األطراف لیجلسوا على طاولة "وقال القس ھولیریث مخاطبا جاللة الملك 
في األراضي المقدسة، وأدت جھودكم إلى  الحوار، فقد جمعتم القادة في مساعیكم لتحقیق السالم

إرساء العالقات بین األدیان، وبأفعالكم ومبادراتكم قدمتم خدمة جلیلة لإلنسانیة ولوجھ هللا الذي خلقنا 
  ".جمیعا

تجدون تمثاال ألبراھام لینكولن، والذي ذكرنا في عام "وأضاف أنھ في إحدى زوایا ھذه الكاتدرائیة 
عكس في أعمالنا الصالحة، والعمل في سبیل السالم والتفاھم المشترك ھو ما بأن إرادة هللا تن ١٨٦٥

  ".ینال رضا هللا، ویقدم جاللة الملك في جھوده مثاال لنا جمیعا في العمل لنیل رضا هللا في ھذا المجال
 وفي دعاء للقس راندولف مارشال ھولیریث، في اختتام حفل تسلیم جاللة الملك عبدهللا الثاني جائزة

تمبلتون، قدم الحمد والشكر  على نعمھ التي عمت شعوب العالم، داعیا إلى مجتمع متحاب ینعم 
  .الفقیر والغني فیھ بنفس الفرص لحیاة كریمة ومنتجة

وحضر حفل تسلیم الجائزة، سمو األمیر غازي بن محمد، كبیر مستشاري جاللة الملك للشؤون 
لتھ، ومستشار جاللة الملك، مدیر مكتب جاللتھ، ووزیر الدینیة والثقافیة، المبعوث الشخصي لجال

مستشار جاللة الخارجیة وشؤون المغتربین، ووزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة، و
الملك للشؤون االقتصادیة، والسفیرة األردنیة في واشنطن، ومندوبة األردن الدائمة لدى األمم 

  .المتحدة، وعدد من كبار علماء المسلمین ورجال الدین المسیحي
، لیتم منحھا ألشخاص كانت لھم مساھمات ١٩٧٢وكان السیر جون تمبلتون قد أطلق الجائزة عام 

  .دمة وإثراء الجانب الروحي لدى الناساستثنائیة في خ
وتخلل حفل تسلیم الجائزة عرض فیلم یستعرض أبرز مبادرات الوئام بین أتباع األدیان والمذاھب 
التي اطلقھا جاللة الملك، والقیم التي تمیز النسیج االجتماعي األردني من المحبة والتسامح والتآخي 

تعبر عن التراث األردني والعالمي، قدمتھا الفنانة زین  والعیش المشترك، وأداء فقرات فنیة متنوعة
عوض ومغنیة األوبرا األردنیة إیمان بیشة، وجوقة دوزان وأوتار، وأوركسترا المعھد الوطني 

.األردني للموسیقى بإشراف المنتج وعازف البیانو طالل أبو الراغب
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  بة الجامعات االردنیةالیرموك تستضیف حفل تكریم الفائزین لجائزة البحث العلمي لطل
 

رعى رئیس جامعة الیرموك الدكتور زیدان كفافي حفل تكریم الفائزین في جائزة البحث العلمي  
،والذي نظمتھ اللجنة العلیا المشرفة على  ٢٠١٨لطلبة الجامعات االردنیة لدورتھا العشرین للعام 

ام، حیث تم حجب الجائزتین األولى الجائزة، حیث حصد طلبة جامعة الیرموك جمیع الجوائز لھذا الع
والثانیة، وفاز بالجائزةالثالثة مكررا كل من الطالبتین نوراألسود و دعاءالزعبي عن بحثھما 

دورالتربیة األسریة في مقاومة تھوید القدس ،وفازت بالجائزة الرابعة الطالبة روان : المشترك
میة السیاسیة في األردن من وجھة نظرالقادة دورالتعلیم العالي ومؤسساتھ في التن:المومني عن بحثھا

 وأعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات األردنیة
 
وأشاد كفافي في كلمة القاھا في حفل التكریم بجھود مركز دراسات الشرق األوسط في االردن  

 المنظم للجائزة على جھوده الكبیرة في دعم طاقات الطلبة اإلبداعیة، وتحفیزھم على االبتكار
وتوظیف العلوم لخدمة قضایا األمة، الفتا إلى أن المركز ومن خالل الجائزة یعد شریكا للجامعات في 

   .رفع سویة العملیة األكادیمیة
وأعرب عن فخره بمشاركة جامعة الیرموك الفاعلة في دورات الجائزة المتعاقبة من مشاركة الطلبة 

فیھا في لجان التحكیم للجائزة، مؤكدا على أھمیة في الجائزة، أو مشاركة أعضاء الھیئة التدریسیة 
الجائزة في تنمیة روح البحث العلمي لدى طلبة الجامعات وفق المنھج العلمي الصحیح، وتنمیة 

   .المواھب المبدعة لدى الشباب، وبالتالي خدمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لألردن
  

حث العلمي، فمجموع ما تنفقھ دول الوطن العربي وشدد كفافي على ضرورة زیادة االنفاق على الب
على البحث العلمي ال یقارن بما تنفقھ الدول المتقدمة، مشیرا إلى اھمیة توجیھ البحث العلمي لخدمة 
القضایا الفكریة واالقتصادیة واالجتماعیة الوطنیة وایجاد الحلول الناجعة لھا من خالل التحلیل 

 ضایا العلمیة العامةوالدراسة، جنبا إلى جنب مع الق
 
بدوره القى رئیس مركز دراسات الشرق األوسط في األردن رئیس اللجنة العلیا المشرفة على  .

الجائزة جواد الحمد كلمة خالل الحفل اشاد فیھا بمستوى طلبة جامعة الیرموك المشاركین في الجائزة 
عداد أنفسھم لإلسھام في مشروع بدوراتھا المتعاقبة، الفتا الى ان الجائزة تتیح فرصة للطلبة إل

النھضة العربیة بمختلف جوانبھ من خالل تطویر قدرات الطلبة ودفع المبدعین منھم نحو االنجاز 
 وتذلیل العقبات امامھم

 
ودعا إلى ضرورة دعم البحث العلمي من قبل الجامعات والمؤسسات العلمیة المختلفة، نظرا لدوره  

الشباب الجتیاز التحدیات وتحویلھا إلى فرص لصناعة المجد وتحقیق الھام في تقدم األمم، وتأھیل 
من جانبھا ألقت الطالبة روان المومني كلمة الفائزین أشارت فیھا إلى ان البحث  .مشروع النھضة

العلمي یعد ركنا اساسیا في النھضة واالزدھار، وھو عماد كل تخطیط، وعصب كل تنمیة، وأحد أھم 
ر تمیز مستواھا العلمي واألكادیمي، معربة عن شكرھا للقائمین على الجائزة أعمدة الجامعات ومعیا

التي فتحت لھم نافذة لیطلوا من خاللھا على حقول العلم المختلفة، ودعمھم لتنمیة طاقاتھم االبداعیة 
وتضمن حفل التكریم على عرض فیلم  .وتوجیھھا إلى مسارھا الصحیح من أجل خدمة الوطن واألمة

وفي نھایة الحفل الذي حضره عدد  .عاما ٢٠عرض نشأة الجائزة وأھدافھا، ومسیرتھا عبر قصیر است
من النواب وأعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة وطلبة الجامعة وذوي المكرمین، كرم كفافي الطلبة 

ا المشرفة الفائزین بالجوائز، باإلضافة إلى تكریم أعضاء لجنة التحكیم العلمي للجائزة، واللجان العلی
  .علیھا

  وسنةالس
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  عطلة رسمیة الثالثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف
  

قرر رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعطیل دوام الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات 
ھجریة  ١٤٤٠والھیئات العامة یوم الثالثاء المقبل الذي یصادف الثاني عشر من ربیع األول سنة 

واكد رئیس . میالدیة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشریف ٢٠١٨وافق للعشرین من تشرین الثاني الم
الوزراء في بالغ رسمي أصدره الیوم ضرورة إحیاء ھذه المناسبة العطرة واإلسھام في إبرازھا 

  .واظھارھا بما یلیق بھا 
.عملھا خالف ذلك تقتضي طبیعة واستثنى بالغ العطلة الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات التي

  ٣:األنباط ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
21 

  الخطاب الملكي دستور عالمي یجمع الشعوب: العقبة
  

ثّمنت شخصیات وھیئات في العقبة، مضمون كلمة جاللة الملك عبداهللا الثاني في واشنطن بمناسبة 
،معتبرة الخطاب الملكي دستورا عالمیا یجمع  ٢٠١٨تسلمھ جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 

   .لم على الكثیر من نقاط التالقي التي ضمنتھا كافة الشرائع السماویة والقیم االرضیةشعوب العا
  

ان كلمة جاللة الملك اتسمت بالشمولیة والموضوعیة « وقال مدیر شركة ارض الطبیعة خالد القیسي 
ات على وشكلت قاسما مشتركا لكافة االفكار والطروحات التي تشكل نقاط التقاء بین جمیع اتباع الدیان

وجھ كوكب االرض، وكنا نحن االردنیین كما دائما ھاجس الملك الذي یحملھ ویعمل من اجلھ في كل 
   .لقاءاتھ واجتماعاتھ

  
وقال مدیر المركز االعالمي في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة الدكتور عبد المھدي 

اكسبتھ ثقة عالمیة لینال مثل ھذه الجائزة  ان اعتدال السیاسة االردنیة بقیادة جاللة الملك« القطامین 
التي جاءت تعبیرا حقیقیا عن الحضوة واالحترام الرفیع الذي یتلقاه جاللتھ من قادة ودول العالم دون 

 استثناء
 

ان استعراض جاللة الملك لمسیرة عدد من الرسل « وقال مفتي العقبة الشیخ عبداهللا الشھبان  .«
لھا عالقة باالردن بشكل او باخر لھا داللة واضحة على فھم االردن  والرموز الدینیة التي كان

وقیادتھ وشعبھ عالمیة االدیان ورقي مضامین االسالم ووسطیتھ التي احترمت الحریات الدینیة 
 ودعت الى الوئام محل الخصام واالئتالف محل الخالف والجمع محل الفرقة

 
« واالدب االنجلیزي في الجامعة االردنیة فرع العقبة وقال الدكتور محمد الحناقطھ استاذ الترجمة 

ان طرح جاللة الملك لقضیة الجھاد تعتبر شجاعة فكریة الول قائد عربي ومسلم یتعرض لھذا 
مفاھیم دخیلة من خوارج » الجھاد»الموضوع الذي شغل العالم الیوم بعد ان دخلت علیھ اي على 

 .المةالعصر واعوانھم لالساءة للدین والھویة وا

  الرأي الكتروني
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  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 
في جامعة العلوم ) برنامج الماجستیر/ التمریض(رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

  .والتكنولوجیا
ان صحفي صدر عنھ الیوم االربعاء، االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص ووافق المجلس وفق بی

في جامعة العلوم والتكنولوجیا، واستمراریة االعتماد الخاص ) برنامج البكالوریوس/ التمریض(
  .في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة) برنامج البكالوریوس/ الفیزیاء(لتخصص 

برنامج / تكنولوجیا الطاقة البدیلة(االستیعابیة الخاصة لتخصص  كما وافق على رفع وتثبیت الطاقة
تكنولوجیا المعلومات (في جامعة الزیتونة، ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص ) البكالوریوس

في جامعة الشرق األوسط، وتثبیت الطاقة االستیعابیة ) برنامج الماجستیر/ واالتصاالت في التعلیم
  .في جامعة العقبة للتكنولوجیا) برنامج البكالوریوس/ ارة األعمالإد(الخاصة لتخصص 

، )برنامج الماجستیر/ الریاضیات(وأّجل المجلس البت في رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في جامعة ) برنامج الماجستیر/ الفیزیاء(كما أّجل البت في رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

الصیدلة، (وجیا األردنیة، وكذلك تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصصات العلوم والتكنول
/ التمریض المشارك، إدارة األعمال، التصمیم الجرافیكي، الترجمة، علم المكتبات والمعلومات

  .كلیة جامعیة متوسطة/ في كلیة األمیرة ثروت) برنامج الدبلوم المتوسط
على ) برنامج البكالوریوس/ إدارة األعمال(خصص ووافق على استمراریة االعتماد الخاص لت

في ) برنامج البكالوریوس/ األعمال والتجارة اإللكترونیة(استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 
في كلیة ) برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة (جامعة عمان األھلیة، واالعتماد الخاص لتخصص 

حصول على شھادة ضمان الجودة على مستوى الجامعة األمیرة ثروت، والسماح للجامعات بالتقدم لل
في حال تم حجب الشھادة بعد مرور سنتین من صدور قرار مجلس الھیئة، وبعد مرور سنة في حالة 

  .حجب الشھادة على مستوى البرنامج

  ٩:الرأي ص/٤:صدى الشعب ص
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منح الملك جائزة تمبلتون یدعونا لتعزیز نھج التسامح الھاشمي وقبول اآلخر : رؤساء جامعات
  الدى طلبتن

  
عندما یجتمع العالم على شخصیة واحدة تمنح جائزة بحجم العالم وبحجم كل إنجازات  -أمان السائح 

التاریخ ، فالفخر لكل فرد أردني أن یكون بحجم الوطن رائدا متماسكا ومقتنعا بأن مثل ھؤالء 
  ..األشخاص عندما یُمنحون جائزة بحجم تیمبلتون، فھذا ھو اإلنجاز الحقیقي 

ائزة التي منحت ألول مرة في العالم لزعیم عربي وھو جاللة الملك عبدهللا الثاني، تعد تتویجا تلك الج
- لمنجزات وأقوال وافعال كتب لھا أن تتحول إلى واقع، فاألردن بإرادة وقرار من جاللة الملك كان 

لتي تمنح السالم مظلة لكل من أراد أن یستظل تحتھا، وكان أن كتب لھ التاریخ ھذه المكانة ا -وما زال
والمظلة الھانئة لینعم الجمیع ویتفیأ ظاللھا، وھي إرادة وقرار من سید البالد الذي ال یختلف اثنان 

وقد منحت الجائزة .  على أنھ رسم مضمون الجائزة، وال یمكن إال أن نقول استحقھا بجدارة الزعماء
ً لجھود جاللتھ بتحقیق الوئام بین األدیان، وحمایة ا لمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، تقدیرا

وحمایة الحریات الدینیة، فھي تعبر عن المكانة الدولیة الكبیرة لألردن كنموذج للعیش المشترك بین 
مواطنیھا، والتي تعكس صورة اإلسالم الحقیقي بتعالیمھ الفعلیة التي تؤكد أن جاللتھ رجل یؤمن 

وكل من یمر باألردن یشعر بھ وطنا، وبعمان العاصمة دفئا، بالسالم ویصنعھ، ویجذره بین أبناء بلده 
  .وبكل محافظات المملكة إطارا حامیا لكل راغب بعیش تسوده المحبة واألمان

ُمنح لمن یعزز الوئام والتسامح بین األدیان، ولمن یؤسس لقبول اآلخر، ولمن یرى  والجائزة ت
ظلة جاللتھ ینظرون إلى عیون بعضھم فیسود باالختالف ھویة وقبوال ولیس تناحرا، والجمیع تحت م

  .الوئام والمودة
ُّدمت الجائزة لجاللة الملك في حفل مھیب حضره الساسة، والقادة، وكبار الشخصیات، كان  وعندما ق
ذلك رسالة لكل مواطن أردني بأن یعزز تلك القناعات والمفاھیم لیعمل على بناء منظومة مجتمعھ 

، ونبذ اإلرھاب، وقبول اآلخر، والعیش بسالم وكرامة، وحوار أدیان بشكل تكاملي تدفعھ للتفھّم
  .مفتوح یمنح الجمیع األمن واألمان

وھذا یعلمنا كیف نوّجھ جامعاتنا وأكادیمیینا لینقلوا الرسالة الحقیقیة للطلبة وألبنائھم داخل قاعات  
إبداع أردني مختلف  المحاضرات ، وكیف نؤسس من خالل تلك الجائزة نمطا مختلفا ینقلنا إلى

نطوره یومیا من خالل جیل شاب، وطالب جامعي قادر على صنع التغییر وتأسیس لمستقبل أكثر 
  .سالما

  وجیھ عویس 
وجیھ عویس قال إن الجائزة لیست أمرا عادیا، بل . رئیس لجنة التربیة في مجلس األعیان العین د

ّم سلطاتھ الدستوریة وھو یدافع عن حریة تنبثق من رقي اإلنسان وإنسانیتھ، فجاللتھ منذ أن تس ل
األدیان، ویعزز مبدأ الرأي والرأي اآلخر، ویسعى إلجراء حوارات، وأدبیات، وملتقیات تتعلق 

  .بالتسامح
توجت في وثیقتھا المھمة جدا المھام اإلنسانیة الراقیة التي تعزز السالم » رسالة عمان«وقال إن 

  .ومفاھیم اإلنسانیة
الجائزة وتداعیاتھا العظیمة یجب ان یتم استثمارھا في الجامعات، فما زالت تنقصنا وبین عویس أن 

ّاء، وعلینا جمیعا أن نرتقي بأخالقنا وقیمنا ومبادئنا لتصل إلى  روح التسامح، والمحبة، والحوار البن
  .ما أسسھ جاللة الملك واستحق علیھ ھذه الجائزة العظیمة  كونھ قائدا عظیما

  
نا ونحن نعیش فترات صعبة علینا أن نسترجع دوما نظریات وأوراق جاللتھ النقاشیة، وأشار الى أن

التي تنقلنا إلى حیث التغییر والتطور بفكرنا وأخالقنا، وعلینا أن نعزز تلك الجائزة » رسالة عمان»و
التي تم منحھا لقائد البالد من حیث قبول اآلخر، وأن نزرع ذلك في نفوس ومفردات طلبتنا 

  ٧:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
24 

امعات من أجل االبتعاد عن الفكر التكفیري، وإلغاء اآلخر، مؤكدا أن دعوات جاللتھ تؤكد مفھوم بالج
اإلسالم الحقیقي، فاإلسالم ھو دین السماحة واألخالق، وعلى جامعاتنا وطلبتنا أن یطبقوا تلك المفاھیم 

  .ل اآلخرالتي تعززھا األدیان السماویة بكل تفاصیلھا من أجل جیل متماسك ومتسامح یتقب
  عبد الكریم القضاة .د
عبدالكریم القضاة قال إن حضور جاللة الملك عبدهللا الثاني ال یمثل . رئیس الجامعة األردنیة د  

األردن فقط ، بل یمثل أمة عربیة وإسالمیة عالمیة تُوجد حالة آمنة وجاذبة لھذا الوطن الذي یضم 
أسست لكل تغییر وقبول لآلخر، وكل ما نراه من  تحت كنفھ الجمیع بعزم جاللة الملك وإرادتھ التي

حالة استقرار على جمیع المستویات ھو نھج للحالة اإلنسانیة التي انتھجھا جاللتھ عبر سنوات 
  .طویلة، واتبعھا دفاعا عن األمتین العربیة واالسالمیة ، من خالل المفاھیم اإلنساینة المشتركة 

ي جمع دوما كل العناصر االجتماعیة، والدینیة، وأضاف القضاة أن خطاب جاللتھ اإلنسان
والسیاسیة، في بوتقة واحدة أسست ألردن مختلف یقوده جاللة الملك عبدهللا الثاني، فحصول 
جاللتھ على تلك الجائزة یزید كل أردني فخرا بقیادتھ ویجعلنا دوما نقول بصوت واحد إننا نفتخر 

النظرة الشمولیة المختلفة المالمح ، ومن ھنا من قلب بفكر ھذا اإلنسان القائد الذي یتمتع بتلك 
  .الجامعة األردنیة ، نبارك لجاللة الملك، ونبارك ألنفسنا وللعالم أجمع وللوطن ھذا اإلنجاز العالي 

وأضاف أن ھذا اإلنجاز، وھذه الجائزة المتمیزة، یفتحان أمامنا قنوات ھائلة مع مختلف الجھات 
ّع اتفاقیات مع جھات أكادیمیة من كل مكان في العالم، العالمیة أینما كانت، فال جامعة االردنیة توق

وتؤمن تلك الجھات أن األردن بھیئاتھ ومؤسساتھ األكادیمیة یقدم نموذجا ریادیا لإلبداع، ومظلة 
  .شاملة لألدیان والثقافات

ھ الرائد العظیم وأكد القضاة أن تلك الجائزة تمنحنا كمؤسسات أكادیمیة روحا تعزز من فكر جاللت
الذي یزرعھ في نفوس أبنائھ، ونحن القادة األكادیمیون علینا أن نبث تلك الروح في طلبتنا مناھج، 
 وخططا، ونشاطات المنھجیة، تعزز مبادئ التسامح، وقبول اآلخر، والحوار مع كل األدیان بشكل

  .مة بالتغییر لالفضلمؤسسي ینسجم مع مبادئ وآراء جاللة الملك الملھم صاحب اإلرادة الدائ
  عبدهللا سرور الزعبي . د 

ھنأ رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي باسمھ وباسم أعضاء 
الھیئتین التدریسیة واإلداریة وطلبة الجامعة جاللة الملك عبدهللا الثاني لحصول جاللتھ على جائزة 

  .تحدة األمریكیةتمبلتون الدولیة في الوالیات الم
ولفت رئیس الجامعة إلى أن حصول جاللة الملك على ھذا التقدیر العالمي یعبر عن الخطاب األردني 
المتسامح بین أتباع الدیانات السماویة واإلنسجام الدیني داخل اإلسالم، حتى بات األردن مثاًال 

ً تتطلع إلیھ دول العالم المتحضرة   . وأنموذجا
ً، على مكانة األردن  وأشار رئیس الجامعة إلى أن حصول جاللة الملك على ھذه الجائزة أكد أیضا

التي باتت محل تقدیر عالمي، وأن المبادرات التي أطلقھا جاللة الملك في رسالة عمان وكلمة سواء 
  .القت النجاح والترحاب على المستوى االممي

یمة الجائزة لترمیم المقدسات اإلسالمیة وبین رئیس الجامعة  أن تبرع جاللة الملك عبدهللا الثاني بق
  .والمسیحیة بالقدس امتدادا للشرعیة والوصایة الھاشمیة على المدینة المقدسة

  زیدان الكفافي 
زیدان الكفافي ، أشار الى ان ھذا النھج الھاشمي لم یتوقف منذ سنوات . رئیس جامعة الیرموك د 

وجده، واآلن تلك األمانة بین یدي جاللة الملك عبدهللا  طویلة، ومنذ عھد جاللة الملك الحسین، ووالده،
الثاني الذي یحمل دوما أمانة المقدسات، والتاریخ الدیني، وقبول اآلخر، والتسامح، ونبذ العنف في 

  .كل تفاصیل الحیاة
التي ُمنحت لجاللتھ لیست بعیدة عن سماحتھ، وتسامحھ، وإیمانھ باآلخر، وقبول » تیمبلتون«وجائزة 

األفكار المعتدلة، واألردن طوال السنوات الماضیة وھو یفتح ذراعیھ وقلبھ وإمكانیاتھ من خالل كل 
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توجھ حاسم لجاللة الملك إزاء كل راغب بأن یجد مظلتھ اآلمنة في ھذا الوطن، ولكل من یرغب بأن 
  .یمنحھ األردن دفء الوطن، والمكان، والجغرافیا 

  .یعزز الفكر التسامحي - وما زال-ن واألردن بقیادة الھاشمیین لطالما كا
ً ألشخاص یقدمون إسھامات مبدعة وجدیدة في مجال األدیان، »:وأضاف الكفافي ُمنح الجائزة تقدیرا ت

مثل األعمال الخیریة، أو إنشاء منظمات فكریة تثري الجانب الروحي، أو المساھمة بشكل بناء عبر 
  .»قیم اإلنسانیة اإلیجابیةوسائل اإلعالم في الحوارات المتعلقة بالدین وال

وبین الكفافي أن تلك الجائزة العظیمة عندما تمنح لشخصیة قیادیة بحجم جاللة الملك عبدهللا الثاني ، 
فھي بمثابة رسالة فخرن وتسامح، ومسؤولیة عظیمة على كل أبناء األردن، وھي بمثابة مزید من 

لم والمعرفة، وتمنحھ لآلالف من الطلبة سنویا، المسؤولیة على الجامعات األردنیة التي تحمل لواء الع
لذلك نحن جمیعا مسؤولون عن الجیل الذي ال بد أن یعي دوما اھمیة تلك الجائزة التي ُمنحت لقائد 
البالد، وعلى الجیل القادم أن یواصل تلك الرسالة والمسیرة بال توقف لبناء أردن قوي مستند على كل 

بأن المسجد، والكنیسة، والكنس، ھي جمیعا أساس المبادئ اإلنسانیة،  المبادئ الحیاتیة، ولیؤمن دوما
  .وأساس قبول اآلخر

  ظافر الصرایرة 
ظافر الصرایرة إن منح جاللة الملك عبدهللا الثاني جائزة تمبلتون . من جھتھ قال رئیس جامعة مؤتة د

مبادئ التسامح الدیني، یعد تكریما لنا جمیعا كأردنیین، وإن جھود جاللتھ في تعزیز  ٢٠١٨لعام 
واحترام  األدیان، وحریة الفكر، مصدر تقدیر واحترام العالم أجمع، ویأتي ھذا التكریم في وقت 
أضحى العالم بأجمعھ بأمس الحاجة إلدامة مبادئ التسامح، ونبذ كل ما من شأنھ أن یعكر صفو 

  .األمن، والتعایش بین الشعوب 
ئدنا وألنفسنا بھذا التكریم العالمي، لمدعوون لألخذ بھذا النھج واننا في جامعة مؤتة اذا نبارك لقا

الھاشمي، والعمل بھ  وتعزیزه لدى طلبتنا واجیالنا، وأن نضیفھ الى الكثیر من الرؤى الھاشمیة التي 
  .نسترشد بھا في بناء وطننا وازدھاره وتقدمھ 

اجل تعزیز ھذا النھج التسامحي واشار الصرایرة الى ان الجامعات علیھا ان تعمل بكل طاقتھا من 
  .وقبول اآلخر،  ونبذ العنف للتأسیس لجیل مثقف متسلح بالعلم والمعرفة والطاقة االیجابیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
26 

  
  
  

  
  

ُ ، بقیادة الحكیم َّة ُ األردنی   الجامعة
  
  
  الدكتور صھیب علي الھروط 

  
  

تور عبد الكریم القضاة ، لم بال شك ، فإن إسناد مھمة رئیس الجامعة األردنیة إلى الطبیب األستاذ الدك
ً ، فالرجل یمتلك من الحكمھ ما یؤھلھ لذلك  وال اعتقد أن ھذه الصفات تتعارض مع ما ، تكن صدفة

فتأكدنا بأن ربان االردنیة ، فالصفة اختلطت بالمھنة ). حكیم(یجب أن یُنادى بھ من قبل طلبتھ بلقب 
  .ة و إداریة أھلتھ لذلك دون منة من احدحكیم وال ننسى ما یمتلك من مؤھالت و خبرات أكادیمی

، بدأ بمعاینة الجامعة االردنیة من خالل الزیارات واللقاءات المبرمجة وغیر المبرمجة ، الحكیم  
وھو العارف بما یعتریھا من صعوبات مالیة  وإداریة وأكادیمیة في بعض األحیان ، كیف ال ؛ وھو 

ً إلى ً منا ،  من إبتدأ حیاتھ الجامعیة فیھا طالبا ً یساور أیا ً لھا ، وال أعتقد بأن ھنالك شكا أن اصبح رئیسا
ً من التماسك والقوة في األیام القادمة ،  بأن جعبة الحكیم تحمل األمل القادم ، ألنھ یرید لألردنیة مزیدا

  . وأنھ سوف ینزع كل ما علق بھا عبر السنین ، لیعید لھا رونقھا الجمیل و القھا الذي یعرفھ عنھا 
الحكیم عندما وصل إلى  قمة الھرم في رئاسة الجامعة األردنیة ، نعلم ان لدیھ ما یكفي من مؤھالت 
تصنع الخطط والبرامج التي سیلمس نتائجھا جمیع من یقبع في ھذه النقطة من وطننا الغالي ، وأن 

ً ،  ھذه البرامج والخطط تحتم على الجمیع الوقوف في صف الجامعة ، دون أن نصدر أحكامنا جزافا
أو أن نضع العراقیل ھنا أو ھناك ، ألن المعظلة المالیة ھي السبب فیما وصلت إلیھ الجامعة من 
تراجع في بعض الجوانب ، و في الوقت ذاتھ متناسین بأننا قصرنا في بعض األوقات في السھر 

  . والحمى ألجلھا 
حظ بأن ھنالك إرتیاٌح مسبوٌغ بالتفاؤل المشاھد لحقبة الحكیم القصیرة في سدة الجامعة األردنیة ، یال

من قیادتھ للجامعة خالل األربع سنوات القادمة ، لما ُعرف عنھ من إنجازات في المجاالت التي عمل 
 ً ً ؛ سواء إبان إدارتھ لمستشفى الجامعة ، أو المواقع اإلداریة األكادیمیة التي تبوءھا أیضا   .بھا سابقا

  جفرا نیوز

 مقاالت



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
27 

  
ََد المنون قدحت أّي زناد " :السمرة  في رحیل محمود   "أی

  
  

  حنا میخائیل سالمة
  

ُحبُّھ من جنود الفكر والقلم یخرج من ظِالل الزمن األستاذ الدكتور . إلى دار الُخلود ھَاھَُو ُجندٌي ن
ر، والباحث الُمنقِّب، واألكادیمي الِمعطاء ِم الُمتَبحِّ ّھ . محمود السَّمرة أنموذٌج فریٌد ماِئٌز للمثقف الَعال إن

م  ِ ما كان یُقدِّ ھَُو َمن أحبَّتھ نفوسنا ُمذ عرفناه قبل ُعقوٍد من الزمن لُسمّو روحھ، وعظیم سجایاه، وبدیع
لوطنھ في میادین التعلیم العالي والتربیة والثقافة، ولجھوده الموصولة في تقریب أبناء الثقافات ویُنِجز 

المختلفة إلى بعضھم البعض بالكلمة والقلم كما تشھد مؤلفاتھ العدیدة التي تتسم بالشمولیة وعمق 
  .إدراك الحقائق اإلنسانیة والكونیة

 
قیثارتھ وابتدأ مشوار ُعُمره یعزف مزامیَرأَمٍل بالمستقبل  َشد الراحُل الكبیر الدكتور السَّمرة على

  .لیصل بالمثابرة واإلرادةالقویة إلى ما كان یصبو إلیھ
  
ً بكل ما تعنیھ الكلمة من معنًى فقد بنى نفسھ بنفسھ واْستنَصر جھده الذاتي في   كان رِحمھ اهللا عصامیا

  .الدرس والبحث والسھر
  
َُّموحُ   وإرادتھ القویة ألن یثابر ویصل بجدارة إلى أرفع الدرجات الجامعیة  وقد دفعتھ نفُسھ الط

  . وأعالھا
  

 ً ً قدیما ً كنعانیا « كان ابتدأ رحلة العمر من مسقط رأسھ الطنطورة على الساحل الفلسطیني وكانت أثرا
ن الراحل في» ..سعادة ناِسھا الذین یعیشون في تكافل وتعاضد وتواد القناعة بالقلیل سیرتھ  كما دوَّ

  ..»إیقاع المدى« الذاتیة الُمعنونَة 
  
ً لبحرھا ورملھا وزنابقھا التي كان یجمع منھا صباح كل یوم إضمامة للمعلم فرج، الذي   كان عاشقا

الذي كان ال یرى «كان لھ دور كبیر في حیاتھ فقد مكنھ على الرغم من ممانعة ولّي أمره رحِمھُ اهللا 
ً في أن یتابع دراستھ لرغ ِمن االنتقال من الصف األخیر في قریتھ وھو » بتھ في أن یعمل معھخیرا

ً بالقلیل» الرابع االبتدائي إلى حیفا المدینة العامرة بالحیاة لیعیش فیھا ً قانعا   .. سنوات الصبر الُمّر وحیدا
  

اذ لیحدد األست١٩٤١ثم انتقل إلى الكلیة العربیة في القدس عام . »وُعمره لم یتجاوز الحادیة عشرة
جمیل علي مسار حیاتھ بعد أول درس في الریاضیات لیحولھ مع آخرین إلى الفرع األدبي على عكس 

 ".ال ومعكم ولكم"وبقیت أوامر والده لھ بأن یكون . ما استقر في ذھنھ
 
ُؤاِدِه كانت الجامعة األردنیة التي التحق فیھا عام  . ً لرئیس تحریر مجلة ١٩٦٤َمھوى ف بعد عملھ نائبا

كان یؤمن أن الدراسات الجامعیة الجادة التي تتسم بالعمق لكشف الجدید .ي الصادرة في الكویتالعرب
ّب تسھم في دفع المعرفة اإلنسانیة إلى األمام ً على تعلیم طلبتھ اإلفادة المثمرة  .الُمـغـیـ وكان حریصا

ً عقولھم على كنوز  ً إحساسھم من روحھ وعقلھ فاتحا األدب العربي الخیّـرة من الحیاة، محركا
َقظى الكثیر الكثیر ِمن األفواج الجامعیة التي أقبلت لتخدم أردننا العزیز  والعالمي فتخّرج برعایتھ الی
ً منھم إال وأشاد بھ، وھو بنظر كل من عرفھ  ووطننا العربي بكفاءٍة وتَمیٍُّز، وأشھُد أننا ما عرفنا أحدا

  ١٩:الرأي ص
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ومن رئاسة الجامعة األردنیة إلى . التقوقعنبیل، صفوح، یحارب قـصر النظر والتفكیر الحشوي و
ً لھا لحكومتین متعاقبتین وبعد ذلك لرئاسة جامعة البترا  جامعة البنات -وزارة الثقافة حیث ُعیِّن وزیرا

  .-سابقأ 
  
نة   لقد َسطع نجُم الراحل الكبیر الدكتور السَّمرة في بالد عدیدة فقدََّرتھ أیَّما تقدیر، واحتفت بھ ُمثمِّ

وجدیٌر التنویھ أن الراحل الكبیر الذي . ھ وترجماتھ وجھوده الماِئَزة في االرتقاء بالتعلیم العاليتآلیف
ً علیھا قد جمع إلیھا إتقانھ للغات اإلنجلیزیة والالتینیة والفرنسیة ُغة الضاد وغیورا ِل ً ل في  .كان ُمِحبّا

 ً ھھم قائال على أبناء ھذا الجیل أال « دعوٍة من قلٍب حریص على جیل الحاضر والمستقبل یوجِّ
ال تظنوا أیھا األبناء األحبة ان ھذا الذي نحن فیھ «ینتظروا أن تتحقق أمانیھم دون جٍد وكٍد وسھر 

  .. ال یأس في حیاتنا وال عقبات تفت من عضدنا« ویشد من بأسھم بقولھ أن » الیوم لم نعان في سبیلھ
  

ً في  .«أمامنا علینا أال نكون ضعفاء أمام ظرف طارئ والمستقبل ً رائعا كان الراحل الكبیر أنموذجا
رباطة الجأش التي تنم عن مقدار عظیم من الشخصیة، یحترم كلمتھ، ویعاُف نفاق المنافقین وكل 

وھو إلى ذلك صاحب روح مرحة . ُمتمظِھٍر بغیر حقیقتھ ِمن الذین یمتطون جھود وسھر غیرھم
ُشیُع  ُالسِھ حیث كنا نلتقي تشتاق أن تمضي النھار كلھ بصحبتھ، یـ الفرح في لقائھ الودي مع جـ

ُّقاد إحسان عباس والشاعر الكبیر سلیمان المشیني مدَّ  لسنوات طویلة ُصحبة الراحل الكبیر شیخ الن
ً من البھجة على تلك » زحلة» اهللا بُعمره وقامات فكریة أخرى، وكان یردد رائعة لشوقي لیضفي جوا

ٌ لـفـتــوة أو فــضلة ٌ لعــراكِ لـم تـبـَق مـنا ی» :الجلسات كنا إذا صفقت نستبق الھـوى » «ــا فـؤاد بقیة
ُـصـبِة الفـتـاكِ  ً بظھر » :وإن تراكمت الھموم على أحٍد خفف عنھ وردَّد مع الخیام «ونشدُّ شـدَّ العـ غدا

َل دنیـاي وال ولـسُت بالغـافـل ِ حتى أرى جـمـا» «الغیب والیوم لي ولكم یخیُب الظنُّ في الُمقبل ِ
  ."أجتـلـي

 
لماذا یتم وضع إنسان زماننا تحت نیِر «: وكم تألم لما تعانیھ البشریة من آالم وویالت فكان یتساءل 

ً من مواجھة األلم  ھذه الضوضاء التي تعصف بعالمنا؟ ولمصلحة من القتُل والدماُر والتشرید؟ بدال
  .»المجاعات وخیر اإلنسان وعدلھ وسالمھالبشري بتوجیھ الجھود لمكافحة األمراض واألوبئة و

  
الحدیث عن ماضینا وثیق الصلة بحاضرنا فھو في رأیي لھ  » ومن أقوالھ التي تستحق وقفة ُمتأِملٍ 

ً لنا، و ثانیھما استیعاب مآسیھ لنتجنب الوقوع  فائدتان أوالھما تمثل الصفات المجیدة فیھ لتكون حافزا
مجد العرب في الماضي، إال ھي بعینھا التي تعاني منھا أمتنا  فیھ وما األسباب التي أدت إلى أفول

ً على إنسان ھذا العصر، یستشھد » الیوم ً فالمعاناة اإلنسانیة لیست حصرا ً یجعل للتشاؤم موضعا وكیال
وتـولـوا بغـصٍة » «صحب الناُس قبلنا ذا الزمانا وعناھم مـن شأنھ ما عنانا» : بأبیات المتنبي الرائعة

ُّھ ُلـ ُم أحیاناكـ ُضھـ َعـ ّدُر اإلحـسـانـا» «ـم منــ ـھ وإن ُسرَّ ب َ ُـكـ  «ربـما تحسـُن الصنیَع لیالیــ ــھ ولكن تـ
َّھ قد ترك في قلوب عائلتھ وذویھ  ّھ الذي أحب، فإن َّْسُر جناحیھ عن قمم أرُدنـ ا وقد طوى ھذا الن أمَّ

 ً ً سخیـنـا  أرقد بسالٍم أبا رائد، وحسبك اآلن وقد أال .ومحبیھ وعارفیھ حسرة كاویة، وفي عیونھم دمعا
ِك سیتوالك  ََمن كنت َ تناجیھ في حیات تحررت من قیود الجسد، وُحطام ھذه الفانیة مشاھدة وجھ ربِّك، ف

ِھ   .برحمتھ ویظللك بإحسان
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  آفـة االسـتـعـجـال فـي الرّد عـلـى الـسـؤال
  

  صالح جّرار. د
  

ّحظة التي ینتھي فیھا لیس من الحكمة أن یتعّجل المرُء في ا لرّد على السؤال الذي یوّجھ إلیھ في الل
: طرح السؤال، ألّن ذلك من التسّرع الممقوت، فاألصل أن تمّر اإلجابة عن أّي سؤال في مرحلتین

ً، والثانیة التفكیر في الجواب الذي یناسب ذلك السؤال  األولى استیعاب السؤال وفھمھ تماما
 
ة الطلبة في المدارس والجامعات والمعاھد الذي یخضعون لالمتحانات، بل وال أقصد في ھذه المسأل 

أقصد كّل من توّجھ لھم أسئلة من أّي نوع وفي أّي زمان أو مكان، إذ إّن اإلجابة عن السؤال دون 
استیعابھ والتفكیر في جوابھ قد یكون لھا عواقب غیر محمودة، فمن الناس من یسمع الجزء األّول من 

تولى خبرتھ ومعرفتھ إكمال السؤال بما یتوقعھ من تتمة لھ، وقد تكون التتمة مطابقة لما السؤال وت
یریده السائل، ولكن في كثیر من األحیان تكون في اتجاه آخر غیر ما أراده السائل، وفي ھذه الحالة 

ً للسائل ّال   . الثانیة یكون الجواب غیر صحیح ومضل
  

سمھ بدائرة أو مجّمع أو شارع أو مسجد أو مركز أو غیر ذلك، فإذا سألك أحدھم عن عنوان ما یبدأ ا
ولم تنتظر أن یتم السائل سؤالھ، فترشده إلى دائرة أخرى أو شارع آخر أو مسجد آخر أو مركز آخر، 

ّك بذلك تضّره من غیر أن تقصد ً یوّجھ إلیھ  .وال شّك أن ّع الشخص سؤاال ً أن یتوق وقد یحدث أحیانا
یأتیھ من یشرع في طرح سؤال، وقبل أن یتّمھ یكون المسؤول قد بادر إلى  لسبب من األسباب، ثمّ 

ّھا ال تالئم  ّھ أعطى إجابة غیر صحیحة ألن ّعھ، وھو غیر مدرك أن اإلجابة عن السؤال الذي كان یتوق
  .السؤال الذي وّجھ إلیھ بالفعل

  
واجتماعاتنا، حیث یصّر من  وھذه أموٌر تحدث في جامعاتنا ومدارسنا ومعاھدنا وندواتنا ومؤتمراتنا 

ً، ال  ّعھ أو السؤال الذي أعّد اإلجابة عنھ سلفا توّجھ إلیھ األسئلة على اإلجابة عن السؤال الذي كان یتوق
 عن األسئلة التي وردت في االمتحان أو في الندوة أو في االجتماع

 
األحیان خروج  لقد حضرت الكثیر من الندوات والمؤتمرات واالجتماعات والحظت في كثیر من 

المناقشات واألجوبة والتعلیقات واالقتراحات عن موضوع االجتماع أو المحاضرة أو الندوة، وكأّن 
ً عن موضوع  ّى لو كان موضوع الحدیث بعیدا ّما جاء لیقول ما ھیأ نفسھ لقولھ حت صاحب التعلیق إن

ً في المدارس والجامعات عند عقد االمتحانا .التعلیق ت أّن الطلبة ال یلتزمون ومّما یحدث كثیرا
ً عن أسباب  بالمطلوب الدقیق من السؤال بل یعمدون إلى العنوان العریض فیھ، فإذا كان السؤال مثال
تلقیب المتنبي بھذا اللقب، فإّن بعض الطلبة یتحدثون عن المتنبي وسیرتھ وأخباره وأشعاره وال 

اناتنا وندواتنا واجتماعاتنا ومحاضراتنا إّن مثل ھذه الظواھر في امتح .یجیبون عن السؤال المطلوب
ھي أمثلة من ظاھرة خطیرة في حیاتنا تتمثل في االبتعاد عن عمل المطلوب ومواجھتھ والدوران 
حول القضایا والمسائل الحیویة وتجنب الخوض المباشر والعمیق والدقیق فیھا، وھي ظاھرة تستحّق 

 .التنبّھ والمراجعة والمعالجة

  ١٥:الرأي ص
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  تكریم لرمز استثنائي.. تكریم الملك 

  
  طارق المومني

  
لم یأت ھذا التكریم العالمي لجاللة الملك عبداهللا الثاني بحصولھ على جائزة عالیة الشأن ، تعد اعلى 

»  ٢٠١٨جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام « الجوائز اھمیة وقیمة في المجال االنساني والدیني 
ً یقدم رؤیة باعتباره احد اھم القادة السیاسیین عل ً استثنائیا ى مستوى العالم في وقتنا الحاضر ، وزعیما

مختلفة في عالمنا ھذا، جائزة تمنح الشخاص لھم مساھمات استثنائیة في خدمة واثراء الجانب 
الروحي لدى الناس ونشر القیم االیجابیة في العالم وسط حضور عالمي ،لم یأت ولید اللحظة بل 

قناعة وایمان عمیق بقضیة تعزیز السالم والوئام بین االدیان السماویة ، نتیجة عمل وجھد كبیر تم ب
   . والسعي لتحقیق االزدھار لالنسانیة، االمر الذي استحق علیھ التكریم واالحتفاء

  
الجھود واالفعال والمبادرات التي قام بھا الملك ونشر العلم والمعرفة قدمھا للعالم الذي لمس اثارھا 

بانھا خدمة جلیلة لالنسانیة ولوجھ اهللا وھي التي تجد دائما في مختلف المحافل وصدقھا ، ووصفت 
الدولیة االشادة والثناء ،وتجد من یستمع لھا ویدفع باتجاھھا ، ویتحدث عنھا ، ویعرف ان ھناك 
صورة مختلفة یقدمھا ملك من ساللة اخر االنبیاء والمرسلین محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، بشر 

من سبقھ من االنبیاء والرسل ،ملك یتحدث باسم االردنیین عن االسالم الحقیقي وقیمھ والتي بقدومھ 
ھي موجودة في صمیم كل االدیان ،االسالم الذي یسعى لتشویھھ خوارج العصر ومن ھم على 
شاكلتھم والذین یخافون االسالم ویشوھون دیننا الحنیف ،اسالم التسامح واالحسان والرحمة ال انعدام 

یقف الملك الیوم مذكرا الجمع باسم االردنیین عن ھذا الوطن ارض اولوا  .العقل والقسوة والتطرف
العزم من الرسل الذین حملوا رسالة التوحید والدعوة الى الیھودیة والمسیحیة، یقف مدافعا صلبا 

على ما تم عنیدا عن االسالم وصورتھ الحقیقیة، وعن الجھاد االكبر وتوضیح مقاصده واھدافة ردا 
من تشویھ لھذه القیم والمفاھیم والمقاصد سعیا لعالم ینعم بالسالم والمحبة والوئام ، واثراء حضارتنا 
االنسانیة ، والرد على من یسعى الستخدام ھذا الدین الحنیف الذي یدعو الى الحكمة والموعظة 

ا في االحتفاء بالملك وھم من الحسنة وحب اهللا وحب الجار ، وما الشھادات التي سمعناھا ممن تحدثو
االشخاص الذین یعدون من االكثر تاثیرا في العالم ، والذین احدثوا فرقا في المجتمعات ، اال الدلیل 
على المكانة التي یحظى بھا جاللتھ والدور الذي یقوم بھ واألردن خدمة لالنسانیة جمعاء ، ونبذ 

مبادئ لیس لھا مكانة في االسالم ، والسعي العنف والتطرف واالرھاب والكراھیة والفوضى وھي 
لتحقیق السالم واالستقرار واالمن والرفاه للشعوب ، ھذه المكانة وھذا الدور یتجاوز حدود الجغرافیا 
وعدد السكان بما یمثل من نقطة مضیئة في منطقة یسودھا عدم االستقرار ، وتخرج من حرب لتدخل 

   .اخرى 
  

ریة العبادة والتسامح والوسطیة واالعتدال ، وطن یدفع باتجاه التنمیة وطن یمثل نموذجا للتعددیة وح
واالزدھار وبناء العالقات على اسس االحترام المتبادل ، وبناء تحالف جماعي للحرب على االرھاب 

األردنیون ، ھم دائما الھدف والغایة وھم الذین في وجدان وضمیر  . الذي اضر بصورة االسالم
في كل منبر مناسبة لیتحدث عنھم وعن فكرھم ویقدمھم نموذجا للشھامة والعون جاللتھ الذي یجد 

والمحبة والتكافل والتسامح ، وما حدیثھ في مستھل كلمتھ اثناء التكریم مما یشعر بھ واالردنیون من 
الم نتیجة فقدان عدد من األردنیین جراء االمطار في االسبوعین الماضیین وطلبھ من الحضور لیقفوا 

یقة صمت على ارواح الضحایا ، اال الدلیل على ان األردنیین حاضرون في كل لحظة في ذھن دق
  .جاللتھ وھم شغلھ الشاغل ومصلحتھم اولویة 

  الرأي الكتروني
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مثلما ان فلسطین والقدس الشریف حاضرة دائما كمدینة مقدسة ورمز للسالم وتعدد االدیان ، فتبرع 

تكریم الملك تكریم  . م المقدسات في القدسجاللتھ بجزء من قیمة الجائزة لدعم مشاریع ترمی
لألردنیین ، یوجب علینا مسؤولیة كبیرة بالحفاظ على االرث الذي تحدث عنھ جاللتھ والبناء علیھ 

  .ومبروك لألردنیین..فمبروك للملك ..ممارسة ال تنظیرا 
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  ضاحیة الرشید –حمدي محمد الشرباتي  -
  
  الفحیص/ رزق ناصر رزق حتر  -
  
  جمعیة صفد/ ھیلین المعلم  -
  
  عرجان/ شفیق السایح » محمد سعید« -
  
  تالع العلي –موسى بقاعین  یولیتڤ -
  
  الجبیھة –محمد سالمة سلیمان اللوزي  -
  
  الصویفیة –ماریان عصام الساحوري  -
  
  ضاحیة االقصى –صبري اسماعیل الصعیدي  -
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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فریقا للتدقیق والتفتیش على العدید من بلدیات المملكة لغایات (  ١٤(  وزارة الشؤون البلدیة شكلت
  ضبط العمل وفرض مزید من الرقابة من أجل تحسین نوعیة الخدمات للمواطنین

  
مسؤول البرید الخارجي في وزارة خدماتیة ابلغ مواطنین ان الفاكس المخصص الستقبال الشكاوى 

المسؤول ال یفھم بالتواصل عبر الواتساب او ".. شرایینقلب و"والكتب الرسمیة معطل وھو بدون 
  .االنترنت على حد قولھ واصالح الفاكس بحاجة الى قرار حكومي

  
بشیر الزعبي یلتقي االسبوع المقبل . رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمانة جودتھا د

قاءان سیتم خاللھما مناقشة الل.. مع المستشارین الثقافیین العرب ورؤساء الجامعات الخاصة
  .اوضاع الطلبة العرب الملتحقین في الجامعات االردنیة

  
یلتقي رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في الساعة الثامنة والنصف من صباح الیوم الصناعیین 

م یتناول التباحث والتحاور حول القضایا التي تھ.. اللقاء الذي یعقد في غرفة صناعة عمان.. والتجار
الرئیس الرزاز یلتقي في الساعة الثالثة والنصف من مساء الیوم رؤساء تحریر  .االقتصاد الوطني

ً من الكتاب  اللقاء الذي یأتي في اطار التواصل المستمر یتناول الحدیث .. الصحف الیومیة وعددا
  . حول اولویات الحكومة في المرحلة القادمة

 زوایا الصحف 

 رأي عین ال
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بن عبدهللا مقطع فیدیو لجاللة الملك الحسین بن طالل طیب هللا  نشر سمو ولي العھد األمیر الحسین
سیظل حیا "یوم أمس، أكد فیھ سموه أن الراحل الحسین " انستغرام"ثراه في ذكرى میالده عبر موقع 

  .جاء ذلك بمناسبة إحیاء األردنیین أمس لذكرى میالد الحسین بن طالل". في القلب خالدا في الوجدان
  

لدكتور عمر الرزاز یلتقي الیوم بدار الرئاسة رؤساء تحریر الصحف الیومیة وعددا رئیس الوزراء ا
من كتابھا، وذلك ضمن سلسلة لقاءات دشنھا الرزاز مع فاعلیات سیاسیة ونقابیة واقتصادیة لمناقشة 
التحدیات الوطنیة، وتحدید األولویات للعامین المقبلین التي وعد الرئیس بأن تتضمنھا خطة حكومتھ 

  .لھذین العامین
  
یلتقي رئیس الوزراء عمر الرزار صباح الیوم ممثلین عن القطاع الخاص، في غرفة صناعة عمان،  

اللقاء یضم فعالیات من القطاع التجاري وعددا من . وفق ما أكد رئیس الغرفة، فتحي الجغبیر
للمشاكل  الوزراء، حیث سیتم التركیز على طرح  قضایا تھم القطاع الخاص، وتقدیم حلول

  .والتحدیات التي تواجھھ
  
وزیر الزراعة والبیئة إبراھیم الشحاحدة یفتتح بعد غد السبت المؤتمر البیئي العلمي الدولي األول  

نحو بیئة آمنة في ظل التحدیات والمشكالت "الذي تنظمھ جامعة عمان العربیة تحت عنوان 
 .دولیون ومحلیون متخصصونیشارك بالمؤتمر باحثون . المعاصرة ویستمر لمدة یومین

 زواریب الغد
  


