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  لماذا یحجم الشباب عن المشاركة الحزبیة؟

  
أكد شباب أن المشاركة السیاسیة للشباب األردني ھي المعبر الحقیقي للنموذج الدیمقراطي بكل 

لشعبیة لمختلف القوى السیاسیة وفق انطالقا من أنھا تعطي مضامین للمشاركة ا، مكوناتھ وفئاتھ
  .تعددیة فكریة وسیاسیة تصونھا الدولة باألنظمة والتشریعات

  
غیر أنھم نوھوا إلى ضعف كبیر یعتري مشاركة الشباب في الحیاة الحزبیة، مشیرین إلى أن السبب 

ردنیة لیست في عدم تفضیل الكثیر من الشباب االنضمام لالحزاب یعود إلى أن الكثیر من أحزابنا األ
  . برامجیة الطرح بل أنھا على حد وصفھم واجھات شخصیة

  
على أھمیة تنمیة الوعي السیاسي والحزبي لدى الشباب وفق ) الرأي الشبابي(وشددوا في أحادیث لـ

رؤى واضحة تنطلق من فھم حقیقي للواقع السیاسي واالجتماعي للدولة األردنیة وإیجاد البیئة 
المناسبة للحیاة السیاسیة المؤثرة في صیاغة المستقبل السیاسي وإعطاء الشباب السیاسیة والتشریعیة 

ً في المشاركة في الحیاة العامة تجسیدا لدعوة جاللة الملك عبد هللا الثاني للشباب للمشاركة  ً مھما دورا
  .في الحیاة العامة والعمل الحزبي المبني على أجندة وطنیة منتمیة

  
ط إبراھیم الطراونة ما وصفھ بتعدد األحزاب، مطالبا بوجود أحزاب قویة وفي اإلطار انتقد الناش

الفتا إلى وجود مشاكل أخرى تكمن في ضعف آلیات تواصل ، ومؤثرة في عملیة صنع القرار
مشیرا إلى النظرة السلبیة الموجودة عند الكثیر من الشباب ، األحزاب مع قضایا المجتمع بشكل كاف

  .إلى األحزاب والتخوف من العمل الحزبي حتى اآلن تجاه االنضمام
  

وشدد على أھمیة الدور الذي تقوم بھ المراكز واألندیة والھیئات الشبابیة في دعم مشاركة الشباب في 
الحیاة السیاسیة من خالل الحوارات المباشرة مع أصحاب القرار التي تتیحھا للشباب، الفتا إلى أن 

 ً   .للمؤشرات الدیمقراطیة على مستوى المنطقة األردن یعد من الدول المتقدمة وفقا
  

ونوه إلى مفاصل العمل الدیمقراطي والتي تكمن في القوانین التي تدعم وتؤكد دور الشباب في اختیار 
ممثلیھ وفي أھمیة البرامج السیاسیة المطروحة للشباب من خالل األحزاب ومنظمات المجتمع المدني 

  .التي تعنى في الشأن الشبابي
  

امعیة منار فیصل قالت إن السبب في عدم تفضیل الكثیر من الشباب االنضمام لالحزاب یعود إلى الج
أن الكثیر من أحزابنا األردنیة لیست برامجیة الطرح بل أنھا على حد وصفھا واجھات شخصیة 

مدللة على ذلك بما تشھده بعض األحزاب من خالفات على توزیع وتسلم المناصب داخل ، لشخصیات
  .زب الواحدالح
  

وانتقدت فشل وعجز األحزاب عن طرح حلول واقعیة تالمس ھموم ومشاكل المجتمع األردني 
  .وخاصة الشباب منھم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٦:الرأي ص
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وشددت على ضرورة أن تضم قیادات األحزاب والھیئات المعنیة بأمور الشباب في عضویتھا بعض 

  .العناصر الشبابیة ممن تحسن التعبیر عن ھمومھم وقضایاھم
  

لوم السیاسیة مازن العبادي شدد على أن نظام التعلیم یلعب دورا محوریا في إعداد النخبة خریج الع
ً إلى أھمیة جھود الشباب في التوعیة من  السیاسیة وتأھیل الشباب من القیادات والمرؤوسین، مشیرا

قتراع بعض السلوكیات التي تعوق جھود التنمیة السیاسیة كالعزوف عن المشاركة في االنتخابات واال
  .وضرورة حضور الدورات التدریبیة والتثقیفیة لزیادة وعیھم ببعض ھذه القضایا

  
ودعا العبادي إلى استثمار قدرات الشباب وتوظیفھا من خالل المشاركة السیاسیة التي تكمن في حریة 
الفرد في ممارسة الحق الدیمقراطي والمشاركة في صنع القرار والحیاة العامة بھدف التغییر 

  .إلیجابي الذي یتالءم والمصلحة الوطنیةا
  

ً إلى أن ضعف  ولفت الى بعض المشاكل والعقبات التي تقف في طریق الشباب في ھذا الصدد، مشیرا
  .المشاركة الشبابیة في الحیاة السیاسیة ساھم أیضا في زیادة ھذه المشاكل

  
  .إلى تنمیة سیاسیة وطنیة وشدد على ضرورة خلق بیئة مناسبة للتنشئة السیاسیة من أجل الوصول

  
 ً المحامي محمد خلیل استعرض بعض معوقات مشاركة الشباب الجامعي في األحزاب السیاسیة، ذاھبا
إلى أن ھناك أحزابا تفتقر لوجود برامج في خططھا تتعلق بمستقبل الشباب واھتماماتھ مثل البطالة 

  .ووضع الطالب الجامعي وغیرھا من القضایا التي تھم كل شاب
  

ورأى أن عدم معالجة برامج األحزاب للقضایا الشبابیة وخلو محتواھا من مضامین تھم شریحة 
  .الشباب یشكالن أحد المعوقات النتسابھم فیھا

  
وأكد أن دور الشباب في الحیاة السیاسیة دور محوري وأساسي ویتحدد الحكم على مدى فاعلیة ھذا 

بمؤسسات المجتمع المدني من قیود أو فرص وبمقدار  الدور بالمقدار الذي توفره البیئة المحیطة
  .تواجد الشباب في مؤسسات المجتمع المدني

  
ولفت إلى عدد من النقاط كنواة لخارطة طریق لتفعیل المشاركة العامة لدى الشباب في األحزاب 

انب ومن السیاسیة والحیاة المدنیة من خالل تحسین البیئة المحیطة بعملیة المشاركة السیاسیة من ج
خالل تبني رؤیة تسعى إلى تخریج قیادات شبابیة متمیزة وتدفع بالشباب للعمل بفعالیة في المجال 

  .العام من جانب آخر
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  ألف طالب ٣٢الطویسي یرفض تنسیب الجامعات بقبول 
  

 اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان مجلس التعلیم -امان السائح
العالي سیلتزم باعداد المقبولین بالجامعات األردنیة التي ستنسبھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، 

العداد الموازي، دون النظر اال للطاقات االستیعابیة ولما % ٣٠كما سیتم الزام الجامعات بنسبة الـ 
  .تحدده الھیئة بشأن االعداد اإلجمالیة للجامعات

ان مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي ستعقد بعد غد » الدستور»صریح لـوأضاف الطویسي في ت
الخمیس سیبت في اعداد المقبولین اإلجمالي بناء على قرار ھیئة االعتماد، مؤكدا ان العدد اإلجمالي 

وأضاف ان . الف طالب وطالبة مبالٌغ بھ وال یمكن أن یكون مقبوال ٣٢الذي نسبت بھ الجامعات وھو 
 بد ان تلتزم بھ الجامعات كافة، ولن یتم السماح باي تجاوز، وسیكون ھنالك جھات رقابیة العدد ال

  .تضبط االعداد بالجامعات ولن نسمح باي تجاوز الي رقم یفوق الطاقة االستیعابیة
تخصصا سیتم وقف القبول فیھا في جامعات وتخصصات مختلفة  ١٢وأشار الطویسي الى ان حوالي 

میة، ولن یتم قبول أي طالب فیھا، بما یترتب علیھ خفض أعداد الطلبة اإلجمالي، ال إنسانیة منھا وعل
سیما ان اعداد المقبولین على الدورة الشتویة بسیط مقارنة مع الدورة الصیفیة، حیث ان االعداد  كل 

  .الف طالب وطالبة موزعین على التخصصات كافة ١٢عام ال تزید عن 

  ١٠: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 

6 

  
  یحملن البكالوریوس فأعلىألف أردنیة  ٣٦٠: تضامن 

  
ً فأكثر  ١٣بلغ عدد السكان األردنیین والذین أعمارھم  ً منھم  ٣٦٣٥٨١٣عاما  ١٧٩٣٨٥٩شخصا

ً منھم  ٣٠٩٣٥٩، فیما بلغ عدد األمیین %٤٩٫٣امرأة وبنسبة  امرأة أمیة وبنسبة  ٢٠٢٥٥٧شخصا
ً للتعداد العام للسكان والمساكن % ٦٥٫٤   .٢٠١٥من مجموع األمیین وفقا

الى أن توزیع األردنیات حسب المستوى » تضامن«وتشیر جمعیة معھد تضامن النساء األردني 
، و %١١٫٣إمرأة أمیة وبنسبة  ٢٠٢٥٥٧التعلیمي من غیر المنتظمات بمؤسسات تعلیمیة، یبین بأن 

امرأة ما بین اإلبتدائي واإلعدادي  ٤٦٦٣٧٠، و %٧٫٦وبنسبة ) تقرأ وتكتب(امرأة ملمة  ١٣٦٩٣١
، %٢٣٫٨امرأة تحمل شھادة الثانویة وبنسبة  ٤٢٧١١٧، و %٢٦ألساسي والتلمذه المھنیة وبنسبة وا
امرأة تحمل شھادة  ٣٢٧٧٨٨، و %١١٫١امرأة تحمل شھادة الدبلوم المتوسط وبنسبة  ٢٠٠٦١١و 

نساء  ١٨٣٠٣امرأة تحمل شھادة الدبلوم العالي، و  ١٠٧٩٦، و %١٨٫٢البكالوریوس وبنسبة 
ً یحملن شھا   . امرأة تحمل شھادة الدكتوراة ٣٩٨٦دة الماجستیر، وأخیرا

ارتفاع نسبة األمیة بین األردنیات كبیرات السن وأعلى نسبة للحاصالت على » تضامن«وتالحظ 
شھادة البكالوریوس فأعلى بین الفئات العمریة الشابة، حیث أن أعلى نسبة أمیات في الفئة العمریة 

٦٩- ٦٥  ً - ٤٠في الفئة العمریة ) بالقراءة والكتابة(، وأعلى نسبة من الملمات )امرأة ٢٣٢٦٨(عاما
٤٤  ً ً  ٣٩-٣٥، وأعلى نسبة من حملة شھادة الثانویة في الفئة العمریة )إمرأة ١٤٨٩٥(عاما عاما

ً  ٤٩-٤٥، وأعلى نسبة من حملة الدبلوم المتوسط في الفئة العمریة )امرأة ٥٩٩٦٣(  ٣١٤٧٧(عاما
ً  ٢٩-٢٥من حملة البكالوریوس في الفئة العمریة  ، وأعلى نسبة)امرأة ، وأعلى )امرأة ٨٨٤١٧(عاما

ً  ٤٤-٤٠نسبة من حملة الدبلوم العالي في الفئة العمریة  ، وأعلى نسبة من حملة )امرأة ١٩٦٤(عاما
ً  ٣٤-٣٠الماجستیر في الفئة العمریة  ً أعلى نسبة من حملة الدكتوراة في )امرأة ٤٥٧٤(عاما ، وأخیرا

ً  ٣٩-٣٥ئة العمریة الف   ).إمرأة ٧٢٦(عاما
  

على أنھ وبالرغم من ذلك إال أن عقبات ومعیقات عدیدة ال زالت قائمة وتحول دون » تضامن«وتؤكد 
إستثمار تعلیم الفتیات وتفوقھن لیسھمن بشكل أكبر وفعال في المجاالت اإلقتصادیة والسیاسیة 

األبناء دون البنات وإلحاقھم بالجامعات سواء في  والثقافیة ، كالزواج المبكر وتفضیل األسر تعلیم
داخل األردن أو خارجھ ، وتوجھ الفتیات لدراسة التخصصات العلمیة والمھنیة والتي في كثیر من 
األحیان ال تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غیاب لسیاسات وبرامج وإستراتیجیات 

لمشاركة اإلقتصادیة للنساء وتفشي البطالة بینھن ودراسات فعالة ذات عالقة ، وإنخفاض معدالت ا
  .وبنسب مرتفعة ، ووجود العدید من القوانین التمییزیة التي تحول دون تمتعھن بكامل حقوقھن

  
ً على أنھن جزء فاعل وال یتجزأ من المجتمع ، وأن دورھن المنتظر لخدمة  لقد أثبتت الفتیات مجددا

تضي تخلي المجتمع عن فكرة التھمیش والمنافسة واإلقصاء التنمیة والمساھمة في تقدم بلدھن یق
وتنمیط األدوار، والعمل على تعزیز روح المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بین الفئات 
الشبابیة ، وتوسیع دائرة مشاركتھن في العمل العام وفي مواقع صنع القرار لتولي المناصب العامة 

  .شاملة ومستدامة حقیقیة والقیادیة ، وللوصول الى تنمیة
  

من جھة ثانیة تم ربط تعلیم األمھات مع تفاعلھن مع أطفالھن ، حیث أكد مسح السكان والصحة 
من األطفال الصغار % ٢٢والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة على أن  ٢٠١٢األسریة لعام 

ً والذین تتراوح أعمارھم ما بین  ً وإناثا تحقون في البرامج التعلیمیة أعوام في األردن مل ٥- ٣ذكورا
.للطفولة المبكرة، والتي من شأنھا المساھمة بشكل كبیر في تحسین اإلستعداد للمدرسة

  طلبة نیوز
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  العنف الجامعي ومستقبل الجامعات
  

  تقي الدین الصمادي. د
  

ان رسالة العملیة التعلیمیة تقوم على بناء الشخصیة وتوفیر كل مایلزم المجتمع من معارف ومھارات 
علوم وتكنولوجیا تواكب العصر لتعود بالخیرعلى االمة والعالم أجمع في كل مناحي الحیاة من و

خالل الموسسات التعلیمیھ بحیث تتفاعل فیھا كافة االطراف التي تھم العملیة التربویة من اداریین 
رات وعاملین ومعلمین وطلبھ وصناع قرار بغرض نمو المتعلمین وتعدیل سلوكھم واكسابھم المھا

فالتربیة والتعلم عملیة مالزمة لالنسان وھي مستمرة الى ان . المرغوبة تھیئة لھم للمستقبل المنشود
یرث هللا االرض ومن علیھا ، فھي تعمل على تأھیل االنسان المستخلف في االرض للقیام بدوره بكل 

الشخصیھ عن طریق االبعاد من خالل منظومة المفاھیم والقیم المؤثرة في السلوك في اطار بناء 
غرس الثقافھ والقیم في كل المراحل دون توقف في عقول الطلبة جامعاتنا الوطنیھ ھي المؤسسات 

وتعود أھمیتھا لما تقوم بھ . االجتماعیة الثانیة بعد البیت من حیث التأثیر في تربیة الطالب ورعایتھ
تغییرا في سلوك المتعلمین نحو فالتعلیم ال بد ان یحدث ، من عملیة تربویّة مھّمة وصقل ألذھان

االھداف والقیم المرعیة ، لذا ال بد ان تكون عملیة تربویة ھادفة تأخذ في اعتبارھا كل العوامل 
. المكونة للموقف التعلیمي بحیث یتعاون من خاللھا المعلم والطالب لتحقیق اھدافھ وغایاتھ التربویة 

في جامعاتنا االن لھ أثر عمیق في مدى تحركھ وتفاعلھ  اّن الجّو االنفعالي العام الذي یعیشھ الطلبھ
ً على زمیل لھم العتقادھم بأنھ ال یستطیع أن یرّد  وتحصیلھ االكادیمي ، وقد یعتدي الطلبھ أحیانا

وقد تعود . االعتداء أو لشعورھم بضعفھ وعدم قدرتھ على الوقوف أمامھم بنفسھ واالعتماد على ذاتھ
یب البیولوجي للشخصیّة أو الضروف القاسیة التي تعیشھا مجتمعاتنا الیوم مثل ھذه الصفات إلى الترك

وسیبقي المعلم العنصر األساسي في اكتشاف التحوالت في سلوك الطلبھ وفي التعرف على كثیر من 
أشكال االضطراب وتشخیص ما یواجھون من مشكالت ومساعدتھم على التكیّف مع الحیاة 

قیق األھداف التربویة وتنمیة ل صقل شخصیاتھم االعقلیھ والنفسیھ لتحاالجتماعیة للجامعة ، من خال
جانب الخیر في شخصیاتھم وتنمیة ھذا الجانب عن طریق التشجیع والتوجھ واستغالل طاقاتھم إلى 

اما ما تعیشھ . أبعد مدى ممكن ومساعدتھم على االحتفاظ باتزانھم العاطفي وتنمیة اتجاھاتھم السلیمة 
العدواني الذي برز في األونھ أألخیرة تعدى  مؤوسساتنا التعلیمیھ الیوم من مضاھر العنف الجامعي

الخطوط الحمراء من اعتداءات على مقدراتنا الوطنیھ وانجازاتھا االكادیمیھ واالداریھ حتى بات 
فالعنف . الكثیر من الطلبھ واالكادیمین یعیشون في حالھ من الذعر والخوف على انفسھم وممتلكاتھم 

ویشمل جمیع الفعالیات فھو . حاجات أساسیّة أو غرائزیّة سلوك نشط فّعال یھدف من ورائھ إلى سدّ 
ً غوغائیا یصبح معھ ضبط . سلوك ھجومي منطوي على اإلكراه واإلیذاء وھو بھذا یكون اندفاعا

ً وھو اندفاع نحو التخریب والتعطیل  والسؤال الذي یطرح نفسھ . الشخص لنوازعھ الداخلیة ضعیفا
ر في ھذا الواقع وتعید او تساعد في اعادة االمور الى نصابھا ھل یمكن للمؤسسة التعلیمیة ان تغی

الصحیح الذي نأملھ جمیعا ؟؟؟؟ فجامعاتنا بحاجھ ماسھ الى اتخاذ االجراءات الرادعھ البناءه لعالج 
  مكتسباتنا العلمیة ومؤسساتنا ھي الدرع الواقي الذي طالما میزنا بین الدول اإلقلیمیة والمحلیة

فأنھ لمن القوه والعظمة أن .رق بین صراعات اقلیمیھ ایدلوجیة وسیاسیھ بحتھ ونحن على مفترق ط
وانھ لمن الضعف واالستھانة أن یكون األمر بید من یملكھ . یكون األمر بید من یدركھ ال بید من یملكھ

  .....ال بید من یدركھ

 مقاالت

  طلبة نیوز
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ومیادین لتخریج  رفقا بمؤسساتنا الوطنیة فھي مؤسسات علمیة وبحثیة وحاضنات لألبداع والتمیز
قادة الرأي وعلماء المستقبل والكفاءات العملیة التي ترتقي بالوطن واألمم الى معارج الحضارة 

  .والثقافة والرقي في المجاالت 
كما أكدت رؤیة ملكیة لمواجھة التحدیات التي تلقي بظاللھا على الجامعات األردنیة والتعلیم العالي 

خط أحمر، ویجب «وھو ما أشار إلیھ جاللتھ بإعادة التأكید أنھ « معي العنف الجا« وفي المقدمة منھا 
  .بدایة جدیدة ٢٠١٧، وال بد من العمل والتعاون مع جمیع الجھات المعنیة، لیشكل عام »أن یتوقف

رؤیھ جاللتھ حملت في مضامینھا تشخصیا واضحا لحجم ظاھرة العنف الجامعي مقدما الدواء 
  : باتت تشكل أرقا لكل مكونات المجتمع األردني من خالل  لمواجھة ھذه الظاھرة التي

بناء بیئة إیجابیة داخل الجامعات وغرس قیم المبادرة واإلبداع والریادة والمواطنة الفاعلة لدى / اوال 
  ال یوجد أحد فوق القانون سواء من الطلبة أو من العاملین في الجامعات،/ الطلبة، وثانیا 

لفریق الواحد، وتحمل مسؤولیاتھم لالرتقاء بمستوى الجیل الجدید وتمكینھ من العمل بروح ا/ وثالثا 
  النھوض بدوره في مواجھة التحدیات،

  .أھمیة إرشاد الطلبة وتأھیلھم وتعزیز قدراتھم بالشكل الذي یتالءم مع حاجات سوق العمل/ ورابعا 
ة وجلیة لظاھرة العنف ظاھرة العنف الجامعي لیست قضیة عَرضیة بل تراكمیة وھي صورة واضح

المجتمعي التي باتت تؤرق نسیج مجتمعنا األردني، فالجامعات لكل بنات وأبناء الوطن ومن غیر 
المقبول أن تصبح مالذا للعنف أو الفئویة أو أن یكون فیھا أي تطرف أو إقصاء وبالتالي فانھ لم یعد 

جعة شاملة للبحث عن حلول جذریة ال مقبوال استمرار العنف الجامعي، ثمة أھمیة كبیرة تستدعي مرا
آنیة لھذه الظاھرة على مختلف االصعدة ومواصلة التصدي للعنف داخل الجامعات، فضال عن العمل 

أن إدارات الجامعات والحكومة ال تزال عاجزة عن وضع . لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة بجمیع مكوناتھا
مع أن موجات . تعمل على تشویھ العملیة التعلیمیةحلول جذریة لھذه الظاھرة التي تضرب جامعاتنا و

من العنف الجامعي متوقع لھا أن تحدث بین الفینة واألخرى في ظل غیاب استراتیجیة حكومیة جادة 
  .لمواجھة ھذه الظاھرة
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  التغییر في التعلیم اوالً أم التغییر في الثقافة؟
  مھدي فكري العلمي. د

لسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة والتعلیمیة والثقافیة إن دراسة متعمقة في اوضاعنا ا
ً للبدء واالنطالق بالحركة النھضویة الشاملة في كامل ھذه االوضاع تقودنا الى اسئلة كبیرة  تمھیدا

ً : مفادھا من این نبدأ؟ ھل نبدأ من اصالح التعلیم وتغییره وحوسبتھ؟ ام نبدأ من تغییر المناھج تعدیال
ً في وتطوی ً وتحسینا ً وتأھیال ً وتدریبا ً ومواءمة مع روح العصر؟ ام نبدأ من المعلم اھتماما ً وتحدیثا را

ومن االبنیة المدرسیة فنقوم بصیانتھا واصالحھا ، االوضاع الخاصة بھ؟ ام نبدأ من البیئة المدرسیة
نبدأ من الطلبة انفسھم وتحدیثھا بحیث تصبح مالئمة لمتطلبات التربیة الحدیثة والتعلیم المعاصر؟ ام 

ومن اسرھم واولیاء امورھم فنعقد لھم الدورات التدریبیة المناسبة الحتیاجاتھم المتعلقة بتربیة وتعلیم 
  انجالھم وكریماتھم؟

  
ھل نبدأ من التغییر في : واذا ما اختصرنا ھذه االسئلة في سؤال واحد فإن ھذا السؤال یقول بملء الفم

ً عند عدد كبیر من اصحاب التعلیم؟ إن بدء النھضة  ً واسعا وانطالقھا من التغییر في التعلیم، تلقى قبوال
األفكار النھضویة واالصالحیة وحجة ھذا الفریق بان معظم الدول الناھصة قد بدأت في حركاتھا 
النھضویة بادخال اصالحات جذریة على انظمة التربیة والتعلیم لدیھا، ونجحت في مساعیھا 

ً اخر من اصحاب االفكار النھضویة الشاملة النھضویة بعد اد خال ھذه االصالحات، إال ان ھناك فریقا
ینادي بضرورة البدء من التغییر الثقافي الشامل في المجتمع وذلك الن الثقافة اكبر من التعلیم واوسع 

ً عند المعنیین بالنھضة، وھم البشر، إن لم تكن مقوالتھم  منھ، والن التغییر في التعلیم لن یجد قبوال
  . الثقافیة تقول لھم ذلك

  
والثقافة لیست ھي التعلیم فاذا كان التعلیم یشمل المعارف، والمعلومات والى حٍد ما المھارات فإن 

. الثقافة تشمل القیم، والعادات، والتقالید، واالخالق، والمواقف، واالفكار، والمعتقدات، والسلوكیات
بتالفیفھا وخالیاھا ومخزوناتھا من افكار مستقرة وجاھزة لتنفیذ  انھا تشمل كل ما تختزنھ ادمغة البشر

ایة اوامر تصدر عن ھذه االدمغة حتى وان كانت تتعارض مع دعوات االصالح والتغییر والنھضة 
  .والتحدیث
  

وبناًء على اھمیة الثقافة العامة السائدة عند الشعوب واالمم والدول فانھ ال یمكن ادخال ایة اصالحات 
ً وقبل كل شيء بتحضیر او ت غییرات على انظمة التربیة والتعلیم عند ھذه المجموعات إال اذا بدأنا اوال

  .وتھیئة المواقف االنسانیة المستعدة لتقبل النھضة واالصالح والتغییر
  

إن بعض المنادین بالنھضة یعتقد بان قبول الناس للتغییر یتم دونما ایة مقاومة او ان على الناس ان 
ً عن انوفھم، ومما ال شك فیھ فإن ھذا االعتقاد ھو اعتقاد خاطئ سوف یؤدي یتقبل  –وا التغییر رغما

الى خسارات مادیة كبیرة تتمثل في التخلي عن الجھود االصالحیة، او عدم تعاون  –في حال تطبیقھ 
  .الناس مع ارادة التغییر والنھضة وفي حصول انتكاسة نھضویة مؤلمة

  
وشارة االنطالق والخطوة االولى في المسار النھضوي تبدأ من التغییر الثقافي نعم إن نقطة البدء 

الشامل في الثقافة السائدة في المجتمع وبالتالي فإنھ ال بد من اعداد وتألیف ونشر كتاب یتحدث عن 
  .التغییر الثقافي الشامل في المجتمع بحیث یتم توعیة الناس بمضمونھ وتدریب الناس علیھ

  

  ١٥:تور صالدس
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  بلدة الثنیة - حمد سالم المبیضین ا -
  
  دابوق  -نادیا حبیب رباحیھ ھلسھ  -
  
  السلط -إنعام أحمد السید شاھین  -
  
  جمعیة خلیل الرحمن -جودت كامل محمد الدجاني  -
  
  اربد -خدیجة احمد اللحام الجرادات  -
  
  الزرقاء -عبدهللا حسن رمضان البحیصي  -
  
  طالسل -نوال قدري الیوسف الكلوب  -
  
  خلدا -فادي بسام نقوال القسوس  -
  
  جبل الحسین - امینھ محمد عیسى ابو سعد  -
  
  طبربور - حیاة عباس رضا  -
  
  العبدلي - رندا فرید شكري القاري  -
  
  ضاحیة الحسین -ختام قاسم البسطامي  -
  
  اربد –رأفت عبدالحمید نایف عناب  -

 وفیات

 الرأي 
  



  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 

11 

  
  
  
  
  
  

لشخصیة على الفیسبوك وثائق تتعلق برواتب ومكافات صداح الحباشنة نشر على صفحتھ ا. النائب د
)  ٥٩٢٥٧٨( موظفین بلغت  ٨الرواتب والمكافات لـ .. كبار موظفي ادارة احدى شركات الكھرباء

  .دینارا
  

البنیة التحتیة الخضراء للمركبات الكھربائیة في المملكة ال زالت غیر متوفرة في ظل االقبال المتزاید 
من عدم توفر » عین الرأي«اء مثل ھذه السیارات التي شكا اصحابھا الى من المواطنین على شر

  .وحدات شحن كافیة في عمان بحیث ال تتجاوز عددھا اكثر من خمس
  
  

ھاني الملقي للمؤسسات الحكومیة ھو وقف الفساد . القاسم المشترك في زیارات رئیس الوزراء د
مادیة مقابل ما یقومون بھ من اعمال وذلك  ومحاربتھ ومنع موظفي الدولة من تلقي اي اكرامیات

  .لتحصینھم والحفاظ على كرامتھم
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن أمس كان یوما ممیزا لجاللتھا وعائلتھا، وكتبت تعلیقا على 
ة صورة لجاللة الملك وسمو األمیر ھاشم باللغتین العربیة واالنجلیزیة نشرتھا عبر صفحاتھا الخاص

كل عام وأنتم  -یوم ممیز في عائلتنا وھو عید میالد سیدنا وھاشم(على وسائل التواصل االجتماعي 
  ).بألف خیر

  
تمنى ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا عید میالد سعیدا لسمو األمیر ھاشم بمناسبة عید 

على صورة تجمع سموه باالمیر میالده الذي صادف أمس، وكتب تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 
ھاشم، أتمنى لك عید میالد (ھاشم نشرھا عبر حساباتھ الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي 

  ).سعیدا، كل عام وأنت بخیر
  
  

تحت رعایة رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري تقیم جمعیة عیبال الخیریة حفل اشھار كتاب 
زي ورفیق الحداد، وذلك عند الساعة السادسة من مساء تألیف ھاني العزی» نابلس ماٍض وحاضر«

  .یوم السبت الرابع من شباط المقبل في مقر الجمعیة بمنطقة الكمالیة
  
أنھ لم یسجل أي حوادث » الدستور«أكد أمین عام وزارة السیاحة واآلثار عیسى قموه لصنارة   

) ١٢(ة سیاحیة واحدة ضمت خالل تعرض المملكة للمنخفض الجوي قبل یومین، باستثناء مجموع
طالبا سنغافوریا یدرسون في جامعة الیرموك، كانوا عالقین في رأس النقب وتمت مساعدتھم ولم ینتج 

  .  عن ذلك أي اصابات
  

برعایة وزیر الشباب المھندس حدیثھ جمال الخریشا تقیم وزارة الشباب ومدینة الحسین للشباب 
ك بمشاركة عدد من الشباب األیتام المسجلین في األندیة احتفاال بمناسبة عید میالد جاللة المل

الریاضیة ویتضمن الحفل فقرات فنیة وثقافیة وھدایا، وذلك عند الساعة الحادیة عشرة من صباح 
  .الیوم الثالثاء في قاعة عمان الكبرى بمدینة الحسن للشباب

  
أنھ سیتم قریبا » الدستور«ة أكدت منسقة ملتقى البرلمانیات األردنیات وفاء بني مصطفى لصنار  

تنظیم ورشات عمل لعدد من اإلعالمیات لوضع آلیة للتعامل مع أخبار مجلس النواب، وتحدیدا 
  .الخاصة بالبرلمانیات وقضایاھن وإنجازاتھن

  
تعقد لجنة المرأة النقابیة اجتماعا یوم غد األربعاء عند الساعة الرابعة عصرا، وسیتم بحث عدد من 

  .صة بالشأن النقابي للمرأة، وخطة عمل اللجنة خالل الفترة القادمةالقضایا الخا
  

مسرحیات، أمسیات موسیقیة، أفالم، (تطلق وزارة الثقافة، فعالیات الموسم الشتوي لمسرح الخمیس 
، وذلك الساعة السابعة من مساء یوم الخمیس المقبل، على مسرح أسامة المشیني في )فنون شعبیة
  .جبل اللویبدة

تفي مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین الثقافیة باألدیب األردني إبراھیم العجلوني، بوصفھ تح  
  .، حیث تعرض سیرتھ الذاتیة على الصفحة الرئیسة لموقع المؤسسة اإللكتروني»شاعر األسبوع«
  

 صنارة الدستور 
  



  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 

13 

  
  
  
  

یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة عادیة لھ برئاسة رئیس المجلس عاطف الطراونة، یواصل 
  .خاللھا مناقشة وإقرار مشروع قانون حمایة المستھلك، الذي شرع في مناقشتھ الجلسة الماضیة

  
من المقرر أن یلتقي رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة الیوم لجنة ممثلة عن األھالي 

حكومیة في حل " مماطلة"المتضررین من انھیارات مباني الجوفة، والذین یشكون مما یعتبرونھ 
  .من منازلھا" تشردت"على مصیر عشرات العائالت التي " نھبا للقلق"قضیتھم، وتركھم 

  
قرر مدعي عام عمان أمس توقیف الزمیل الصحفي أمجد معال على ذمة التحقیق، بتھمة الذم والقدح، 

وتم توقیف معال أسبوعا في سجن . بحق القیادي في جماعة اإلخوان المسلمین زكي بني ارشید
بني ارشید كان قدم شكوى للمدعي العام اتھم فیھا معال بالذم والقدح من . على ذمة القضیةالجویدة 

  .اعتبرت مسیئة لشخص بني ارشید" فیسبوك"خالل منشورات على صفحة األخیر على 
  

تعزیز مكانة المعلم األردني وفق أفضل "تطلق جماعة عمان لحوارات المستقبل مبادرة تحت عنوان 
وتعقد الجماعة لھذه الغایة مؤتمرا صحفیا السبت المقبل في مقر نقابة ". لمیةالممارسات العا
  .الصحفیین بعمان

  
  
  
  

 

  زواریب الغد


