«فيالدلفيا» تختتم مؤتمر الشباب وسؤال المستقبل
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المرحلة)،ثقافة الشباب واتجاهاتهم والخطاب المرجو لالرتقاء بالبيئة المحيطة
بهم.

وأكد رئيس المؤتمر الذي اقيم بالتعاون مع ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة
ومنتدى عنجرة الثقافي ومديرية ثقافة إربد المهندس هشام التل على دور
الشباب في نهضة الوطن ،فيما تحدث باسم الهيئات المشاركة الدكتور خالد
الشرايري ،الذي اثنى على دور الجامعة التي تأخذ على عاتقها الحرص على مبدأ
التميز في كل االتجاهات التي تسير من خاللها نحو المستقبل.

تحدث راعي المؤتمر ،رئيس الجامعة د.معتز الشيخ سالم في المؤتمر
إلى ذلك
ّ
الذي حضره مستشار الجامعة الدكتور مروان كمال ،مؤكداً دور الشباب في

مستقبل األردن ،والشباب الواعي الذي يدرك ما يدور حوله من تغيرات سياسية
واقتصادية واجتماعية.

وتحدث د .موسى شتيوي في الجلسة التي أدارها د.محمود الحموري حول(الشباب
في عالم متغير) ،وتحدثت الدكتورة أماني جرار حول (الشباب ووسائل االتصال
االجتماعي) .كما تحدث د .حسن العمري حول (أزمة الشباب في عالم محاصر).

وتحدث د.موفق أبو حمود حول (الشباب والمشاركة السياسية) .أما الجلسة الثانية
تحدث فيها د.عبد الرحيم المراشدة حول (الشباب
التي أدارها د.سالم ساري،فقد
ّ

الواقع وسؤال المستقبل) ود.رفعات الزغول حول (أزمة الثقة عند الشباب العربي)،
كما تحدثت الدكتورة حكمت العزة حول (توجهات الشباب في ظل متغيرات العصر).

وقد ركزت األوراق المقدمة في جلساتها المختلفة على واقع الشباب العربي و
األردني في ظل تحوالت المرحلة التي نعيشها ،وأشار د .شتيوي الى مجموعة من
التغيرات التي أثرت على وضع وواقع الشباب في األردن.

أما الدكتورة جرار فقد استعرضت في ورقتها حول(الشباب ووسائل التواصل
االجتماعي) ،وفي ورقته (الشباب والمشاركة السياسية) ،بين د .أبو حمود أن
الشباب هم الثروة الحقيقية ألي مجتمع من المجتمعات ،وبين د .مراشدة وفي
ورقته عن (الشباب وتحوالت المرحلة) إننا في الوطن العربي لدينا جيوش من
الش باب المشبع بالفراغ والفقر والعوز وعدم التحصيل الثقافي الكافي للحصانة
المعرفية والعلمية والعملية.

ومن جهته قال حسن د .العمري إن محدودية فرص العمل وتزايد أعداد الباحثين
عن أدوارهم تشكل معادلة مربكة تحتاج إلى نظرة استشرافية ومبادرات خالقة ،
أما د.الزغول في ورقته حول (أزمة الثقة عند الشباب العربي) فبين أن التحوالت
المعاصرة في المجالين االقتصادي والسياسي أدت لوجود متغيرات في بنية
تحدثت الدكتورة العزة عن
المجتمع وأثرت على مقومات تبادل الثقة ،.بينما
ّ

التحديات الجسام التي تواجه الشباب في عالم بدا كقرية صغيرة ،وختم الكاتب عبد

المجيد جرادات أن الشباب أمل الغد ويشكلون نصف الحاضر وكل المستقبل.

