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  ... الطاقة الكامنة لمستقبل المجتمعجهود الشباب 

  المقدمة

  رنانـــة .. براقـــة .. أخـــاذة .. كیـــف ال .. وهـــي تحمـــل فـــي جوفهـــا الفتـــوة واألصـــالة.. كلمـــة شـــباب.. كلمـــة 

الشباب هم صمام األمان ، وقوة لألوطان ، وهم ُعدَّة األمم وثروتها وقادتها ، فتأمل إلـى الـدور الـذي قـام بـه علـي 

ة وتحمَّـل فـي سـبیل ذلــك بـن أبـي طالـب فـي شـبابه عنـدما نـام مكـان رســول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم أثنـاء الهجـر 

المخاطر ، وكذلك وضع أسامة بن زید علـى رأس جـیش بـه كبـار الصـحابة ولـم یتجـاوز عمـره تسـعة عشـر سـنة ، 

ومواقف الشباب في الرعیل األول والذي تال ذلك جـیال بعـد جیـل إلـى یومنـا هـذا تبـرز مواقـف عـدَّة تبـین مـن خـالل 

ــك بطــوالت وطاقــات الشــباب ، وشــرعنا المطهــر  ــد بأیامهــا ذل ــة كــي تكــون عــدة یعت أوضــح اهتمامــه بهــذه المرحل

لمســتقبلها الــدنیوي واألخــروي ، ونحــن مــن خــالل هــذه اإلضــاءات عبــر هــذه النــدوة ، نتطلــع إلــى المســتقبل الــذي 

یحتفــي .. ویربــي .. ویســتثمر .. ویحمــي الشــباب.. ألن الشــباب هــم مقیــاس تقــدم األمــم وتأخرهــا ، ومعیــار رقیهــا 

والواقــع الیــوم یشــهد قلــة اهتمــام مــن الحكومــات والمؤسســات فــي اإلهتمــام بــأعظم ثــروة عنــدها وهــي وانحطاطهــا، 

الشباب ، فالنتاج الیوم وكل یوم نجد بأنه نتیجة أعمال فردیـة مرتجلـة ال یسـبقها تخطـیط واضـح ، وعمـل متـرجم ، 

ة في خدمة الشـباب ، إال أن ذلـك ورؤیة مستقبلیة ناضجة ، ونحن بهذا الحكم ال ننكر بروز بعض الجهود المبذول

  یعتبر نقطة في بحر مما یجب فعله لهذه الثروات القویة التي تتجدد بتجدد األیام واألعوام .

              

  الشباب أمل األمة في تقدمها

الشباب هم طاقة األمة والمجتمع وهم مصدر قوته وعزته وعماده وهم من أسباب بلوغ المعـالي والقـیم ومـن 

مات بناء مجـد الـوطن واألمـة ، وذلـك لصـناعة تـاریخ مجیـد للشـعب واألمـة والمجتمـع ، كـون الشـباب هـم أهم مقو 

رجال الغد وهم األصل الذي یبنى علیه مستقبل األمة والمجتمع ، ألن مرحلة الشباب هي الفتـرة الذهبیـة مـن عمـر 

ماسـة والقـوة والنشـاط والشـعور بالـذات الفرد وهي التي ترسم مالمح مستقبله ، حیث أن الشباب یتسـم بـالقوة والح

، واالعتــداد بــالرأي ورقــة المشــاعر ورهــف األحاســیس ، واالســتعداد للتضــحیة فــي ســبیل المبــادئ والقــیم واألفكــار 

والمعتقــدات التــي یحملهــا الفــرد ، حیــث للشــباب ســلوكیات تــرتبط أساســًا بطریقــة تصــوره لألمــور ونظــرتهم إلــى مــا 

م فـي مختلـف القضـایا ، فلهـم مقاییسـهم ومعـاییرهم الخاصـة التـي یزنـون بهـا األشـیاء یدور حولهم ، ونمط تفكیره

وهـي عـادة مـا تكـون نتـاج مـا یؤمنـون بـه فـي مرحلـة الشـباب بغـض النظـر عـن موافقـة هـذه المقـاییس والمعـاییر 

ى المجتمـع الحـرص للحق أو للباطل والتي تكون بدورها أثرًا ونتیجة للمناخ العام والتوجه السـائد ، لـذلك یجـب علـ

على غرس مبادئ الوالء للمبادئ الحقة والعادلة ، وٕابعاد الشـباب عـن مزالـق الغوایـة والفسـاد لبلـوغ معـالي المجـد 

وفـق أصـول وضـوابط تضـبیط منطلقـات وغایـات الشــباب ، حتـى ال یضـطرب الشـباب ویضـیع فـي دوامـة النظریــات 

ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرد علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع والفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للمجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة الهدامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــار الفاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواء .واألفكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ســ

فالشباب هم نتیجة غرس المجتمع للقیم والمبادئ ، فـإن كانـت غرسـه فاسـدة فسـیكون مسـتقبل المجتمـع فاسـدا ، 



 

 

ـــــا . ــ ــ ــ ــ ــ ـــع طبقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتقبل المجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیكون مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة طیبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه الغرســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا إن كانـــ ــ ــ ــ ــ ــ   أمــ

م وأهم شیئ لغـرس الغرسـة الطیبـة هـو األخـذ بأسـباب العلـم النـافع والحـرص علـى االهتمـام بتطـویر المجتمـع وعـد

الركــون إلــى الجمــود والركــود واالشــتغال بسفاســف األمــور وٕابعــاد الشــباب عــن الدعــة والالمســؤولیة وٕاشــراكهم فــي 

  أمور وقضایا تهم مجتمعهم وأمتهم وشعبهم .

  

  طاقة التنمیة فمن یؤهلهم؟ هم الشباب

تفادة مـن تجـارب من استشار الرجال شاركهم في عقولهم، هذا المثل المعروف یقودنا الى أهمیـة االسـ      

اآلخــرین وأفكــارهم وخططهــم علــى مســتوى التنظیــر والعمــل، والینحصــر بــاالفراد بــل یتعــداهم الــى الشــعوب واالمــم، 

بكلمـة أخـرى لـیس هنــاك ضـیر فـي االطـالع علــى تجـارب االمـم والشــعوب لكـي نأخـذ منهـا مــا یـدعم أفكارنـا وینّمــي 

 یة على من یهمه االمر من الرسمیین واألهلیین:مصالحنا ویطور حیاتنا، وهنا نطرح التساؤالت التال

هــل حصــلت شــریحة الشــباب علــى مــا تســتحقه مــن االهتمــام والرعایــة والتوجیــة؟ وهــل تمــت االســتفادة مــن 

طاقاتهم كما ینبغي؟ وهـل مـددنا لهـم یـد العـون فـي اكتشـاف وتنمیـة مـواهبهم ومهـاراتهم وعالجنـا آفـة الفـراغ التـي 

عـبء علـیهم وعلـى المجتمـع عمومـا؟، إنهـا تسـاؤالت غالبـا مـا نسـمعها فـي الشـارع  تسحق طاقاتهم وتحولهـا الـى

وفي المقهـى وفـي حافلـة نقـل الركـاب والمقـاهي وغیرهـا یطرحهـا الشـباب انفسـهم وغیـرهم، ولكـن ال أحـد یقـدم لهـم 

ه، تقـوم الـدنیا جوابا شافیا ولیس هناك من یفتح لهم آفاق العـالج النـاجع، وحینمـا ینحـرف الشـاب الفالنـي او غیـر 

وال تقعد، وتبدأ الجهات المسؤولة وغیرها بإشهار البطاقة الحمراء ضد هذا الشاب فتجّرمه على هـذا العمـل او ذاك 

كونه یحدث خارج الضوابط االخالقیة واالجتماعیـة متناسـین تمامـا أنهـم أول مـن سـاهم وشـارك فـي إیصـال الشـاب 

أن تقاضــي المسـؤولین عــن تــردي حیـاة وأوضــاع الشــباب قبــل أن الـى هــذه النتیجــة؟!! وحـري بالجهــات المختصــة 

  تقاضي هذا الشاب او ذاك النه أخطأ في هذا السلوك او غیره.

  

  طاقة الشباب الروحیة

سـببًا فـي إیجـاد الحضـارة الراشـدة،  الشـباب طاقـة هائلـة لـو أحسـن تصـریفها وتوجیههـا، لكانـت            

  حب المال: والحیاة اآلمنة. فاإلنسان بطبعه ی

بید الشاب فال یحـّرم علیـه ذلـك ولكنـه یصـرفه نحـو الخیـر،  والتربیة الهادفة والمربي الذكي یأخذ            

یهـدم الـنفس إلـى عامـل بنـاء یبنـي الـنفس ویبنـي المجتمـع. حسـن اسـتثمار وقتـه:  فتتحول الطاقة من معـول هـدم

أوقاتهـا  تـنظم فـرده وال لجماعـة أو أّمـة أن تفلـح مـا لـموهي من أخطـر األمـور، فـال یمكـن إلنسـان بم والوقت طاقة

عمـره فیمـا أفنـاه، وعـن  وتضـع كـّل شـيء فـي نصـابه. قـال رسـول اهللا (ص): "ال تـزول قـدما عبـد حتـى ُیسـأل عـن

  جسمه فیما أباله".  علمه فیما فعل به، وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أنفقه، وعن

  

الروحـي فـي هـذه المرحلـة، وهـو الشـاب  بـالتفتح في فـإّن الشـاب یحـّس ومع تفتحه النفسي والعقلي والعـاط  

وأخبــر بــأّن اهللا یظلــه بظلــه یــوم ال ظــل إال ظلــه. وطریقــة  (الــذي نشــأ فــي طاعــة اهللا وأثنــى علیــه رســول اهللا (ص



 

 

 .لِّ شـعوریعقد صلة دائمة بینها وبین اهللا، في كلِّ لحظة وكـلِّ عمـل وكـلِّ فكـرة وكـ اإلسالم في تربیة الروح هي أن

دائمـًا بوجـود اهللا، وقدرتـه  فهو من ناحیة یثیر حساسیة القلب بید اهللا المبدعة في صـفحة الكـون والـنفس، لـتحس

القلب برقابـة اهللا الدائمـة علیـه، فهـو مـع اإلنسـان أینمـا  المطلقة التي لیست لها حدود. ومن ناحیة یثیر حساسیة

 ومـن ناحیـة یثیـر فـي القلـب وجـدان التقـوى والخشـیة الدائمـة هللا، عـالم بكـلِّ أسـراره. كان، هـو مطلـع علـى فـؤاده،

الدائم إلـى رضـاه. ومـن ناحیـة  ومراقبته في كلِّ عمل وكلِّ فكرة وكل شعور. ومن ناحیة یثیر فیه الحب هللا، والتطلع

ة واحـد، هـو قـدره بالتسـلیم والرضـاء، الهـدف فـي النهایـ یبعـث فیـه الطمأنینـة إلـى اهللا فـي السـراء والضـراء، وتقبـل

التربیــة اإلسـالمیة أن تعمـق هـذا اإلقبـال علـى اهللا وتوجهـه إلـى حـب أصــیل  وصـل القلـب البشـري بـاهللا. وتسـتطیع

  اإلنسان تجاه خالقه وأسرته وزمالئه ووطنه والناس أجمعین.  وعمیق في نفس

  

معایشــة الســیرة : الجلــیس الصــالح، وصــحبة المســجد، وتــالوة القــرآن، و الربانیــة ومــن وســائل هــذه التربیــة

بـدین اهللا،  أحـوال النبـّي (ص) فـي جمیـع ظروفـه وأن یكـون اللسـان رطبـًا بـذكر اهللا، والقلـب مشـغوالً  للتعـرف علـى

اهللا في الهدف، قـال الصـحابة: ویـَح هـذا  والعقل مشغوًال في التفكیر بخلق اهللا. والذكر هو كّل عمل كریم یتجه إلى

ص): "ال تقولوا هذا، إن كان یسعى من أجـل أبـوین شـیخین فهـو ) ل المعلملو كان عمله في سبیل اهللا، قال الرسو

 یسعى على نفسه لیكفها عن السؤال فهو في سـبیل اهللا". والـذكر هـو كـّل عمـل یتجـه إلـى في سبیل اهللا، وٕان كان

الرسـول المعلـم  سـبیل اهللا، قـال اهللا في البناء، فالرجل یقاتل للذكر ویقاتل للمغنم ویقاتل لیـرى مكانـه فـأي ذلـك فـي

  .اهللا" (ص): "من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العلیا فهو في سبیل

  

  قاتل إبداع الشباب .. 

مع تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنیة ، اتجه بعض الشباب إلى األخذ بزمام النتاج الثقافي الكاسد الذي 

لعمل هو الفراغ ، فهو سم الحیاة ، وقاتل یجسد ضعف اإلیمان ، ویهشم المبادئ ، وصناعة قاتل اإلبداع وا

اإلبداع ، ومبید الطموح .. كیف ال یكون ذلك ونحن نشاهد ضعف واقع بعض الشباب الیوم ، فهم إما على 

الطرق سائرون ، أو على الشبكات العنكبوتیة غافلون ، أو عبر شاشات الفضاء غارقون ، وما أقصده هو 

  ر المفید .. قضاء الوقت على ذلك أو غیره في غی

إنه عندما ُیفكر في القضاء على الفراغ في حیاة الشباب بمشاریع تحفظ أوقاتهم ، وتجذب أنظارهم ، وتفتق 

إبداعهم ، یكون ذلك عونا على المستقبل المشرق البراق الذي ینبئنا بقدوم حضارة قویة تسهم في دفع عجلة 

یهتم بجمیع فئات الشباب ، فالكل یـُستفاد منه ، والتطلع التقدم والبناء ، وعلى ذلك ینبغي أن یكون المستقبل 

لیس الستثمار المبدع والموهوب فقط ، بل یكون ذلك لكل شاب حتى تتنوع الطاقات ویقتل الفراغ ، ومن المالحظ 

أن هناك بدایات جیدة في اإلهتمام بالمبدعین على حسب المجاالت وهذا یبشر بنهضة مباركة بإذن اهللا ، لكن 

قد یتسبب في توقف وفتور هذه النهضة ، هم الشباب الذین ال اهتمام لهم ، بسبب سلوكیاتهم ، وضعف  الذي

  قدراتهم .. 

إن المتأمل في األنشطة المقامة ، والمشاریع التي تهتم بالشباب تهمش انتماء أكثر الشباب بحجة ضعف 



 

 

ألنهم قد یهدمون البناء ، وینشرون الفساد ،  قدراتهم ، أو عدم االستفادة منهم ، وهذا یشكل خطرا على المجتمع

ویقللون من الرُّقي المنتظر ، وهذه معادلة ینبغي تفصیلها واستنباط معطیاتها ثم البدء في خطوات حلها حتى 

  تحصل اآلمال من الشباب الرجال .. 

  

  ظاهرة اإلحباط .. 

د الشباب ، وهذا نتیجة إلفرازات الواقع الذي یؤكد علماء النفس بأن ظاهرة قبول اإلحباط والرضا به أكثر قوة عن

یعیشونه من كبت وعدم اهتمام ، والمستقبل المنشود هو تخفیف المعاناة والتقلیل من هذه الظاهرة ، والواقع 

یشهد تعقیدا مركبا في حاجیاته وصعوبة تحقیق متطلباته ، إذ أنه من المتحتم على الحكومات والمؤسسات 

ه الظاهرة حیث أن على مقدمة ذلك البعد الدیني واالستسالم إلمالءات أهل الهوى والزیغ القضاء على مسببات هذ

،و البطالة التي تسیطر على واقعهم، والضغط االجتماعي الذي ال یرحم أخطاءهم وال یقف بجانبهم في الوقایة أو 

  لعالج في احتیاجاتهم معنویا ومادیا ، وغیر ذلك من بذور اإلحباط التي نبتت بماء الواقع البئیس في حیاتهم.. ا

  

  طاقات الشباب والمستقبل .. 

لعلنا ال نأتي بجدید حین نقول بأن الشباب في الشعوب واالمم المتقدمة هم ثروتهم الكبرى التي ال               

الطرف عنها، نعم إن شبابنا هم ثروتنا فیما لو أحسّنا التعامل معهم، ولنا في التجارب یفرطون بها او یغضون 

التي قامت بها بعض الحكومات األخرى أمثلة رائعة في استغالل طاقات الشباب بالصورة المثلى وتحویلها الى 

في  خذ تجربة الهند كمثال قریبولنأرافد مهم وركیزة قویة بل أساسیة یرتكز علیها االقتصاد الوطني لتلك البلدان، 

كان مشلوال تماما قبل أقل من نصف قرن مضى، لكن بفعل النوایا واالفعال  القتصاد الهندي الذيفاهذا المجال 

الغیورة للمسؤولین واالخالص الفرید للعقول الوطنیة التي خططت ونفذت حمالتها المتواصلة لتوظیف طاقات 

أن تقفز ببلدانها الى ما هي علیه اآلن من تطور إقتصادي شامل غالبا ما الشباب بالصورة المثلى، إستطاعت 

بادرت الحكومة الهندیة الى توظیف طاقات الشباب بما یصب في صالح  أذ حسد علیه من قبل الشعوب المتلكئةتُ 

حكومي  عموم شرائح المجتمع الذي تجاوز الملیار بمئات المالیین !!، فتحولت الشبیبة الهندیة بدعم وتخطیط

الى قوة اقتصادیة كبیرة نهضت باالقتصاد الهندي الى مصاف القوى االقتصادیة الدولیة الكبرى من جانب 

 األیرلندیة أو الصینیةوامتصت طاقات الشباب ووظفتها بالطریقة المثلى من جانب آخر، وكذا الحال مع التجربة 

الم مع ان نسبة تعدادها تقارب ربع سكان العالم التي أصبح اقتصادها من أقوى المنظومات االقتصادیة في الع

  وهي آخذة في النمو البشري واالقتصادي بوتیرة متصاعدة.

  

فـي معالجـة مشـكلة البطالـة بصـورة جذریـة، وبقیـت نسـبة  اخفقت الدوائر والمؤسسات المعنیة فـي بلـدنالقد 

ویـة، او المقـاهي القاتلـة للطاقـات، او طاقاتهـا علـى مفترقـات الطـرق او فـي السـاحات الخا كبیرة من الشباب تقتل

ولو بحثنا في اسباب ذلـك فإنهـا كثیـرة وقـد تبـدو غیـر قابلـة للتشـخیص او  ،زینوهات الجاذبة للشباب العاطلینالكا

الحصر، لذلك قلنا ان هناك امكانیة لالستفادة من التجارب العالمیة االخرى في التعامل مع هـذه الشـریحة الحیویـة 



 

 

قامــت تلــك الحكومــات المتنــورة بتشــیید المعاهــد الخاصــة بالشــباب بمختلــف انواعهــا وشــرعت هــذه الكبــرى، فلقــد أ

المعاهــد بتقــدیم خــدماتها العلمیــة والعملیــة لعمــوم الشــباب، فســاعدتهم علــى تنمیــة وتطــویر قــدراتهم ومــواهبهم فــي 

  الحقول العملیة والعلمیة أیضا.

صصت بالتطویر الصـناعي وثالثـة تخصصـت بـالتطویر فمنها معاهد تخصصت بالتطویر الزراعي وأخرى تخ 

الطبي، وغیرها تخصصت باالبداع والفنون المنتجة، فتحولت هذه الشریحة من حالة العـبء الثقیـل علـى االقتصـاد 

الــوطني الــى رافــد كبیــر ودائــم یصــب فــي تنمیــة االقتصــاد الــوطني وتطــویره ناهیــك عــن االســتغالل االمثــل للطاقــات 

ــدورة الشــبابیة المتنوعــ ــا كمــا تتحــرك ال ة، فتحركــت مفاصــل االقتصــاد كافــة وتحركــت عمــوم شــرائح المجتمــع تمام

  الدمویة في جسد اإلنسان.

حیث سیقود الحراك الشبابي الحیوي الى حراك إجتماعي عملي ذي طابع شـمولي یضـم فـي منظومتـه عمـوم 

تجـة بصـورة متواصـلة، وبهـذه الطریقـة الشرائح األخرى لنصل في نهایة المطاف الى حركة اقتصـادیة متناسـقة ومن

  الى ما هو علیه اآلن. االقتصاد الصینيال غیرها تحول 

یبــدو القصــور الرســمي واضــحا فــي هــذا المجــال مــن حیــث التخطــیط والتنفیــذ الــذي یحــّول الشــباب مــن قــوة 

مكننــا أن نرتفــع ســاحبة الــى الخلــف الــى قــوة دافعــة لالقتصــاد الــوطني، ولــو تــوافرت العقــول واالرادات الصــادقة أل

  وأنفسنا عبر خطوات اجرائیة منها:بشبابنا 

  

العمل فورا على إنشاء المعاهد المهنیة المتخصصة لتنمیة مهارات وقـدرات الشـباب فـي حقـول الزراعـة  -1

والصناعة والتجارة وعامة المهن المنتجة، على أن تخصـص لـذلك میزانیـة مالیـة كبیـرة وكـوادر تـدریس قـادرة علـى 

  لشباب فعال من طاقة كامنة الى طاقة فاعلة ومنتجة.تحویل ا

أن تنظـر الحكومـة الـى معالجــة مشـكلة الشـباب بمســتوى االهمیـة التـي تنظـر فیهــا الـى الجانـب االمنــي  -2

  الذي استنفذ أمواال طائلة من خزینة الدولة.

ة الشـباب فـي أن ُترسل وفود متخصصة لدراسة بعـض التجـارب الدولیـة التـي نجحـت فـي معالجـة مشـكل -3

  ما یتعلق بالبطالة وما شابه كما اشرنا للتجربة الهندیة والصینیة وغیرها وكیفیة االستفادة القصوى منها .

أن ُتستثمر االراضي الواسعة للزراعة بموازاة تنمیة المهارات التي تقدمها المعاهد المتخصصة للشباب،  -4

  لعمل األخرى.وكذا الحال فیما یخص الصناعة وغیرها من مجاالت ا

أن تتضـافر الجهــود الرسـمیة والمنظمــات األهلیـة فــي قطـاعّي الزراعــة والصـناعة للتركیــز علـى مكافحــة  -5

  بطالة الشباب وتوظیف طاقاتهم للصالح العام. 

  تجدید الخطاب التربوي .. 

بالصوت والصورة ، ال ینكر أحدا االنفتاح الذي یتفاعل معه الشباب من الخطاب العاطفي الموجه له           

والتقنیات المؤثرة سلبا على عقولهم ، حیث أنهم یتفاعلون مع معطیاتها بشكل كبیر لجاذبیتها وتوافق أهوائهم 

معها ، ومن هنا ینبغي أن ننطلق في بناء الخطاب التربوي وتجدیده من أجل أن یجسد متطلبات الشرع والحیاة 

الخطاب التقلیدي بكل ضروبه ، ألن ذلك ال یمثل تأثیرا في ظل  في حیاة الشباب ، ومن الضروري أن نبتعد عن



 

 

هذا الكم الهائل من الثقافات المتجددة المؤثرة ، والخطاب التربوي المبدع یمنع شبابنا من أن یكونوا لقمة سائغة 

  لتیارات الفساد واإلنحراف .. 

جب من أموال طائلة تنفق على موائد طعام لماذا الدعم المادي عائق مباشر في مسیرة الشباب ؟ إننا نع        

في حفل تكریم ، أو مهرجان في ظرف ساعة ، أو على مشاریع یظهر لنا منها اإلسم ویذهب من جوفها 

المضمون ، أو أي شيء ینفق في مشاریع تنتهي أهمیتها بانتهاء زمنها ، ومع أهمیة ذلك لهم ، نود أن یهتموا 

ا لها میزانیات ضخمة ، تجمع الشتات الفكري والتربوي والتنموي لدى الشباب ، بالثروة األقوى واألعظم ، ویهیئو 

أم أنهم اعتادوا دعم المحسنین أو التجار !! ففي بعض البالد اإلسالمیة ال حاجة ألن تقوم الجهات الخیریة 

ك ، بأنشطة ومشاریع شبابها ، ألن الحكومات تستطیع أن تدعم ذلك بكل یسر وسهولة وعندما یحصل ذل

تستطیع أن تحاسب على النقیر والقطمیر ، وتتابع العمل عن قرب ، وٕاذا قال قائل هناك دعما ملموسا واضحا 

على المؤسسات الشبابیة في بعض الدول اإلسالمیة .. نقول له صدقت هناك دعما ضخما على مؤسسات 

ات تمثل جزءا بسیط من المجتمع شبابیة تحقق مصلحتها من وراء ذلك فقط ، وتركز اهتمامها في دعمها على فئ

الشبابي ، ومع هذه العبارات أعید كتابة هذا السؤال لكي نجد من یجیب علیه بصدق وشفافیة .. لماذا الدعم 

  المادي عائق مباشر في مسیرة الشباب ؟ 

  مقترحات عاجلة الحتواء الشباب وبناء مستقبلهم وتحقیق آمالهم .. 

  ل مع أخطاء الشباب .. تثقیف المجتمع بالتعامل األمث •

  ضرورة تفعیل البناء التربوي والبرامج الوقائیة من خالل المدارس في جمیع مراحلها ..  •

  تفعیل النوادي الثقافیة والریاضیة داخل األحیاء واإلسهام في إعداد القائمین علیها ..  •

   تكثیف النوادي الصیفیة ودعمها ووضع الخطط اإلبداعیة في ارتقاءها .. •

  تكثیف المخیمات الشبابیة التي تحتفي وتحمي وتربي وتستثمر الشباب بشكل متواصل ..  •

   -إعداد قنوات فضائیة تهتم باهتمامات وهموم وتطلعات الشباب ومن ذلك : •

قناة  - قناة تختص بتعلیم القرآن حیث یتم إظهار برامج وأنشطة جمیع حلقات التحفیظ على مستوى العالم  -

  ج مشاكل وهموم الشباب ... تختص بعال

  قناة ریاضیة تقوم بتهذیب الوسط الریاضي وتلبي متطلبات الشباب الریاضیة بعیدا عن اإلحتكار الموجود..  -

  قناة متخصصة في إظهار اإلبداع والثقافة والتمیز لشباب العالم اإلسالمي ..  -

إلعالم الفضائي ، وینبغي علینا استغالل هذه وغیر ذلك من القنوات التي تهتم بالشباب ألننا نعیش في عصر ا

  المرحلة في صیانة مستقبل الشباب عن طریق ذلك .. 

النظر في إعادة صیاغة المناهج الموجودة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعتنا ، واإلهتمام بالكیف والهروب من  •

  الكم .. 

  الهتمام واإلبداع.. ضرورة اإلسهام في التخفیف من الصوارف التي تصرف الشباب عن ا •

  القضاء على الموانع التي تمنع الشباب من الزواج المبكر ..  •

الوقوف بجانب الشباب المبتعثین وضرورة استغالل فترة دراستهم فیما یعود بالنفع لهم وألوطانهم وأمتهم ،  •



 

 

  وحمایتهم من الثقافة التي قد تقود إلى الهدم واالنحالل .. 

ادیة عن طریقهم ، ویكون ذلك عن طریق توفیر الدعم المادي حیث یكون هناك قرض مادي بناء الثروة االقتص •

  یساعد على تمكن الشاب من بناء مشروع اقتصادي ولو كان بسیطا .. 

  س البنــَّاء في خدمة الشباب إنشاء المؤسسات الشبابیة الحكومیة والخاصة التي تظهر اإلهتمام ، وتظهر التناف •

  

  كلمة اخیرة

دینا ثقــة بأبنائنــا برســم معــالم العــراق الجدیــد فالبــد أن نواجــه الصــعوبات و التحــدیات دون االستســالم وأنــا لــ

اعتقــد إن الشــباب عنــدما رأى الواقــع ســیرى وجــوب مواجهــة تلــك التحــدیات و یجــد الشــاب أمامــه عــدة حلــول أمــا 

بمواصــلة المســیرة رافضــا كــل الخرافــات  التمــرد أو الــذوبان أو ســیجد الخیــار الثالــث هــو الجــد والنظــر بشــكل واقعــي

سـم العلـم والعلمیـة التـي تسـيء إلـى اإلنسـانیة ، الشـاب ال یسـتمد قیمـة مـن سـنوات العمـل بوالنعرات التي تـتكلم با

وٕانمــا باالنفتــاح العقلــي وتطــویر اإلرادة والقــیم األصــیلة وبنــاء مجتمعــه وأســرته بنــاءا حقیقیــا حتــى لــو كــان صــغیر 

  إلى شبابه سیعرف ما على عاتقه. العمر وعندما ینظر

وال نرمي البناء على عاتق الشباب وٕانما على الثالوث التربوي أهمیة كبرى فـي البیـت والمدرسـة والمجتمـع  

  كلها تزوده وتمول الشباب بثقافة أصیلة لكن تبقى إرادة الشاب ما ینبغي اخذه ورفض ما ینبغي رفضه.

  الهدایة القویة ونرید أن یكون الشاب ذو عقل منفتح بقناعة.ونحن نوجه حدیثنا للشباب والحدیث إلى 

ونؤكد ضرورة تفعیل منظمات المجتمع المدني النخراط الشـباب فـي المجتمـع وٕادارتهـم بشـكل بنـاء وایجـابي، 

حیث قال: إن إدارة الشباب فـي هـذا الـوطن لیسـت مهمـة سـهله فـوزارة الشـباب غیـر قـادرة علـى تحمـل المسـؤولیة 

  نطلب ید العون والمساعدة من المؤسسات الحكومیة واألهلیة والدولیة و المجتمع المدني.وحدها لذا 

  وفي النهایة .. أشعر بأن هناك آمال تشاركنني في صباحي ومسائي حول مشروع الرقي 

 بصناعة مستقبل الشباب ، أرجوا أن یتحقق ولو شیئا منها ، والتفاؤل یغمرني بحصول ذلك بإذن اهللا ، أسأل اهللا

  أن یعمر أوقاتنا وحیاتنا بما یرضیه إنه جواد كریم .. 

  


