
بوصلة

خلق  حكمة  يف  والتأّمل  والعقل،  الفطرة  إىل  الصادقة  العودة  إّن 
تساؤالت  على  الفكر  تفتح  الدني�ا،  هذه  يف  وواجباته  أدواره  عن  والبحث  اإلنسان، 

ترتبط بأهداف اإلنسان وما يلّب طموحه، وينسجم مع اخلطة اليت رسمها لنفسه. ولهذه الغاية 
تتجاذبه الثقافات والتقاليد واألعراف، بل وتأسر فكره. لكّن رساالت السماء وإىل جانبها العقل، تفتح 

لإلنسان أبواب العودة إىل الفطرة السليمة املغروسة يف أعماق نفسه، وتمنحه قّوة دافعة للتفاعل اإلجيايّب  مع 
ة، لتعطيه بذلك اجلواب الشايف عن تساؤالته. 

ّ
كّل أدواره وواجباته وأهدافه املتنّوعة واملمتدة على مراحل العمر كاف

 ولعّل الشباب هم الشرحية األكرث استهدافًا يف هذا املجال؛ ألّنهم القّوة اليت حتّرك املجتمع، وتبّث فيه روح احلياة 
والنشاط، وتعّزز عناصر القّوة والثب�ات يف بني�انه، ولهذا تصّنف املجتمعات اليت حتوي  نسبة كبرية من الشباب، بأّنها 

مجتمعات قوّية ومقتدرة ولها حضورها املؤّثر يف امليادين املختلفة.

العالم  الّشباب يف  أّن نسبة  وقد تبّي وفَق إحصائي�ات ُمنّظمة األمم املّتحدة للرتبي�ة والعلم والّثقافة )اليونسكو( 
ُتقارب %18 من مجموع سّكانه؛ حيث يوجد يف العالم ما يقارب 1.2 مليار شخص ضمن فئة الّشباب، كما تشري 

اإلحصائّي�ات إىل أّن أعداد الشباب يف اجليل احلايل تفوُق أّي عدٍد مىض عرب التاريخ]1].

تها يف حسابات الديموغرافيا، تبقى 
ّ

وبغض النظر عن واقعّية النسب العاملّية لشرحية الشباب ودق
تبين  اليت  امليادين  يف  واملؤّثر  الفّعال  احلضور  ضرورة  لناحية  كربى  حتّديات  أمام  الشرحية  هذه 

املعرفّية،  املجاالت  يف  سيما  وال  احلضارات،  وتصنع  اإلنسان  وتريّب  املجتمعات، 
واالجتماعّية، والتربوّية، واالقتصادّية؛ ولهذا كان ال بّد جليل الشباب 

www.unesco.org 1  اليونيسكو والشباب، االسرتاتيجيّة . عن موقع
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من االلتفات إىل الثوابت اليت تمّكنهم   من اإلمساك بزمام 
املبادرة، وتقديم خدمة جليلة ألنفسهم وملجتمعهم. أّما إذا 
ختاذلوا  وانكفؤوا أو تركوا امليدان لغريهم، لضّيعوا الهوّية 
احلقيقّية ملجتمعاتهم، ولم يكن حلضورهم أّي تأثري يف بن�اء 

املجتمع وتطّوره ورقّيه. ومن هذه الثوابت، ما يأيت:

تنهض  اليت  القّوة  هم  الشباب  إّن  واملعرفة:  العلم  ـ 
التقّدم  وهذا  واحلضارة،  والريّق  التقّدم  حنو  باملجتمعات 
ال حيصل إال إذا أدرك الشباب أّن العلم واملعرفة والبحث 
هو  العلمّية  والتخّصصات  املراحل  مختلف  يف  العليّم 
األولوّية املطلقة اليت ال تهاون فيها، وأّنه ال يمكن ألّمة أن 
بكّل  واملدني�ة  واملجتمع  البشر  تربي�ة  مستوى  على  ترتقي 

متطّلباتها إال من بوابة العلم واملعرفة.

العمرّية  املرحلة  هذه  تتمّي  الشباب:  مرحلة  استثمار  ـ 
اد، وثقة عالية بالنفس، وقّوة يف البني�ة اجلسدّية، 

ّ
بذهن وق

والقدرة على العمل، والعطاء، والسعي الدؤوب  حنو بن�اء 
االستثمار  ضرورة  يؤّكد  ما  وهو  األهداف،  وحتقيق  الذات 
الواعي والكامل للطاقات الكبرية يف الرتبي�ة والتعليم والبن�اء 
واملجتمع...،  احلياة  ملرافق  الشامل  والتطوير  االجتماعّي 
وعليه فإن تساهل الشباب وضّيعوا طاقاتهم يف مغريات 
اجلديدة  اإلعالم   وسائل  متاهات  يف  وغرقوا  العصر،  هذا 
بكّل ما حتمله من غّث وسمي،... فإّنهم بذلك قد ضّيعوا 
اإلعالم  بفعل   - وانتقلوا  وأجملها،  العمر  مراحل  أغلى 
االفرتاضّية،  احلياة  إىل  الواقعّية  احلياة  من  اجلديد- 
وضاعت أهدافهم يف حنايا الثقافات الهجين�ة اليت تستن�د 

يف خلفياتها إىل معاناة الغربيي وُعقدهم.

عن  ناجت  الوعي  أّن  شّك  ال  املسؤولية:   وحتّمل  الوعي  ـ 
احلياة  متطّلبات  مع  التعامل  يف  واخلربة  والثقافة  العلم  
التفكري  يف  وجدّية  وحنكة  حكمة  يتطّلب  وهو  واملجتمع، 
والتخطيط والتدبري واإلجراء مع كل ما حييط بالشباب من 
قضايا وحتّديات، ومن خالله يدخل الشباب إىل عالم حتّمل 

جدارّيات  ويرسمون  ولياقة،  بنجاح  والعاّمة  الفردية  املسؤولّية 
النجاح بكّل ألوان احلياة.

الشباب  أمام  املجال  فسح  إّن  االجتماعّي:   احلضور  أولوية  ـ 
ملمارسة دورهم االجتماعّي، وحسن توجيههم يساعدهم يف بن�اء 
شخصّيتهم وتنمية كفاءاتهم، ويزّودهم باخلربة االجتماعّية، ويف 
حال عدم قيام الشباب بدورهم االجتماعّي، فإّن ذلك يؤّدي إّما  أن 
ختمد طاقات الشاب، وُتقتل مواهبه، وتدفن طموحاته…، وإّما 
أن يب�ادر إىل ممارسة أدوار منحرفة تبعده عن أهله وبيئت�ه وقيمه. 

االجتماعّية  احلياة  قلب  يف  الشباب  يبقى  أن  جيب  ولهذا 
وصاغوا  اآلخرون  الحتواه  وإاّل  األساسّية.  أركانها  ومن  العملّية 

شخصّيت�ه وفق برامجهم املليئ�ة بامليوعة واالحنالل اخللقّي .

ختامًا:

أهل  أنتم  األمل...،  تصنعون  األعزاء  الشباب  أيها  أنتم 

العلم والعمل واملثابرة واحلضور الفاعل يف مختلف امليادين 

حتصي  يف  تتواضعوا  وال  بالقليل  ترضوا  ال  والساحات، 

أنفسكم ومجتمعكم، وال تضعفوا أمام كّل حمالت اإلعالم 

اجلديد social media؛ فتحّققوا أهدافها بهدم قّوة املجتمع 

وعماده، املتمّثل بكم.

تعاىل،  باهلل  عالقتكم  قّويتم  ما  إذا  أّنكم  دائمًا  وتذّكروا 

الطّيب�ة  األعمال  على  تعتاد  وجعلتموها  أنفسكم  ورّوضتم 

هوّيتكم  فإّن  السوّي،  والسلوك  احلسنة  واألخالق 

تتمّكنون  وعندها  الصورة،  هذه  على  ستتشّكل  اإلنسانّي�ة 

كّل  يصبح  بل  فيه،  تعيشون  الذي  املجتمع  يف  التأثري  من 

فرد منكم محّركًا قوّيًا يبّث الروح يف مجتمعه، ونبعًا مباركًا 

للمعرفة والعطاء والعمل واإليث�ار. كيف ال ... وأنتم األمل.
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