ومرةً أخرى رعايت الشباب
نسأل ا
أوًل :ما هو نطاق الشباب الذي تلزم رعاٌته؟
بدءا من الشباب فً التعلٌم الثانوى ،إلى شباب الجامعات المصرٌة وكل
هو كل الشباب :ا
كلٌاتها ،والمعاهد العلٌا ،وشباب الجامعات األجنبٌة :اًلمرٌكٌة واًلنجلٌزٌة واأللمانٌة
والفرنسٌة .وشباب الخرٌجٌن سواء فً الوظائؾ أو فً البطالة .وشباب العمال فً كل
الحر والمستقطب .وكذلك العاملة فً محٌط
الهٌئات العمالٌة ،وشباب الرٌؾ ،وباقى الشباب
ّ
الشباب ،مثل جمعٌة الشبان المسلمٌن ،وجمعٌة الشبان المسٌحٌة  ،YMCAواسقفٌة الشباب
فً الكنٌسة القبطٌة اًلرثوذكسٌة.
وهكذا نرى الدائرة قد اتسعت أمام المجلس األعلى لرعاٌة الشباب فً مصر.

األمر ٌحتاج إلى لقاء مع الشباب على أوسع نطاق:
أٌضا ونحن نسمع ...وندخل معه فً حوار واضح،
ًل أن نكلمه وهو ٌسمع ،بل أن ٌتكلم هو ا
وأخذ ور ّد ،قاعدته هً الصراحة الكاملة ،ووسٌلته هً اًلقتناع .نحن نرٌد أن نعرؾ ما فً
داخل الشباب من مشاعر ومن أفكار ،ونناقشها معه ،ونخرج بحلول ٌرضى عنها الكل...

وكما ٌلزم اللقاء مع الشبابٌ ،لزم اللقاء مع كل قادة الشباب
أفكارا معٌنة ،وٌح ّفزونه إلى عمل
اولئك الذٌن لهم تأثٌر علٌه ،والذٌن ٌؽرسون فً نفسه
ا
شًء ،وٌثق الشباب بهم وٌخضع لتوجٌههم .سواء كانوا قادة فً معاهد العلم كمعٌدٌن أو
مدرسٌن أو أساتذه فً الكلٌات ،أو كانوا موجهٌن على المستوى اًلجتماعى ،فً الجمعٌات أو
الهٌئات ...فاللقاء مع القٌادٌٌن أمر هام.
ألنه ًل ٌكفى أن نناقش فكر الشباب ،دون أن نناقش مصادره! وقد تكون هذه المصادر
شخصٌات أو كتابات أو مصادر اخرى سمعٌة .المهم هو معرفة األجواء التً تحٌط بالشباب
وتؤثر علٌه فكرٌا وإراد اٌا ،مما ًل ٌجوز تجاهله .وكما ٌقول الشاعر:

متى ٌبلػ البنٌان ٌو اما تمامه اذا كنت تبنٌه وؼٌرك ٌهد ُم؟!
هنا ونسأل فً صراحة :ما مركز الشباب حال اٌا فً اهتماماتنا؟
ما مركز الشباب فً وسائل اإلعالم؟ هل له برنامج خاص ٌتحدث فٌه وٌحاور وٌناقش؟ ما
ا
مجاًل للتعبٌر عن نفسه؟ ما مدى
مركز الشباب فً الصحافة؟ وهل له صفحة معٌنة؟ أو ٌُعطى
أٌضا ما مركز الشباب عمل اٌا فً األحزاب السٌاسٌة؟ هل له لجان فٌها
اهتمام الكبار به؟ بل ا
وفروع تمثله فً كافة المحافظات والمدن؟
أم نقول "ًل عالقة للشباب بالسٌاسة!!" .سواء أردنا أو لم نرد ،لهم عالقة رضٌنا عنها أو لم
نرض .فإن كنا ًل نقوم نحن بتوجٌههم فً هذه الناحٌة ،سٌقومون بدون توجٌهنا أو بتوجٌه
َ
ؼٌرنا ،وٌجتمعون وٌتظاهرون وٌهتفون .ونحصد النتٌجة...
هل نترك الشباب بدون توجٌه؟ ثم نعهد إلى السلطات األمنٌة بضبط األمور؟ وتصطدم
بالشباب ،وٌصطدم الشباب بها!! وٌبدو أنه ًل ٌوجد تنسٌق بٌن كافة األجهزة ،التً من
المفروض أن تسٌر كلها فً اتجاه واحد...
لٌس المفروض فقط اًلهتمام بالشباب ،بل باألكثر العمل على اعادة قادة من الشباب لهم
فاعلٌة...
فكما ٌوجد لكل مهنة نقاباتها ،وكما ٌوجد لكل هٌئة قادتها ،كذلك ٌنبؽى أن توجد قٌادات
للشباب .ولكً توجد هذهٌ ،نبؽى ا
أوًل إنشاء لجان للشباب تحت قٌادة من الكبار ،وتدرٌب
أعضاء هذه اللجان حتى ٌتولى أمرها من ٌقودها من بٌن أعضائها...
وٌكون لكل هؤًلء فكر واحد ،وإتجاه واحدٌ ،سعى كله لخدمة الشباب وحل ّ مشاكله،
ولخدمة الوطن بوجه عام.
نتدرج اآلن إلى عمل مراكز الشباب:
ا
أوًل ،هل توجد مراكز كافٌة ًلستٌعاب هذا العدد الكبٌر من الشباب؟ وهل لها إمكانٌات كافٌة
لتشمل كل طاقات الشباب وأنشطته؟ وهل لها الدعم المالً الذي ٌساهم فً حل ولو بعض
مشكالت الشباب؟ وهل أمام هذه المراكز خطة معٌنة عملٌة فً النهوض بالشباب؟
أمامها ا
أوًل تجمٌع الشباب ،ثم تثقٌؾ الشباب وتوجٌهه ،وإن أمكن استخدام طاقات الشباب
وتشؽٌله فً ما ٌفٌد.

نرٌد أن نسمع عن ندوات للشباب ذات فاعلٌة:
ندوات عامة ،فً قاعات كبٌرةٌ ،حضر فٌها اآلًلؾ من الشباب ،لالشتراك فً بحث
موضوعات منتقاه تهمهم وتهم الوطن كلهً .ل ٌكونون فٌها مجرد مستمعٌن ،إنما ٌتكلمون
ضا وٌناقشون ،وٌخرجون بتوصٌات نافعة قابلة للتنفٌذ.
أٌ ا
وٌشترك فً هذه الندوات محاضرون لهم جاذبٌة عند الشباب ،وٌكون لهم توجٌه وتأثٌر.
أٌضا مناهج تثقٌفٌة للشباب:
ونرٌد ا
كان ٌجب أن تبدأ من المرحلة الدراسٌة ،وتشترك فٌها بطرٌقة عملٌة وزارة التربٌة والتعلٌم،
ثم تكمل فً مراكز الشباب.
وفى هذه المناهج ٌعرؾ الشباب حقوقهم وواجباتهم ،و ُتؽرس فٌهم مبادئ وقٌم ٌتصرفون بها
أٌضا ما ٌحتاج الٌه وطنهم منهم باسلوب حكٌم ؼٌر مندفع.
داخل المجتمع .وٌدرسون ا
مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كالهٌم انوت.

أٌضا إلى مجاًلت لتشؽٌله
والشباب ٌحتاج ا
من المجاًلت الناجحة المفٌدة ،فرق الكشافة والجوالة ،وما تتصؾ به هذه الفرق من صفات
نبٌلة ،وما تقوم به من خدمات متعددة.
هناك من ٌشتركون فً فرق الصلٌب األحمر  Red Crossوالهالل األحمر ،Red Crescent
وفً أنواع اخرى من فرق اًلنقاذ المتعددة.
وبعض المحافظٌن قاموا بتشؽٌل الشباب – أثناء العطلة الصٌفٌة – فً اًلهتمام بنظافة
أجرا
المدٌنة ،وفً اًلشتراك فً حفظ انضباط حركة المرور ...وكانوا ٌعطونهم مقابل ذلك ا
رمز اٌا .المهم أنهم ّ
شؽلوا طاقاتهم.
والبعض ش ّؽلهم فً حماٌة بعض المنشأت ،بعد تدرٌبهم على ذلك..
أٌضا ...وهناك أسالٌب كثٌرة ٌمكن إبتكارها لٌكون
وٌمكن تشؽٌل الشباب فً العمل اًلجتماعى ا
ٌنشؽل بها الشباب ،فتحمٌه من الفراغ الذي ٌدمر نفسه ،وٌدمر به ؼٌره...

واألكثر أهمٌة هو فكر الشباب وتوجٌهاته

فكرا
وهذا ما ٌنبؽى ان تعنى به مراكز الشباب ،وكل الهٌئات المهتمة بالشباب ،بحٌث ٌكون ا
بناءٌ ،بعد عن اًلنحراؾ ،وعن اإلنفعال الطائش ،وًل ٌخضع ألى توجٌه ردئ.
صالحا ا
ا
وهذا موضوع طوٌلً ،ل أظن أن هذا المقال ٌتسع له.

