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أي #ا ً ك##ان##ت ال##بيئة وب##غض ال##نظر ع##ن امل##جتمع ال##ذي ق##د ي##دور ح##ول##ه الح##دي##ث ،ف##إن م##دى
االس#تقرار اف#ضل م#ا ي#مكن ال#تعرف ع#ليه م#ن خ#الل م#ا ت#تمتع ب#ه ال#قطاع#ات ال#شاب#ة م#ن
اس#تقرار ن#فسي واق#تصادي وث#قاف#ي وس#ياس#ي  .وال#عالق#ة ال#تراب#طية ب#ني حج#م ال#تطور
واالزده#ار ف#ي م#جتمع م#ا ،م#ن ن#اح#ية ،وإح#ساس الش#باب ب#تواف#ر آف#اق للمس#تقبل ،م#ن
ن ##اح ##ية ث ##ان ##ية ،ام ##ر ي ##ؤخ ##ذ دائ ##ما ً ب ##عني االع ##تبار ع ##ند إع ##داد الخ ##طط واالس ##ترات ##يجيات
إلحداث التحوالت املنشودة.
ول ##يس خ ##اف ##يا ً ع ##لى أح ##د أن ق ##طاع ##ات الش ##باب ف ##ي امل ##جتمع الفلس ##طيني ه ##ي األك ##ثر
ت ##صدرا ً مل ##عارك ش ##تى أص ##ناف امل ##عان ##اة والتح ##دي ##ات ال ##تي ت ##تكثف ف ##ي ط ##ري ##قها .ودون
ال#تقليل م#ن ش#أن م#ا ت#واج#هه ك#اف#ة ق#طاع#ات امل#جتمع الفلس#طيني األخ#رى م#ن ص#عوب#ات
أص ##بحت ت ##بدو وك ##أن ##ها م ##زم ##نة ،اال ان الش ##باب ،ب ##حكم ت ##نوع تج ##رب ##تهم وبس ##بب ك ##ون ##هم
األك##ثر اح##تكاك##ا ب##تفاص##يل ال##حياة وان##عكاس##ات##ها ،ف##إن##هم اي##ضا يظه##رون ك##األك##ثر ت##أث##را
وتأثيرا في مجريات الحاضر واملستقبل .
واذا م ##ا اخ ##ذن ##ا ب ##عني االع ##تبار أن اك ##بر ال ##خسائ ##ر البش ##ري ##ة ف ##ي ع ##ملية ال ##صراع م ##ع
االح## #تالل اإلس## #رائ## #يلي ،اس## #تشهادا وج## #رح## #ا واع## #تقاال وم## #طاردة ،ق## #د ل## #حقت ب## #اوس## #اط
الش ##باب الفلس ##طيني ،ف ##ان ##ه ي ##صبح م ##ن ال ##جائ ##ز أن نس ##تنتج أن ##هم األك ##ثر ت ##عرض ##ا ل ##ألل ##م
ول##إلح##ساس ب##ان##عكاس##ات##ه ال##نفسية والجس##دي##ة.واذا م##ا اض##فنا ال##ى ذل##ك أن ك##ما ّ ه##ائ##ال
م#ن ال#برام#ج "ال#تثقيفية" ت#وج#ه خ#صيصا ن#حو ق#طاع#ات الش#باب ،ب#ما ف#يها الفلس#طينية،
ع##بر ال##عدي##د م##ن ال##فضائ##يات وامل##ؤس##سات غ##ير ال##حكوم##ية وال##طروح##ات ال##سياس##ية ،ف##ان##ه
ي##صبح م##ن "ال##طبيعي" ب##مكان أن ي##تحول ال##كثيرون م##ن الش##باب ال##ى مس##تقبلني ،أك##ثر
م ##نهم م ##رس ##لني ،اال الح ##قا مح ##ليا ،مل ##ا ي ##ضخ ب ##ات ##جاه ##هم م ##ن ت ##نوي ##ع ب ##رام ##جي م ##تعدد
ال##دواف##ع واآلث##ار .وف##ي غ##مرة م##ا ت##تناق##له ري##اح ال##عوال##م ال##سياس##ية وال##فضائ##ية ،م##عا ،م##ن
"وج#بات دس#مة" ت#قدم للش#باب ،ف#إن التش#تت ال#ذه#ني وف#قدان ب#وص#لة املس#تقبل ي#صبح

أم#را ال م#ناص م#نه ع#ند ال#كثيري#ن .ب#معنى آخ#ر ،ف#إن ت#لبد األج#واء امل#حيطة ب#ال#كثير م#ن
امل ## #ؤث ## #رات ال ## #خارج ## #ية ،خ ## #اص ## #ة أث ## #ناء اوق ## #ات األل ## #م ال ## #تي ت ## #كون ف ## #يها ال ## #نفسية م ## #هيئة
ل ##الس ##تقبال ،ك ##ما ي ##قول ع ##لماء ال ##نفس واالج ##تماع ،ي ##جعل م ##ن إم ##كان ##ية ت ##عميق اإلح ##باط
واس#تشرائ#ه اح#تماال ك#بيرا  .ف#اف#ق س#ياس#ي م#ظلم ،وب#طال#ة ب#أرق#ام غ#ير مس#بوق#ة ،ع#الوة
ع#لى ت#واف#ر وت#عدد م#صادر امل#لهيات واملش#تتات ع#بر ال#عدي#د م#ن ال#قنوات ،ال ش#ك ي#ساع#د
ف ##ي ت ##عزي ##ز ح ##ال ##ة ال ##الم ##باالة وال ##عزوف ع ##ن االك ##تراث ع ##ند كّ # #م ك ##بير م ##ن الش ##باب ف ##ي
فلسطني ،تلك الظاهرة التي تعتبر من أكثر أعراض اإلحباط حدة .
واذا م ##ا ك ##ان م ##ن اه ##م ن ##تائ ##ج اإلح ##باط ال ##تشائ ##م وال ##شعور ب ##ال ##يأس وف ##قدان ال ##ثقة ب ##ما
ي#حيط م#ن م#عتقدات وت#رك#يبات اج#تماع#ية وس#ياس#ية وث#قاف#ية ،ف#إن اإلق#دام ع#لى امل#ساه#مة
ب#زع#زع#ة االس#تقرار ،وإن ب#دون دراي#ة أو ت#فكير م#ع س#بق اإلص#رار ،ي#صبح أم#را م#مكنا،
إن لم تتم معالجته والعمل على استئصاله .
إن ال ##عصا السح ##ري ##ة ال ##الزم ##ة ل ##تحوي ##ل اإلح ##باط م ##ن م ##بعث ل ##لتشاؤم ال ##ى م ##حفز ل ##لعمل
ن ##حو املس ##تقبل ت ##تمثل ف ##ي ض ##رورة امل ##وازن ##ة ب ##ني حج ##م امل ##ؤث ##رات املح ##لية ال ##وط ##نية وت ##لك
ال ##قادم ##ة م ##ن ع ##وال ##م أخ ##رى  .ف ##كلما ارت ##فعت نس ##بة امل ##ؤث ##رات ال ##تثقيفية املح ##لية ال ##وط ##نية
امل#قبول#ة ل#دى ق#طاع#ات الش#باب الفلس#طيني ع#لى ح#ساب ت#لك ال#تي تعب• م#ا ي#عان#ون م#نه
م#ن ف#راغ#ات ن#فسية وث#قاف#ية وس#ياس#ية واق#تصادي#ة ،ت#حسنت إم#كان#ية ال#خالص م#ن آف#ات
اإلح#باط وم#وب#قات#ه  .أي ان ت#لك امل#ؤس#سات وامل#راك#ز واألن#دي#ة ال#عام#لة ف#ي ح#قل الش#باب
م##كلفة ب##اع##داد ال##برام##ج والخ##طط ال##تي ت##ؤص##ل ل##ثقاف##ة فلس##طينية وط##نية ب##أف##ق ع##صري،
ت##ساه##م ف##ي رف##ع مس##توى امل##عنوي##ات ع##ند ذل##ك ال##قطاع ال##ذي تح##مل أك##ثر ال##تضحيات،
ول#كن ش#ري#طة أن ت#كون م#قبول#ة ل#دي#ه وتنسج#م م#ع ط#موح#ات#ه وت#طلعات#ه ف#ي ال#قرن ال#حادي
والعش##ري##ن .ف##لم ي##عد م##قبوال ل##دى الش##باب اج##ترار م##ا ال ي##غني وال ي##سمن م##ن ج##وع ،م##ن
تلك الوسائل واألدوات واألنشطة التي تجعل األمور تراوح مكانها بالنسبة لهم .
إن الش#باب ه#م ع#نوان ال#تغيير وال#تحوالت اإلي#جاب#ية ال#تي ع#لى ك#ل امل#عنيني ف#ي امل#جتمع
أن ي##لتفتوا ال##يها وي##أخ##ذوا ب##ها ب##دراس##ة وتخ##طيط اس##ترات##يجي دق##يق ه##ادف  .وأم##ا ت##رك
الش##باب ف##ي فلس##طني ع##رض##ة ل##كاف##ة امل##ؤث##رات املس##توردة وامل##مزوج##ة وامل##ختلطة أل##وان##ها،
إن##ما يمه##د ال##طري##ق ألن##ماط س##لوك##ية ،ب##عضها ب##ائ##نة أب##عاده ال##يوم ،وب##عضها ق##د ال ت##بان
تداعياته اال بشكل مباغت .

ف##الش##باب ه##م األم##ل ،وه##م ال##تفاؤل  .وح##تى ت##تعدى ه##ذه امل##قول##ة ك##ون##ها ش##عارا وت##صبح
ح ##قيقة دام ##غة ،ف ##ال ب ##د م ##ن ت ##ضاف ##ر ج ##ميع ال ##جهود وت ##كات ##ف ك ##ل ال ##طاق ##ات  .ف ##مجتمعنا
الفلس ##طيني ،ب ##ال ##فعل ،يس ##تحق  .وأج ##يال املس ##تقبل ف ##ي وط ##ننا فلس ##طني تس ##تدع ##ي م ##نا
اليقظة اآلن ،وليس بعد فوات األوان .
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