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     یشكل االهتـمـام  بقطاع  الشباب ورعایتھم في أي مجتمع ، جوهر االستثمـار

في المستقبل . فالشباب یشكـلــون أعلى نسبة  في مجتمعنــا األردني .  فھم رجال

ونساء المستقبل . وإلعدادهم السـلـیـم أثـر كبـیـر في دفـع عملـیـة النـماء والتطور

الشامل في البالد . 

     االستثمار في تنمیة قدرات الشباب یعني االستثمار في مستقبل الوطن وتأهیل

أهم مقوماتـه  لمواجـھـة تحدیـات الـزمـان القادم ، وتزویـدهـم بخـبـرات وتأهـیـل 

مناسب  ووعي وطني وثقافة وقیم تربط أجیال المستقبل بالماضي وتراثه ومعانیه

وتعدهم بثقة لحیاة أفضل . ویتطلـب هـذا تأهـیـل الشباب بالمعرفة والعلم واإلعداد

الذهني والجسدي وتنمیة روح المشاركة  و الریادة  لدیھم . 

     فإعـداد الشـبـاب ، تجـدیـد لطاقـات الـوطـن فـي كـل جـیـل ممـا یتطلب توفیر

اإلمكانات والفرص والمناخ المالئم والمؤسسات التي تؤهلھم  لدورهـم وتسھم في

ارتقائھم  كأفراد ، وتعدهم لخدمة مجتمعھم ووطنھم .

     البد من تأكـیــد دور الــمـرأة كإنـسـان وأم ومـواطــن  كامل الحقوق واعتبار 

األم واألســرة من أهم عـنـاصـر التأثـیـر االیجابي في تربـیة النـشء  ولھا یـد في

تعزیــز التعلـیـم األساسـي كقاعـدة للتحصیــل العلمي . ویرى التـیـار الـوطـني أن 

منظومة الثقافة والتربیة الوطنیة وتربیة القیم والـتـزود بالمعرفـة النافـعـة في هـذا

العصـر تشكل مفتاح بـنـاء الـوعـي الشبـابي في عصرنا هذا والسالح  الذي یعین

الشباب على التكیف مع عـالـم الـیـوم ومتغیراتـه السریـعـة على كل صعید . 

قـطـاع الشـبــاب
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     فالعنایة بالعـقـل وتنمـیــة التفكـیـر المستـقـل البـنـاء والـقـدرة عـلـى اإلبــــداع 

واستثمار وسائل العصر وما تقدمـه من معرفــة والقدرة على الحـوار والـتـشـارك

مــع الجماعــة فـي العـمـل والـحـوار والتفكیر واإلبداع أبعاد مھمة في تنشئة جیل

مسئول وقادر على دفع مسیرة التغییر والنماء نحو األفضل . 

     ویدعو التـیـار الوطـنــي لتأكـیـد القیم اإلنسانیة والقیم االیجابیة والقیم الوطنیة

والحس المدني في إعداد الشباب وتوجھاتـھـم وإیجاد الوسائل لتطبـیـق هـذه القـیـم

بطریقـة عملیة عن طریق الریادة والتطوع والمشاركة في خدمة المجتمع والنخوة

والتعاون في أوقـات الشــدة الطارئــة حـتـى تصبــح الـقـدوة فـي العـمل جـزء من

ترسیخ وبناء المفاهیم االیجابیة الخالقة لدى الشباب . 

     كما یدعـو التیار الوطني إلى إیجاد إطار مؤسسي للخدمة الوطنیة التطوعیـة ،

لتدریب الشبـاب علـى الخدمـة التطوعـیـة وتحـمـل المسؤولیة من خالل  األنشطة

الوطنیة العامة  .

     ویدعــو التیـار الوطنــي إلى تأكیـد مفھوم اإلنسان المنتج والعمل المنتج وبیان

خطورة االتكـال وأثره السلبي على االفراد والمجتمع وأن كـل جھـد منتج للشبـاب

إضافـة لطاقـات المجتـمـع وتأكیـد للذات وامتحـان لـقـدرة اإلنـسـان األردني عـلى

تجـاوز واقـعــه وتحقـیـق ما هو أفضل . 

     ویدعـو التـیـار الوطــنـي إلـى ، خـلـق المـنـاخ الـذي یھـیـئ للشــبــاب حریـة
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االختیار والمنافسة والعدالة والفرص المتساویـة واإلحساس باالنتماء  وتعزیز

قیـم المواطنة الكریمة والتوجیه السلیم لـقـدراتھـم وهـي مھـمـة مناطـة بالدولة

وأجھزتھا المختصة مما یستـدعـي تدعـیـم الھیئات ذات العالقة بإعداد الشباب

وتربیتھم وتوجیھھم . 

     والبــد مـن غـرس مـبـادئ الحریـة والدیمقراطیة والمسؤولیة الوطنیة منذ

الصغر في تربیة الشباب وحفزهم على المشاركـة والمساهمـة في إیجاد حلول

للقضایا التي تواجھـھـم وان ال یـكـون دورهــم فـقـط تلقي األوامر والتعلیمات

بل إبداء الرأي والحوار والمشـاركة في التجربة وفي اختبار كیفیة التعامل مع

المصاعب التي تواجھھم .

     ویـدخـل في ذلــك الـتأكید على الحس الدیني والوطنـي السلیم ونبذ العنـف

السلبي واالعتدال في السلـوك والـحـوار اإلیجابي والحـس اإلنساني واإلیماني

ونبذ التعصب بكافــة ألوانه . وتـوعـیـــة الـنـشء بمخاطـر اآلفات واألمراض 

والعادات السیئة التي تؤثر على الشباب في هذا العصر كالكحول والمـخدرات

واألمـراض الجنسـیـة والسـلـوك العدواني والسلبیة  .

      كما یدعو التـیـار الوطـنـي إلى تربــیـة الـنـشء بإعالء الـقـیـم والتمـســك

بحقوق اإلنسان والعدالة والحریة وتعمیق ثقافة الحوار واالعتدال وإیجاد شراكة 

خالقـة مـع جیل الشباب بعـیـداً عـن اإلمالء والھیـمنـة مع تأكید دور الریاضة

كنشاط جماعي تنـافـسـي شریـف ومقـوم لبناء الصـحـة الجـسـدیـة ، و العـمـل
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عـلـى بـنـاء الـثقة والقدرة على األداءوالتنافس لدى الشباب .

      كمــا یـؤكــد التـیـار الوطـنـي أن اإلنسـان كائـن متغیر مع تغیر الزمن وتراكم 

التجربة وان اإلنسان یتغـیـر ویـتـطـوربالثـقـافــة والمـعـرفـة وتـراكــم الخبـرة وان

شـبـاب الـیـوم آبـاء المستقـبــل ورجاالتـه  وأمھـاتـه والمكـلـفـون بإعــداد األجـیـال

القادمة لیدخلوا بوابة المستقبل أیضا والمكلفون  برفعة  الوطن وحمایته .

      والبــد مـن توجـیـه عـنـایـة خاصـة للمشـكـالت الـتـي تـواجـــه الشـبـاب فـــي

هـــذا الـعـصـر وخـاصــة قـضایـا اإلدمــان وأمـراض العـصـر والبطالة والتسرب

المبـكـر مــن الـمـدرسـة واالنحـراف . وتوفـیـر أسـبــاب النجاح للشـبـاب وتأهیلھم

علمیا ومھنیا ألدوارهم في المستقبل .

       فطاقــات الشـبـاب تشـكـل الـقـوة الدافـعـة في بناء المستقبل والبد من رعایتھا

ووضـعـھـا على رأس أولویاتـنـا الوطـنـیـة بإیـجـاد األطــر المؤسسیـة الـتي ترعى

نشاطات الشباب وتصقل ملكاتھم وتطلعاتھم وتؤهلھم ألدوارهم في المستقبل .  
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