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ما كانت تلك  شرٌحة الشباب عماد أي مجتمع ، وبتنمٌتها ٌنمى واقعا نطمح الٌه جمٌعا ، ولكن اذا أنالشك ، 

ٌتحول واقع الشباب الى ثقافة تذٌب  أنٌُطرح هنا ، وهو خشٌة  إشكالٌا أمرا، تعانً قصورا فً فاعلٌتها ، فأن  الفئة

والمنحرفون ، فٌشتركون فً تصورات وأفكار وقٌم تشاؤمٌة تنظر لمستقبل الحٌاة  األصحاءالفوارق بٌن الشباب 

 تكون فئة الشباب فً وضع حرج البد من الوقوف عنده . إذر على أشده ؛ المجتمعٌة بخوف وٌأس ، وهنا ٌصبح الخط

وضع الشباب فً العراق لٌس بمأمن عن الحالة االجتماعٌة الراهنة . فالشبٌبة تتأثر بمخاضات الواقع  إن

من تغٌٌر االجتماعً ، وتؤثر فً هذا الواقع ، ولكن تأثٌرها على الواقع لٌس نهضة ورٌادة ، بل تأثٌرا ٌقف بالضد 

نلحقه بالفعل االجتماعً الشبابً لٌصبحوا " عوائق للتنمٌة " ، بل هم بمثابة قصور  اإلشاراتهذه  أنالمجتمع . وال ٌعنً 

تكون هنالك ثقافة سلٌمة  أنوجدوا هكذا ، فً ظروف دفعتهم الن ٌصبحوا بهذا الموقف المستلب لطموحاتهم ، وبدال من 

وتغنً من ثقافة هذا الواقع ، فانها ضحٌة ما ٌمكن تسمٌته بـ " الثقافة الهجٌنة " بفعل للشباب ، تسهم فً نقلة الواقع 

 ارات التً تعرضت لها هذه ثقافة الشباب ، سواء طائفٌا ، او مذهبٌا ، او سٌاسٌا ، او اختراق لثقافة الجانحٌن لها .االنحد

، فان الشباب فً العراق تولدت لدٌهم اتجاهات بخصوص المستقبل ، لكنها اتجاهات  اإلشكالٌةبناًء على هذه 

تتعلق بسوداوٌة النظرة لهذه الفئة تجاه مستقبلهم فً العراق ، مما قد ٌدفع بمزٌد من  ألنهالٌست ـ كما ٌبدوـ مطمئنة ، 

تبدو وكأن هنالك  بأشكالوذهنٌات الشباب  حول الذات تقهقرا سلبٌا . فالظروف االجتماعٌة تعٌد صٌاغة عقلٌات التقهقر

، فعندها ٌمكن القول : ان هناك شباب ٌفكرون بعقل الكهول ، وهذه حالة غٌر تداخل بٌن تفكٌر الشاب وتفكٌر الكهل 

 لحساب الظروف .   الشبٌبةصحٌة ، ومصادرة لروح 

تنمٌته ، ال سٌما  الى ً مجتمع نسعىحسم القضاٌا التً تهم فئة الشباب ، هً واردة بقوة ف إعاقة إشكالٌات إن

فٌما ٌتعلق بالحالة التً هم علٌها الٌوم ، والتً تمثل بالنسبة لهم قلقا ٌشوب تفكٌرهم وطموحاتهم ، واذا ما كان الحال 

ٌتعلق برؤٌتهم لمستقبل بلدهم ، فأن ذلك ٌتطلب بٌان بعض المؤشرات كالتً تتعلق بالمهنة ، ومبررات االطمئنان من 

االجتماعً والسٌاسً  اإلصالح بإمكانٌة، وقناعتهم  ، وطموحاتهم وأسباب عدم تحقٌقها تجاه مستقبلهم المهنًعدمه 

ومؤشرات أخرى ، وربط ذلك بمواقفهم تجاه الدولة ومشارٌعها التنموٌة ، صنفت جمٌعها ضمن أسئلة نتوجه بها الى 

          ( وحدة . 022معة القادسٌة بلغ عددها )عٌنة تم اختٌارها بطرٌقة عشوائٌة من الشباب الجامعً فً جا


