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تمهيد:

ميكن تعريف العوملة )Globalization( باختصار أنها: ظاهرة نرش ثقافة االستهالك))) 

بني شعوب العامل بهدف دعم اسواق الدول الرأساملية الكربى، وتظهر انعكاسات 

تلك الثقافة عىل منط حياة املجتمعات البرشية عىل اختالف مشاربها وتوجهاتها.

من  أساساً  انطلقت  العوملة  ظاهرة  أن  الباحثني  اوساط  بني  املعروف  ومن 

والسياسة  العاملي  االقتصاد  عىل  هيمنتها  بعد  االمريكية  املتحدة  الواليات 

الدولية، فبعد انهيار منافسها االتحاد السوفيتي يف العام 990) اهتمت امريكا 

أيدولوجيتها  نرش  حق  لنفسها  رأت  إذ  العاملي،  القطب  مرشوع  عىل  بالعمل 

العامل. شعوب  بني  الرأساملية 

)امركة)))  انها  عىل  العوملة  فهم  أهمية  الباحثني  من  عدد  )يؤكد  املنطلق  هذا  من 

متوافقان  فهام  املفهومني،  بني  الفاصلة  الحدود  الختفاء  العامل   )Americanisat

وتعنيان اليشء نفسه، والعوملة هي االسم الحريك لألمركة())).

يقول )ويليام جرايدر())): )صّدرت امريكا نظامها املزدهر وديناميكية تاريخها الخاص 

))) االستهالك: هو النفقات عىل السلع والخدمات املستخدمة يف تلبية احتياجات ورغبات خالل فرتة معينة 

)عن موقع DailyForex( والجذر اللغوي لالستهالك هو االهالك، فيقال: استهلك املال: أي أهلكه )عن: معجم 

الرائد( ومن هنا شاع بني املفكرين وكتّاب الرأي مفهوم االستهالك مبعنى انفاق املال عىل السلع والخدمات 

غري الرضورية، وهذا املعنى الشائع يرادفه مفهوم )االرساف( يف التعبري االسالمي، قال تعاىل: )يَابَِني آَدَم ُخُذوا 

آثرنا يف هذا  (، وقد  )االعراف-))  الُْمْسِِفنَي(  يُِحبُّ  إِنَُّه الَ  تُْسِفُوا  َوالَ  بُوا  َواْشَ وَكُلُوا  َمْسِجٍد  كُلِّ  ِعْنَد  ِزيَنتَُكْم 

البحث التعبري عن هذا املعنى الشائع مبصطلح )ثقافة االستهالك(. 

))) االمركة: مجموعة من القيم واالفكار تروجها اوساط الفكر السيايس االمرييك بقصد سيادة هذا النهج سواء 

يف داخل امريكا او خارجها سياسيا وعسكريا والتحكم يف اقتصادات العامل وتخصص لهذا الرتويج اعتامدات 

ضخمة باستخدام اعالمها املهيمن، يف مقدمة هذه القيم واالفكار: حقوق االنسان والدميقراطية الفردية وتحويل 

القطاع العام اىل الخاص والجانب السطحي والتافه والالانساين يف ثقافتها الشعبية عىل شعوب العامل اجمع 

الدويل  النظام  وقمة  الرأساملية  مركز  تكون  ان  االمريكية  االدارة  ومحاولة  التاريخية،  القومية  ثقافتها  وتهميش 

الرحمن  عبد  هيفاء  العريب-  االقتصاد  يف  املستقبلية  وآثارها  االقتصادية  العوملة  –آليات  كتاب  )عن  الجديد 

التكريتي -هامش ص))).

الرحمن  عبد  هيفاء  العريب(-  االقتصاد  يف  املستقبلية  وآثارها  االقتصادية  العوملة  )آليات  كتاب  ينظر:   (((

التكريتي- ص41.
))) ويليم جرايدر: مؤلف وكاتب مقاالت امرييك، أشهر مؤلفاته )عامل واحد.. مستعدون أم ال(.
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كنموذج لآلخرين، لقد برشت بعقيدة كيفية جعل الغري فقرياً يحصل عىل املساعدة، 

يعاقبون  االحيان  بعض  ويف  القواعد،  يتبعون  الذين  الجدد  الالعبني  يف  ويستثمر 

البعيدة  االماكن  تلك  للتجول يف  املرء  يحتاج  وال  النص،  عن  البعض النحرافهم 

لريى ان االزمة العاملية لالستهالك هي حقاً أوال ويف املقام األول أمريكية())).

بني  االستهالك  ثقافة  نرش  وسائل  أهم  من  للقارات  العابر  الحديث  االعالم  ويعد 

ذكية  اسرتاتيجية  عىل  »املُعولِم«  االعالم  صّناع  يلعب  إذ  االمريكية،  غري  الشعوب 

خالل  من  الناس  خدمة  األساس  هدفه  وأن  محايد  االعالم  بأن  التضليل  أساسها 

تسليط الضوء عىل مشاكلهم، والحقيقة أن غاية االعالم األساسية التي غالباً ما تُخفى 

للرشكات  طيّعني  وجعلهم  االستهاليك  النظام  ملصلحة  تدجينهم  هي:  الناس  عن 

املُنتجة للسلع، وبعبارة اخرى تدريبهم عىل أن يكونوا ُمستهلكني جيّدين.

))) )ثقافة االستهالك.. االستهالك والحضارة والسعي وراء السعادة( - روجر روزنبالت -  ص ))

ملصق يبني هيمنة الشركات التجارية الذي يمثل جوهر العوملة

5
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



فوسائل االعالم – املرئية بشكل خاص- هي الوسيلة االساسية إلقناع شعوب العامل 

بأن سعادة االفراد تكمن يف مقدار ما يستطيعون شاءه من اشياء، وان قيمة االنسان 

تساوي ما يستطيع انفاقه عىل املأكل واملرشب وامللبس وما يركبه وما يسكنه، وكل 

الرتويج  يتم  ما  وغالباً  تحديدا-  –االمرييك  الغريب  النمط  عىل  يتم  أن  يجب  ذلك 

لهذا النمط من خالل صناعة مناذج برشية تتظاهر باملثالية والسعادة القصوى، مثل 

املغنني واملمثلني والرياضيني ومقدمي الربامج الذين يظهرون يف اعامل اعالمية 

واعالنية متنوعة.

ساعة  كل  أن  تحلياليت  يف  )وجدت  قائلة:  شور()))  )جوليت  الباحثة  تؤكد  لذلك 

مشاهدة للتلفزيون يف االسبوع تزيد االنفاق السنوي مبا يقدر بـ)).8( دوالرا سنويا، 

وهناك دليل آخر عىل الصلة بني االنفاق ومشاهدة التلفزيون، يشري اىل ان هناك ارتباطا 

بني الديون واملشاهدة الزائدة للتلفزيون، ويف استطالع للرأي أجراه »صندوق ارسة 

مريك« يف عام 995) صاحب ارتفاع االستجابة بأنهم »يشاهدون التلفزيون أكرث من 

الالزم« بشكل مطرد ارتفاع يف مستوى الديون، حيث إن أكرث من النصف )65%( من 

الذين ذكروا أنهم غارقون يف الدين قالوا إنهم يشاهدون التلفزيون أكرث من الالزم())).

والخالصة هي أن جوهر العوملة اقتصادي رصف، غايته نرش ثقافة االستهالك عىل 

الثقافة لتغيري  الطريقة االمريكية، وتلعب وسائل االعالم الدور االكرب يف نرش هذه 

اسلوب حياة الشعوب عىل ضوئها، ولهذا نجد اليوم أن أكرث املجتمعات متيل إىل 

الثقايف  بـ”التأثري  نسميه  ما  االمرييك، وهذا  النمط  وتأكل وتترصف عىل  تلبس  أن 

للعوملة”.

وعىل هذا األساس ميكن قياس درجة تأثر أي مجتمع بالعوملة –األمركة- مبستوى 

انتشار ظاهرة االستهالك بني افراده، ألن )ثقافة االستهالك ذات مكانة هامة ضمن 

منظومة السلوك العامة للمجتمع())).   

))) جوليت شور: مديرة الدراسات وكبرية املحارضين يف الدراسات النسائية بجامعة هارفرد.

))) )ثقافة االستهالك.. االستهالك والحضارة والسعي وراء السعادة( –مصدر سابق - ص 56.

))) ينظر)ثقافة االستهالك..واستهالك الثقافة( – د. ماهر عربيات- صحيفة الرأي- نرش بتاريخ 6/6/6)0).
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يف  قليال  سيكون  العوملة  تأثري  فإن  نظرياً؛ 

ذات  باعتبارها  االسالمية  الشعوب  اوساط 

الثقافة األقل اندماجاً مع “األمركة”، فتعاليم 

االستهالكية،  الثقافة  مع  تتقاطع  االسالم 

فإن املاكنة االعالمية - وعىل  ولكن عملياً 

رأسها وسائل االعالم املرئية وااللكرتونية- 

متّكنت من تحقيق مكاسب واسعة ورسيعة 

يف هذا الصدد. 

مؤسسة  أصدرته  ما  ذلك  عىل  ويشهد 

مؤشها  نتائج  يف  السويسية  االقتصادية   »KOF«

الدويل للعوملة )الذي يقيس أداء الدول من حيث مدى اندماجها يف 

عملية »العوملة« عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ويتم حساب 

االقتصادية  التدفقات  وهي:  دولة  لكل  محاور  خمسة  تقدير  خالل  من  املؤش 

وبيانات  املعلومات،  تدفق  حول  املتوفرة  البيانات  االقتصادية،  القيود  الحقيقية، 

االتصال الشخيص، وبيانات التقارب الثقايف.

وجاءت الكويت يف هذا التقييم يف املركز الـ5) عامليا والرابع عربياً بعد االمارات 

العربية:  القامئة  الكويت يف  بعد  )9) عامليا( وقطر )8)( والبحرين )))(، وجاء 

 - اليمن   - الجزائر   - - تونس - مرص  لبنان - عامن   - السعودية   - - املغرب  االردن 

موريتانيا - سوريا - ليبيا - العراق – فلسطني())).

والسبب األساس يف تأثر املجتمعات االسالمية بالعوملة رسيعاً هو عدم امتالك هذه 

املجتمعات حصانة ثقافية مضادة باستثناء حركة فكرية اسالمية بطيئة، وسبب بطئها 

ألي  الريبة  بعني  ينظرون  الذين  االسالميني  املفكرين  أكرث  نشاط  طبيعة  اىل  يعود 

))) )الكويت ال5) عامليا وال) عربيا يف اندماجها بالعوملة اقتصاديا واجتامعيا(- وكالة البالد لألنباء والنرش 

االلكرتوين- نرش بتاريخ 0)/0)/5)0).

يف  قليال  سيكون  العوملة  تأثري  فإن  نظرياً؛ 

ذات  باعتبارها  االسالمية  الشعوب  اوساط 

الثقافة األقل اندماجاً مع “األمركة”، فتعاليم 

االستهالكية،  الثقافة  مع  تتقاطع  االسالم 

فإن املاكنة االعالمية - وعىل  ولكن عملياً 

رأسها وسائل االعالم املرئية وااللكرتونية- 

متّكنت من تحقيق مكاسب واسعة ورسيعة 

مؤسسة  أصدرته  ما  ذلك  عىل  ويشهد 

مؤشها  نتائج  يف  السويسية  االقتصادية   »

الدويل للعوملة )الذي يقيس أداء الدول من حيث مدى اندماجها يف 
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تجديد يف فهم الدين االسالمي والتجديد يف آليات الدعوة اليه، بل ان بعضهم يرى 

وجوب معاداة ذلك التجديد حتى أنتج تطرّفاً دينياً ُولِد منه اإلرهاب الحقاً.

وحيث إن التحوالت املُستجّدة للحياة دامئاً ما تفرض ذلك التجديد بشكل قاهر، 

فإن حركات التجديد االسالمية غالباً ما تأيت بشكل طارئ، وعىل هذا االساس بقيت 

الحركة الحضارية يف اغلب املجتمعات املسلمة مجرد مجموعة من ردود األفعال 

الطارئة مام أنتج تخلفا حضارياً سمح للعوملة أن متأل بسعة الفجوات الثقافية التي 

ينتجها هذا التخلف للشعوب املسلمة. 

»العقائدية«  املنظومتني  برتاجع  املسلمة  للشعوب  الحضاري  التخلف  ويتجىّل 

املستويني  تجسيدهام عىل  الحرص عىل  كل  االسالم  اللتان حرص  و»االخالقية« 

»الفردي« و»االجتامعي«، ونتيجة لذلك اشتهرت مقولة: »أننا مسلمون بال إسالم«. 

وقد ترد هنا اشكالية تتعلق بتقييم حجم الخطر الذي تشكله العوملة املعارصة عىل 

املجتمعات العربية واالسالمية، ومفاد هذه االشكالية هو: إن هذه املجتمعات قد 

عىل  ولكنها  االوريب،  االستعامر  عهد  يف  الغربية  بالثقافة  االحتكاك  بتجربة  مرت 

الرغم من ذلك متكنت من الحفاظ عىل هويتها وموروثها الخاص، ومن ثم فهي 

قادرة عىل أن تجاوز فتنة العوملة متاماً كام تجاوزت فتنة االستعامر سابقاً.  

التفريق الدقيق بني طبيعة تأثري االستعامر  وللجواب عىل هذه االشكالية ال بد من 

االوريب )العهد الكولونيايل Colonialism( وطبيعة تأثري العوملة املعارصة.

وتوظيف  الشعوب  مقدرات  عىل  السيطرة  عىل  اساساً  يقوم  االستعامر  فعرص 

االمكانات املُتاحة الستغالل ثروات البلدان لصالح املُستعمرين، وعىل الرغم من 

أن هذا الحال كان يفرض نوعا من االحتكاك الحضاري بني املستعِمر والشعوب 

العكس،  عىل  بل  االصيلة،  لثقافتها  اقتالعياً  تهديداً  يشكل  مل  انه  إال  له،  الخاضة 

العداوة وتتنامى لديها ثقافة املقاومة  فالشعوب كانت تنظر اىل املستعمرين بعني 

بأبعادها الفكرية والثقافية والعسكرية.
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ثقافية بحته،  الشعوب من مداخل  العوملة، فقد جاءت هيمنتها عىل  أما يف عرص 

اهمها وسائل االعالم املرئية، حيث تأثري »الصورة« التي لها قابلية سحرية يف التأثري 

واالقناع وال تحتاج اىل لغة ليك تعرب القارات وتغزو عقول الجامهري وقلوبهم.

كام ان ثورة االتصاالت التقنية التي متيز بها عرص العوملة أفقد الدول السيطرة عىل 

الفضايئ  البث  تقنية  أمام  تقف برصامة  ليس مثة حدود  إذ  الثقافية،  املداخل  تلك 

وفضاء الشبكة العنكبوتية، فوسائل االتصال هذه جعلت الناس وجهاً لوجه مع ثقافة 

العوملة من دون محددات رقابية تذكر.

فالنتيجة من ذلك ان الشعوب سوف تنقاد لثقافة العوملة عن قناعة، وتضعف لديها   

املناعة الحضارية باستمرار مع سيادة االمناط الثقافية الجديدة وطغيانها عىل اوسع 

طيف من شائح املجتمع، بحيث يتحول املثقف األصيل اىل غريب يف بلده ال 

يجد يف سوق الثقافة املضطرب رواجاً لبضاعته.
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   وقد تُطرح هنا اشكالية اخرى تتعلق بتقييم حجم الخطر الذي تُشكله ثقافة االستهالك 

كهدف رئيس للعوملة، ومفاد هذه االشكالية هو: إن ثقافة االستهالك ال متثل سوى 

للحياة، وبتعبري اسالمي: هو  العنارص املادية  التعامل مع  تجاوز حد االعتدال يف 

االرساف يف التعاطي مع املباحات، وعىل هذا األساس فإن ثقافة االستهالك التي 

تبرش بها العوملة لن تشكل خطرا اقتالعياً لهوية األمة املسلمة. 

وللجواب عىل هذه االشكالية نقول: إن التقليل من خطر ثقافة االستهالك لهو من 

االخطاء الجسيمة التي ترّسبت يف ذهنية الشعوب االسالمية، فثقافة االستهالك هي 

أي  بها  تصاب  أن  مُيكن  التي  االنحرافات  من  العظمى  الغالبية  جذر  الحقيقة  يف 

أمة من األمم، بخاصة اذا انتقلت هذه الثقافة من االطار الفردي الضيّق اىل النطاق 

االجتامعي العام. 

لذا نجد أن القرآن الكريم قد شّدد عىل ذم خصلة االرساف أميا تشديد، وقد اشار 

اليها يف أكرث من )) موضعاً منه لعل أشّدها قوله تعاىل: )وأَنَّ الُْمْسِِفنَي ُهْم أَْصَحاُب 

النَّاِر()غافر/))).

ما  فيه كرثة  تحتل  ثقافة مجتمع  االستهالك  ثقافة  )إن  الدكتور جالل أمني))):  يقول 

))) د. جالل امني: كاتب وناقد مرصي. 
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يحوزه الفرد من السلع مكانة عالية وتنال تقديراً مبالغا فيه يف سلم األولويات، ويف 

أثناء ذلك الرصاع للحصول عىل السلع يتنازل اإلنسان عن القيم األخالقية واإلنسانية 

بل الدينية أيضا، فوجوده بدرجة أو بأخرى مل يعد مرتبطا بهذه القيم بل باستهالكه، 

فكلام زاد االستهالك كلام أثبت وجوده أكرث فأكرث إىل أن تحول األمر إىل ما يشبه 

الجنون.

االستهالك،  ملجرد  إليه  بحاجة  لسنا  ما  ونستهلك  نريده  ال  ما  ننتج  أن  والجنون   

حسب بيجوفيتش))) ليست اإلشكالية بالطبع يف االستهالك الذي يلبي حاجات الفرد 

واملجتمع، وإمنا يف جعل االستهالك غاية الوجود اإلنساين وتحديد قيمة الفرد يف 

املجتمع بناء عىل مقدار استهالكه للامدة »أي أن االستهالك  يتحول إىل معيار يف 

حد ذاته يُقاس عليه«())).

ففي ضوء هذا النموذج االستهاليك ميكن أن يتحول األب يف نظر الشاب اىل مجرد 

مصدر للتمويل املايل، وتتحول األم يف نظره اىل مصدر للخدمة املنزلية، وتتحول 

قَِبَل  إن  عريض،  ناتج  بنظره  فيكونون  االبناء  أما  الجنسية،  للّذة  وسيلة  اىل  الزوجة 

تحّمل مسؤولية إعالتهم مالياً فلن يفكر  يف تحّمل مسؤولية التواصل معهم عاطفياً 

وتربوياً. 

عند هذه النقطة يجد اإلنسان نفسه متعلقاً أكرث بعامل األشياء، ويقابل )هذا التوسع 

يف دائرة االستهالك انحصار دائرة القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية يف نطاق ضيق 

تتمركز  يشء  إىل  اإلنسان  وتحول  محلها،  واالستهالك  والسلع  السوق  قيم  وتحل 

أحالمه حول األشياء، كام تحول الفكر والفن بل والدين أيضا  إىل مجرد سلعة.

يركب أحد الشباب الجامعي إحدى الحافالت فإذا به ينظر عىل جانب السيارة ليجد 

وبني  بينه  الشاب  يقارن  هنا  الرثاء،  مظاهر  عليه  بدت  مرسيدس  سيارة  يركب  شابا 

صاحب السيارة ال من خالل الفكر أو الروح، ولكن من خالل الشيئية، فينظر إىل 

لجمهورية  جمهوري  رئيس  اول  وهو  إسالمي،  وفيلسوف  بوسني  سيايس  ناشط  بيجوفيتش:  عزت  عيل   (((

البوسنة والهرسك، وهو مؤلف لكتب عدة أهمها )االسالم بني الرشق والغرب(.

))) )ثقافة االستهالك(- محمد طرفة – موقع ساسة بوست – نرش بتاريخ ))/5/8)0).
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نفسه رسيعا عىل أنه “حافلة” واآلخر عىل أنه “مرسيدس”... إن الفرد أصبح ينظر إىل 

ذاته عىل حسب ما ميتلك من أشياء، ويقيم العالقات مع غريه عىل حسب ما ميتلك 

هذا الغري من أشياء، وهذا ما يسمى بـ»التشيّؤ«())).

والتبذير  اإلرساف  )تحول  فقد  االسالمية،  البلدان  يف  فعالً  اليوم  يحدث  ما  وذلك 

واملبالغة يف االستهالك إىل عادات وأعراف حاكمة يف مجتمعاتنا، فأطفالنا يرتبون 

ويتعلمون عىل  النقود دون حاجة،  لهم  فتعطى  االستهالك  من صغرهم عىل حب 

االستمتاع بالرشاء ملجرد الرشاء وإن كان ليشء ال يفيدهم بل قد يكون ضاراً لهم، 

وترى يف حاالت كثرية حينام يبيك الطفل ويريد أهله تهدئته يقال له خذ رياالً أو 

خمسة أو عرشة واذهب إىل البقالة.

أبناءها  املتقدمة  املجتمعات  يف  العوائل  بعض  تشّجع  ذلك  مقابل  يف   

منذ صغرهم عىل فتح حسابات لالدخار وتعلّمهم كيف يفكرون فيام 

يشرتون قبل أن يشرتوا.

وعىل املستوى العام فالتسّوق والرشاء مل يعد تلبية لحاجة يف حياة 

السوق  إىل  فيذهبون  والتمتع،  للرتفيه  برنامجاً  أصبح  بل  العائلة، 

املحالت  يف  يتجولون  وإمنا  يريدونها  معينة  حاجات  لرشاء  ليس 

التجارية لتنخلق عندهم الحاجة ورغبة الرشاء، 

فاالستهالك بحد ذاته مصدر لذة وارتياح.

األشياء  يشرتوا  أن  عىل  الناس  تعّود  كام 

التلف،  إليه  يسع  فيام  وحتى  بالكميّات 

والتربيد،  التخزين  نفقات  أنفسهم  فيحّملون 

والتلف،  بالخراب  منها  كبرياً  قسامً  ويخسون 

ذلك أن الواحد مّنا يستحي أن يشرتي بالكيلو أو 

أّن  بينام ترى يف أمريكا وأوروبا  الواحدة،  الّحبة 

))) المصدر نفسھ.

أبناءها  املتقدمة  املجتمعات  يف  العوائل  بعض  تشّجع  ذلك  مقابل  يف   

منذ صغرهم عىل فتح حسابات لالدخار وتعلّمهم كيف يفكرون فيام 

وعىل املستوى العام فالتسّوق والرشاء مل يعد تلبية لحاجة يف حياة 

السوق  إىل  فيذهبون  والتمتع،  للرتفيه  برنامجاً  أصبح  بل  العائلة، 

املحالت  يف  يتجولون  وإمنا  يريدونها  معينة  حاجات  لرشاء  ليس 
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العائلة تشرتي بضع حبات من الربتقال أو التفاح وجزءاً من حبة البطيخ وما أشبه.

وعاداتنا يف األكل والرشب قامئة عىل اإلرساف والتبذير غالباً وخاصة يف الوالئم 

واملناسبات العامة، حيث يقدم لشخصني أو ثالثة صحن طعام ممتلئ يكفي لعرشة 

أشخاص، فيتناولون منه مقداراً يسرياً ويرمى الباقي وهي حالة مألوفة معروفة.

فقبل  والتبذير،  اإلرساف  مستوى  عن  صورة  املنزلية  النفايات  وزن  أرقام  وتحيك 

سنوات أشارت دراسة نفذها املعهد العريب إلمناء املدن بعد مسح شامل لحوايل 

))) مدينة عام 986) إىل أّن النفايات املنزلية يف 9) مدينة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي تشكل 79% من املجموع العام للنفايات املختلفة، وهذه النسبة تعترب من 

أعىل النسب يف كل دول العامل، ويلقي الفرد يف مدينة الرياض نحو 000) غرام من 

النفايات العامة يومياً، يف بعض الدول األوروبية تجمع القاممة والنفايات املنزلية 

يومني يف األسبوع، أّما عندنا فهي تجمع يومياً، بل يالحظ أنها تزيد عىل استيعاب 

الرباميل املعّدة لها.

كام اصبح االستهالك ميداناً للتفاخر والتباهي، فاختيار نوع السيارة أو اثاث املنزل 

أو طريقة احتفال الزواج يف هذه الصالة أو تلك وبهذا الشكل او غريه ال يتم نتيجة 

اختيار موضوعي وامنا لتسجيل نقاط يف مجال التفاخر والتباهي، ومحاكاة لذلك 

الشخص او تلك الجهة())).

هذا وإن أكرث شائح املجتمع االسالمي تعرضاً ملخاطر العوملة هم الشباب، فهذه 

الرشيحة االجتامعية املهمة لها خصائص نفسية استثنائية، ألن مرحلة الشباب )هي 

الظلم والشعور  أكرث حساسية تجاه  الشباب  العدمي، فرتة  بالتمرد  أزمة ومتتاز  فرتة 

بالضيق، فرتة الشباب تتقبل األفكار البسيطة وترفض األفكار املعقدة، فرتة الشباب 

دامئا ما ترتاب من وسائل اإلعالم التقليدية وكثريا ما تستخدم املواقع اإللكرتونية، 

فرتة الشباب تتصور املزيد من االنقسامات وتنادي بالرتابط العام، أضف إيل ذلك 

أن الكثري من الشباب يرتددون بكرثة عىل مواقع التواصل االجتامعي كام يستخدمون 

))) االستهالك و عادات اإلرساف- الشيخ حسن الصفار- املوقع االلكرتوين ملكتب الشيخ حسن الصفار- نرش 

بتاريخ 5/)/)00).

13
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



شبكات  عرب  باملغامرات  للقيام  ومييلون  اإللكرتونية  املواقع  واسع  نطاق  عىل 

التواصل االجتامعي، كام أنهم أكرث تقبالً لنظرية املؤامرة())).

ومام يزيد من الطني بلّة هو أن الشباب يف مجتمعاتنا االسالمية غالباً ما يرثون خلال 

)مريم  الباحثة  اليه  أشارت  الذي  بـ»االغرتاب«  يصيبهم  الطفولة  مرحلة  من  تربوياً 

قويدر( قائلة: )إن سوء معاملة الطفل مرتبط بارتفاع مستوى االغرتاب لديه وتبنيه يف 

املرحلة املتقدمة من عمره للعديد من السلوكيات املتباينة ما قد يؤدي به اىل نوع من 

الرصاع القيمي، لذا نجد األطفال والشباب يف الوطن العريب يتميزون بشّدة التنّوع، 

منكفئني  واحد،  آن  يف  والغرب  الرشق   - واملستقبل  املايض  يتجاذبهم  انتقاليني 

تقليديني اصيلني يف تطلعاتهم ومستقبلهم،  انكفاًء اصيال وسلفيني  عىل جذورهم 

متجددين علامنيني مستحدثني يف تطلعاتهم ومنفتحني متغريين بسعة، فهم ببساطة 

كوكبة من التناقضات())).

وعندما تأيت العوملة بثقافة االستهالك فإنها يف الواقع تعزز من ازمة االغرتاب لدى 

الشباب املسلمني، فعندما يجد الشاب نفسه متعلقاً أكرث بعامل األشياء بفعل ثقافة 

االستهالك،  فان هذا التعلّق يؤدي إىل )ضمور النزعة اإلنسانية واختفاء البعد القيمي 

والروحي يف مقابل توحش النزعة املادية، ويتزايد الرصاع من أجل الحصول عىل 

أكرب قدر من السلع، وكنتيجة حتمية لفقدان االتزان يتزايد شعور الفرد بالعزلة حيث 

يف  الثقافة  تيار  عن  وينفصل  عليه  املادي  الطابع  لهيمنة  نظرا  بذاته  االتصال  يفقد 

املجتمع، حيث تبدأ نزعته املادية تفرض عليه منوذجاً مادياً محدداً، بداية من تقليد 

أمناط ثقافية معادية لتيار الثقافة األصيل الضارب يف عمق املجتمع وانتهاء بتحول 

بالعجز  الفرد  إحساس  يزداد  كام  مجتمعه،  مع  والتعامل  التفكري  طريقة  يف  شامل 

يسمى  ما  وهذا  به  املحيطة  االجتامعية  املواقف  يف  التأثري  عىل  قادر  غري  وبأنه 

بـ»االغرتاب«())).

بتاريخ  نرش  والتطرف-  االرهاب  مكافحة  لدراسات  االوريب  املركز  واالنرتنت-  التطرف  بني  العالقة   (((

.(0(7/(/(5

))) اثر االلعاب الفيديو على السلوكيات لدى االطفال – مصدر سابق - ص97

)))  ينظر: )ثقافة االستهالك(- مصدر سابق.
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وان الظروف االقتصادية السيئة التي تعاين منها غالبية الدول االسالمية تفاقم من أزمة 

االغرتاب لدى شبابنا، فالشاب الذي يربط قيمته مبا يستهلكه عندما يعيش يف بيئة 

مرتدية اقتصادياً سوف يصاب حتام بقلٍق يهدد استقراره النفيس، وذلك ما يولّد لديه 

مترداً عىل الُنظم االخالقية والعرفية الخاصة مبجتمعه، ألنه يجد أن هذه الُنظم ال 

تلبي له حاجاته النفسية واملادية، وغالبا ما يجره هذا التمرد إىل التطرف الديني أو 

إىل االنحالل األخالقي.

يقول الباحث )نضال البيايب(: )عندما تتقلص مساحة الحرية عىل املستويات املعنوية 

وتسيّج ساحة النقد بسياج شائك عىل املستويني الديني والسيايس ويفصل فصال 

تاما بني الجنسني درءاً للمفاسد، وبالتضاد يواكب ذلك انفالت يف الحرية املادية 

التقنية مام يعرف بـظاهرة »التخلف الثقايف« أي التغري البطيء للعنارص املعنوية إزاء 

النسيج  والفقر يف  للبطالة  النامء املطّرد  املادية فضال عن  للعنارص  السيع  التغري 

االجتامعي وما يرتتب عىل ذلك من تفيش العزوبية والعنوسة بني أفراد املجتمع، 

فال غرو أن تكون هذه األرض خصبة إلنبات االنحرافات السلوكية كالتطرف الديني 

من جهة واالنحالل األخالقي من جهة أخرى، وكالهام يدوران يف دائرة البحث عن 

اإلشباع التي مل توفره املنظومة األخالقية والعرفية لألفراد())).

ونتيجة لذلك نرى شبابنا )ال يشعرون باالنسجام مع عاملهم الكالسييك وال يتقبلون 

حالة  يعيشون  تجعلهم  واجتامعية  نفسية  عوامل  فهناك  السائدة،  وامناطه  قيمه 

رصاع دائم مع ارستهم ومجتمعهم وحتى مع انفسهم، فهم يقّرون انهم مضطهدون 

ومسحوقو الشخصية نتيجة ملا تنطوي عليه امالءات االرسة واملجتمع())). 

ويف خضم طاحونة العوملة الدائرة عىل مجتمعنا اليوم، ميكن تحديد نقطة شوع 

لتعاقبها بني االجيال املسلمة، هذه النقطة تبدأ من سلوك األب أو القيّم عىل االرسة، 

فبمقدار ما يكون هذا الشخص متأثراً بثقافة االستهالك فإنه سيسعى – بقصد أو من 

))) شات القنوات الفضائية والحب املحرم- نضال البيايب - شبكة العراق الثقافية - بنرش تاريخ ))/0/5)0).

))) االثر السوسيو ثقايف لالنرتنت عىل الطفل الجزائري – دراسة ماجستري جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية 

واالعالم 008)/ 009)-  شفيق ليكوفان ص )6.
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دون قصد- اىل نقل هذه الثقافة ألبنائه، فيشرتي لهم كل ما يشتهون العتقاده بأن ذلك 

يف مصلحتهم وانه مصدر سعادتهم، وأبرز نقاط الخطر يف هذا السلوك يتمثل بتوفري 

تقنيات الرتفيه الحديثة))) لألوالد من دون ضوابط ورقابة صارمة، فهذه التقنيات هي 

الباب األوسع الذي تدخل منه أجيالنا اىل آفاق العوملة لتتشبع بثقافة االستهالك.

من  يصحبها  وما  الكارتونية  االفالم  فضائيات  مع  السن  لحديثي  بالنسبة  األمر  يبدأ 

اعالنات مشّوقة لأللعاب وانواع الحلويات واملرشوبات اللذيذة، ومع دخولهم سن 

اعالنات  به من  يلحق  وما  االلكرتونية واالنرتنت  االلعاب  بعامل  يرتبطون  املراهقة 

ومع  والجنس،  والسفرات  والسيارات  واالكسسوارات  واملالبس  االجهزة  حول 

وصول الشاب اىل سن الرشد يكون قد تعرض لجرع اعالمية واعالنية كافية ليكون 

عنرصاً فّعاالً يف ماكنة االستهالك العاملية، وحينها يقرر عن قناعة تامة بأن قيمته ال 

تنفك عاّم ميتلكه من أشياء، مع تعلٍق شديد باملُتع املادية وبُعٍد واضح عن القيم 

الروحية، فام يحتك به من عنارص تثري الغرائز أكرب بكثري مام يحتك به من عنارص 

الرتبية الروحية. 

هنا يكون الشاب وفقا لوضعه االقتصادي عىل حافة حرجة، فاذا مل تساعده الظروف 

فإن  يناسبه،  اجتامعياً  له وضعاً  تؤمن  مالية  لنفسه مكانة  أن يحقق  االقتصادية عىل 

االنحراف االجتامعي سيكون يف كثري من االحيان الخيار الذي مييل إليه، وبخاصة 

أو  االنتحار  نسبة  ترتفع  أن مينعه عن ذلك، ومن هنا  الديني أضعف من  أن وازعه 

ادمان املخدرات أو االنحراف الجنيس أو االنخراط يف عصابات الجرمية.

أما اذا اسعفته الظروف االقتصادية بشكل يضمن له تحسن وضعه االجتامعي، فهو 

عىل ذات الصعيد املكّرر لالستهالك؛ يقّدس االشياء ويجد ذاته فيها ويقّدس الغرب 

وما فيه ويتنّكر لثقافة مجتمعه وينفر منها، وهو عىل كل حال فريسة سهلة للمشاكل 

االجتامعية االخرى مثل الطالق أو الهجرة الطوعية أو اإللحاد. 

من  مجتمع  أي  يف  معني  سقف  عند  تقف  ال  االستهالك  وترية  أن  هي  واملشكلة 

))) مثل اجهزة استقبال البث الفضايئ)الستاليت( والهواتف الذكية والحواسيب واأللعاب االلكرتونية.
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املجتمعات، فام دامت هنالك شكات رأساملية تنتج وتريد من الناس ان تستهلك 

الغرض، ويف ضوء ذلك تكون  فان االعالم والسياسة مجندة لخدمة هذا  انتاجها؛ 

فان  ثم  ومن  اخر،  بعد  يوماً  االفراد  عىل  تعقيدا  اكرث  االستهالكية  الحياة  متطلبات 

نسبة الرضا عن الوضع االقتصادي –واملكانة االجتامعية بالتبع- ستنخفض اكرث يف 

شعور الشباب من الجنسني، ما يعني تفاقم املشاكل االجتامعية التي تقدم ذكرها، 

وهذا عينه ما يحدث يف كل املجتمعات البرشية التي تتأثر بالعوملة وتفتقر للحركة 

الحضارية الفاعلة التي تخفف من حّدتها.

مؤشرات البنية العربية للعام 2013 - املصدر مركز الجزيرة للدراسات
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االيجابية  والنقاط  السلبية  النقاط  بني  للمقارنة  مجال  يوجد  االساس ال  هذا  وعىل 

التي ميكن أن تخلفها العوملة لدى الشباب املسلم، فقضايا مثل االنتحار وانتشار 

االخالقي  واالنحالل  الطوعية  الهجرة  وتفاقم  الطالق  نسب  وارتفاع  املخدرات 

والتطرف الديني كلها أزمات مرعبة تستصغر معها االيجابيات التي ميكن أن تحسب 

مضاد  نشاط  لدينا  يكن  مامل  االنتكاسات  من  مبزيد  ينذر  والحال  العوملة،  لعرص 

وفّعال مينع تحول تلك االزمات اىل ظواهر راسخة يف صفوف الشباب املسلم.

وانطالقا من مبدأ ان تحديد املشكلة هو الخطوة االوىل للعالج؛ أعددنا هذا البحث 

وآثرنا  املسلم،  الشباب  لدى  املعارصة  العوملة  خلقتها  التي  األزمات  أبرز  لحرص 

الرشيحة  هذه  عىل  الجزئية  وانعكاساتها  القريبة  عواملها  عىل  قراءتها  يف  نركز  أن 

االجتامعية املهمة، مع طرح الحلول املالمئة لكل اشكالية عىل حده، مستعينني 

مبا توفر لدينا من إحصاءات معتربة ودراسات معتمدة.

أما فيام يتعلق بالحل العام الذي يستوعب جذر األزمات التي مير بها الشاب املسلم 

يتناول عالقة  اليه يف الفصل األخري الذي  – ونعني به ثقافة االستهالك- فقد أشنا 

عقالين  منهج  من  ميتلك  مبا  الدين  هذا  بأن  العتقادنا  االسالمي،  بالدين  الشباب 

وأسلوب تربوي فريد هو األداة األهم من بني كل األدوات التي تتكفل باقتالع جذور 

الثقافة االستهالكية من نفوس املجتمعات، باإلضافة اىل أنه ميثل الجذور الحضارية 

الضاربة يف القدم للشعوب االسالمية، مام يعني ان وقعه الفاعل ال ينمحي بسهولة 

ويدعونا اىل أن نحسن استثامره من جديد بهدف االصالح االجتامعي يف البلدان 

املسلمة.

وال يفوتنا أن ننوه بأننا ركزنا يف بحثنا هذا عىل الشأن العراقي، معتربين أنه أمنوذج 

فريد ميكن أن ميثل عينة ممتازة عىل قدرة العوملة يف التأثري املباش عىل الشباب 

منغلقاً ومحافظاً  العراق كان مجتمعاً  العريب واالسالمي، ألن  العاملني  يف كّل من 

جداً حتى العام )00) وإذا به يتعرض اىل تغريات رسيعة عقب احتكاكه بالعنارص 

عوامل  وبجانب  االنرتنت،  وشبكة  الفضايئ  البث  رأسها  وعىل  للعوملة  التبشريية 
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من  واسعة  اطياف  بدأت  واالقتصادية  االمنية  االوضاع  تدهور  أهمها  مساعدة 

يف  وتفّش   (0(( العام  بعد  وتحديداً  العوملة  بركب  يلتحقون  العراقيني  الشباب 

ملراكز  متزايداً  نشاطاً  نلحظ  ذلك  لالستهالك، ويف ضوء  املفرط  امليل  اوساطهم 

التسّوق التجارية »املوالت« يف عموم العراق، يف حني ال نجد ُعرش هذا النشاط 

يف عنرصي الثقافة والفن كاملتاحف وريادة املكتبات ورواج املعارض الفنية وعقد 

نوادي العلم ومنتديات األدب، ما يؤكد أن العوملة جاءت للمجتمع العراقي – مثل 

»الثقافة  الغربية؛ وهي  بأسوأ وجه من وجوه الحضارة  بقية املجتمعات االسالمية- 

األمريكية«.

ومن الله سبحانه نرجو التوفيق والسداد.  
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أوال: الشباب واالنتحار
من  املسلم  الشباب  انتحار  حوادث  تعد 

بعد  يوما  انتشارها  يزداد  التي  األمور  أخطر 

الحوادث  هذه  مثل  ان  من  الرغم  عىل  آخر، 

تقع عىل النقيض من الثقافة الخاصة بالبلدان 

االسالمية، باعتبارها من أشد املحرمات التي 

ينهى عنها الدين االسالمي وتوافقه عىل ذلك 

االعراف والتقاليد االجتامعية السائدة.

وبحسب االحصاءات املتوفر نلحظ أن ازدياد حوادث االنتحار يشمل اغلب الدول 

االسالمية، ففي لبنان سجلت دراسة أعدها قسم الطب النفيس يف املركز الطبي يف 

الجامعة االمريكية وجمعية »إمربايس« ارتفاعاً ملحوظاً لحاالت الوفيات عن طريق 

اإلنتحار بنسبة 9) % بني العامني ))0) و ))0) )70 % منهم من اللبنانيني و0) % 

من جنسيات أخرى( وقد أكدت املعالجة النفسية )ميا عطوي( أن الدراسة استندت 

إىل محارض قوى األمن الداخيل والتي سجلت بني العامني 008) و ))0) وفاة ما 

يقارب الـ00) شخص يف العام الواحد باإلنتحار، بينام ارتفعت نسبة هذه الحاالت 

يف عام ))0) ليصبح عدد املنتحرين ))) شخصاً معظمهم من الرجال ويرتاوح 

ايضا يف  ارتفاعا ملحوظا  معدل أعامرهم بني 5) و0) عاماً)))، كام تشهد االردن 

حاالت االنتحار، ففي عام 009) كانت هنالك )) حالة ويف العام 0)0) وصلت 

إىل 9) حالة وتراجعت خالل العام ))0) إىل 9) حالة لرتتفع خالل العام ))0) 

إىل 00) حالة، ووصلت خالل العام ))0) إىل 08) حاالت، وبلغت يف العام 

))0) حوايل 00) حالة، واقدم 7)) شخصا عىل االنتحار يف عام 6)0)، وخالل 

الشهرين االولني من العام 7)0) سجلت نحو 8) حالة))).

))) )أرقام مقلقة عن االنتحار يف لبنان( - -روزيت فاضل- صحيفة النهار اللبنانية – نرش بتاريخ ))/))/6)0).

))) )انفوغرافيك: كيف نحمي شبابنا من االنتحار؟( - وكالة جراسا االردنية – نرش بتاريخ 8)/7/5)0).
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ارتفعت  حاالت،   60( االنتحار  من   (007 العام  شهد  ان  فبعد  السعودية  يف  أما 

يف عام 008) اىل 8)7 حالة، ويف عام 009) وصلت اىل 787 حالة، وبتقسيم 

العدد عىل أيام السنة فان املعدل يكون حالتي انتحار يومياً، ووفقاً لصحيفة »عكاظ« 

السعودية  انه استناداً اىل األرقام التي تصدر ضمن الكتاب اإلحصايئ إلدارة التخطيط 

مقارنة  الضعف  بنسبة  االنتحار  معدالت  ارتفاع  نجد  الداخلية  وزارة  واإلحصاء يف 

بالسنوات العرش املاضية))).

أما يف العراق فبحسب احصائية ملجلس القضاء االعىل فقد بلغ مجموع حاالت 

االنتحار للمدة الواقعة بني عامي ))00)-))0)( حوايل ))5) حالة، شهد العام 

))0) لوحده 76) حالة أما العام ))0) فقد شهد 9)) حالة))).  

فيها، فقد  تقع  التي  العربية بحسب عدد حاالت االنتحار  الدول  لتسلسل  وبالنسبة 

)))  ينظر: )السعودية تشهد حالتي انتحار يومياً و800 حالة يف 009)( – صحيفة بزنز عريب – نرش بتاريخ 6)/ 

(0(0/((

))) تقرير بعنوان: )انتشار االنتحار يف العراق.. اسبابه، مقرتحات( – دائرة البحوث يف مجلس النواب العراقي 

– نيسان/))0).
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كانت  الصدد  هذا  يف  احصائية)))  العاملية  الصحة  منظمة  قدمت 

نتائجها عىل الرتتيب كاآليت: 

السودان  1٧٫2 من كل 1٠٠ ألف شخص• 

 املغرب ٥٫3 من كل 1٠٠ ألف• 

 قطر ٤٫٦ من كل 1٠٠ ألف• 

 اليمن 3٫٧ من كل 1٠٠ ألف• 

اإلمارات  3٫2 من كل 1٠٠ ألف• 

 موريتانيا 2٫٩ من كل 1٠٠ ألف• 

 تونس 2٫٤ من كل 1٠٠ ألف• 

 االردن 2 من كل 1٠٠ ألف• 

الجزائر 1٫٩ من كل 1٠٠ ألف• 

 ليبيا 1٫٨ من كل 1٠٠ ألف• 

مرص 1٫٧ من كل 1٠٠ ألف• 

العراق 1٫٧ من كل 1٠٠ ألف• 

 عامن 1 من كل 1٠٠ ألف• 

لبنان ٠٫٩ من كل 1٠٠ ألف• 

السعودية ٠٫٤ من كل 1٠٠ ألف• 

 سوريا ٠٫٤ من كل 1٠٠ ألف.• 

ونظرا الستفحالها؛ اهتم الباحثون بدراسة حاالت االنتحار التي تحدث يف الدول 

الوسع من  به  انتشارها، وبحسب ما سمح  اسبابها والحد من  لتشخيص  االسالمية 

االطالع عىل آرائهم يف هذا املجال، ميكننا حرص العوامل التي تدفع بشباب البلدان 

االسالمية نحو االنتحار بعاملني اساسيني هام: العامل الثقايف والعامل االقتصادي.

))) )السعودية األقل عاملياً يف حاالت االنتحار( -  موقع mbc – نرش بتاريخ ))/9/))0).

كانت  الصدد  هذا  يف   

 ألف شخص

االنتحــــار
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1- العامل الثقافي: تنقسم البيئة الثقافية التي يعيشها االفراد يف املجتمعات 
االسالمية بشكل رئيس عىل نوعني هام: بيئة الريف وبيئة املدينة، وكال هاتان البيئتان 

تعانيان من مشاكل اجتامعية تدفع كثري من الشباب اىل االقدام عىل االنتحار.

البيئة الريفية، نجد ان هنالك حالة من الفقر والجهل وسيادة ألعراف  فعىل صعيد 

للفرد؛ تضطهده وتضغط عليه بشدة، وبالذات  موروثة تحكم األوضاع االجتامعية 

ما يخص املرأة، فهي غالبا ما تكون مسلوبة االرادة منتهكة الحقوق وعرضة ألذى 

أو  املربح،  الرضب  أو  اللفظية  باإلهانات  عليها  يُعتدى  شديدين،  وجسدي  نفيس 

تُزّوج باإلكراه أو تتعرض لجرائم شف تزيد من فرص لجوئها اىل االنتحار أو قتلها 

بذريعة االنتحار. 

وميكن ان تكون محافظة ذي قار العراقية احد الشواهد املهمة عىل هذه املسألة، 

محافظات  بباقي  مقارنة  االنتحار  حاالت  من  عالية  بنسب  تستأثر  املحافظة  فهذه 

فإن  العام ))0)  العراقية يف  العراق، وبحسب احصائية ملفوضية حقوق اإلنسان 

نسبة حاالت االنتحار يف هذه املحافظة بلغ ))% من مجموع حاالت االنتحار يف 
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البالد كلها، وان أعامر املنتحرين ترتاوح بني )) - 5) عاما بواقع 65% من اإلناث 

و5)% من الذكور))).

يقرتن   )%65( االناث  بني  االنتحار  نسبة  ارتفاع  بأن  نعتقد  االحصائية،  لهذه  ونظرا 

بالبيئة الثقافية الريفية التي تسود املحافظة، هذا عىل الرغم من إن العامل االقتصادي 

الذي يدفع الذكور –بشكل خاص- اىل االنتحار من العوامل النشطة جداً يف محافظة 

ذي قار، إذ تبني االحصاءات ان نسبة السكان الواقعني تحت خط الفقر فيها تبلغ 

.((( %(5

))) )تفيش ظاهرة االنتحار يف العراق.. وذي قار يف املرتبة األوىل(- فارس الرشيفي- صحيفة الرشق االوسط- 

نرش بتاريخ 5)/5/6)0).

))) املصدر نفسه.

جدول يبني حاالت االنتحار يف العراق من )2003 - 2013( 
بحسب احصائية ملجلس القضاء االعلى )املصدر: منشور دائرة 

البحوث ملجلس النواب العراقي بعنوان)انتشار االنتحار يف العراق اسبابه. 
مقرتحات/ نيسان 2014 (
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لذا يؤكد الباحث االجتامعي )د. محمد عبد الحسن( عىل أن التقاليد كثرياً ما تدفع 

باملرأة يف املجتمعات املغلقة اىل االنتحار، مشرياً اىل ان بعض حاالت االنتحار 

جاءت نتيجة حاالت زنا املحارم، فقد تندفع الفتاة لالنتحار او ان تُقتل ويربر الفعل 

بانها انتحرت، واغلب اللوايت تعرضن ملثل هذه الحاالت من املراهقات))).

وسائل  عىل  املُقنن  غري  االنفتاح  أن  فنجد  املدنية،  الثقافية  البيئة  صعيد  عىل  أما 

االعالم واالتصاالت الحديثة يعد السبب االبرز النتشار ظاهرة االنتحار فيها، إذ أن 

هذه الوسائل تعزز من ظاهرة الغزو الثقايف الوافد من الخارج بشكل يؤثر عىل بنية 

االبتزاز  أو  الزوجية  الخيانة  مثل  مجتمعية  جرائم  اىل  ويجر  االفراد،  بني  العالقات 

الجنيس))) اىل جانب زيادة حاالت الطالق وارتفاع نسبة العنوسة.

ويف هذا الصدد يقول الباحث االجتامعي )د. عيل طاهر الحمود(: إن أحد األسباب 

بتاريخ  اللندنية- نرش  الحياة  الحيايل- صحيفة  العراق ظاهرة تصعب دراستها(-محمد  ينظر: )االنتحار يف   (((

.(0(6/(/(9

))) ينظر: من املسؤول عن انتحار الفتيات يف عراق التغيري؟ - رشا االنصاري - صحيفة التاخي- نشر بتاريخ 

(0(7/7/((
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التكنولوجي  القطاع  هو  تصنيفه-  بحسب   - الحايل  الوقت  يف  لالنتحار  الرئيسة 

تواجه املواطنني من  التي  االبتزاز  أن حاالت  ميديا«، موضحاً  »السوشيال  وانتشار 

مرتادي مواقع التواصل االجتامعي وحاالت التصوير غري املرخصة التي تتعرض لها 

الفتيات تحت مسمى الفضيحة أصبحت ظاهرة منترشة، ما يعرض الشاب أو الفتاة 

لضغط نفيس شديد يؤدي إىل االنتحار))).

علامً ان االنفتاح عىل وسائل االعالم يؤدي ايضاً اىل غربة الشاب املسلم عن محيطه 

ثقافياً، فاحتكاك الشاب بوسائل االعالم الحديثة جعله ينفتح فجأة عىل عامل جديد 

من الثقافة الغربية الرباقة التي تجعله تّواقاً لنمط حياة ال يجده يف محيطه، ونتيجة 

لذلك سيعيش حالة من الغربة االجتامعية التي قد تدفعه اىل العزلة النفسية، والتي 

قد تعدى  الثقايف  الغزو  تأثري وسائل  ان  االنتحار، علام  ثم  الكآبة  بدورها اىل  تجر 

البيئة  يف  الشباب  اىل  للمدينة  الثقافية  البيئة  يف  يعيشون  الذين  الشباب  من  تأثريه 

الريفية ايضا.

يف  امني(  )كامل  العراق  يف  االنسان  حقوق  وزارة  باسم  املتحدث  ذلك  أكد  وقد 

معرض حديثه عن اسباب انتشار االنتحار بني شباب العراق قائال: أعزو ذلك اىل 

التقاليد واالعراف االجتامعية املحافظة وتعرّض الشباب من كال الجنسني بعد عام 

)00) اىل الفضائيات ووسائل االتصال وما يتم عرضه من برامج، فالشاب حاول 

بالتقاليد االجتامعية الصارمة،  ان ينفتح كحال املجتمعات االخرى، لكنه اصطدم 

ولعدم قدرته عىل تجاوز املحددات يلجأ اىل إنهاء حياته))). 

عىل  مباش  بشكل  الشباب  تشجع  باتت  واالعالمية  الفنية  االعامل  بعض  ان  بل 

االفالم  نجوم  بها  يتحىل  فضيلة  منه  تجعل  إذ  ابطالها،  سلوك  خالل  من  االنتحار 

الذي  سبباً(  عرش  )ثالثة  االمرييك  املسلسل  ذلك  عىل  مثاال  خذ  واملسلسالت، 

))) )االنتحار ظاهرة تثري الرعب يف العراق وبغداد تتصدر القامئة(- نجالء الطايئ - صحيفة العرب اليوم- نرش 

بتاريخ 5)/7/7)0).

))) ينظر: )االنتحار يف العراق ظاهرة تصعب دراستها(-مصدر سابق.
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نرشت  وقد  قصته،  محور  االنتحار  ميثل 

للشباب  النفسية  للصحة  الوطنية  املؤسسة 

اإللكرتوين  موقعها  عىل  بياناً  أسرتاليا  يف 

يقدم  مل  املسلسل  هذا  أن  اىل  فيه  اشارت 

االكتئاب  ومعالجة  لنقد  الصحيحة  الطريقة 

واآلباء من  املدارس  االنتحار، وحذرت  أو 

أطفالهم،  عىل  املسلسل  محتوى  عرض 

الخطري  االنتحاري  باملحتوى  إياه  واصفًة 

والذي قد يسبب مشاكل نفسية للمشاهدين)))، وقد أثبتت الدراسات زيادة محاوالت 

االنتحار بني املراهقني خاصة بسبب التقليد األعمى لبعض نجوم هذه املسلسالت 

والفراغ العاطفي وعدم وجود املثل األعىل يف حياتهم))). 

وخالصة االمر هو أن الشباب املسلم – يف البيئة املدنية بشكل خاص- يعانون من 

وهذه  الثقايف،  الغزو  بوسائل  املُقنن  غري  الحتكاكهم  نتيجة  لألهواء  مستمرة  إثارة 

اإلثارة تحتاج بطبيعة الحال اىل اشباع، وعندما ال يجد الشاب بيئة اجتامعية تسمح 

بهذا اللون من اإلشباع فانه سيعاين من كبت نفيس يدفعه للبحث عن وسائل للتنفيس 

االسالمية  املجتمعات  غالبية  تتوافر  ال  وإذ  بذلك)))،  تسمح  فرصة  أي  واستغالل 

سيشعرون  الشباب  هؤالء  فان  امللتزمة،  طبيعتها  بحكم  هذه  التنفيس  وسائل  عىل 

تعد  التي  بالكآبة  والعزلة االجتامعية، مام يصيبهم  بحالة من االضطهاد  النهاية  يف 

الخطوة األقرب لالنتحار))). 

))) ينظر: مسلسل )) Reasons Why يجذب جمهوراً كبرياً من الشباب حول العامل- هافينغتون بوست عريب 

– نرش بتاريخ ))/)/7)0).

))) ينظر: آثار نفسية خطرية تسببها الدراما املدبلجة-  هيثم االشقر- جريدة الراية – 5)/))/))0).

التي  االسالمية  املجتمعات  لطبيعة  خالفا  يترصفون  الشباب  تجعل  التي  االساسية  االسباب  احد  وذلك   (((

يعيشون فيها، ويظهر ذلك جلياً يف شكل مالبسهم وقصات شعرهم وسلوكهم العام.

نصف  أّن  إىل  وتشري  االنتحار،  حوادث  وراء  الرئيس  الدافع  يشكل  االكتئاب  إّن  الرسمية  األرقام  تقول   (((

املنتحرين سنوياً قصدوا مستشفيات األمراض العصبية والنفسية وعياداتها. ويقول املختصون يف علم النفس 

طريق  »االكتئاب  بعنوان  مقال  )ينظر:  االنتحار  محاويل  من   %  60 بنسبة  الدافع  تشكل  االضطرابات  تلك  إّن 

مسلسل )13 سببا( الذي يمّثل االنتحار محور قصته
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الثقايف  العامل  عن  االقتصادي  العامل  تأثري  يقل  ال  االقتصادي:  العامل   -2
يف تفيش حاالت االنتحار بني الشباب املسلم، فالرتدي املعييش والبطالة يجعل 

الشاب يف ضيق وحرج شديدين، ومع ضعف الوازع الديني فانه كثريا ما يكون سبباً 

أساسياً النتحاره.

البلدان  أن   (0(5 العام  يف  اجريت  العاملية  الصحة  ملنظمة  احصائية  وتؤكد 

وتشري  االنتحار)))،  حاالت  من   %78 بنحو  تستأثر  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 

دراسة سويسية أن البطالة مسؤولة عن انتحار 5) الف انسان سنويا عىل مستوى 

العامل وأن األزمات االقتصادية ترفع نسبة االنتحار بني العاطلني والفقراء كام ترفعها 

بني أرباب العمل متاماً))).

حاالت  من  كثري  ان  نجد  االقتصادي،  العامل  لتأثري  كأمنوذج  العراق  اخذنا  واذا 

االنتحار التي يتعرض الشباب لها تحدث يف املحافظات االكرث فقراً بشكل عام.

الدمناركيني إىل االنتحار« نرشته صحيفة العريب الجديد بتاريخ ))/)/6)0)).

))) ينظر: االنتحار – موقع منظمة الصحة العاملية- شهر آب 7)0). 

بتاريخ  نرش   – ايالف  صحيفة  الخطيب-  ماجد  سنوياً-  العامل  يف  اآلالف  انتحار  سبب  البطالة  ينظر:   (((

.(0(5/(/((

جدول يبني حاالت االنتحار يف العراق من )2003 - 2013( بحسب احصائية 
لوزارة الداخلية )املصدر: منشور دائرة البحوث ملجلس النواب العراقي بعنوان)انتشار االنتحار 

يف العراق اسبابه. مقرتحات/ نيسان 2014 (
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االحصاءات  بعض  ان  يقال  قد 

هنالك  ان  اذ  ذلك،  خالف  تسجل 

تجارية  أو  أو صناعية  سياحية  مدن 

خذ  االنتحار،  حاالت  فيها  تكرث 

محافظتي  تصدر  ذلك  عىل  مثاال 

بغداد وكربالء لعدد حاالت االنتحار 

العراق بحسب احصائية رسمية  يف 

للقضاء العراقي))).

وميكن االجابة عىل ذلك بأن كثرياً 

والصناعية  السياحية  املدن  من 

والتجارية تحتوي عىل طبقات كثرية 

نزحوا  الذين  املعدمني  االفراد  من 

القوت  عن  بحثا  الفقرية  مدنهم  من 

التي  التجمعات هي  اليومي، وهذه 

ويؤكد  االنتحار،  حاالت  فيها  تكرث 

استئناف  رئيس  اليه  اشار  ما  ذلك 

)محمد  القايض  كربالء  محافظة 

نفيه  معرض  يف  الحمزة(  عبد 

وجود ظاهرة االنتحار يف ما أسامه 

األصيل«  الكرباليئ  »املجتمع 

اجتامعية  نظر  وجهة  »من  قائال: 

الكرباليئ  املجتمع  تقسيم  ميكن 

األصيل  املجتمع  قسمني:  إىل 

))) ينظر: االنتحار ظاهرة تثري الرعب يف العراق 

وبغداد تتصدر القامئة- مصدر سابق.
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واملجتمع الوافد الذي زحف من مناطق مختلفة يف البالد بحثا عن العمل يف كربالء 

املدينة الدينية والتجارية«، ولفت إىل أن »أغلب حوادث االنتحار تنبثق من املجتمع 

األخري بسبب األوضاع السيئة التي يعيشها سكانه من تخلف وفقر وجهل وبطالة، 

إضافة إىل األعراف االجتامعية الضاغطة من املجتمعات التي انحدروا منها سواء 

عىل الرجال أو النساء، هذا ما يولّد حاالت االنتحار أما املجتمع الكرباليئ األصيل 

فتنعدم فيه هذه الحاالت))).

وعىل ذات الوترية يؤكد مسؤول منظمة اتحاد رجال كردستان )برهان فرج(: أن األزمة 

طائلة  عائالتهم ووقوعهم تحت  احتياجات  تأمني  الرجال عىل  قدرة  املالية وعدم 

الديون متثل أسبابا رئيسة إلقدام الرجال عىل االنتحار، وكانت العديد من مخيامت 

انتحار بني  العراق شهدت مؤخرا وقوع عدة حاالت  النازحني املنترشة يف مناطق 

واالغرتاب  والترشد  النزوح  ظروف  يف  النفسية  الضغوط  نتيجة  واألطفال  الشباب 

داخل الوطن))).

بسبب  الشاب  لها  يتعرض  التي  الشديدة  النفسية  الضغوط  ادراج  وميكن  هذا 

االمتحانات املدرسية ضمن العامل االقتصادي الذي يدفع اىل االنتحار، ألن احراز 

للحصول  الشاب  يسعى  التي  بالوظيفة  كبري  بشكل  ترتبط  باتت  العلمية  الدرجات 

عليها من اجل تأمني وضعه االقتصادي ومستقبله املعييش.

وكشاهد عىل هذا الحال ما اشار اليه عادل الدخييل رئيس خلية ازمة االنتحار يف 

مجلس محافظة ذي قار قائال: )تسجل نسب االنتحار بني الطلبة ارقاماً عالية وبخاصة 

بني طلبة البكالوريا الذين يعانون ضغوطا نفسية عالية())). 

االنتحار يف  اىل  الشاب  يدفع  الذي  االساس  السبب  ان  نقول:  تقدم  وخالصة ملا 

))) املصدر نفسه

))) املصدر نفسه.

املرشق  صحيفة   - ودوافعها(  قار  ذي  يف  االنتحار  حاالت  عدد  عن  الكشف  أسبابها  أبرز  )االمتحانات:   (((

االلكرتونية- نرش بتاريخ ))/7/8)0).
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اساسا  يتمثل  االسالمي  املجتمع 

نابع  شديد  نفيس  لضغط  بتعرضه 

من شعوره بالعوز أو االضطهاد.

االضطهاد  هذا  يكون  ان  وميكن   

اىل  الفتاة  تعرض  مثل  حقيقياً، 

الريفية،  الثقافة  تأثري  بسبب  اعتداء 

عوز  اىل  الشاب  تعرض  أو 

الذي  الفساد  بسبب  اقتصادي 

يحكم البالد، كام ميكن ان يكون 

من  ينبع  موهوماً  االضطهاد  هذا 

والنفسية  الفكرية  البنية  يف  خلل 

وتأثره  تربيته  لسوء  نتيجة  للشاب 

الناشئ  الثقايف  الغزو  بعوامل 

بوسائل  املُقنن  غري  احتكاكه  من 

االعالم واالتصاالت الحديثة.

أن  نذكر  أن  يفوتنا  ال  الختام  ويف 

غري  باتوا  اليوم  الشباب  بعض 

صعاب  مواجهة  عىل  قادرين 

الحياة ومشاكلها بسبب احتكاكهم 

بعكس  الرتفيه،  بوسائل  املستمر 

مصاعب  عركوا  الذين  الشباب 

الحياة حتى اعتادوها، لذا فان اتفه 

من  كثري  يواجهها  التي  املشاكل 

شباب اليوم – مثل حوادث الحب 
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الفاشلة او مجرد الشعور بقلة االهتامم- يدفعهم اىل االنتحار، وبخاصة ان مفهوم 

االنتحار صار رائجا بينهم بفعل وسائل الغزو الثقايف ووسائل التواصل االجتامعي، 

إذ تحول اىل مفردة ايجابية تعني الشجاعة وااليثار وخلود الذكر، يف حني ان الشاب 

يف السابق كان يتحاىش االنتحار ألنه نفسياً يعني الجنب ودينيا يعني االثم واجتامعيا 

يعني الفشل والهزمية.

من  نوع  اىل  الحسن(  عبد  محمد  )د.  االجتامعي  الباحث  اشار  الصدد  هذا  ويف 

»االنتحار  او  االيثار«  »انتحار  او  االيجايب«  »االنتحار  عليه  يطلق  الذي  االنتحار 

املقدس«، وهو عندما تقدم املرأة عىل االنتحار لحامية )شفها( من االنتهاك والتي 

ينظر لها املجتمع نظرة احرتام وتقدير... واوضح الباحث ان الشخص الذي لديه 

شديد  وضع  فاجأه  ما  إذا  لالنتحار  عرضة  اكرث  يكون  الذات  وحب  عالية  نرجسية 

القسوة غري قادر عىل تقبله، ويقول: ان املجتمع اعتاد عىل تصنيف املنتحرين اىل 

اما  انفسهن ملنع االعتداء عليهن،  اقدام نساء عىل قتل  »الشجعان« كام يتمثل يف 

االشخاص  خانة  يف  فيصنف  واجتامعية  وعاطفية  اقتصادية  ألسباب  ينتحر  الذي 

»االنهزاميني«))).

))) ينظر: )االنتحار يف العراق ظاهرة تصعب دراستها(- مصدر سابق.
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ثانيا: الشباب واهلجرة الطوعية
تعود اسباب هجرة الشباب املسلم طوعاً اىل عاملني رئيسني هام: العامل االقتصادي 

والعامل الثقايف، وعىل الرغم من أن العامل االمني ميثل سبباً مهامً للهجرة ولكننا 

لن نتناوله هنا باعتباره ميثل سبباً قسياً يدفع االنسان اىل الهجرة حفاظاً عىل الحياة، 

وبذلك ال ميثل مؤشاً دقيقاً عىل رغبة االنسان يف التخيل الطوعي عن بالده. 

للنزوح أيضاً، باعتبار أن فقدان  وقد يقال ان العامل االقتصادي مُيثل عامال قسياً 

فرص العمل يف البلد األم يدفع الشاب اىل النزوح اضطرارياً، ومع إقرارنا بصحة هذا 

القول إال أننا ال نوافق عليه بشكل مطلق، إذ تدل كثري من الحاالت عىل أن الشباب 

املسلم الذين نزحوا من بالدهم بسبب العامل االقتصادي كانوا يطمحون اىل تحقيق 

الرفاه املادي وليس مجرد تأمني لقمة العيش األساسية، وسنبني ذلك يف أثناء حديثنا 

عن العامل االقتصادي من هذا املبحث. 

العراقي يف سنة 5)0) أحد االمثلة املمتازة يف  النزوح الجامعي للشباب  وميثل 

مجال الهجرة الطوعية بناء عىل العاملني االقتصادي والثقايف، إذ بلغت رسعة وحجم 

اكرب  يشّكلون خامس  جعلهم  حداً  السنة  تلك  من  االول  الربع  الهجرة خالل  هذه 
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مجموعة سكانية طالبة للّجوء عاملياً، فقد ازداد عدد العراقيني الذين يطلبون اللجوء 

اىل اوروبا بنسبة 00)% مقارنة باملدة نفسها من العام)))))0).

وقد سجلت املفوضية السامية لألمم املتحدة يف العام 5)0) أكرث من 95) ألف 

طلب لجوء عراقي فضالً عن آالف العائالت التي هاجرت بطرق غري رسمية، وقد 

 9000 من  اكرث  وصل  وقد  عراقي،  مهاجر  مليون   (.( لوحدها  املانيا  استقبلت 

عراقي اىل اليونان يف املدة بني كانون الثاين ونهاية آب، علام النسبة األعىل من بني 

املتقدمني للجوء هي من الشباب إذ وصلت إىل ))% ))).

ورافق ذلك ارتفاع عدد الرحالت اىل تركيا خالل شهري آب وايلول للعام 5)0)، 

فمن )) رحلة يومياً يف حزيران اىل 5) رحلة من مطارات العراق كافة, وكل رحلة 

تضم نحو 80) شخصاً، وشهد مطار بغداد لوحده 6 رحالت يومية بواقع ) رحالت 

غالبية  وان  عراقية)))،  وأخرى  تركيتني  فضالً عن شكتني  العراقية  الجوية  للخطوط 

حاالت الهجرة هذه مل تكن ناشئة عن تهديدات أمنية كام سيتضح ذلك يف الحديث 

عن عوامل الهجرة الطوعية عىل النحو االيت:

1- العامل االقتصادي: متثل الظروف االقتصادية التي متر بها كثري من بالد 
املسلمني اهم سبب يدفع شبابها اىل النزوح، وبخاصة نحو البلدان الغربية نظرا ملا 

الشاب من تحسني  اقتصادي وفرص عمل متكن  البلدان من رفاه  تلك  يعرف عن 

وضعه املادي.

وتجسد موجة الهجرة العراقية يف العام 5)0) مثاالً دقيقاً لتأثري العامل االقتصادي 

الخدمية  تزامنا مع سخط شعبي من تدهور االوضاع  هذا، فقد بدأت هذه املوجة 

بتاريخ  نرش   – الزمان  صحيفة   – اوروبا  اىل  مضمونة  غري  هجرة  نحو  العراقيني  عبور  بوابة  أربيل  ينظر:   (((

.(0(5/8/((

))) العامل باألرقام: 5)0) عام الهجرة.. 6)0) عام العودة - زينب شاكر السامك - شبكة النبأ املعلوماتية - نرش 

بتاريخ 0)/6/5)0).

))) املصدر نفسه.
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الواسعة  الشعبية  املظاهرات  السخط يف  هذا  ذروة  للبالد، وتجسدت  واالقتصادية 

التي اندلعت بتاريخ )) متوز من العام 5)0) ))).

وقد ينسب بعضهم سبب هذه الهجرة اىل تدهور الوضع االمني للبالد بسبب غزو 

داعش يف حزيران من العام ))0)، ولكن هنالك مؤشات تؤكد عىل أن نسبة عالية 

من هؤالء املهاجرين هم من محافظات الوسط والجنوب حيث املناطق التي تعيش 

حالة من االستقرار االمني، وقد أكد نائب الربملان العراقي )عيل لفتة املرشدي( هذا 

االمر يف ترصيح له قائال: )ان اكرث املهاجرين هم من محافظات الفرات االوسط 

والجنوب، وان هجرتهم غالبا ما تكون طوعية وليست قسية بسبب استقرار األوضاع 

األمنية يف هذه املحافظات())).

علامً ان الهجرة من محافظات الوسط والجنوب العراقي لها تاريخ مل يسلط االعالم 

العراق  العام ))0) رصحت السفرية االسرتالية يف  الضوء عليه بشكل كاٍف، ففي 

»ليندل ساكس« يف بيان صحفي صدر عن مجلس محافظة ذي قار انه قد )دخل اكرث 

من ألف مهاجر عراقي إىل اسرتاليا خالل عام واحد، 0)% منهم من محافظة ذي قار 

و60% من محافظات الجنوب األخرى())).

العراقيني  املهاجرين  أكرث  ان  علموا  حينام  بالصدمة  العراقيون  يشعر  )مل  وعليه 

مدن  من  هم  أوروبا  عىل  تدفقوا  الذين  تركيا  او  مقدونيا  أو  البحر  عرب  الالشعيني 

التي  املزرية  االوضاع  بسبب  ببغداد،  الصدر  ومدينة  األوسط  والفرات  الجنوب 

الفقر اىل 0)% ال  ابناء هذه املدن حيث وصلت نسبة من هم تحت خط  يعيشها 

سيام ان البطالة اصبحت حالة عامة بني الشباب خاصة الذين يتخرجون من الكليات 

))) املوسوعة الحرة )ويكيبيديا(- االحتجاجات العراقية 5)0)-6)0).

))) ينظر: خرب نرشه موقع السومرية نيوز بتاريخ )/5/9)0) تحت عنوان )نائب: أكرث املهاجرين الشباب من 

الجنوب والفرات األوسط(.

))) خرب نرشته صحيفة املدى برس بتاريخ )/9/))0) بعنوان )اسرتاليا تشكو هجرة شباب ذي قار اليها بصورة 

غري شعية ومجلس املحافظة يحذر من عمليات التحايل(.
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الذين ال يجدون اي اهتامم حكومي بهم())).

الجدير ذكره أن الحاجة األقتصادية لدى كثري من الشباب املسلم الذين نزحوا من 

)تعليق  فقد نرش موقع  بالدهم مل تصل اىل مستوى االضطرار، وكمثال عىل ذلك 

الذين ميتلكون  العراقيني  من  الكثري  )ان  نتائجه:  ورد يف  للرأي  استطالعا  مستنري( 

مبغادرة  أيضا  يفكرون  ما  حد  إىل  آمنة  مناطق  يف  ويعيشون  جيدة  وظائف  بالفعل 

بالدهم من أجل حياة افضل، ويبدو أنهم يفكرون بذلك أوال وقبل كل يشء، حتى 

قبل التفكري بالحصول عىل وظيفة او منزل أو زواج()))، ويف احصاء نرشته شبكة النبأ 

املعلوماتية تبني بأن أكرث من نصف العراقيني املهاجرين اىل أوروبا كانوا موظفني 

قبل هجرتهم وبراتب يبلغ نحو 500 دوالر شهرياً ))).

هذا وإن تداول الهجرة يف مواقع التواصل االجتامعي بني الشباب عمل عىل خلق 

نوع من التحفيز لدى شباب آخرين مل يقدح يف ذهنهم ترك وطنهم لتحسني حالهم 

املعييش، فكثري من الشباب يتأثرون عادة مبواقف اقرانهم يف هذا الصدد، فيجدون 

ان خوضهم لغامر التجربة أفضل من الصرب عىل الحالة الراهنة يف بالدهم.

))) تقرير نرشته وكالة عراق برس بتاريخ 5/9/9)0) تحت عنوان )فقراء الوسط والجنوب عىل راس الفارين 

من العراق ..خرباء : ال جدوى من البقاء(.

))) نرش يف موقع )informed comment( تحت عنوان )فقدان األمل، الشباب العراقي تحولوا اىل مهاجرين 

غري شعيني إلنقاذ أنفسهم( نرش بتاريخ 5/8/7)0).

))) العامل باألرقام: 5)0) عام الهجرة.. 6)0) عام العودة – مصدر سابق.
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الثقافي: أشنا فيام سبق  2- العامل 
يعانون  املسلم  الشباب  من  كثريا  أن  اىل 

من إثارة مستمرة للغرائز نتيجة الحتكاكهم 

الثقايف للعوملة  الغزو  غري املُقنن بوسائل 

– وعىل رأسها وسائل االعالم املرئية- اىل 

بسبب  لديهم  الديني  الوازع  تراجع  جانب 

يتلقونه  الذي  الديني  والتعليم  الرتبية  سوء 

بطبيعة  تحتاج  اإلثارة  وهذه  الصغر،  منذ 

الحال اىل اشباعها، وعندما ال يجد الشاب بيئة اجتامعية تسمح له بهذا اللون من 

اإلشباع فانه سيعاين من كبت نفيس.

نحو  والنزوح  لتنفيسه،  طرق  عن  الدائم  للبحث  املرء  يدفع  النفيس  الكبت  وهذا   

املجتمعات الغربية احد الحلول املختارة لهذا الغرض، إذ ال ريب يف أن الشعارات 

الشباب  من  كثرياً  تجعل  لألفراد  الشخصية  الحرية  كفالة  حول  الغرب  يرفعها  التي 

املسلم تّواقون للهجرة نحوه، اذ يجدون فيه متنفساً مثالياً لتفريغ الكبت النفيس الذي 

يعانون منه يف مجتمعاتهم، ومع ظهور أي فرصة متكنهم من هذا االنتقال فانهم ال 

يرتددون يف السباحة نحو املجهول حتى لو كانوا ينعمون بحالة من االستقرار االمني 

واالقتصادي يف أوطانهم، لذا فان وسائل االعالم واالتصاالت الحديثة تلعب دوراً 

مهامً يف تأثري العامل الثقايف املشجع عىل الهجرة الطوعية. 

العامل  الغرب بسبب  الشباب املسلم اىل بالد  أن ظاهرة هجرة  تجدر االشارة اىل 

الثقايف غالبا ما ترافقها ردود فعل فكرية متس حتى العقيدة التي ترعرع عليها الشاب 

احد  املهجر  بالد  يف  املسيحية  الديانة  واعتناق  االسالم  ترك  وظاهرة  صغره،  يف 

االمثلة عىل ذلك))).

))) نرش موقع روسيا اليوم نقال عن صحيفة )داييل ميل( خربا جاء فيه: )قام مئات املهاجرين املسلمني يف 

أملانيا بتغيري دينهم واعتناق املسيحية من اجل تقوية حظوظهم يف الحصول عىل حق اللجوء يف أملانيا، فقد 

غري املئات من طالبي اللجوء -غالبيتم إيرانيون وأفغان- ديانتهم يف كنيسة ترينيتي اإلنجيلية يف ضواحي برلني 
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ويف الحالة العراقية نجد أن صفحات التواصل 

من  العديد  تضمنت  قد  )فيسبوك(  االجتامعي 

لسامحة  تروج  مقارنات  تعقد  التي  املنشورات 

حتى  املتديّن،  الرشق  وقسوة  الالديني  الغرب 

املرأة  )كتربج  معينة  باتت متتدح ظواهر غربية 

محمودة  سلوكيات  انها  عىل  الخمر(  وشب 

اىل جانب تعامل الغربيني مع البرش »بإنسانية«، 

الشعائر  )كأداء  معينة  اسالمية  ظواهر  وتذم 

من  سيئاً  وجهاً  تغطي  قشور  انها  عىل  الدينية( 

تعامل “املتدينني” مع االخرين بقسوة))). 

من  العراقيني  نزوح  أن  من  الرغم  عىل  هذا 

باتجاه محافظات  احتلتها داعش  التي  املناطق 

بأن  تثبت  قريبة  تجربة  كانت  والجنوب  الوسط 

النازحني  آوت  التي  األبرز  الجهات  هم  املتديّنيون  واالفراد  الدينية  املؤسسات 

وتعاملت معهم برحمة.    

من جانب آخر فإن االندفاع الذي كان يطغى عىل توّجهات الشباب العراقي باتجاه 

االنخراط يف صفوف الحشد الشعبي ودعم القوات االمنية ملجابهة غزو )داعش( 

قد خبا بريقه عىل صفحات التواصل االجتامعي وحّل محله تداول مسألة الهجرة، 

هذا عىل الرغم من تلميحات بعض الناشطني السياسيني واالعالميني بوجود مكيدة 

)...( ويقول القس )مارتنز( إنه يعلم أن البعض غري ديانته من أجل تحسني حظوظهم يف البقاء يف أملانيا، ولكنه 

ال يعترب ذلك مهام حيث أن الغالبية -حسب رأيه- تعتنق املسيحية عن قناعة، نظرا ألن 0)% فقط ممن تحولوا 

إىل الديانة املسيحية مل يعودوا إىل الكنيسة بعد التعميد( ينظر: ماذا وراء اعتناق مئات الالجئني املسلمني يف 

أملانيا للمسيحية – روسيا اليوم-  نرش بتاريخ 5/9/9)0).

))) كعينة عىل ما يرّوجه بعض الناشطني يف موقع التواصل االجتامعي )فيسبوك( حول هذا املوضوع، نرُشت 

صورة لنساء مسلامت يقفن يف طابور امام شباك يف احدى الضواحي االوربية وكتب تحت الصورة: )هنا فرنسا.. 

هذا الطابور امامكم هو للحصول عىل فلوس الضامن االجتامعي الذي يدفعه الكفرة لهم من الرضائب، اما لو 

كان الوضع معكوس فسيدفع الفرنسيون الجزية وهم صاغرون(.
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اللجوء  باب  فتح  طريق  عن  االمنية  والقوات  الحشد  مقاتيل  دعم  من  للتخفيف 

بتاريخ  املعلوماتية(  النبأ  )شبكة  اطلقته  للرأي  استطالع  ففي  االوربية،  الدول  اىل 

فامذا ستختار؟  العراقي  الشباب  من  كنت  اذا  اآليت:  بالسؤال  9)/5/8)0) متثل 

جاءت نسب التصويت كام يأيت: باملرتبة االوىل: »املشاركة يف املظاهرات« بنسبة 

)))%(، اما املرتبة الثانية جاءت لخيار الهجرة اىل خارج العراق بنسبة )0)%( بينام 

املرتبة الثالثة جاءت لخيار التطوع يف الحشد الشعبي بنسبة )9)%())).

تعد  العراقية  الحالة  فان  املسلم،  للشباب  الطوعية  الهجرة  من  الحد  صعيد  وعىل 

مثاال ممتازاً عىل هذا الصعيد ايضاً، فبعد تنامي ظاهرة هجرة الشباب الطوعية من 

 5 من  اقل  خالل  انكفأت  ما  رسعان   ،(0(5 العام  من  الثاين  النصف  يف  العراق 

اشهر فقط، وبالذات مع مطلع العام 6)0) الذي ميثل عام العودة بالنسبة للشباب 

املهاجرين، وهي حالة مثالية لدراسة هذا الرتاجع السيع وفرصة ممتازة للبحث عن 

عالج مشكلة هجرة الشباب الطوعية.

فقد سجلت االحصاءات أن اآلالف من املهاجرين العراقيني يودون العودة اىل العراق 

مع بدء العام 6)0) ال سيام يف دول االتحاد االوريب كالسويد واملانيا والدمنارك 

النمسا وفلّندا، وقد كشفت اجهزة الهجرة يف فلّندا وحدها عن رغبة 70% من طالبي 

اللجوء العراقيني يف العودة اىل بالدهم، وأن ما نسبته 80% من العراقيني يف املانيا 

تقدموا بطلبات عودة اىل العراق بعد وصولهم اىل اوروبا، وان 000) مهاجر عراقي 

يعودون للعراق من أملانيا كل شهر، ويف ترشين الثاين من العام 6)0) فقط عاد 

البلجيكية 500) الجئ  الحكومة  وقد ساعدت  بإرادتهم،  اوروبا  من  عراقيا   779

عراقي للعودة اىل العراق، باإلضافة اىل عودة 00) مهاجر عراقي من تركيا))). 

نحن نعتقد بأن العودة االرتدادية هذه تعد من اكرب االسباب التي حّدت من ظاهرة 

ببعض  تدفع  التي  األسباب  )ما هي  بتاريخ 5/9/6)0) تحت عنوان  املعلوماتية  النبأ  تقرير نرشته شبكة   (((

الشباب العراقي اىل الهجرة او التطوع بالحشد الشعبي او املشاركة باملظاهرات؟(.

))) العامل باألرقام: 5)0) عام الهجرة.. 6)0) عام العودة- مصدر سابق.
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هجرة الشباب اىل الخارج، وقد لعبت مواقع التواصل االجتامعي وموقع يوتيوب 

دورا أساسياً يف هذه القضية، اذ شاع فيها نقل فيديوهات شخصية لشباب مهاجرين 

التي  الصدمة  حالة  دقيق  بشكل  ويصفون  معاناتهم  من  كبريا  قدرا  فيها  يعرضون 

لهم  االقتصادي  الدعم  سوء  بسبب  الغربية  البلدان  يف  بالذل  وشعورهم  واجهوها 

وغياب العالقات االجتامعية التي يألفونها يف بالدهم، وكثري من املهاجرين كانوا 

العراقي عىل الوضع الغريب  الفيديوهات عن تفضيلهم للوضع  يفصحون يف تلك 

بكل عفوية ورصاحة.

وال ننَس أن الشباب العراقيني املناهضني للهجرة قد لعبوا دورا مهام يف الحد من 

وقد  مؤثر،  نشاط  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  لهم  كان  اذ  الطوعية،  الهجرة 

تضمنت منشوراتهم نعوتاً تصف من يخرج من بلده بالخيانة لرتكه يف تلك الحالة 

العصيبة حيث التهديد االمني الذي يشمل العراق كله بسبب غزو داعش للموصل 

وغريها من املحافظات.

ولكن يبقى السبب االساس يف خفوت حركة الهجرة هو االوضاع السيئة التي عاشها 

فالبلدان املستقبلة للمهاجرين مل تكن تستطيع  اكرث املهاجرين يف بالد املهجر، 

ان تستوعب االعداد الهائلة من النازحني اليها، فعمدت اىل وضعهم يف حالة من 

التقشف املعييش الصارم بحيث خيب آمال أغلب املهاجرين الطوعيني، علام ان 

بعضها كانت تشجع عىل عودة املهاجرين لبلدانهم كام فعلت أملانيا التي منحت 

العراق قرضاً بـ 500 مليون يورو إلعادة النازحني اىل مناطقهم))).

وعليه فان تأمني الوضع املايل للشباب هو الحل الجذري لقمع أزمة الهجرة الطوعية 

عىل صعيد العامل االقتصادي، أما عىل صعيد العامل الثقايف فمن الحلول الفاعلة 

اهتامم املؤسسات الثقافية باستغالل مواقع التواصل االجتامعي للتوجيه ضد خيار 

الرأي  تأثري ريادي يف مجال صناعة  النزوح وكشف مساوئه، ملا لهذه املواقع من 

العام، لتعمل عىل نبذ الهجرة الطوعية والتثقيف مبضارها بطريقة مدروسة.

))) العامل باألرقام: 5)0) عام الهجرة.. 6)0) عام العودة- مصدر سابق.
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ثالثًا: الشباب والطالق
يتعاطى املجتمع االسالمي مع مفردة الطالق بسلبية كبرية، نظرا للثقافة االسالمية التي 

تؤكد عىل ان الطالق هو »ابغض الحالل«، وترتتب تبعا لذلك تداعيات اجتامعية 

عىل املطلقني، منها تحايش التزوج باملطلق أو املطلقة إال وفق ظروف استثنائية، 

وذلك عىل عكس الدول الغربية التي تشيع فيها ظاهرة االنفصال بني الزوجني.

ولكن الالفت للنظر ان هذه املفردة - مع التعاطي السلبي الذي تواجهه من املجتمع- 

بها  قام  دراسة  تضمنت  وقد  االسالمية،  الدول  يف  آخر  بعد  يوما  تتفاقم  بدأت  قد 

الباحث الرتبوي واالجتامعي )عباس سبتي( احصائية يف ارتفاع ظاهرة الطالق يف 

الدول العربية جاء فيها ما يأيت: 

أوضحت دراسة يف اململكة العربية السعودية أجرتها وزارة التخطيط أن نسبة الطالق 

ارتفعت يف عام )00) عن األعوام السابقة بنسبة 0)%، كام أن 65% من حاالت 
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الزواج التي متت عن طريق طرف آخر أو ما يعرف بـ )الخاطبة( تنتهي هي األخرى 

الف عقد زواج ونحو ))  أكرث من 70  الطالق، وسجلت املحاكم واملآذين  إىل 

ألف طالق خالل عام )00)...

 ويف قطر أكدت دراسة تناولت ظاهرة الطالق يف املجتمع القطري أن نسبة الطالق 

بلغت )).8% عام 000)، يف حني أوضحت دراسة أخرى عام )00) وجود 9)) 

ترتكز يف  املطلقني 7)%  نسبة من  أكرب  وإن  مقابل 978 حالة زواج،  حالة طالق 

الفئة العمرية ما بني 5)-9) سنة، و9)% ترتكز يف فئة 0) -))سنة، أما أكرب نسبة 

إىل  باإلضافة  العمرية من 0)-)) سنة،  الفئة  فترتكز يف  املطلقات )).)%7  من 

وجود 7) حالة طالق يف الفئة العمرية 5)-9) عاماً، مام يعني أن أغلب املطلقني 

واملطلقات من الشباب.

فريد  الرازق  عبد  للباحث  ميدانية  دراسة  بينت  فقد  املتحدة  اإلمارات  دولة  أما يف 

أسبابه  املتحدة..  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الطالق  )ظاهرة  بعنوان  املاليك 

واتجاهاته..مخاطره وحلوله( أن 76% من املطلقات مل تتجاوز أعامرهن 9) عاماً، 

)محكمة  إحصائيات  وكشفت  العمر،  متوسطات  من  غالبيتهن  أن  عىل  يدل  وهذا 

عام  من  سبتمرب  وحتى شهر  يناير  شهر  مطلع  منذ  أنه  االبتدائية(  الرشعية  ظبي  أبو 

يقارب 5))  ما  وقابلها  ومواطنة  مواطن  زواج  عقد  تسجيل 6)6  تم  فقط   (00(

حالة طالق إشهاد وإثبات ملواطنني من مواطنات... وذكرت دراسة أخرى صدرت 

عن )مركز الدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية يف أبو ظبي( أن أغلبية املطلقات وتبلغ 

نسبتهن 76% مازلن شابات عند الطالق ال تتجاوز أعامرهن 9) عاماً وأن 9)% من 

املطلقات كّن صغريات السن، وأوضحت الدراسة أن 58% من املطلقات ال تستمر 

حياتهن الزوجية أكرث من مثاين سنوات، بينام مل تستمر ))% من املطلقات سوى 

الذي  اإلمارات  مجتمع  أن  يعني  وهذا  الزوجية،  حياة  سنوات يف  إىل خمس  سنة 

يواجه مشكالت عنوسة يضيف إىل مشكالته االجتامعية عبئاً ضخامً اسمه الطالق.
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بلغ  الكويت  يف  املتزوجني  إجاميل  أن  إحصايئ  تقرير  أظهر  الكويت  دولة  ويف 

الخاص  التقرير  وقال   ،(00( عام  يف  ومتزوجة  متزوج  ألف   976 من  يقرب  ما 

باملجموعة اإلحصائية السنوية الذي أصدره قطاع اإلحصاء واملعلومات يف وزارة 

التخطيط: إن إجاميل عدد املطلقني يف الكويت حتى العام املذكور بلغ ما يقرب 

من 6) ألف حالة طالق، وأضاف التقرير أن إجاميل الذكور الكويتيني املطلقني بلغ 

أكرث من سبعة آالف، فيام بلغ إجاميل اإلناث الكويتيات املطلقات حوايل  تقريباً 

7) ألف حالة، وتشري إحصاءات أخرى نرشتها إدارة التوثيقات الرشعية بوزارة العدل 

يف الكويت إىل أن نسبة الطالق بلغت 0)% خالل النصف األول من عام )00).

أما يف مملكة البحرين فقد ارتفعت نسبة املطلقات يف البحرين مع نهاية عام )00) 

لتصل إىل 0)% مقابل 5)% يف عام )99)، وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد حاالت 

الطالق بني املواطنني البحرينيني وصل إىل )))5 حالة يف العام نفسه))).

))) ينظر: دراسة تحليل أسباب ظاهرة الطالق- عباس سبتي- مركز املنشاوي للدراسات والبحوث- نرش بتاريخ 

.(0((/8/(

بلغ  الكويت  يف  املتزوجني  إجاميل  أن  إحصايئ  تقرير  أظهر  الكويت  دولة  ويف 
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يف  الزواج  حاالت  مجموع  من   %( من  الطالق  حاالت  نسبة  ارتفعت  لبنان  ويف 

نصفها حصل  الحارض  الوقت  0) % يف   - نحو 5)  إىل  املايض  القرن  تسعينات 

يف السنة األوىل من الزواج؛ ففي عام 007) سّجلت املحاكم املسيحيّة والسّنية 

5859 عقد طالق مقابل 5796) عقد زواج منها ))5 معاملة طالق و0)6 معاملة 

الرئيسة يف  السّنية يف بريوت، أما املحكمة الجعفريّة  زواج يف املحكمة الرشعيّة 

بريوت فقد سجلت 99) عقد طالق مقابل 89)) معاملة زواج، ويف العام 0)0) 

املصدر: صحيفة القبس الكويتية

املصدر: صحيفة القبس الكويتية
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سّجلت املحاكم املسيحيّة والسّنية 758)) عقد زواج مقابل 5897 عقد طالق، 

الطوائف  مجموع  لدى  حالة   7(80 الطالق  عقود  أرقام  بلغت   (0(( العام  ويف 

يف لبنان، يف حني سّجلت املحاكم املسيحيّة واإلسالميّة 7)7)) عقد زواج يف 

العام نفسه، وقد سّجلت املحكمة الجعفريّة يف النبطيّة وقضائها لوحدها نسبة طالق 

وصلت إىل 5)%))). 

أما يف العراق فطبقاً إلحصاءات دورية رسمية فإن مجموع حاالت الطالق وصل إىل 

)6.78)5 حالة خالل األعوام من )00)-))0)، يف حني كان مجموع حاالت 

الزواج )88.))6.) خالل هذه املدة، ما يعني أن حوايل0)% من هذه الزيجات 

انتهت بالطالق، وتُظهر اإلحصاءات أن حاالت الطالق تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ 

نسبة  أدىن  عام )00)  بينام سّجل  حالة،  بواقع 5)59.5  عام ))0)  ذروتها يف 

خالل العقد املايض بواقع 8.690) حالة طالق، وفيام سّجل العام )00) نفسه 

أعىل نسب الزواج مبعدل )55.)6)، شهد العام 007) أدىن نسب الزواج بواقع 

))).7)) حالة))). 

املجتمعات  يف  الطالق  ظاهرة  ازدياد  معدل  فان  املتقدمة،  لإلحصاءات  ووفقا 

االسالمية قد ارتفع اجامالً مع مطلع القرن الواحد والعرشين، وتحديداً بالتزامن مع 

توغل جذور العوملة يف نسيج املجتمعات االسالمية بفعل انتشار وسائل االعالم 

العنكبوتية)االنرتنت(،  والشبكة  الفضايئ)الستاليت(  كالبث  الحديثة  واالتصاالت 

بظاهرة  الطالق  نسبة حاالت  زيادة  اسباب  ربط  اىل  الباحثني  بعض  دفع  ما  وذلك 

الغزو الثقايف للعوائل املسلمة بفعل توفر وسائل االعالم واالتصاالت الحديثة تلك.

ولكن وفقا ملتابعني وباحثني آخرين، فإن قسام كبرياً من اسباب ارتفاع نسبة الطالق 

يعود اىل الوضع االقتصادي املرتدي الذي تعيشه تلك املجتمعات، كالفقر والبطالة 

))) ينظر: الطالق بني الرجل واملرأة يشهد منوًّا متزايًدا يف العامل- جان م صدقه- صحيفة النهار- نرش بتاريخ 

.(0(5/(0/(7

))) ينظر: ارتفاع حاالت الطالق يف العراق معظمها بطلب الزوجات – د. اسامة مهدي- صحيفة ايالف- نرش 

بتاريخ )/5/5)0).
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الدخل  يف  الفاحش  الطبقي  والفرق 

االقتصادي بني االفراد.

املوجبة  االسباب  غرار  وعىل  لذلك، 

النتشار ظاهرة االنتحار والهجرة الطوعية، 

زيادة  عىل  تساعد  التي  العوامل  اهم  فان 

حاالت الطالق يف املجتمعات االسالمية 

العامل  هام:  اساسيني  عاملني  اىل  تعود 

أكد  لذا  االقتصادي)))،  والعامل  الثقايف 

عىل  اإلبراهيمي(  )سعد  العراقي  القايض 

اىل  تعود  الطالق  أسباب  من   %50 أن 

التدخالت  إىل  إضافة  االقتصادية،  الحالة 

ترتكه  وما  الرشيكني  ذوي  من  االجتامعية 

من آثار سلبية عىل الحياة الزوجية، وأخرى 

تفاوت  وهو  الثقايف  بالجانب  تتعلق 

الرشيكني  بني  والثقايف  العلمي  املستوى 

الذي يؤدي إىل عدم التفاهم واالنسجام))).

عبد  الشيخ  العراق  يف  املرجعية  ممثل  ارجع   (((

يف  الطالق  حاالت  انتشار  اسباب  الكرباليئ  املهدي 

يتعلق  الديني واالجتامعي مبا  الوعي  البالد اىل ضعف 

بالحقوق والواجبات بني أفراد األرسة، مشريا اىل خطورة 

بدل  االجتامعي  التواصل  لوسائل  اليسء  االستخدام 

واألخطر  واالجتامعي،  العلمي  املجال  يف  توظيفها 

األفالم  لبعض  األزواج  من  العديد  انجذاب  ذلك  من 

واستبدالها  عادتنا  يخالف  ملا  تروج  التي  واملسلسالت 

بأخرى بعيدة عن جوهر ديننا، مشريا اىل أن ظاهرة البطالة 

تحذر  املرجعية  )ينظر:  الطالق  تزايد  أيضا يف  تأثري  لها 

من اتساع حاالت الطالق يف العراق- موقع راديو املربد- 

نرش بتاريخ )/))/6)0).

))) ينظر: ارتفاع حاالت الطالق يف العراق معظمها 

بطلب الزوجات - مصدر سابق.
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وفيام يأيت موجز حول طبيعة تأثري العاملني 

االساسيني النتشار الطالق:

الغزو  ميثل  الثقافي:  العامل   -1
ظاهرة  ازدياد  يف  االبرز  السبب  الثقايف 

االسالمية،  املجتمعات  يف  الطالق 

االعالم  وسائل  تقوم  العوملة  عرص  ففي 

ثقافة  تشكيل  بإعادة  الحديثة  واالتصاالت 

اسس  ضوء  عىل  االسالمي  املجتمع 

غربية، فأخذت تسود ظواهر مجتمعية باتت 

بناء األرسة املسلمة،  تضعف من متاسك 

الوظائف  يف  املرأة  انخراط  ثقافة  مثل 

يف  وصالبة  مالياً  استقالال  مينحها  الذي 

عن  لالنفصال  متيل  يجعلها  الشخصية 

الخالف  امارات  ظهور  مبجرد  الزوج 

العائيل، فضال عن انتشار املواقع االباحية 

االجتامعي  التواصل  وسائل  واستخدام 

بشكل يسء، بحيث يدفع الشاب للبحث 

اطار  خارج  غريزته  إلشباع  وسائل  عن 

الزواج، وكل ذلك يؤدي بطبيعة الحال اىل 

اضعاف اوارص العالقة الزوجية وصوال اىل 

الطالق.

االنفتاح  )إن  داود(:  )منال  الكاتبة  تقول   

املجتمعي عىل العامل عرب وسائل االعالم 

القطة  وصحون  انرتنت  من  واملعلوماتية 
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ساهم كثرياً يف إشاعة منط ثقافة غربية غريبة عىل املجتمع العراقي، ما جعل حالة 

الطالق مقبولة نسبيا لدى الفتاة والشاب، فاألوىل اخذت تسعى إىل أن تكون أكرث 

استقاللية عن الرجل، والثاين اصبح يحبذ اقامة  عالقات عاطفية متعددة مع أكرث من 

فتاة بعيدا عن بيته وزوجته ما يؤدي اىل فشل العالقة الزوجية بينهام())).

نظرة  تشويه  يف  مهام  دوراً  الغريب  النمط  ذات  واملسلسالت  االفالم  وتلعب  هذا 

الشاب او الشابة اىل الطبيعة الحقيقية لعالقة الزواج، إذ ان من شأن هذه املسلسالت 

أن ترفع من مستوى التوقعات العاطفية اىل مديات خيالية يف نظر الشباب تجعلهم 

يطمحون بتأسيس حياة زوجية مثالية، وعندما ال يجدون لها واقعا رسعان ما ينفرون 

منها.

يقول الباحث النفيس )د. خالد املهندي(: ان هذه املسلسالت من خالل ما تعرضه 

من مشاهد عاطفية مبالغ فيها تؤثر عىل سيكولوجية ومنط سلوك مجتمعنا العريب 

واإلسالمي، وذلك التأثري يؤدي إىل انجراف عاطفي مبالغ فيه أو غري مربر، وهو ما 

يولد نوعا من االسرتاتيجية الخاطئة يف تركيبة النفس البرشية ويف سلوك الفرد.

املسلسالت  تلك  تتضمنها  التي  السلبية  األفكار  ضمن  من  أن  املهندي:  وأضاف 

الحقيقة والواقع، ما يؤدي إىل خلق حالة السخط  الحياة بشكل مغاير عن  تصوير 

واالنجراف  والحقيقة،  التخيل  بني  األحيان  بعض  يف  املقارنة  نتيجة  الرضا  وعدم 

للعيش يف واقع افرتايض يستمد قيمه وتفاصيله من الدراما، مؤكدا أن من أساسيات 

عقبات  أو  مشاكل  بدون  حياة  توجد  ال  أنه  الفرد  إقناع  هو  النفيس  العالج  برامج 

ورصاعات، وأن تلك الحياة املثالية ال توجد عىل أرض الواقع.

املسلسالت  تلك  تبثها  التي  والعواطف  املشاعر  كمية  أن  إىل  املهندي  وأشار 

أحدثت خلال يف الرتكيبة األرسية ملجتمعنا، فأصبحت كل امرأة تنتظر من زوجها أن 

))) اسباب تزايد حاالت الطالق يف املجتمع العراقي- منال داود – صحيفة الصباح – نرش بتاريخ 

.(0((/((/(7
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يكون مثل »مهند« بطل الدراما الرتكية، ومن هنا يحدث الرصاع بني الرجل واملرأة، 

التي قد تؤدي للطالق  التعايش يف الواقع والخيال، ومن ثم تحدث املشاكل  بني 

الوجداين أو الطالق الفعيل يف بعض األحيان))).

ومام يعزز من تأثري الغزو الثقايف يف هذا املجال هو تقصري املؤسسات الحكومية 

والخاصة يف القيام بواجبها الكامل للحد من هذه الظاهرة، فالتوعية الثقافية يف هذا 

لها دور كبري يف  الزوجني  ازمات  الباحث االجتامعي لحل  تفعيل دور  الصدد مع 

الحد من متدد املشكلة.

سلبية  آثارا  املدروسة  غري  العوملة  )أفرزت  دريدي())):  بن  )فوزي  الدكتور  يقول 

عىل املجتمعات  العربية من خالل تفكك الروابط األرسية والتضامنية االجتامعية 

املختلفة، فكانت مناذج الحرية االقتصادية االجتامعية والثقافية عىل النمط الغريب 

إحدى أهم عوامل ازدياد حاالت الطالق يف املجتمعات العربية، فالنموذج الغريب 

الحرية  عن  سابقة  الفردية  الحرية  أن  كام  الزواج،  ملؤسسة  كبرية  أهمية  يعري  ال 

االجتامعية، فيصبح إذ ذاك الحديث عن الزواج أو الطالق - أو حتى العنوسة- أمرا 

والطالق يف  فالزواج  الغربية،  االجتامعية  املؤسسات  داخل  مهمة  مكانة  يحتل  ال 

التي  الفردية  الحريات  من  يعتربان  املثال  سبيل  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 

املركزية  الدولة  دور  فإن  وهكذا   ،(776 يف  االستقالل  إعالن  ضمن  متأسست 

يصبح جد هاميش، يف املقابل توجد مجموعة من املؤسسات الخاصة والفاعلني 

األرسة  دعم  عىل  مقترصا  هدفها  يكون  طبية،  خارج  قطاعات  من  االجتامعيني 

األمريكية املتوسطة التي تتعرض للطالق.

هذا النموذج أثّر يف الشباب العريب بحيث أصبح يعترب أن املعايري الثقافية الغربية 

كاملة غري قابلة لالنفصال، وبالتايل نقد أو محاولة للفصل بني املرجعيات الدينية 

األخالقية واالجتامعية العربية وتلك الوافدة من الغرب، كام أن عدم وضوح وعدم 

))) آثار نفسية خطرية تسببها الدراما املدبلجة – صحيفة الراية القطرية- نرش بتاريخ 5)/))/))0).

))) مدير مخرب الشباب واملشكالت االجتامعية يف الجزائر.
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فعالية النامذج املحلية الخاصة أدى إىل ابتعاد 

يتقمص  ليجد نفسه  الشباب عنها شيئا فشيئا 

األطر الوافدة بشكل كامل، إنها مشكلة هوية 

الذي  التجديد  وعدم  العربية  املجتمعات 

هذه  مجتمعة،  العربية  املؤسسات  أصاب 

العريب  الفرد  هوية  عىل  انعكست  املشكلة 

فأصبحت الدائرة إذ ذاك مغلقة())).

يف  الخاصة  املؤسسات  بعض  إن  بل 

صب  عىل  تعمل  االسالمية  املجتمعات 

وكمثال  املجال،  هذا  يف  النار  عىل  الزيت 

فتئت تزرع بذور  ما  التي  العراقية  عىل ذلك دور بعض منظامت املجتمع املدين 

الدفاع عن حقوق املرأة، وقد اشار اىل ذلك الخبري  العوائل بحجة  الشقاق داخل 

تتقاىض  التي  املدين  املجتمع  منظامت  )تتحمل  قائال:  حرب(  )طارق  القانوين 

أمواالً من الواليات املتحدة األمريكية والتي انترشت خالل األعوام املاضية مسؤولية 

ارتفاع نسبة الطالق، حيث تعمد املسؤوالت والعامالت يف تلك املنظامت عىل 

إقامة مؤمترات ال عد لها، وهي مبجملها مؤمترات تحرض املرأة عىل إتباع النمط 

األمرييك يف التعامل، وتعترب تلك املنظامت أن أي كلمة يقولها الزوج لزوجته تعترب 

مدركات  غري  وغريها  )سيداو(  اتفاقيات  بتطبيق  املنظامت  وتطالب  بالغة،  إساءة 

لخصوصية وتفرد املجتمع العراقي.

مفهوم  تكريس  إىل  املدين  املجتمع  منظامت  مسؤوالت  تعمد  ال  ملاذا  وأردف: 

قدسية الزواج بدال من التطبيل والتزمري ألفكار أمريكية ال تصلح يف مجتمعاتنا العربية 

والعراقية عىل وجه التحديد؟())).

)1)   ينظر: واقع وآثار الطالق يف الوطن العريب- د. فوزي بن دريدي- مركز اسبار للدراسات والبحوث واالعالم- 

نرش بتاريخ 1/3/2016. 

))) حاالت الطالق يف العراق يف إزدياد مضطرد- صباح الخفاجي- صحيفة ايالف- نرش بتاريخ ))/0/5)0).

املصدر: صحيفة القبس الكويتية
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هذا ويتضمن العامل الثقايف الذي يزيد من ظاهرة الطالق بني الشباب أعرافاً محلية 

قدمية مل يتم معالجتها داخل املجتمعات االسالمية بشكل فاعل، فقد )يكون سبب 

التي تجرب  القوية  القرابة  اوارص  بسبب  او  االهل  بناء عىل رغبة  الزواج  الطالق هو 

منه، وهذا يحدث خصوصا يف  رغبة  قريباته دومنا  احدى  الزواج من  الرجل عىل 

و009)   (00( األعوام  وبني  العشائري،  الطابع  عليها  يغلب  التي  املحافظات 

اسباب  بني  مكانها  العراقيني  بني  طائفية  ألسباب  القسي  الطالق  ظاهرة  وجدت 

الطالق االخرى، ويحتل العنف البدين او النفيس  الذي قد تتعرض له الزوجة عىل 

يد زوجها مركزا مهام بني اسباب انتشار ظاهرة الطالق يف مجتمعنا أن تعرّض الفتيات 

للعنف يعّد سببًا يف انتشار حاالت الطالق، كام إن تدخالت األهل تساهم يف بعض 

األحيان يف زيادة فرصة حصول الطالق())).

))) اسباب تزايد حاالت الطالق يف املجتمع العراقي- مصدر سابق.

هذا ويتضمن العامل الثقايف الذي يزيد من ظاهرة الطالق بني الشباب أعرافاً محلية 
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الظاهرة  هذه  من  للحد  وضعها  ينبغي  التي  الحلول  أهم  أحد  فان  حال  كل  وعىل 

رفع مستوى الوعي الثقايف لدى الشباب املقبلني عىل الزواج وإلفات نظرهم اىل 

ومسؤوليات،  حقوق  من  عليها  يرتتب  وما  املهمة  االجتامعية  العالقة  هذه  طبيعة 

يف  تسترشي  باتت  التي  والفردانية  الرنجسية  روح  عىل  القضاء  ذلك  من  واالهم 

اىل  االستهالك  ثقافة  تؤدي  إذ  للعوملة،  الثقايف  الغزو  بفعل  املجتمع  افراد  نفوس 

طغيان النزعة املادية وتقدميها عىل كل يشء آخر، بحيث تؤثر حتى عىل تشخيص 

األولويات، وهذا ما نجده واضحا اليوم )عند اختيار الزوج او الزوجة، حيث طغت 

النظرة املادية بشكل ملفت للنظر، فرتى أهل املرأة املخطوبة يسألون عن الوضع 

وعائلته  شخصه  عن  السؤال  قبل  الخاطب  للرجل  الشخصية  واملمتلكات  املايل 

وواعزهم الديني واألخالقي، بل املهم عندهم أن تكون الزوجة مرفهة بعد الزواج 

دون االهتامم مبدى الرتابط واالنسجام االرسي بني الزوجني، وبالتايل رمبا يوجد 

الصدمة للجميع  الزواج وتحدث حينها  بعد  الرتابط ولن يكتشف اال  ما يعكر هذا 

والخارسان الوحيدان يف ذلك هام الزوجان واوالدهام ان وجدوا حينام تنتهي حكاية 

الزواج بخامتة الطالق املأساوية())).

حاالت  الرتفاع  املُسبب  االقتصادي  العامل  يتمثل  االقتصادي:  العامل   -2
الطالق بني الشباب بالفقر والعوز، إذ يدفع الشاب اىل التخيل عن مسؤوليات العائلة 

بالهروب منها واللجوء اىل الطالق، ويف هذا الصدد يقول الخبري االقتصادي )يحيى 

النارص( يف معرض حديثه عن ظاهرة الطالق يف العراق إن )أهم أسباب ظاهرة الطالق 

داخل املجتمع العراقي تعود إىل العوامل االقتصادية بالدرجة األساس، مشرياً إىل 

أن »طبيعة املتغريات التي طرأت عىل املجتمع بعد أحداث )00)، فرضت عىل 

الفرد العراقي االنتقال خالل فرتة وجيزة جداً بني بيئتني مختلفتني متاماً، وأعني من 

مجتمع منغلق عىل نفسه إىل مجتمع منفتح بشكل كامل، هذا االنتقال أفقده طبقة 

فطغت  للمجتمعات،  األساس  العمود  تعد  التي  الوسطى  الطبقة  وهي  جّداً،  مهمة 

))) ارتفاع عدد حاالت الطالق.. االسباب واملعالجات )دراسة مخترصة(- اسعد كامل الشبيل- موقع كتابات- 

نرش بتاريخ ))/)/6)0).
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طبقتان عىل املشهد العراقي 

أال وهي طبقة الغنى الفاحش 

املدقع،  الفقر  وطبقة 

وطافت عىل السطح أمراض 

كالبطالة  جديدة  مجتمعية 

املتحدة  األمم  قدرتها  التي 

بأكرث  التخطيط  ووزارة 

 ،(0(( عام  يف   %5( من 

ارتفع  الذي  الفقر  وكذلك 

ألكرث من ))%، ناهيك عام 

وعدم  االقتتال  حالة  انتجته 

وجود  من  األمني  االستقرار 

مليون   (.6 من  يقرب  ما 

يقرب من خمسة  وما  أرملة، 

ظاهرة  وانتشار  يتيم،  ماليني 

كاهل  تثقل  التي  املشاكل  هذه  ووسط  املجتمعي،  والعنف  املخدرات  تعاطي 

الشباب الذين ال يستطيعون تحملها أو حلّها للحفاظ عىل أرسهم، نجدهم يلجؤون 

إىل الهروب من الواقع، باإلضافة إىل حالة الفساد التي تسود املجتمع، ويشجعها 

والتفكك  الفساد  إىل  تدعو  التي  القنوات  غريبة عن مجتمعنا وكرثة  عادات  انتشار 

األرسي وجنوح الشباب واملراهقني وقلة الوازع الديني())).

بزيادة  العامل االقتصادي  أثر يف  الثقايف من  العامل  وعىل هذا األساس وال يخلو 

تأثريه يف ارتفاع حاالت الطالق، فالرتبية التي ينشأ عليها الشاب أو الشابة تفقدهام 

االحساس بتحمل املسؤولية أو تنايس األولويات.

بتاريخ  نرش  الجديد-  العريب  صحيفة   – الباسل  ميمونة   – العراق(  يف  الطالق  حاالت  )ارتفاع  ينظر:   (((

.(0(5/(/(
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اليوم  املسلم  الشباب  بني  الطالق  ظاهرة  تفاقم  من  الحد  ان  عىل  نؤكد  وختاماً 

املرجعية  ممثل  عليه  أكد  ما  عينه  وهذا  استثناء،  دون  من  الجميع  عاتق  عىل  تقع 

الدينية الشيخ الكرباليئ حني قال: )إذا كانت املؤسسات الحكومية غري قادرة فإن 

املسؤولية الدينية واإلنسانية تحتّم عىل الخطباء واآلباء واألمهات وإدارات املدارس 

هذه  دائرة  لتضييق  مناسبة  خطط  لوضع  مسؤولياتها  بأداء  تنهض  أن  والجامعات 

الظاهرة وعدم السامح بتصاعدها ودراسة أسباب بروزها())). 

))) املرجعية تحذر من اتساع حاالت الطالق يف العراق- مصدر سابق.
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رابعا: الشباب والتحرش اجلنسي:
خالفا  األنثى  تجاه  الذكوري  الجنيس  االعتداء  من  نوع  هو  هنا:  بالتحرش  نقصد 

لرغبتها؛ ال يصل اىل حد االغتصاب ويقع خارج نطاق العالقة الزوجية.

سلوكا  باعتباره  بتأٍن،  وقراءته  قليال  عنده  الوقوف  التحرش  يستحق  املعنى  وبهذا 

اللفظي أو الجسدي  التسبب باألذى  ال يحقق غالبا فائدة حقيقية للمتحرّش سوى 

للضحية، وعىل هذا االساس ميكن اعتبار التحرش نتيجة ملشاكل نفسية يعاين منها 

هذا  أسباب  االقرب ملعرفة  الوسيلة  هو  النفيس  التفسري  يكون  وبذلك  املتحرش، 

اللون من السلوك.  

هو  ما  بقدر  جنسية  قضية  ليس  الجنيس  )التحرش  الغريب:  اقبال  الباحثة  تقول 

الجنيس بني املرأة والرجل  أو  الطبقي  للتفاوت  انعكاس  فهو  قضية سلطة ونفوذ، 

بني  املوظف واملسؤول،  بني  العمل،  العامل ورب  بني  املتكافئة  وللعالقات غري 
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التلميذ واملعلم، بني الطفل والكهل، إّن البرش أثناء اإلنتاج االجتامعي ملعيشتهم 

عالقات  وتطابق  إرادتهم،  عن  مستقلّة  رضورية  معيّنة  عالقات  بينهم  فيام  يقيمون 

اإلنتاج التفاضلية السائدة. 

ويف هذا الصدد تظهر لغة األرقام أن العامالت املنزليات هن من أكرث الفئات التي 

يف  متثل  املنزلية  فالعاملة  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الجنسية  للتحرشات  تتعرض 

املخيال الجمعي منوذج املرأة الفريسة وخادمة الشهوة الجامعية، وهي تعيد إنتاج 

الصورة القروسطية ملِلْك اليمني واألمة املستباحة شعاً دون زواج...

العامالت واملوظفات إىل  تتعرض  ويف ظل عالقات شغل سلطوية وغري متكافئة 

املساومة الجنسية عندما يصبح عرض العمل أو شوط العمل أو الرتقية أو إعادة 

غري  الجنسية  لإليحاءات  الشخص  بقبول  رهيناً  الوظيفة  استمرارية  أو  التوظيف 

املرغوبة أو مبدى احتامله لها.

وتوصلت نتائج الدراسة التي أنجزتها املنظمة التونسية ملناهضة العنف ضد املرأة 

والتي شملت عينة تتكون من 5000 امرأة ميثلن مختلف فئات املجتمع محجبات 

واملعنوي  الجسدي  للعنف  تعرضن  التونسيات  النساء  من  أن %67  إىل  وسافرات 

والجنيس خالل عامي ))0) و))0) وتؤكد الدراسة أن استفحال البطالة والفقر 

والشعور بالحرمان إضافة إىل انسداد اآلفاق أججت حالة من الضغط النفيس عىل 

األفراد وحولتهم إىل شخصيات عدوانية تستبطن استعدادا ملامرسة العنف املجاين.

فالعامل يعيش عملية استنزاف للجسد لصالح رب العمل وعملية استنزاف للوجدان 

نتيجة لإلحساس باالستغالل دون القدرة عىل الرد و العاطل عن العمل يفتقر إىل 

هوية اجتامعية مع شعور ساحق بالعجز و احتقار الذات والكل يتحولون إىل قنابل 

موقوتة جراء البؤس الجنيس و الحرمان العاطفي ويلجؤون إىل التحرش الجنيس 

لتفريغ جزء من هذه املعاناة.

57
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



الضعفاء، والذكور ضد  فالتحرش سلوك عنرصي غري شعي ميارسه األقوياء ضد 

اإلناث، والرؤساء ضد املرؤوسني، والكبار ضد األطفال أو القارصات، والبرش ضد 

الحيوانات يف بعض الحاالت...

أما عىل املستوى النفيس فيكشف التحرش الجنيس عن شخصية هّشة و صبيانية 

وأمام  النفس  أمام  الذات  لتأكيد  املرأة  تشييء  إىل  تحتاج  اآلخر،  برغبة  تعرتف  ال 

اآلخرين عاجزة عن إقامة عالقات صحية وندية مع املرأة، وغالبا ما يكون املنحرف 

أسري رغبة السيطرة ومتعة التحكم يف الطرف اآلخر ومحاولة تطويعه وإخضاع إرادته، 

فاملتحرش الجنيس ميكن أن يكون إنسانا خجوال ومنطويا عىل نفسه وينتهز الزحام 

والذوبان ضمن الحشد إلثبات هيمنته وفحولته عىل الجنس األضعف وهو يستمتع 

بنظرات االستغراب والقرف من طرف ضحيته())).

الحوار  موقع  الغريب-  اقبال  نفوذ(-  و  سلطة  مسالة  هو  بل  جنسية  قضية  ليس  الجنيس  )التحرش  ينظر:   (((

املتمدن- نرش بتاريخ ))/)/))0).

وفق إحصائيات 199٨، يتم االعتداء على شخص ما جنسياً يف الواليات املتحدة كّل 
RAINN 9٨ثانية- املصدر الشبكة الوطنية ملكافحة االغتصاب
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خالل  للنظر  ملفت  بشكل  االسالمية  املجتمعات  يف  التحرش  نسبة  ارتفعت  وقد 

العقود االخرية، ويف نظرة عامة حول اآلراء التي تناولت اسباب ارتفاع هذه النسبة، 

وجدنا أن هنالك اتجاهان سائدان لتفسري ذلك:

 االتجاه االول: يحّمل الدين االسالمي املسؤولية يف انتشار التحرش، بدعوى انه 

لهذه  الشاب  يدفع  جنسياً  كبتاً  يسبب  فإنه  ثم  ومن  الجنسني،  بني  االختالط  مينع 

املامرسة.  

   االتجاه الثاين: يحّمل الغزو الثقايف الغريب املسؤولية الكاملة، بدعوى أنه يحفز 

املشاعر الجنسية لدى الشاب عن طريق الوسائل االعالمية ذات الثقافة الغربية.

ولكن مع االخذ بنظر االعتبار االحصاءات التي تشري اىل انتشار التحرش الجنيس 

بالنساء سواء يف البلدان االسالمية أم غريها، نجد أن كال االتجاهني ال يؤديان اىل 

التفسري الصحيح للظاهرة.

 فمن جانب الدول الغربية، نجدها تعاين من ظاهرة التحرش بشكل مهول مع انها دول 

منفتحة وال تسن أي ترشيع مينع االختالط أو يقيد الحرية الجنسية، فبحسب هيأة 

 (Equal Employment Opportunity Commission( الفرص الوظيفية املتساوية

العامالت )0.578))  النساء  التحرش الجنيس من  يف امريكا، بلغ )عدد شكاوى 

الشكاوى إىل )7)5.))( شكوى يف عام  تلك  زاد عدد  وقد  خالل عام )99)، 

ت فيه الحرية الشخصية كلَّ الحدود وُسهِّلت فيه العالقات  )99)، وهذا يف بلد تعدَّ

الجنسية إىل ما مل يعد معقوالً؛ فأين الكبت الجنيس؟ ومع ذلك فإن املشكلة مل 

تعد محصورة بالواليات املتحدة وحدها، بل أصبحت مشكلًة عاملية مرتبطة بكل 

 International( َمواطن االختالط بني الجنسني؛ فقد أوردت منظمة العمل العاملية

مكان  يف  الجنيس(  التحرش  )محاربة  بعنوان  مذكرة  يف   )Labor Organization

العمل لشهر نوفمرب )99) أن آالفاً من النساء قد أصبحن ضحايا للتحرش الجنيس 

يف مكان العمل يف الدول الصناعية كل عام، وكان ما نسبة 0)% من النساء العامالت 
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املشاركات يف استبيانات املنظمة قد تعرضن للتحرش الجنيس املتكرر والصارخ، 

النساء الاليت تعرضن للتحرش الجنيس يف الواليات املتحدة ))%،  وكانت نسبة 

وقد تطرق التقرير لنسبة التحرش الجنيس يف دول مثل أسرتاليا والنمسا والدمنرك 

النساء  من   %75 نسبة  أن  ذكرت  التي  املتحدة  واململكة  واليابان  وأملانيا  وفرنسا 

شمل  وقد  العمل،  مكان  يف  الجنيس  التحرش  من  ما  لنوع  تعرضن  قد  العامالت 

االستبيان بعض دول العامل األخرى حيث يوجد االختالط بني الجنسني يف مكان 

العمل، وكان نصيب ماليزيا أقل نسبة بــ 8% من العامالت الاليت يذكرن تعرضهن 

لتحرش الجنيس())).

وبحسب الشبكة الوطنية ملكافحة االغتصاب يف أمريكا تقع حالة اعتداء جنيس كل 

ثانية يف املتوسط يف الواليات املتحدة، وإن 500.))) شخص يف أمريكا   98

ترتاوح أعامرهم من )) سنة فأكرث يقعون ضحايا لالغتصاب أو االعتداء الجنيس 

يف املتوسط سنويًا، وترتاوح أعامر أغلبية ضحايا العنف الجنيس يف أمريكا من 8) 

عاًما حتى )) عاًما بنسبة )5% من الضحايا، ونسبة )9% من إجاميل ضحايا العنف 

))) )امريكا تدعو للحشمة(- د. عبد الله بن هادي القحطاين- مجلة البيان االلكرتونية- نرش بتاريخ 9/)/))0).

واحدة من كل 6 سيدات تم التحرش بهن يف امريكا- املصدر 
RAINN الشبكة الوطنية ملكافحة االغتصاب
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الجنيس للضحايا الذين ترتاوح أعامرهم من 8) عاًما حتى )6 عاًما())).

أما من جانب الدول االسالمية، فإنها تسجل نسباً عالية يف ظاهرة التحرش بحيث قد 

تنافس الدول الغربية نفسها، عىل الرغم من ان بعض الدول االسالمية تشدد عىل مبدأ 

الفصل بني الجنسني وفرض الحجاب يف االماكن العامة كالسعودية، وقد )كشفت 

العاملية  األنباء  وكالة  لصالح  عاملية  أبحاث  شكة  أجرتها  حديثة  ميدانية  دراسة 

التحرش  قضايا  يف  دولة   (( بني  من  الثالث  املركز  تحتل  السعودية  أن  »رويرتز« 

الجنيس يف مواقع العمل، وأوضحت الدراسة التي أجريت عىل )) ألف موظفة من 

دول املسح أن 6)% من النساء العامالت يف السعودية تعرضن للتحرش الجنيس 

من ِقبل املسؤولني يف العمل. وأظهرت الدراسة أن نسبة التحرش يف السعودية أعىل 

وبريطانيا  وإيطاليا  وأملانيا  والسويد  وفرنسا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  بكثري 

وأسرتاليا وإسبانيا وبقية الدول األوروبية())). 

 Victims of Sexual Violence: Statistics- RAINN (((

))) )السعودية تحتل املركز الثالث يف قضايا التحرش الجنيس مبواقع العمل(- موقع االتحاد العريب 

الجنيس للضحايا الذين ترتاوح أعامرهم من  عاًما حتى )6 عاًما()))

وفق إحصائيات 199٨، يتم االعتداء على شخص ما جنسياً يف الواليات املتحدة كّل 
RAINN 9٨ثانية- املصدر الشبكة الوطنية ملكافحة االغتصاب
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وتشري دراسة اعدها املركز املرصي لحقوق املرأة يف العام 008) اىل أن ما يربو 

عىل 80% من املرصيات تعرضن للتحرش الجنيس وان معظم الضحايا ممن يرتدين 

الحجاب)))، ويف املؤمتر االول عن ظاهرة التحرش يف املجتمع العراقي أظهر ان 

77% من العراقيات يتعرضن للتحرش الجنيس وبخاصة املوظفات والطالبات))).

 وكل ذلك يعني أن الثقافة الخاصة بالشعوب املسلمة تعاين من خلل يخصها وال 

ميكن تحميل الغزو الثقايف لوحده املسؤولية الكاملة، وإن إلصاق التهمة بالرشيعة 

االسالمية بدعوى منعها لالختالط هي دعوى فارغة تفتقر للدليل، ويف الوقت نفسه 

التحرش ملا  الكاملة النتشار  الغريب املسؤولية  الثقايف  الغزو  ال طائل من تحميل 

عرفنا ان هنالك خلال يف الثقافة املحلية للشعوب االسالمية، لذا فانه مع االخذ بنظر 

االعتبار العامل النفيس للمتحرش نرى أن سبب انتشار ظاهرة التحرش لدى الشباب 

يف املجتمعات املسلمة يتمثل بالعوامل اآلتية مجتمعة:

للنقابات- نرش بتاريخ 7)/))/6)0).

))) ينظر: )التحرش الجنيس ظاهرة متفشية يف مرص(- يب يب يس بتاريخ )/9/))0).

))) ينظر: ) 77 % من العراقيات يتعرضن للتحرش الجنيس(- موقع كتابات- نرش بتاريخ 5/9/6)0).

وتشري دراسة اعدها املركز املرصي لحقوق املرأة يف العام  اىل أن ما يربو 

يف 2012 أصبحت السويد صاحبة لقب أكرب معدل اغتصاب يف العالم 
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)- سوء الوضع االقتصادي لدى الشاب، وهو العامل االساس الذي يسبب له عدم 

تعد  التي  النفسية  العقد  من  كثريا  لديه  يبلور  عامل  فهو  ثم  العاطفي، ومن  االشباع 

السبب االساس ملامرسة التحرش.

الدينية  الثقافة  اختالل  بسبب  الشباب  لعامة  النفيس واالخالقي  الضبط  اعتالل   -(

لديهم، ألن الدين يف املخيال االسالمي املعارص يقترص عىل االهتامم مبجموعة 

العبادات الظاهرية، ويقابل ذلك اهامل واضح للعبادات النفسية التي تتمثل أساساً 

بحسن الِعرشَة))). 

الغربية عىل مظهر املرأة املسلمة  )- تراجع الحجاب االسالمي وطغيان املوضة 

وازدياد جرأتها عىل ابراز مفاتنها أمام الرجال، وذلك من اهم عوامل تشجيع الشباب 

الطائش للتحرش بها.

إذ  الشاب املسلم،  الغريزي لدى  الذي يذيك االنحراف  الغريب  )- ضغط االعالم 

كإنسانة  مكانتها  من  ويقلل  فقط،  الجنسية  الغريزة  املرأة كوسيلة إلشباع  له  يجسد 

ويلغي دورها كأم تعمل عىل بناء ارسة سعيدة ومستقرة. 

باختالط  تسمح  ثقافة  االسالمية  الدول  فقد راجت يف  االختالط،  تفاقم ظاهرة   -5

الحكومية  والدوائر  الجامعات  مثل  املواطن  من  كثري  يف  الشباب  من  الجنسني 

واملستشفيات واملطاعم واملحالت التجارية واملصانع، علام ان طبيعة االختالط 

انفسهم  األفراد  بني  املستمر  فاالختالط  طارئة،  وليست  مستمرة  األماكن  هذه  يف 

يختلف كثريا عن االختالط الطارئ الذي يحدث يف السوق او الشارع او يف املواسم 

العبادية.

ويف مقال للكاتب )حسني إبراهيم عبد العظيم( يشري فيه اىل تأثري جملة من هذه 

الجنيس من  التحرش  لظاهرة  أفضت  التي  األسباب  أهم  )ان  يقول:  العوامل حيث 

))) قال تعاىل يف وصف املتقني: )الَِّذيَن يُْنِفُقوَن يِف السََّّاِء َوالرضََّّاِء َوالَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعاِفنَي َعْن النَّاِس َواللَُّه 

يُِحبُّ الُْمْحِسِننَي( )آل عمران:)))).
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وجهة نظري املتواضعة تتمثل يف تراجع - وال أقول انهيار- منظومة القيم االجتامعية 

التغري  أفرزها  جديدة  قيمية  منظومة  وظهور  العريب،  املجتمع  أعامق  يف  الراسخة 

التي أسست ملعايري  القيمية  االجتامعي السيع يف هذا املجتمع، تلك املنظومة 

جديدة مغايرة متاما للمعايري التقليدية لألرسة العربية. 

ميكن  والذي  للتدين  السليم  املعنى  تراجع  الجديدة  املنظومة  تجليات  أبرز  من 

قائم عىل االستغراق يف  براين  بتدين طقويس  العميق، واستبداله  التدين  أن أسميه 

أداء الشعائر الدينية، وانفصال ذلك عن السلوك الواقعي، بحيث ال تتجىل فضائل 

الطقوس يف إصالح النفوس، وال يظهر أثر الشعائر يف ترقيق املشاعر، فاإلميان يف 

اإلسالم عىل سبيل املثال ليس مجرد شعارات براقة وإمنا هو قبل ذلك سلوك رشيد، 

فكام جاء يف األحاديث النبوية الرشيفة: )الرب حسن الخلق( و)ليس اإلميان بالتمني 

ولكن اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل( و)من ال تنهه صالته عن الفحشاء 

واملنكر فال صالة له( و)رب صائم ليس له من صيامه إال الجوع والعطش(.

ومن تجليات تلك املنظومة أيضا اختزال املرأة يف مجرد جسد فاتن، وتغييب املرأة 

وتطورها،  األمة  نهضة  يف  جنب  إىل  جنباً  الرجل  مع  يسهم  واٍع  اجتامعي  ككائن 

الكبري  التي أسسها عامل االجتامع  التفرقة الحاسمة  وتحرضين بهذه املناسبة تلك 
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)بيرت بريجر P. Berger( بني مصطلحني مهمني يف سوسيولوجيا الجسد.

فلقد طرح )بيرت برجر( وهو واحد من رواد علم اجتامع الجسد مفهومني مهمني يف 

Man is a body والثاين أن ميتلك  تصور الجسد، األول أن يكون اإلنسان جسداً 

اإلنسان جسداً Man has a body Turner )99): 0)(( واستناداً لهذه الرؤية نرى 

 Woman is باعتبارها جسداً  املرأة  ينظر إىل  العريب  أبناء املجتمع  أن كثريين من 

لتلك  فوفقا  has a body، ولذلك  اجتامعياً ميتلك جسداً  كائناً  يراها  a body وال 

املرتبطة  األصيلة  القيم  منظومة  تراجع  ظل  يف  طبيعيا  أمرا  التحرش  يعد  النظرة، 

برضورة حامية املرأة والدفاع عنها ضد أي اعتداء، لقد كان دفاع الشاب عن جارته 

وابنة حارته أو منطقته من القيم األساسية يف مجتمعاتنا لفرتة طويلة، ومؤشاً لشهامة 

أبناء البلد ومرؤتهم و)جدعنتهم( بالتعبري املرصي البليغ.

وال ينبغي أن نتجاهل عوامل أخرى مهمة أسهمت يف تراجع منظومة القيم وبالتايل 

تفاقم ظاهرة التحرش منها دور وسائل اإلعالم مبا تبثه من مواد مثرية تذيك الغرائز، 

الديني  الخطاب  وضعف  االجتامعية،  التنشئة  يف  األرسة  لدور  الكبري  والرتاجع 

وابتعاده عن مناقشة القضايا املهمة التي متس قطاعات واسعة من املجتمع ومنها 

الشباب بطبيعة الحال، وانحسار اهتامماته يف قضايا فقهية ضيقة())). 

))) )التحرش الجنيس وتراجع منظومة القيم يف املجتمع العريب( - حسني إبراهيم عبد العظيم- موقع الحوار 

65
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



ويف مجال الحلول يقول الكاتب )حسني عبد العظيم(: )نرى أن مثة آليتني ملواجهة 

الظاهرة إحداهام آنية رسيعة واألخرى بعيد املدى، يتمثل الحل السيع يف املواجهة 

القانونية الصارمة لكل صور التحرش وتشديد العقوبة عىل مرتكبيها، أما الحل بعيد 

املدى فهو وضع برنامج اجتامعي شامل لتنمية فكر وثقافة احرتام املرأة وتغيري نظرة 

البعد  املرأة يف  تختزل  التي  الجديدة  االجتامعية  القيم  ومحارصة  إليها،  املجتمع 

الجسدي العضوي، وتطوير الخطاب الديني وتعميقه، وإعادة األرسة لدورها الريادي 

يف التنشئة االجتامعية وتلقني األجيال الجديدة كل القيم اإليجابية املتعلقة باملرأة 

باعتبارها كائنا اجتامعياً وإنسانياً يشارك بقوة يف نهضة األمة، وال شك أن للقيادات 

املجتمع  ومؤسسات  اإلعالم  ووسائل  املرأة  بقضايا  املهمومني  والرجال  النسائية 

املدين واملؤسسات الدينية دورا كبريا يف تفعيل ذلك الربنامج و إنجاحه())).

خالصة ملا تقدم نقول: إن تفاقم مشكلة التحرش يف البلدان االسالمية نابع بشكل 

اساس من اختالل يف املنظومة الدينية والعرفية السليمة لدى املجتمعات املسلمة، 

املسلم:  الشباب  اليها  تعرض  التي  الضغوط  من  نوعني  االختالل  هذا  فضح  وقد 

الثقايف  التأثري  الشاب يف مجتمعه، وثانيها  التي يعيشها  أولها املشاكل االقتصادية 

للعوملة من خالل وسائل االعالم ذات الطابع الغريب وبخاصة املرئية منها.

املتمدن- نرش بتاريخ 7)/)/))0).

))) املصدر نفسه.
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للرتبية االسالمية  الشاب  افتقار  ناشئ من  والعرفية هذا  الدينية  املنظومة   واختالل 

مسؤولية  أن  علام  السلوكية،  منظومته  وتقويم  االخالقية  برتسيخ جذوره  تعنى  التي 

ذلك تقع بالدرجة االساس عىل عاتق املؤسسات الدينية والثقافية، إذ يجب أن تلعب 

هذه املؤسسات دوراً فاعال يف التأكيد عىل الغايات االخالقية للدين وتعريفهم بأنها 

جوهر االسالم ومثرته)))، باإلضافة اىل حث االجيال عىل التمسك باألعراف النبيلة 

التي يزخر بها تراث هذه األمة مثل وقاية العرض وحامية الجنس اللطيف، عىل أن 

يكون دور هذه املؤسسات التثقيفي موجهاً لآلباء واألبناء يف الوقت نفسه، باعتبار 

أن اآلباء هم الوسيلة املباشة لرتبية االجيال، وأن األبناء هم الثمرة النهائية لجهود 

تلك املؤسسات. 

سيادة  عن  املسؤول  للعوملة  الثقايف  التأثري  ان  إىل  نشري  أن  النهاية  يفوتنا يف  وال 

مشكلة التحرش الجنيس وأمثالها يتمثل أساساً بشعار »املساواة بني الجنسني« الذي 

طبّلت له وسائل االعالم الغربية وطربت له طبقات واسعة من املثقفني االسالميني 

بدعوى انقاذ املرأة املسلمة من االضطهاد الذي تتعرض له يف مجتمع ذكوري.

ويف الحقيقة فإن تطبيق هذا الشعار ال ميثل سوى محاولة الستبدال اشكالية بإشكالية 

اخرى ال تقل عنها خطورة، فشعار »املساواة بني الجنسني« بصيغته الغربية يشجع 

استقالليتها  اشاعة  خالل  من  املجاالت  شتى  يف  للرجل  املرأة  نديّة  مفهوم  عىل 

اسباب تفيش  اهم  يعد من  األمر  االقتصادية واالجتامعية، وهذا  الناحيتني  عنه من 

اشكاليات عديدة مثل التحرش واالغتصاب والعنوسة.

 فمن جهة املرأة نجد أن تطبيق شعار املساواة يؤدي اىل زيادة اختالطها بالرجال، 

نظرا لحقها يف أن تكافئ نظريها الرجل بالتواجد يف كل امليادين التي يتواجد فيها، 

وأن تتعامل مع محيطها متاما كام يتعامل الرجل مع محيطه، ومنها خلع الحجاب أو 

التخفيف منه، واالختالط وعرض املفاتن من االسباب الرئيسة للتحرش كام اسلفنا.

))) روي عن الرسول االكرم )صىل الله عليه وآله( أنه قال: امنا بعثت ألمتم مكارم االخالق )مجمع البيان ج 

): ص )))).
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لرعايته  تفتقر  التي  املرأة  فان صورة  تطبيق شعار املساواة  فمع  الرجل؛  ومن جهة 

وحاميته ستتالىش يف مخيلته، ومع وجود الضغوط النفسية واالقتصادية التي تعصف 

بالشباب املسلم سيحل محل تلك الصورة مشاعر دفينة من املنافسة والخصومة)))، 

وعندها يكون التحرش وارداً جداً وال ميكن حتى لألعراف العربية التي تدين االعتداء 

عىل املرأة أن تفعل فعلها كام كانت يف السابق، إذ كان من العار أن يعتدي الرجل 

عىل املرأة لضعفها وأن من واجبه أن يتحمل مسؤولية إعالتها وحاميتها من االخطار. 

لذا وعىل غري املتوقع؛ فان اشاعة ثقافة املساواة عىل الطريقة الغربية لن يؤدي اىل 

تحٍد  بينهام ضمن  الخصومة  وامنا سيزيد من درجة  الرجل  املرأة من ظلم  حامية 

التي  بالرجل، واالحصاءات  لقلّة حيلتها مقارنة  نظرا  الخارسة  فيه هي  تكون املرأة 

تشري اىل مقدار التحرش واالغتصاب الذي ينال املرأة يف املجتمعات الغربية التي 

تطبق مبدأ املساواة خري دليل عىل هذه الحقيقة))).

))) يقول )سيد صادق( خبري علم االجتامع يف الجامعة االمريكية يف القاهرة ان سبب تفاقم ظاهرة التحرش 

الجنيس يف مرص ناشئة عن تزايد التعصب الديني اىل جانب شوع الشباب باستهداف السيدات باملضايقة رغبة 

منهم يف اعادة السيدات اىل املنزل وعدم خروجهن للعمل، انها الثقافة الذكورية املتعصبة التي ال تقبل تفوق 

املرأة عىل الرجل، الن بعض السيدات يعملن ويزاولن اعامال يف حني تخلف بعض الرجال عن الركب فأصبح 

السبيل الوحيد للمساواة هو توجيه صدمة للسيدات وفرض اوضاع تنطوي عىل نواح جنسية عليهن يف اي مكان 

)ينظر: التحرش الجنيس ظاهرة متفشية يف مرص- يب يب يس عريب- نرش بتاريخ )/9/))0)).

موثقاً  الغرب(  واالغتصاب يف  التحرّش  معّدالت  تعرفه عن  )ما ال  بعنوان  تقريرا  بوست(  )أمة  موقع  ))) نرش 

https://ommahpost.com/what-you-dont-know-about-sexual- اآليت:   الرابط  عىل  نرش  باملصادر، 

 /harassment-and-rape-in-west
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خامسًا: الشباب واملخدرات

غياب  او  النوم  او  النعاس  تسبب  كيميائية  مادة  بانها:  علميا  املخدرات  تعرف 

الوعي املصحوب بتسكني االمل، واملخدرات هي مواد ذات طبيعة كيمياوية تؤثر 

يسمى  ما  هنالك  يصبح  تناولها  االعتياد عىل  ومع  البرشي،  الجسم  او  العقل  عىل 

بـ)التحّمل( وهو حالة فسيولوجية مكتسبة تتميز بقدرة الجسم عىل تحمل العقار ما 

التأثري نفسه الذي كان  يؤدي اىل الحاجة اىل اخذ جرعات متزايدة للحصول عىل 

متاحاً بجرعات اقل))).

تسبب  التي  املواد  من  مجموعة  تعني:  املخدرات  فان  لها  القانوين  التعريف  أما 

االدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها او زراعتها او تصنيعها اال ألغراض 

يحددها القانون وال تستعمل اال بوساطة من يرخص له بذلك))).

))) املصدر نفسه.

http://www.sehha.com/generalhealth/ اآليت:  الرابط  عىل  صحتي-  موقع  املخدرات-  ماهي   (((

  htm.Narcotics(
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ميكن تصنيف املخدرات بحسب تأثريها عىل اصناف اربعة كاآليت:

)- املسكرات: مثل الكحول والكلوروفورم والبنزين.

)- مسببات النشوة: مثل األفيون ومشتقاته.

األمانيت والبالذون والقنب  )- املهلوسات: مثل امليسكالني وفطر 

الهندي.

)- املنومات: وتتمثل يف الكلورال والباريبورات والسلفونال وبرموميد 

البوتاسيوم))).

كام ميكن تصنيف املخدرات بحسب مادتها عىل اصناف ثالثة:

تدخل  دون  من  الطبيعية  بصورتها  املوجود  املخدرة  املواد  ويشمل  طبيعي:  نوع 

االنسان يف تصنيعها ومعالجتها مثل نبات الخشخاش ونبات القات ونبات القنب 

ونبات الكوكا. 

مثل  مختربيا  معالجتها  بعد  الطبيعية  النباتات  من  يستخلص  وهو  صناعي:  نوع 

االفيون)يستخلص من الخشخاش( والكوكائني)يستخلص من الكوكا(. 

تستعمل  كيميائية  مواد  تفاعالت  من  مختربياً  ينتج  الذي  النوع  وهو  تخليقي:  نوع 

املنشطة  والعقاقري  الهلوسة)))  عقاقري  واشهرها  النفسية،  االمراض  ملعالجة  غالباً 

اخطر  املهدئة  العقاقري  وتعد  )الباربيتورات(،  املهدئة  والعقاقري  )االمفيتامينات())) 

اصناف العقاقري التخليقية لصعوبة الشفاء من ادمانها))).

))) أنواع املخدرات- موقع قناة الجزيرة – نرش بتاريخ )/0)/)00).

))) من اشهر انواعها: مخدر الفالكا.

))) من اشهر انواعها: مخدر الكريستال ميث.

النفيس وعالج  للطب  االمل  الرشق االوسط- موقع مستشفى  و  العامل  أنواع املخدرات يف  أخطر  ينظر:   (((

 https://www.hopeeg.com/blog/show/most-dangerous-types-of-drugs :االدمان- عىل الرابط اآليت
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ويف اآلونة االخرية انترشت ظاهرة املخدرات الرقمية )iDoser) ))) وهي عبارة عن 

مقاطع نغامت تسمع عرب سامعات توضع عىل االذنني )هيدفون(، تبث هذه النغامت 

ترددات صوتية مختلفة لكال االذنني، فتجعل الدماغ يحاول جاهدا لتوحيد الرتددين 

فيكون بحالة غري مستقرة مام يعطي احساسا شبيها بإحساس تعاطي املخدرات))) 

قانون  اي  يصدر  ومل  تأثريها،  طبيعة  يف  جدل  محل  تزال  ما  الرقمية  واملخدرات 

دويل يجرّم بيعها او استخدامها لحد اآلن، لذا فهي متوفرة بأسعار زهيدة عرب السوق 

االلكرتونية وميكن الحصول عىل مقاطع مجانية منها عرب االنرتنت.

إن تناول املخدرات امر خطري عىل الصعيد الفردي واالجتامعي معاً، فعىل الصعيد 

االخالقية  النزعة  لديه  وتدمر  والنفسية،  البدنية  االنسان  بصحة  ترض  فانها  الفردي 

وتحرفه عن السلوك الالئق بالنوع االنساين، كام انها ترض بحالته االقتصادية.

أما عىل الصعيد االجتامعي فان املتعاطي يكون عالة عىل املجتمع باعتباره عضوا 

انواع عديدة من  تدفع  اذ  االحيان،  كثري من  له يف  مؤذيا  يكون  فيه، وقد  منتج  غري 

املخدرات اىل االعتداء أو القتل أو االغتصاب من دون وعي)))، وقد يدفع االدمان 

))) عرفت املخدرات الرقمية يف الوسط العريب بحدود العام 0)0)، علام ان جذورها تعود اىل العام 970) 

اذ استخدمت لعالج بعض املرىض النفسيني الذين يرفضون العالج الدوايئ. 

))) ينظر: ويكبيديا- مخدر رقمي.

))) شهدت محافظة البرصة يف العراق حادثة قتل واغتصاب طفلتني بعمر 5 و) سنوات بسبب تأثري املخدر 

عىل مرتكبي الجرمية )ينظر: الكرباليئ يدعو اىل معالجة ظاهرة تعاطي املخدرات بعد اغتصاب وقتل طفلتني 

استخدام املخدرات الرقمية
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عىل املخدرات اىل ارتكاب جرائم السقة والخطف واالبتزاز من اجل تأمني اموال 

شائها، ويف العادة يكون أكرث املترضرين من متعاطي املخدرات هم افراد ارسته 

ثم االقرب فاألقرب.

كام ان محاربة ظاهرة املخدرات تستهلك كثريا من الجهد واالموال من الحكومات، 

التهريب والبيع والتعاطي  فبدل ان ترصف االموال الضخمة عىل مالحقة عمليات 

ميكن ان تبذل يف مشاريع التنمية واالعامر والضامن االجتامعي وما أشبه ذلك.  

انتاج وتهريب وتعاطي املخدرات يف الدول االسالمية: 

رمبا ال يعرف كثريون بأن الثقل االكرب لخطوط انتاج وتهريب املخدرات -عامليا- 

منتجة  دولة  ابرز  افغانستان  تعد  االنتاج  ناحية  فمن  اسالمية،  دول  يف  يحدث 

للمخدرات يف العامل إذ تصدر90% من اإلنتاج العاملي، ثم باكستان وإيران وتركيا 

وطاجيكستان، كام أن هناك دوالً عربية مثل لبنان وسوريا واملغرب )املنتج األول 

يف البرصة- موقع املسلة بتاريخ 0)/)/6)0)).

خريطة تجارة املخدرات يف العالم
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عن  فضالً  العامل(  يف  للحشيش 

الدول  وبعض  الهند  مثل  أخرى  دول 

اآلسيوية))).

رصد  فقد  التهريب،  ناحية  من  أما 

العاملي  لربنامج  السنوي  التقرير 

ملكافحة املخدرات والجرمية التابع 

عاملية  طرق  أربع  املتحدة  لألمم 

لتهريب املخدرات ونقلها من  رئيسة 

أماكن  إىل  وصناعتها  زراعتها  أماكن 

مواصالتها  بعقدة  مروراً  إنتاجها 

باسم  يعرف  األول  الطريق  الدولية، 

درب البلقان الذي يبدأ من أفغانستان - املركز األول يف زراعة األفيون- وينتقل إىل 

إيران والعراق وتركيا وينتهي يف غرب أوروبا، أما الطريق الثاين فهو الدرب الجنويب 

الخليج  إىل  بحراً  إيران  أو  باكستان  أفريقيا، ومير عرب  مع  آسيا  يربط جنوب  الذي 

العريب ثم أفريقيا وبخاصة شقها، أما الطريق الثالث فهو الدرب الشاميل الذي يربط 

االتحاد الرويس مع آسيا الوسطى، وأخرياً الدرب األشهر واملعروف باسم املثلث 

الذهبي الذي تشّكل الوس وتايالند وبورما زواياه الثالث))).

)اعلن  فقد  التعاطي،  ناحية  من  أما 

اإلدمان  وعالج  مكافحة  »صندوق 

التضامن  لوزارة  التابع  والتعاطي« 

اإلدمان  معدل  أن  املرصية  االجتامعي 

يف مرص بلغ نحو0)% من السكان، أي 

)))  ينظر: أحدث األرقام حول استهالك املخدرات يف العامل – محمد حبش- موقع رصيف ))- نرش بتاريخ 

.(0(6/7/(

))) املصدر نفسه.

افغانستان ابرز دولة منتجة للمخدرات يف العالم
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نحو 9 ماليني شخص، )7% منهم ذكور و8)% إناث، كام أن 80% من الجرائم غري 

املرّبرة تحصل تحت تأثري تعاطي املخدرات، وأكد خرباء أن هذه النسب عالية جداً 

وتشّكل ضعفي املعدالت العاملية البالغة 5%، وأرجعوا هذه الزيادة إىل االنفالت 

الحدود، إىل جانب  يناير وسهولة نقل املواد املخدرة عرب  األمني عقب ثورة 5) 

الفقر وارتفاع معّدل البطالة ويأس الشباب من تأمني حياة كرمية.

ويف لبنان كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور أن عدد املدمنني عىل املخدرات بلغ 

)) ألفاً، أي 0.6% من إجاميل عدد السكان البالغ ) ماليني، يف حني بلغت نسبة 

اإلدمان بني طالب املدارس نحو 5.)%، وتراوح أعامر النسبة األكرب من املدمنني 

بني 6) و5) عاماً، ولكن ظاهرة إدمان شباب مل تتجاوز أعامرهم 8) عاماً بدأت 

نسبة  أن  إىل  أشارت  للمعلومات«  الدولية  »املؤسسة  أعدتها  دراسة  ووفق  تنترش، 

 %(0 والهريويني   %(9 بلغت  املاضية  الثالث  السنوات  خالل  الحشيش  تعاطي 

والكوكايني ))% ولفتت إىل أن 80% من املدمنني ذكور و0)% إناث.
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أما يف السعودية فقد أظهرت التقديرات الرسمية لوزارة الداخلية أن عدد املدمنني 

بلغ 00) ألف، أي ما نسبته 0.7% من إجاميل عدد السكان البالغ 8) مليون نسمة، 

وزارة  وأشارت  بكثري،  أعىل  الحقيقية  النسبة  أن  إىل  تشري  الجمعيات  بعض  ولكن 

الداخلية إىل أن نحو ))% من كمية أقراص الكبتاغون يف العامل يتم مصادرتها يف 

السعودية، كام تصادر اململكة نحو 60 طناً من الحشيش سنوياً وما بني 50 إىل 60 

كيلوغراماً من الهريويني.

ويف ُعامن أعلن وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي أن عدد املدمنني تجاوز 

00)5 مدمن )) ماليني عدد السكان( مشرياً إىل أن معدل املتعافني بني املدمنني 

ال يتجاوز 0)%، ومع ازدياد عدد املدمنني يف ُعامن منذ عام ))0) بنحو 0)% ال 

تزال البالد تعاين نقصاً يف عدد مراكز التأهيل الشامل ملدمني املخدرات. 

ويف الجزائر يُسّجل تفاوت كبري يف تحديد عدد املدمنني، ففي حني أشار »الديوان 

الوطني ملكافحة املخدرات« إىل وجود 00) ألف مدمن ومستهلك للمخدرات، 

أكد رئيس »املنظمة الوطنية لرعاية الشباب« حسب عبد الكريم عبيدات وجود 00) 

ألف مدمن عىل األقل، لكن »الهيئة الوطنية لرتقية الصحة وتطوير البحث« )الفورام( 

قّدرت عدد مدمني املخدرات ومستهلكيها مبليون شخص، يف حني أحىص »املركز 

الوطني للدراسات والتحليل« 80) ألف مدمن و00) ألف مستهلك.

بلغ نحو ))) ألف  الرسمية إىل أن عدد املدمنني  التقديرات  أما يف تونس فتشري 

شخص، أي نسبة 8.)% من إجاميل عدد السكان البالغ نحو )) مليون نسمة، %70 

منهم دون الـ5) عاماً، بدورها أحصت »الجمعية التونسية للوقاية من املخدرات« 

خالل  املدمنني  عدد  وارتفع  عموماً،  للمخدرات  مستهلك  ألف   500 من  أكرث 

استهالك  منطقة  إىل  تونس  تحّولت  أن  بعد   %(0 نحو  املاضية  األربع  السنوات 

وترويج بعد أن كانت منطقة عبور إىل ليبيا والجزائر وإيطاليا.

ويف الكويت يبلغ عدد مدمني املخدرات نحو 70 ألفاً، أي 7% من السكان بحسب 
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التابع  املخدرات  مكافحة  مكتب 

لـ«منظمة الصحة العاملية«.

أما يف األردن فترتاوح نسبة املدمنني 

غري  تقارير  بحسب  و)%،   ( بني 

انتشار  أخرياً  البارز  ولكن  رسمية، 

وهو  »الجوكر«  باسم  يُعرف  ما 

محلياً  مصنع  اصطناعي  حشيش 

سامة،  كياموية  مواد  استخدام  عرب 

والدواء  الغذاء  »مؤسسة  وأكدت 

تحتوي  الجوكر  مادة  أن  األردنية« 

إليها  عىل أعشاب مجهولة تضاف 

أبرزها  السمية  عالية  كياموية  مواد 

الحرشية  واملبيدات  األسمدة 

تأثرياً  تعطي  تفاعالت  عنها  وينتج 

مخدراً.

»جمعية  أعلنت  فلسطني  ويف 

ظاهرة  أن  األخرض«  الهالل 

وتنترش،  تنمو  زالت  ما  املخدرات 

ألف   80 نحو  وجود  إىل  مشريًة 

متعاٍط للمخدرات ونحو 0) آالف 

املدمنني  نسبة  أن  يعني  ما  مدمن، 

الناطق  وأكد   ،%0.( نحو  تبلغ 

باسم الرشطة املقدم لؤي ارزيقات 

كبرياً  ارتفاعاً  شهد   (0(5 عام  قضايا املخدرات يف الدول العربية عام 1996أن 

76
االختراق الثقافي 6



يف كمية املضبوطات من املخدرات())).

تعــد األوىل  العراق، ففي سابقة  أما يف 

عن  الصحة  وزارة  أعلنت  نوعها  من 

حدوث العديد من حاالت الوفاة الناجمة 

عن تعاطي املخدرات وأغلبها وقعت يف 

محافظات  تأيت  بعدها  كربالء  محافظة 

ميسان وبغداد وبابل وواسط))).

العراق  تحول  من  الوزارة  حذرت  وقد 

ازدياد  مع  للمخدرات  مستهلك  بلد  اىل 

حاالت االدمان وارتفاع تعاطيها فيه بنسبة 

أسباب  أهم  أن  وبيّنت  سنوياً،   %  (0

اإلدمان هو البطالة بني الشباب)))، بل انها 

باتت تنترش بني أوساط الصبية وطاّلب املدارس إذ ميكنهم الحصول عليها بسهولة 

انتحار  حالة   (( رصدت  وقد  الشوارع،  أرصفة  عىل  املتجّولني  الباعة  من  ويس 

ملدمنني خالل ستّة أشهر لغاية تاريخ ) /8/ 7)0)  ))).

وعىل صعيد ايران، كشف مسح ميداين أجرته منظمة مكافحة املخدرات اإليرانية 

عن ارتفاع عدد متعاطي املخدرات يف البالد إىل أكرث من الضعف خالل السنوات 

من   %  (,5 حواىل  أي  مواطن  مليون   (.8 أن  الدراسة  ووجدت  املاضية،  الست 

))) ينظر: جولة عىل نسب استهالك املخدرات يف بعض الدول العربية- أمين هالل- رصيف ))- نرش بتاريخ 

.(0(6/7/(6

))) كل يشء عن املخدرات فـي العــراق: أنواعها. مصدرها وطرق دخولها - حسني عمران - صحيفة املدى 

العدد 5)0) – 0/8)/7)0).

))) ارتفاع نسبة تعاطي املخدرات بالعراق 0) يف املئة سنويا- شبكة اخبار العراق- نرش بتاريخ 9)/6/))0).

))) ينظر: أدوية تتحّول إىل وسيلة لإلدمان بني أوساط الشباب يف العراق- عدنان ابو زيد- موقع املنيتور- نرش 

بتاريخ )/7/9)0).
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السكان يتعاطون املخدرات بانتظام.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية »إيسنا« عن املتحدث باسم املنظمة برويز افشار 

قوله إن هذا االرتفاع يف عدد املتعاطني يدق »ناقوس الخطر«، مضيفا أن »األفيون 

ال يزال األكرث انتشارا، فيام انخفض استخدام امليثامفيتامني )مجموعة العقاقري ذات 

التأثري الذهني( بشكل ملحوظ«))).

ويف باكستان تشري التقديرات الصادرة عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجرمية إىل أن أكرث من ستة ماليني شخص يتعاطون املخدرات، وأن هناك أربعة 

زار(  أبو  )محمد  العميد  ويؤكد  بازدياد،  والعدد  مدمنون  األقل  عىل  منهم  ماليني 

الذي يقود قوة مكافحة املخدرات يف إقليم السند وعاصمته كراتيش أن هناك إقباال 

املخدرات  مصدر  هو  الوباء  هذا  تفاقم  من  يزيد  ما  وأن  املخدرات،  متزايدا عىل 

الذي ال ينضب وبأسعار رخيصة من أفغانستان، حيث تعرب حدودها الرخوة كل عام 

كميات من الهريوين والحشيش تقدر قيمتها مبليارات الدورات وهي يف طريقها إىل 

األسواق العاملية، وتشري التقديرات إىل أن حوايل 50) طنا من الهريوين تدخل إىل 

باكستان سنويا، يتم استهالك )) طنا منها محليا))).

أما أفغانسان فعىل الرغم من انها تنتج 90 % من اجاميل حجم االفيون يف العامل، 

لكنها مل تكن حتى عهد قريب من الدول الرئيسية املستهلكة له، واالن اصبح لديها 

مليون مدمن لالفيون من بني تعداد سكانها البالغ 5) مليون نسمة، وهو أعىل رقم 

يف العامل))).

اسباباً  نجد  االسالمية  املجتمعات  يف  املخدرات  تعاطي  تفاقم  ألسباب  وبالنسبة 

محددة تعمل بجملتها عىل تفيش هذه القضية بني الشباب بالذات، وسوف نتعرض 

))) تعاطي املخدرات يف إيران.. أرقام مقلقة – موقع قناة روسيا اليوم- نرش بتاريخ 5)/7/6)0).

))) شباب باكستان يغرقون يف بحر املخدرات- موقع قناة الجزيرة- نرش بتاريخ ))/)/5)0)

))) افغانستان عاصمة ادمان املخدرات يف العامل- موقع قناة يب يب يس عريب- نرش بتاريخ ))/)/))0).
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باختصار اىل طبيعة هذه االسباب عىل النحو اآليت:

انحرافات  العوملة من  الشباب املسلم يف عرص  يعاين  الثقافي:  العامل   -1
ثقافية تطرقنا اىل ذكرها أكرث من مرة، وذكرنا أن وسائل االعالم واالتصاالت الحديثة 

لها الدور االكرب يف التسبب بهذه االنحرافات.

تعاطي  عىل  بارزاً  تشجيعا  طياته  يف  يحمل  الغريب  النمط  عىل  االعالمي  فاإلنتاج 

الكحول واملخدرات، وذلك ضمن مشاهد عديدة للمسلسالت واالفالم وااللعاب 

التي تتعمد تجسيد هذه الظاهرة بطريقة تظفي عليها صبغة ايجابية يف  االلكرتونية 

بعض االحيان.

بوزارة  والتعاطي  اإلدمان  وعالج  مكافحة  صندوق  أعلن  فقد  ذلك،  عىل  وكمثال 

العام  التي عرضت يف  العربية  التضامن االجتامعي املرصية أن عدد املسلسالت 

 (9 بلغت  للصندوق  اإلعالمي  املرصد  أعامل  ضمن  تحليلها  تم  والتي   (0(6

مسلسال، وأن عدد مشاهد التدخني والتعاطي يف هذه املسلسالت  بلغ ))6))) 

مشهدا، توزعت ما بني )))5( مشهدا لتعاطى املخدرات والكحوليات و)7)7)) 

وتعاطى  التدخني  ملشاهد  الزمنية  املساحة  بلغت   بينام  التدخني،  ملشاهد 

املخدرات )6 ساعة و7) دقيقة بنسبة تقرب من ))% من إجاميل املساحة الزمنية 

لألعامل الدرامية، وبلغت مساحة مشاهد تعاطي املخدرات والكحوليات 7) ساعة 

ثانية بنسبة )% من إجاميل املساحة لألعامل الدرامية، يف حني  و6) دقيقة و)) 

 %((.( عىل  والبانجو  والحشيش   %8(.( عىل  الكحوليات  مشاهد  استحوذت 

والهريوين ).5% واألدوية املخدرة 6.)% من إجاميل مشاهد تعاطي املخدرات 

يف األعامل الدرامية))).

))) ينظر: )مكافحة اإلدمان: 60% من مشاهد الدراما تروج للمخدرات عىل أنها سلوك عادى( – سامح لبيب- 

صحيفة اليوم السابع- نرش بتاريخ 0)/6/8)0).
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وتجسد هذه االعامل الفنية مسألة التعاطي عىل انها تزيد من القدرة الجنسية لدى 

املشاكل  نسيان  او  واملغامرة  االندفاع  عىل  تساعده  او  بالنشوة  تشعره  او  الشاب، 

واالالم التي تحيط به، او قد تجسده كأسلوب مألوف اجتامعياً عىل أقل التقادير.

خاطئة  معتقدات  هناك  أن  اىل  الدرامية  لألعامل  التحليلية  الدراسة  أشارت  وقد 

حول القضية تم الرتويج لها يف مشاهد تعاطي املخدرات يف دراما 6)0)، حيث 

الجنسية  القدرة  تحسن  أنها  للمخدرات عىل  تروج  التعاطي  مشاهد  من  أن ).)% 

الرتكيز و9% مسكن وعالج لآلالم و).9)% خفة  تساعد عىل  أنها  تروج  و9.)% 

الظل وقبول الشخصية و).)) % يرونها تساعد عىل نسيان الهموم واملشكالت، 

و).60% سلوك اعتيادي)))

ويلحق بهذا العامل ايضا االطار الحضاري للبيئة االجتامعية التي يعيش فيها الشاب، 

ففي بعض املجتمعات يكون تداول بعض املخدرات امرا مقبوالً بني البالغني، ففي 

ينترش  مثال  اليمن 

القات)))  استعامل 

بصورة معروضة امام 

يتيح  مام  الجميع، 

الجديدة  لألجيال 

هذا  عىل  يقدموا  ان 

السلوك ويعمدوا اىل 

تعاطيه بشكل طبيعي 

عندما يكربون.

))) املصدر نفسه.

أبحاث  أثبتت  بعدما  املخدرة،  املواد  قامئة  ضمن   (97( عام  القات  العاملية  الصحة  منظمة  أدرجت   (((

املنظمة التي استمرت ست سنوات احتواء نبتة القات عىل ماديت نوربسيدو فيدرين والكاثني املشابهتني يف 

بتاريخ  نرش   – الجزيرة  موقع  األفريقي-  والقرن  اليمن  يف  انتشاراً  األكرث  القات  )ينظر:  لألمفيتامينات  تأثريهام 

.((00(/(0/(

يف اليمن ينتشر استعمال القات بشكل يدفع لألجيال الجديدة 
لتعاطيه بشكل طبيعي عندما يكربون
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الظروف  إن  االقتصادي:  العامل   -2
االقتصادية املتدهورة التي يعيشها كثري من 

االنخراط  اىل  يضطرهم  املسلم  الشباب 

البناء  اعامل  مثل  جداً  قاسية  اعامل  يف 

بعض  استخدام  شيوع  ترى  لذا  الشاقّة، 

انواع املخدرات بني اوساط الشباب الذين 

يشعروا  ال  ليك  صعبة  مهن  يف  يعملون 

بالتعب او االرهاق ويواصلوا تحمل تلك املهن، وعادة ما يدلهم زمالء املهنة عىل 

هذا السلوك.

ويتضمن العامل االقتصادي ايضا مسألة البطالة التي ترتك للشاب مساحة فراغ واسعة 

تدفعه اىل التسكع مع رفقاء السوء ومحاولة االنخراط يف تجارب شاذة اهمها تعاطي 

املخدرات مللء الفراغ النفيس الذي يعيشه، وتنفيس طاقته الشبابية التي مل ترتك له 

البطالة فرصة ليك يستثمرها يف العمل النافع.

وعىل النقيض من ذلك فإن الرتف االقتصادي الذي يعيشه بعض الشباب يف الدول 

املخدرات،  تعاطي  اىل  بهم  يؤدي  الخليج-  دول  بعض  مثل   – الغنية  االسالمية 

يشجعهم عىل ذلك وفرة املال ورفقاء السوء وضعف الرتبية االرسية.

وتحت تأثري العامل االقتصادي يأيت دور العاملة االجنبية الوافدة التي تشجع عىل 

ظاهرة التهريب والتعاطي بشكل كبري، إذ أن هنالك طبقات واسعة من هذه الرشيحة 

التي تعمل بأجور زهيدة لتأمني لقمة العيش يف الدول االسالمية، ووجودها يشكل 

سالحا ذو حدين، فهي من جانب تزيد من فرص البطالة بني مواطني البلد االصليني، 

ومن جانب آخر فان سوء االحوال املعيشية الوافدين تدفعهم اىل ارتكاب سلوكيات 

منحرفة لتحقيق الربح السيع عىل رأسها تهريب وبيع املخدرات.

العاملة  َدْور  حول  البحراين(  الشباب  )منظمة  اعدته  بحث  أشار  الصدد  هذا  ويف 

يشيع استخدام انواع املخدرات بني اوساط الشباب 
الذين يعملون يف مهن صعبة
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االجنبية يف انتشار تعاطي املخدرات بني شباب دول الخليج جاء فيه: )كل الدراسات 

التي أجريت يف دول الخليج حول ظاهرة تعاطي املخدرات تؤكد عىل أنه بسبب 

ازدياد عدد العاملة االجنبية يف املنطقة كان له دوره الكبري يف تسب املخدرات إىل 

املنطقة بكمياته الكبرية التي نشاهدها عليه اليوم، وشهدت املنطقة بشكل عام خالل 

العرش السنوات األخرية توافد املاليني من هذه العاملة من مختلف البلدان اآلسيوية 

وخاصة من الهند ـ باكستان ـ تايلند ـ الفلبني ـ باإلضافة إىل الربتغال والدول الغربية 

وأمريكا )...( وجلبت هذه العاملة معها العديد من العادات والسلوكيات املنحرفة 

من دول املنشأ إىل بلدان املنطقة، وكان أبرزها عادة تعاطي املخدرات مبختلف 

أنواعها وأساليبها())).

ويؤكد البحث عىل أن العاملة الوافدة قد أصبحت مزاحام حقيقيا للمواطن الخليجي 

يف سوق العمل، إذ ان رخص أجورها رمت كثرياً من ابناء الوطن وبخاصة الشباب عىل 

ارصفة الطرقات بالبطالة والسقوط يف متاهات تأثريات هذه البطالة االجتامعية عىل 

قطاع الشباب، مضيفا أن النتيجة األكرث انتشارا لسوء األحوال املعيشية واالجتامعية 

التي تعيش فيها هذه العاملة هي: اتجاههم للمتاجرة يف املخدرات يف دول  الخليج 

السيع  والربح  االثراء  وراء  سعيا  املحليني  املخدرات  تجار  مع  الشبكات  وخلق 

لتأمني معيشتهم ومعيشة من يعيلونهم من افراد عائالتهم يف دول املنشأ))).   

3- العامل االسري: متثل املشاكل االرسية وتفكك الروابط العائلية وضعف 
الجانب الرتبوي فيها احد أهم االسباب التي تجعل الشباب ينزلقون يف وحل تعاطي 

املخدرات، فعندما ال يتلقى الطفل واملراهق العناية االيجابية يف اطار أرسته فانه يف 

الغالب يقع ضحية اصدقاء السوء الذين يحتّكون به يف املدرسة او يف الشارع أو يف 

املناطق الرتفيهية التي يرتادها، فيشجعونه عىل خوض تجربة املخدرات واالنجراف 

شيئا فشيئا نحو االدمان.

))) الشباب وتعاطي املخدرات يف الخليج- تقرير ملنظمة الشباب البحراين- الطبعة االوىل 985)- ص )).

))) املصدر نفسه ص5)- 6).
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يشجع  الذي  االرسي  العامل  ويتضمن 

االبناء عىل تعاطي املخدرات اسباباً عدة 

لخصها الباحث الجزائري )محمد تهامي( 

يف بحثه املوسوم )اثر العوامل االقتصادية 

الشاب  تعاطي  عىل  لألرسة  واالجتامعية 

للمخدرات( عىل النحو اآليت: 

املستوى  بني  عالقة  هناك  ان  الدراسة  اوضحت  لألرسة:  املايل  الدخل  ضعف    

االقتصادي لألرسة وتعاطي الشاب للمخدرات نتيجة الحرمان املادي الذي يعانيه 

املعيشة  غالء  بسبب  افرادها  حاجيات  تلبية  من  االرسة  متكن  عدم  أن  إذ  افرادها، 

الشباب  وبخاصة عىل  العائلية،  الحياة  عىل  سلباً  ينعكس  افرادها  وتعدد حاجيات 

الذين يعوضون هذا التهميش االقتصادي بتعاطي املخدرات، فضال عن دور التوزيع 

الشعبية  االحياء  يف  وبخاصة  التعاطي  نحو  السلوك  توجيه  يف  للمسكن  الفيزيقي 

والفقرية، إذ توصلت الدراسة اىل انه كلام كان الحي الذي يقطن فيه الشاب شعبياً 

وفقرياً زاد مدى التعاطي والعكس صحيح، كام ان سوء املسكن وضيقه يرتتب عليه 

االهامل العاطفي للشباب وينعكس ذلك عىل شخصياتهم وسلوكياتهم، فال يجدون 

الراحة واالستقرار يف املسكن مام يؤدي بهم اىل البحث عن مأوى خارج املنزل 

والبقاء يف الشارع لساعات متأخرة يف الليل فيعرضهم ذلك اكرث لرفقاء السوء.

السليمة  االرسية غري  للتنشئة  ان  اىل  الدراسة  توصلت  الخاطئ:  الرتبية  اسلوب     

اثر يف تعاطي الشباب للمخدرات، وإن اكرث اساليب التنشئة التي تؤدي اىل ذلك 

يتعاطون  الذين  من   %((.9( نسبة  أكرب  أجابت  فقد  والشدة،  القسوة  اسلوب  هو 

املخدرات ضمن العينة الخاصة بالدراسة عىل أن اسلوب التنشئة يف ارسهم قائم 

عىل القسوة والشدة من خالل التهديد والشتائم البذيئة والرضب البدين والطرد من 

املنزل.
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متثل  ألبنائهم  السوي  غري  السلوك  تجاه  الوالدين  فعل  ردة  بأن  الدراسة  بينت  كام 

الذين  اآلباء  من   %(7.08 نسبة  تلتها  ثم   %(9.(6 بنسبة  واالقناع  املناقشة  يف 

يسامحون ابناءهم عند قيامهم بسلوك غري سوي، فالتسامح خطأ يدفع الشاب اىل 

تكرار السلوك، واالمر نفسه بالنسبة للذين يجربونهم عىل ترك السلوك اليسء االمر 

الذي يجعل الشاب يقوم به عمدا.

من جانب آخر فان اغلب اولياء االمور ال يشجعون ابناءهم عند قيامهم بسلوك سوي 

بنسبة 68.75% يف حني شكلت النسبة املتبقية 5).))% للوالدين الذين يشجعون 

قيام  عند  والالمباالة  االهتامم  فعدم  بسلوك سوي،  قيامهم  عند  اوالدهم  وميدحون 

االبن بسلوك جيد ال يشجعه عىل تكراره ويتخىل عنه ويجعله اكرث اقباال عىل القيام 

بسلوكيات سلبية.

وألسلوب التفرقة يف املعاملة بني االبناء تأثري يسء عىل شخصياتهم، فقد اوضحت 

الدراسة ان التفرقة يف املعاملة بني االبناء تؤدي اىل تعرضهم للعديد من السلوكيات 

عدوانية  اكرث  ويكونون  والزمالء  االخوة  عىل  واالعتداء  كاملشاجرات  املنحرفة 

وقابلني لالنحراف، كاإلدمان عىل املخدرات الذي يجدونه متنفسا لهم. 

    ضعف التنشئة الدينية: أوضحت الدراسة أن عينتها من الشباب الذين يتعاطون 

املخدرات لديهم معرفة قليلة بأمور الدين بنسبة )5.8)% ومنهم من ليست لديه 

معرفة بنسبة 9)%، ويتضح من ذلك ان اغلب الشباب لديهم معرفة متوسطة يف امور 

الدين وهذا ما يعكس التنشئة االرسية غري السليمة من طرف الوالدين، ألن اآلباء هم 

الذين يربون ابناءهم عىل اكتساب املعارف الدينية أساساً، وان ضعف الوازع الديني 

يجعل الشاب اكرث اقباال عىل املنكرات واملحرمات ومنها اإلدمان.

الشاب  تعاطي  احتامل  من  يزيد  التفكك االرسي  ان  االرسية:  الروابط  تفكك       

بأنهم  اجابوا  الدراسة  يف  املبحوثني  الشباب  من   %79.(6 فنسبة  للمخدرات، 

ونسبة  مطلقني،  ألبوين  ابناء  كونهم  من   %90.90 بنسبة  مدعمني  دامئا  يتعاطون 
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التنشئة  عملية  يعوق  الطالق  فان  لذا  للزواج،  معيد  احدهام  والدين  من   %85.7(

االجتامعية ويوقفها بانفصال الوالدين ويدهور عملية تكوين الشخصية الشابة.

بنسبة  يتعاطون 6).79% مدعمني  بأنهم دامئا  اجابوا  الذين  نسبة من  اكرب  ان  كام 

)).)9% من الذين يعيش آباؤهم يف رصاع دائم فيام بينهم، ونسبة 5).)8% من 

الذين اجابوا بأن هناك توتر احياناً،  ويشكل هذا التوتر والرصاع املتكرر اىل اقبال 

االبناء عىل تعاطي املخدرات كرد فعل ثوري عىل هذا الرصاع او بالتوجه لجامعة 

رفاق السوء لتعويض الهدوء والسكينة  املفتقدة داخل االرسة.

كام ان هناك اثرا بني تجمع افراد االرسة للحوار عىل مدى تعاطي الشاب للمخدرات، 

بنسبة  مدعمني  يتعاطون  دامئا  بأنهم  اجابوا  الذين   %79.(6 نسبة  اكرب  شكلت  إذ 

9).85% من الذين اجابوا بأنه ليس هناك تجمع ألفراد االرسة للحوار فيام بينهم.

ووجدت الدراسة ايضا أن هنالك ربط بني عالقة االبن مع والديه واثره عىل تعاطي 

املخدرات، إذ شكلت اكرب نسبة من الذين اجابوا بأنهم دامئا يتعاطون 6).%79 

مدعمني بنسبة 95.65% من الذين اجابوا بأن عالقتهم مع آبائهم سيئة.

       غياب الرقابة االرسية: اوضحت الدراسة أن هناك أثرا لرقابة الوالدين عىل موضوع 

 %79.(6 يتعاطون  دامئا  بأنهم  اجابوا  الذين  من  نسبة  اكرب  شكلت  إذ  التعاطي، 

فأغلب ارس  الوالدين مهملة،  رقابة  بأن  اجابوا  الذين  بنسبة )).96% من  مدعمني 

من دراسة 
احصائية لجامعة 

امللك سعود
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افراد العينة ال تتابع ابناءها يف املحيط الخارجي، وال تدرك انواع العالقات واالماكن 

التي يتوافدون عليها وعدم معرفتهم بطبيعة الجامعات الذين يحتّكون بهم.

ومن جانب آخر فان األرس ذات الحجم الكبري ال يتاح آلبائها الوقت الكايف ملتابعة 

االرسة  يف  االفراد  من  الكبري  العدد  يفرضه  الذي  املادي  للعبء  اضافة  ابنائهم 

الواحدة))).

يتمثل تأثري هذا العامل بعجز الجهات الحكومية عن  4- العامل الحكومي: 
كافية ضد  تثقيفية  بحمالت  والقيام  املخدرات  وبيع  تهريب  القضاء عىل عمليات 

تعاطيها.

الذي مينع دخول املواد املخدرة اىل  الرقايب  الجانب  العجز ضعف  ويشمل هذا 

البلد او منع تصنيعها محلياً، وال ريب يف أن مسألة العجز هذه ناشئة عن تقصري، 

ألننا نلحظ انه خالل عقود ماضية كانت عمليات التهريب يف بعض الدول العربية – 

كالعراق- شبه معدومة عىل الرغم من ان االمكانات التقنية التي متّكن اجهزة الدولة 

من فرض السيطرة الرقابية آنذاك أقل جودة مقارنة باإلمكانات املتوفرة حاليا.

ويف هذا الصدد يشري أحد املواطنني العراقيني - تحفظ عىل ذكر اسمه-  يف حديث 

الفصائل  احدى  نرشت  السنوات  من  عدد  »قبل  أنه  قائال:  اليوم(  )بغداد  لصحيفة 

املسلحة يف مدينة الصدر عنارص لها وتم ابعاد هؤالء عن مناطقنا اال انه رسعان ما 

صدرت االوامر باالنسحاب من مالحقة عصابات بيع الحبوب املخدرة وبعدها بيوم 

او يومني عادوا اىل الجلوس يف املقاهي املوجودة يف سوق مريدي والتنقل بني 

القطاعني )))، 0)( يف مدينة الصدر الواقعة شقي العاصمة« ويضيف انه »يف هذه 

القطاعني يتجول باعة الحبوب املخدرة امام انظار القوات االمنية وعند القاء القبض 

عليهم ومصادرة الحبوب التي بحوزتهم رسعان ما نراهم امام اعييننا مرة اخرى بسبب 

موقع  تهامي-  اثر العوامل االقتصادية واالجتامعية لألرسة عىل تعاطي الشاب للمخدرات- محمد  ))) ينظر: 

الحوار املتمدن- نرش بتاريخ 7)/)/5)0).
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تواطؤ بعض منتسبي االجهزة االمنية معهم« عىل حد تعبريه))).

ويؤكّد أحد الصيادلة يف حّي الكرادة يف بغداد لـصحيفة املونيتور اللندنية أّن »تجارة 

الحبوب املخّدرة تدّر عىل الكثري من أصحاب املذاخر الطبّيّة والصيدليّات أرباحاً 

هائلة، حيث تتّسب بسبب الفساد وتباع يف شكل رّسي عرب وسطاء إىل املستهلك« 

وبالفعل فقد ألقي القبض يف )) آب/أغسطس 7)0) عىل عصابة تتاجر بالحبوب 

املخّدرة يف شامل بغداد.

الثاين/يناير  النيابيّة يف 5) كانون  الصّحة والبيئة  ما كشفته لجنة  أيضاً  ويؤكّد ذلك 

وحبوب  املرّخصة  وغري  الصالحية،  املنتهية  األدوية  ظاهرة  انتشار  عن   (0(7

املجازة يف  األدوية غري  من  بـ70 صندوقاً  محّملة  سيّارة  الهلوسة، حيث ضبطت 

العاصمة بغداد))).

تجارة  عىل  واملحاسبة  الرقابة  ضعف  عىل  يقترص  ال  الحكومي  الدور  ان  علام 

ان  الذي ميكن  والرتبوي  االعالمي  الدور  تراجع  يشمل  وامنا  املخدرات حسب، 

تقوم به اجهزة الدولة من خالل وسائل االعالم واملدارس ومراكز الصحة التابعة لها، 

فهذا الدور له أثر كبري عىل الوقاية من تفيش التعاطي بني االجيال، وذلك ما نجده 

واضحا يف اهتامم الدول الغربية مثل اململكة املتحدة، إذ شعت وزارة التعليم يف 

بريطانيا باالستعانة بالكالب املدربة للتفتيش عن املخدرات بني تالميذ املدارس 

الثانوية، وطُبّق هذا النظام يف أكرث من مئة مدرسة ثانوية، ومن املتوقع أن يزداد العدد 

خالل األشهر املقبلة يف إطار حملة ملكافحة تعاطي املخدرات بني النشء))).

معالجة  يف  االسالمية  الدول  يف  الحكومات  اداء  ضعف  العامل  بهذا  ويلحق  هذا 

املدمنني، وذلك يتجسد بقلة عدد املستشفيات التي تعمل عىل مكافحة االدمان، 

االسرار  تكشف  اليوم  بغداد   .. توزيعها  يتم  تنترش وكيف  واين  للعراق  يدخلها  من   .. املخدرة  الحبوب   (((

الكاملة- صحيفة بغداد اليوم- نرش بتاريخ ))/7/7)0).

))) أدوية تتحّول إىل وسيلة لإلدمان بني أوساط الشباب يف العراق- مصدر سابق.

))) ينظر: تعاطي املخدرات يف املجتمعات العربية- يب يب يس عريب- نرش بتاريخ 6)/5/)00).
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ففي العراق مثال ال توجد سوى مستشفى تخصيص وحيد لعالج املدمنني)))، يف 

حني تفتقر اليمن متاماً ملثل هذه املستشفى، وامنا اكتفت الحكومة بافتتاح اقسام 

ملحقة باملستشفيات يرتدد عليها عدد قليل من مدمني )القات( الذين تحالف ضدهم 

االدمان واالمراض وكرب السن))).

الدور التوعوي ملكافحة املخدرات:

تلعب التوعية الثقافية دوراً محورياً يف محاربة تعاطي الشباب للمخدرات، والوسيلة 

االبرز لهذه التوعية تكون من خالل االعالم، فاإلعالم ميتلك –بفنونه املتعددة- قدرة 

كبرية عىل التعامل مع املشاعر االنسانية املكتنزة يف نفوس الشباب، برشط ان تكون 

رسائله االعالمية معدة بشكل مدروس وأن تكون يف اقىص درجات املهنية لتاليف 

النتائج العكسية التي ميكن ان تسببها الرسائل االعالمية غري املتقنة.

واملجالت  واملسح  والسينام  الكارتونية  واالفالم  والدراما  الوثائقية  فالربامج 

والقصص واملنابر الدينية والثقافية ميكن ان تصب يف صالح الحد من تفيش هذه 

الظاهرة اذا ما اتقنت أساليبها. 

كتابه  يف  سويف(  مصطفى  )د.  الباحث  طرحه  ما  نقرأ  أن  الصدد  هذا  يف  ويفيد 

املوسوم )املخدرات واملجتمع.. نظرة تكاملية( إذ يقول: )سواء كانت مادة التوعية 

وارد  هنا  املطروح  فالسؤال  كاألفالم  تصويرية  او  واملناقشات-  -كاالحاديث  قولية 

وهو سؤال بالغ االهمية الن االجابة عنه تسهم بنصيب مهم يف تحديد النتيجة التي 

ميكن الحصول عليها وفيام ييل بعض املبادئ التي ميكن االسرتشاد بها يف هذا 

الشأن:

التلقني: والفرق الرئيس يف  االلتزام باألسلوب الرتبوي املتكامل بدالً من اسلوب 

التلقني يعتمد اساسا عىل اعطاء املعلومة كأنها حقيقة  هذا الصدد هو ان اسلوب 

))) هي مستشفى ابن رشد للطب النفيس يف بغداد.

))) املخدرات ودور االرسة- موقع برنامج الحرية لعالج االدمان- نرش بتاريخ 8)/9/))0).
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معرفية خالصة وهذا غري 

صحيح يف سياق التوعية 

الذي نحن بصدده، ألننا 

يف  درس  بصدد  لسنا 

لكن  الفارماكولوجيا))) 

بصدد  أننا  الصحيح 

مخدر  عن  الحديث 

أي  سلويك  سياق  يف 

يف  مؤثر  هو  حيث  من 

ومن  السلوك،  تشكيل 

تقدميه  فالواجب  ثم 

متكامل  قيمي  سياق  يف 

للنشء  نقدم  كام  متاما 

فنحن  سلويك  بند  أي 

نقدمه يف السياق القيمي 

ان  ونراعي  املناسب، 

وال  زيادة  بال  ذلك  يتم 

افلحنا  وكلام  نقصان، 

يف هذا الصدد كان ذلك 

ادعى للنجاح يف مهمتنا.

 نرضب مثال لذلك: لنفرض اننا بصدد موضوع الحديث مع االخر من حيث هو بند 

اذا تكلمنا يف هذه الحالة بنغمة  من بنود السلوك نعالجه مع مجموعة من النشء، 

وعظية فاقعة سيقع حديثنا عىل آذان النشء موقع السخف الذي قد يتحملونه مؤقتا 

عالجنا  اننا  لو  اخرى  ناحية  من  ولكن  متاماً،  ذلك  بعد  يتناسوه  أو  ينسوه  أن  عىل 

))) الفارماكولوجيا )Pharmacology( هو علم دراسة املركبات الكيميائية ذات التأثري العالجي.
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فلن  اللغويون  يقرره  كام  االخر  مع  الحديث  ألنواع  التصنيف  زاوية  من  املوضوع 

يؤديه  ان  الذي يجب  بالدور  يتعلق  فيام  نحققه  ان  نحاول  ما  املعالجة  تؤدي هذه 

»الحديث مع االخر« كبند من بنود السلوك، والطريق االمثل يف هذا الصدد هو ان 

ولكنها  ما  معلومة  مسألة  هنا  املسألة  فليست  القيمي،  سياقه  يف  املوضوع  نعالج 

معلومة للتوظيف، ومن ثم يجب تقدميها ومعها املعامل الرئيسة لالطار الذي يحدد 

معناها وما ينطوي عليه هذا االطار يف موقف ما من مشاعر االحرتام نحو االخر او 

مشاعر الندية ان كان هذا هو الحال او مشاعر املحبة والعالقة الحميمة او مشاعر 

التحفظ... الخ هذا هو االسلوب الرتبوي املتكامل، ان نقدم املعلومة مع السياق 

االرتقاء  مستوى  مراعاة  من  بد  ال  االثناء  هذه  ويف  قيمتها،  أو  معناها  يحدد  الذي 

النفيس والعقيل للنشء الذي نخاطبه: تالميذ يف املدراس الثانوية او طالبا جامعيني 

او شبابا راشدين يف احد النوادي.. الخ.

االلتزام بالحقيقة دون مبالغة: يعمد كثري من املتحدثني - وغالبا ما يكون ذلك انسياقاً 

مع حالتهم االنفعالية اثناء الحديث- اىل املبالغة، سواء يف وصف االثار املباشة او 

غري املباشة )النفسية والعضوية( للمخدر، ووجه الخطأ يف ذلك ان املتحدث وهو 

يصف مشاعر النشوة التي تعرتي املتعاطي بعد تعاطيه قد يجد نفسه دون قصد منه 

وكأنه يرغب بعض املتلقني لرسالته يف ان يجربوا الحصول عىل هذه النشوة )...( 

قد يجد نفسه وكأنه كذلك من حيث ال يقصد يغري بعض صغار الشباب - وبعضهم 

مولع اصالً بالدخول يف بعض التجارب الخطرة عىل سبيل املتعة الشاذة- باالقرتاب 

من هذه املواد النفسية التي تبدو امامهم مثرية فلم ال يجربونها؟ فاذا اضفنا اىل ذلك 

ان صيغ املبالغة بوجه عام مآلها اىل ان تفقد مصداقيتها بسبب او آلخر فمن الجيل 

يبتعد ما امكن عن اسلوب املبالغة وان يعتمد  التوعية ان  ينبغي ملقدم برنامج  انه 

عىل تقديم الحقيقة يف صيغة معتدلة بال مبالغة وال تهوين.

يف  الخوض  اىل  املتحدثني  بعض  مييل  الدقيقة:  التفاصيل  يف  الخوض  تجنب 

وهم  واملدمنني  املتعاطني  سلوكيات  عن  مثال  يتحدثون  عندما  الدقيقة  التفاصيل 
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املناسب  التمهيد  النحو هو  القول عىل هذا  تفصيل  ان  يتصورون  يفعلون ذلك  اذ 

ليك ينقلبوا بعد ذلك اىل النقد الشديد لهذه السلوكيات، ووجه الخطأ يف هذا ان 

التفصيل الشديد يف وصف أي فعل يؤدي اىل تجسيم هذا الفعل امام املتلقي بدرجة 

تجعل من اليسري عليه ان يحاكيه اذا اراد ذلك فاذا اضفنا بالنسبة ملوضوعنا الذي 

نحن بصدده ان نسبة من صغار الشباب تستهويهم بعض افعال زمالئهم املنحرفني 

دون ان يقدموا هم عىل ارتكابها وانهم يظلون لفرتة من العمر عىل اعجابهم ببعض 

سلوكيات هؤالء املنحرفني ولسان حالهم انهم قد يجربون مامرسة هذا االنحراف اذا 

اتيحت لهم الفرصة، اذا ادخلنا ذلك يف اعتبارنا فإننا بتجسيمنا سلوكيات التعاطي اذ 

نخاطب شباب الجامعات الهشة))) نكون متورطني يف الضغط عليهم ليك يخضعوا 

تحت عبء النامذج السلوكية املجسمة )التي نراها منحرفة( والنتيجة ان تأيت توعيتنا 

يزيد  ما  الدوافع  نستثري من  بنا  اذا  التعاطي  منع  فبدال من  بعكس املطلوب متاماً، 

من انتشاره، ويف هذا السياق يجب االمتناع متاما عن الكالم تفصيال يف وصف أي 

طريقة من طرق التعاطي ألي مخدر.

موضوع املخدرات كجزء من كل: من افضل طرق التوعية فعالية واسلمها عاقبة ان 

يتناول املتحدث املخدرات كجزء من كل، مثال ذلك ان املتحدث يحسن صنعا 

اذا هو قدم حديثه عن تعاطي هذا املخدر او ذاك يف سياق حديث عن موضوع اشد 

اتساعا كالعناية بالنشاطات الرياضية او اللياقة البدنية او بأمور التغذية الصحية.. الخ، 

املنشطات  بسرية  املتحدث  يأيت  الرياضية  النشاطات  اهمية  ثنايا حديث عن  ففي 

مثال ألن بعض الرياضيني يتناولونها، ويتخذ من هذا املدخل متهيدا لحديث علمي 

البدنية  الصحة  يف  املواد  هذه  تخلفها  التي  التدمريية  االثار  حول  ومكثف  مبسط 

والنفسية وهو ما يتعارض متاما مع مطلبنا الرئيس من مامرسة النشاطات الرياضية))).

او  حياتهم،  يف  جسدية  او  نفسية  لنكبات  تعرضوا  الذين  االحداث  عىل  يطلق  مصطلح  الهشة:  الجامعة   (((

مروا بجنحة، مثل االطفال الذين انفصلوا عن ارسهم او االحداث املعاقني او املخالفني للقانون أو الالجئني 

واالطفال املهربني ) ينظر: التجربة العربية يف مجال عدالة االحداث- د. طاهر بو مدرة ود. نظام عساف- ص 

.(((5

))) املخدرات واملجتمع.. نظرة تكاملية- د. مصطفى سويف- ص 78)
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سادسًا: الشباب واملوضة

توجد بشكل عام عالقة متينة بني املوضة الغربية وثقافة االستهالك، فمن املعلوم 

أن )الدول الغربية هي الدول االكرث تطورا صناعيا واقتصادياً، وبالتايل هيمنت عىل 

اسواق الدول االخرى بإنتاجها، اىل جانب هذا هناك الهيمنة الثقافية، فهي ال تصدر 

فقط االنتاج او السلع بل حتى مناذج االستهالك من خالل انفتاح االعالم واالسواق 

وخلق الحاجات واالذواق لدى املستهلك())). 

وميكن قياس درجة تأثر أي مجتمع بثقافة االستهالك من خالل قياس مقدار اتباع 

الحركة  الشباب )من  فئة  به  تتميز  الشبابية لذلك املجتمع، ملا  الفئة  املوضة لدى 

جامعة  من  ماجستري  رسالة   – رشيد  بوتقرابت   - الجامعي(  الشباب  عند  باللباس  االهتامم  )ظاهرة  ينظر:   (((

الجزائر/كلية العلوم االجتامعية واالنسانية/ 006) - 007)- ص96.
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واالندفاع وحب التغيري والتجديد والتي تتناسب مع صفات املوضة التي ال تعرف 

االستقرار والثبات، كام ان الشباب يف هذه السن هم بحاجة اىل القبول االجتامعي 

االجتامعية  الفئات  باقي  عن  متيزهم  عن  للتعبري  كوسيلة  وهي  الذات  واثبات 

االخرى())).

وقد ذكرنا يف مقدمة هذا البحث أن من تجليات التأثري الثقايف للعوملة يف املجتمعات 

قاعدة  نقرر  أن  لذلك ميكن  ونتيجة  فيها،  ثقافة االستهالك  بسيادة  يتمثل  االسالمية 

مفادها:  )انه ميكن قياس درجة تأثر أي مجتمع اسالمي بثقافة العوملة مبقدار انتشار 

املوضة الغربية بني شبابه())).

ونعني هنا باملوضة املعنى األعم من امللبس، أي انها تشمل الوشوم واالكسسوارات 

واملكياج وقصات الشعر وحتى شكل الجسد وحركاته، أي كل ما يرتبط باملظهر 

الذي يالحظه اآلخرون.

كام نقصد هنا من املوضة تحديدا: ذلك النوع الشاذ عن العرف الذي يلفت النظر 

ويدعو اىل العجب، وبذلك نستثني ما يتحىل به الشباب املسلم من مظاهر مستوردة 

ميكن قبولها عرفاً يف بيئة اسالمية معتدلة.  

ويف هذا الصدد نرصد بشكل موجز بعض االمثلة للموضة الغربية الغريبة التي غزت 

مجتمعاتنا االسالمية يف اآلونة االخرية وعىل النحو اآليت:

))) املصدر نفسه.

))) ال بد من االشارة هنا اىل اشكالية تتعلق بلباس عموم املجتمعات الخليجية حالياً، فعىل الرغم من انتشار 

التأثري الثقايف الغريب لدى هذه املجتمعات إال أننا ما نزال نلحظ التزام الخليجيني بزيهم العريب املعروف.

وللجواب عىل هذه االشكالية نقول: إن جذور املجتمعات الخليجية جذور قبلية تجعل افرادها شديدي االرتباط 

برتاث اآلباء واالجداد، لذا فهم ما يزالون متمسكني بظواهر هويتهم العربية ويعتربونها مصدر افتخار لهم، ومن 

وتواصل  الرجل  وقيومية  املرأة  حجاب  مثل  االسالمية  املظاهر  بعض  عىل  يحافظون  نجدهم  املنطلق  ذات 

األقرباء وغريها من الظواهر التي ال تتقاطع مع الطبائع القبلية، يف حني نجد أن التمسك بظواهر الرتاث أقل شدة 

يف املجتمعات االسالمية ذات الطابع املدين والتي لها تاريخ اقدم يف االحتكاك بالحضارة الغربية مثل املغرب 

والجزائر وتونس ومرص ولبنان والعراق وايران.
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1- قصات الشعر الشاذة

تعد تقليعات شعر الشباب 

من أجىل املظاهر الخاصة 

ويعمد  الغربية،  باملوضة 

كثري من الشباب اىل تقليد 

الخاصة  االشكال  بعض 

اعتامدا  الشعر  بقصات 

عىل ما ينرش منها يف مواقع 

منها  يظهر  ما  او  االنرتنت 

او  االعالمية  الربامج  يف 

مشاهري  بعض  به  يقوم  ما 

ويف  التمثيل،  او  الرياضة 

هذا الصدد )يروي مصّفف الشعر لؤي لـ»املونيتور« بعض تفاصيل ما يحدث يف 

صالونه يف محافظة بابل )00) كيلومرت جنوب بغداد( الذي أطلق عليه اسم »برلني«، 

فهو كان قد أقام لفرتة مثاين سنوات يف أملانيا، وبالتايل راح يجذب بأسلوبه »الغريب« 

العرشات من الشبان املراهقني، ويشري إىل أن »القصات والتسيحات الغريبة هي 

السائدة اليوم«، ال سيّام ما يُعرَف بـ »سباييك« أو »النكروش« أو الكبس »بالجّل«.

»عرف  مثل  الغربيّة  بـ»القّصات«  اليوم  مولّعون  بغالبيّتهم  الشبان  إّن  لؤي:  ويقول 

الديك«، كذلك اتجه البعض إىل حالقة شعره بالكامل للحصول عىل »الصلعة« يف 

تقليد آخر للموضة الغربيّة.

والالفت بحسب لؤي أن »هؤالء الشبان يؤّدون الطقوس الدينيّة اليوميّة، ويتحّمسون 

تأيت  باملقابل  ويف  متطرّفة،  بأساليب  الدينيّة  واملناسبات  األعياد  يف  للمشاركة 

أذواقهم يف ما خّص املظهر غربيّة محضة«.

تعد تقليعات شعر الشباب 

من أجىل املظاهر الخاصة 

ويعمد  الغربية،  باملوضة 

كثري من الشباب اىل تقليد 

الخاصة  االشكال  بعض 

اعتامدا  الشعر  بقصات 

عىل ما ينرش منها يف مواقع 

منها  يظهر  ما  او  االنرتنت 

او  االعالمية  الربامج  يف 

مشاهري  بعض  به  يقوم  ما 

ويف  التمثيل،  او  الرياضة 
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ويف هذا مفارقة كبرية يُرِجعها الباحث االجتامعي واألكادميي يف علم النفس )قاسم 

متناقَضني،  بأمَرين  الشباب  »انبهار  إذ يشري يف حديثه إىل »املونيتور« إىل  صالح( 

»املقّدس«،  التاريخ  وأحداث  الجمعة  خطب  تضّخه  ديني  وتراث  مايض  األول 

االتصال  ووسائل  واإلنرتنت  الفضائيات  يتلّقفها هؤالء عرب  غربيّة  فثقافة  الثاين  أما 

الحديثة، لتصبح االزدواجيّة يف السلوك حالة سلبيّة تنشأ عليها أجيال جديدة تسعى 

إىل البحث عن هويّتها الثقافيّة والفكريّة«())).

التطبيقية  الجامعية والعلوم  بالكلية  النفسية  الصحة  )الدكتور »هشام غراب« أستاذ   

أوضح: أن »املراهق« يسعى إلثبات ذاته ولفت أنظار من حوله من خالل سلوكيات 

غريبة أحيانا عىل األرسة واملجتمع، وقصة الشعر إحدى هذه السلوكيات الغريبة.

وأوضح غراب: أن الشاب املراهق يلجأ للتقليد األعمى ليحصل عىل الشهرة أو يلفت 

نظر اآلخرين بقصة شعره الغريبة مقلدا بذلك للمشاهري من املغنيني أو املمثلني أو 

التقليد األعمى سيجعله مقدراً ومميزاً  منه أن هذا  العبي كرة القدم أو غريهم، ظناً 

يف أعني اآلخرين... وشّدد عىل أنه ال بد من عدم ترك األبناء الصغار قبل املراهقة 

التي ال تنسجم مع قواعد اإلسالم وأسس  العربية واألجنبية  ملشاهدة املسلسالت 

األخالق الحسنة، وكذلك تجنيبهم متابعة االنرتنت دون رقابة، ألن من شأن ذلك كله 

غرس القيم والعادات السيئة يف نفوس األبناء، ودفعهم لتقليد الشخصيات املختلفة 

التي يطلق عليها صفة البطل الذين ينظرون إليه بأنه قدوة لهم())).

2- موضة البنطلونات الشاذة 

)البنطلون  موضة  املسلم:  الشباب  بني  انترشت  التي  الغربية  املوضة  مظاهر  من 

الساقط( أو ما يسمى )البنطلون الساحل sagging pants( أو بالتعبري الدارج )بنطلون 

))) )شباب العراق بني نقيَضني.. األجندة املحاِفظة ومظاهر الحداثة(- وسيم باسم- صحيفة املنيتور االلكرتونية- 

نرش بتاريخ ))/9/))0).

))) )ما بني »سباييك« و »كوكو«.. قصات الشعر الغريبة.. »مراهقة« أم »ضياع« ؟( – حسن عمر- شبكة فلسطني 

للحوار- نرش بتاريخ 8)/8/))0).

95
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



الداخيل،  السوال  من  اجزاء  يظهر  السج  قصري  بنطلون  عن  عبارة  وهو  طيّحني( 

ويعطي مظهراً كأنه ساقط من خرص البسه.

اىل  تعزوه  االقوال  اشهر  ولكن  املوضة،  هذه  منشأ  تحيك  التي  الروايات  تختلف 

السجون االمريكية، إذ كانت متنع املساجني من وضع االحزمة عىل الخرص خوفا 

من استعاملها لالنتحار او القتل، وذلك ادى اىل تكون بنطلونات املساجني منسدلة 

الظاهرة بعد اطالعه عليها اىل عامل املوضة،  الخرص، وقد نقل تاجر يهودي هذه 

فنرشها يف كل من الهند والصني واندونيسيا لرخص العاملة، ويف التسعينات انترشت 

هذه املوضة يف صفوف املثليني لإلعالن املباش عن انفسهم، وارتدته الفتيات يف 

اوروبا، ولكنه تعمم بني الشباب من الجنسني يف سنة 000) عندما أن قامت املغنية 

االمريكية »بريتني سبريز« بارتدائه))).

والغريب انتشار موضة البنطلون الساقط يف بلداننا االسالمية من دون أن تتعرض اىل 

استنكار قانوين واضح، يف حني تعرضت هذه املوضة اىل منع يف بعض واليات 

))) ينظر: )بنطلون طيحني.. من السجون االمريكية ملوضة بني الشباب العرب(- موقع قناة MBC – نرش بتاريخ 

.(0(5/8/(
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بوالية  »أكاال«  مدينة  مجلس  )صّوت  إذ  املوضة،  لهذه  املنشأ  بلد  انها  مع  امريكا 

فلوريدا األمريكية باإلجامع عيل قانون مينع أي شخص يرتدي بنطلونا يكشف أكرث 

من )5 سم( تحت الخرص بطريقة تكشف الجسد واملالبس الداخلية، وأوضحت 

صحيفة »مرتو« أن )ماري ريتش( عضو مجلس املدينة تحاول منذ 009) لتمرير 

الحريات  استنادا ملبدأ  يعارضونه  أن بعض أعضاء املجلس كانوا  القانون إال  هذا 

العامة، ولكن القانون صدر معتمدا عىل مبدأ: أن الحرية ال تعني أن متيش عاريا يف 

الشارع.. بهذا القانون احتلت مدينة »أكاال« املركز الرابع مع مدن يف واليات »نيو 

جرييس ولويزيانا ووتينييس« لتطبيق هذا القانون.

أو  للمدينة  مملوكة  ممتلكات  أي  عىل  القانون  تطبيق  سيتم  بأنه  الوالية  وأفادت 

واملناطق  الرياضية  واملالعب  العامة  والحدائق  الشوارع  ذلك  يف  مبا  املؤجرة، 

يف  شفويًا  تحذيرًا  الساويل  قانون  مخالفو  ويتلقى  العام،  النقل  ووسائل  الرتفيهية 

املرة األوىل تليها غرامة قدرها 500 دوالر أو عقوبة السجن إذا عاودوا الكرة())).

املقطّع( وأخذت  )البنطلون  الساقط( ظهرت موضة  )البنطلون  واىل جانب موضة 

ممزق  بنطلون  عن  عبارة  وهو  االسالمية،  البلدان  وفتيات  شباب  بني  بسعة  تنترش 

عرضياً بشكل واضح يف مناطق معينة من الساقني، ومؤخرا اصبح التقطيع يقع اسفل 

العجز.

ألنها  الجنسية،  االثارة  تسبب  لكونها  االنتقادات  من  زوبعة  املوضة  هذه  وأثارت 

تكشف عن مناطق حساسة من الجسد وبخاصة بالنسبة للفتيات، ويف هذا الصدد 

علقت مصممة األزياء املرصية )خلود سليامن( عىل هذه املوضة قائلة: ال يوجد 

فال  اإلطالق،  عىل  تناسبنا  ال  تقليعة  تعد  التي  الجديدة  املوضة  هذه  من  داع  أي 

يوجد أي شكل جاميل إذا كانت الفتحة عىل مؤخرة الفتاة أو أعىل فخذها، إمنا هي 

محاولة ملحاكاة الغرب وحسب، وال تتناسب معنا بأى شكل من األشكال، واعتقد 

))) ينظر: )مدينة أمريكية تقر غرامة 500 دوالر وسجن ملن يرتدي بنطلونا يكشف مالبسه الداخلية ( – وليد 

عبد الوهاب- صحيفة املرصي اليوم- نرش بتاريخ ))/7/))0).
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أن املجتمع سريفضها متاماً))). 

)البنطلون  موضة  ظهرت  وأخريا 

املبلول( أو )بنطلون التبّول(، وهو 

بلونني،  جينز  بنطلون  عن  عبارة 

الخرص  خارج  من  فاتح  احدهام 

والساقني والثاين غامق من داخل 

يوحي  بحيث  والساقني،  السج 

البنطلون  هذا  صاحب  ان  للناظر 

قد تبّول عىل نفسه، وأشارت بعض املواقع االخبارية اىل نزول هذه املوضة الشاذة 

البنطلون اىل  الواحدة من هذا  القطعة  ألسواق مرص يف سنة 6)0)، ويصل سعر 

800 جنيه))). 

وبهذا الصدد اصدر بعض علامء االزهر استنكارا شديد اللهجة ضد هذه املوضة، 

فقد )أكد الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث اإلسالمية إن هذه املوضة 

العام،  الذوق  إفساد  بقصد  ثقافتنا  عىل  الخارجي  الهجوم  موجات  من  موجة  هي 

خاصة أن بعض الشباب مهتم مبا يرد من الخارج أيا ما كان هذا الوارد حتى ولو كان 

ذوقه وعىل  الشباب وعىل  هذا  القضاء عىل  النتيجة  تكون  ثم  فيتجرعه  زُعافاً  ُساّمً 

حسه، وأضاف: إذا فسد ذوق الشباب وحسه فلن يستطيع أن يقول رأيا صائبا أو أن 

يفعل شيئا نافعا وبهذه الطريقة البسيطة يتم تدمري شباب األمة وهو خطر داهم ينبغي 

عىل الدعاة واإلعالميني ومن بيدهم األمر أن يتصدوا لهذه الهجمة الرشسة التي تشن 

عىل مرص يف شتى املجاالت اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا.

من جانبه قال الدكتور عبد املنعم فؤاد عميد كلية العلوم اإلسالمية للوافدين بجامعة 

هذه  بدخول  سمحوا  من  هم  الظاهرة  هذه  انتشار  عن  األول  املسؤول  إن  األزهر 

الديناري-  جهاد  تلبسيه؟(-  تقدرى  البنات  سألنا  الخلف..  من  »املقطوع«  البنطلون  تقليعة  انتشار  )بعد   (((

صحيفة اليوم السابع- نرش بتاريخ ))/6/5)0).

))) ينظر: )األزهر يرد عىل موضة “بنطلون التبول” مؤكًدا أنه تشبه بالشواذ(- محمود عاشور- موقع مرص فايف- 

نرش بتاريخ ))/6/9)0).
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املنتجات البالد، ويليهم يف املسؤولية أولياء األمور الذين سمحوا ألبنائهم وبناتهم 

برشاء هذه النوعية من املالبس، واعترب فؤاد يف ترصيحات لـ«اليوم السابع« أن هذه 

الظاهرة أخطر من جرمية التحرش ألن هذه املالبس يرتديها الشواذ يف الغرب.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة إلهام شاهني أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر: 

إن ما نراه من موضات غريبة وشاذة يصدرها لنا الغرب ولديه كل الثقة يف أنها ستلقى 

رواجا يف بالدنا، ولدى شبابنا األصل يف ذلك االعتقاد الراسخ لدى الغرب بأننا ال 

منلك القدرة عىل التفكري اإلبداعي وال منلك إال القدرة عىل التقليد، مطالبة الشباب 

والبنات بإعادة النظر والتفكري يف الهدف من وراء هذه املوضات الغريبة())).

3- عمليات تجميل الجسد

الشباب  لدى  ارتفع  فقد  نفسه،  الجسد  بشكل  تتعلق  التي  املوضة  مستوى  عىل 

الحفاظ عىل  املظهر من خالل  بتغيري  الرغبة  االخرية سقف  السنوات  املسلم يف 

الرشاقة وبناء العضالت، وعىل هذا االساس نشطت قاعات الرياضة وبناء االجسام 

وصار الشباب من الجنسني يتهافتون عليها بشكل ملفت للنظر.

))) ينظر: )علامء أزهريون: البنطلون »املبلول« أخطر من التحرش وتشبه بالشواذ(- لؤي عيل- صحيفة اليوم 

السابع االلكرتونية- نرش بتاريخ ))/6/9)0).
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تحسني  عند  االمر  يتوقف  ومل 

الغذايئ  النظام  باستخدام  القوام 

اىل  وصل  وامنا  والرياضة، 

الجراحي،  التداخل  باجراء  الرغبة 

العمليات  موجة  فاكتسحت 

االسالمية،  البلدان  يف  التجميلية 

وارتفعت نسبة اجراء هذه العمليات 

من  كثرياً  تنافس  جعلها  بشكل 

البلدان عىل املستوى العاملي، )فبحسب تقرير الجمعية الدولية للجراحة التجميلية 

العام  التي متت يف  العمليات  التجميل ونسب  ISAPS الذي يوضح عدد جراحي 

5)0) تصدرت مرص الدول العربية يف عدد جراحي التجميل كام احتلت املركز 

التاسع عرش عاملياً، وذكر التقرير أنه يوجد يف مرص  00) جراح تجميل بنسبة )% 

من جراحي التجميل يف العامل.

وجاءت السعودية يف املركز الثاين عربياً والتاسع والعرشين عاملياً من حيث عدد 

من جراحي  بنسبة %0.6  تجميل  احتوائها عىل 0)) جراح  مع  التجميل  جراحي 

التجميل  السعودية أن عدد عمليات  العامل، كام ذكرت وزارة الصحة  التجميل يف 

يف السعودية بلغ أكرث من ))),)) عملية تجميل غالبيتها متت يف الرياض بواقع 

الثاين بواقع )8)) عملية،  بينام جاءت جدة يف املركز  )850 عمليات تجميل، 

أكرث  بواقع 8))) عملية تجميل، وكانت  الثالث  املركز  الرشقية  املنطقة  واحتلت 

العمليات انتشاراً هي عملية نحت الجسم.

وتشري بعض األبحاث إىل انتشار عمليات التجميل يف لبنان بنسبة كبرية حيث يتم 

إجراء 5.) مليون عملية سنوياً عىل الرغم من أن عدد السكان ال يتجاوز 5.) مليون 

للمساعدة يف  مقدارها 5000 دوالر  البنوك تعرض قروضاً  أن بعض  نسمة لدرجة 

القيام بعمليات التجميل، وعىل الرغم من أن عدد جراحي التجميل يف لبنان أقل من 
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مرص والسعودية إال أن لبنان تحتل املركز األول عربياً يف عدد عمليات التجميل، 

الناس من دول  إذ يقصدها  لبنان  التجميلية يف  السياحة  انتشار  أدى ذلك إىل  وقد 

العامل كافة إلجراء عمليات تجميل متعددة.

التجميل  بالكثري من عمليات  تقوم  التي  العربية  الدول  اإلمارات واحدة من   وتعد 

الطبية  ديب  مدينة  يف  العالج  بغرض  تأيت  فيها  عديدة  جنسيات  وجود  مع  خاصة 

العاملية، وتحتل عمليات التجميل املركز الثاين يف السياحة العالجية، وقد تضاعف 

عدد عيادات التجميل 0) مرة يف آخر عرش سنوات.

ومن املثري للدهشة إقبال الكثري من الرجال يف اإلمارات عىل عمليات تجميل البرشة 

وإزالة الشعر بالليزر وشفط الدهون وتجميل تشوهات األنف وتقشري الجلد وعالج 

ترهالت الجلد »السيلوليت« حيث يشري تقرير لوزارة الصحة عام ))0) إىل قيام 

5) ألف رجل بتلك العمليات.

ووفقاً إلحصائيات قامت بها مستشفى األكادميية األمريكية للجراحة التجميلية يف 

اإلمارات، ازدادت عمليات التجميل الجراحية التي أجرتها املستشفى بنسبة 5)% 

يف الفرتة من ))0) إىل ))0)، وقد كانت عمليات شفط الدهون وجراحات الثدي 

وشد البطن وجراحات تجميل األعضاء التناسلية النسائية وعمليات تجميل األنف 

أكرث خمس عمليات قامت بها املستشفى يف تلك املدة.

أما بالنسبة لعمليات التجميل يف الكويت فقد ازدادت نسبة عمليات تجميل األنف 

وشفط الدهون، وبحسب أقوال بعض املختصني قام أكرث من 70% من الكويتيني 

بعمليات تجميلية دون وجود الحاجة املاسة إليها، وال تنحرص هذه النسبة يف النساء 

الذين يجرون عملية تجميل حوايل 0)% من املجتمع  الرجال  يبلغ عدد  بل  فقط 

الكويتي وهذه نسبة كبرية.

كام ازداد اإلقبال عىل عمليات التجميل يف قطر خاصة عملية تجميل األنف حيث 

101
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



يذكر أحد أطباء التجميل أنه يقوم بإجراء 50) عملية تجميل أنف يف العام الواحد 

وعمليات  الرقبة  وتعديل  وشد  الجفن  تجميل  عمليات  بعدها  وتأيت  األقل،  عىل 

الوجه عموماً، كام ازداد اإلقبال مؤخراً عىل عمليات شفط الدهون وتشكيل الجسم، 

ويشكل الرجال 5)% من الراغبني يف القيام بعمليات تجميل يف قطر.

جراحي  ولكن  دقيقة،  إحصائيات  توجد  فال  األردن  يف  التجميل  عمليات  عن  أما 

التجميل قد شهدوا ارتفاعاً يف طلب عمليات تجميل بنسبة 00)% وترتاوح العمليات 

بني: تجميل جفن العني وتجميل األنف وعمليات شفط الدهون وزراعة الثدي.

كام تنترش عمليات التجميل يف تونس وتزدهر السياحة التجميلية هناك بنسبة %60 

يف كل عام ويساعد عىل هذا انخفاض سعر عمليات التجميل فيها والذي قد يقل 

التقنيات  استخدام  إىل  باإلضافة  األوروبية،  الدول  من  مثيالتها  عن   %70 مبقدار 

الحديثة يف التجميل.

من  أو  البحرينيني  من  سواء  كبرياً  رواجاً  البحرين  يف  التجميل  عمليات  وتشهد 

الجاليات األجنبية ويشجعهم عىل هذا انخفاض سعر عمليات التجميل حيث يبلغ 

املصدر: صحيفة صوت األمة املصرية

102
االختراق الثقافي ٦



نصف سعر عمليات التجميل يف أوروبا، ووصلت عيادات التجميل إىل 0) عيادة 

وهو رقم كبري بالنسبة للبحرين، إذ يبلغ عدد راغبي التجميل من 0) إىل 0) مريضاً 

عملية شفط  تليها  األنف  تجميل  عملية  هي  انتشاراً  العمليات  وأكرث  األسبوع،  يف 

الدهون())).

)فالداخل إىل  باملراجعني  باتت متتلئ  الشهرية  التجميل  عيادات  فان  العراق  ويف 

مركز األمل املتخصص يف التجميل يف حي املنصور بالكاد يفلح يف العثور عىل 

كريس فارغ للجلوس، فيام تغص صالة االنتظار بالباحثني والباحثات عن الجامل 

حتى الردهة، وغالبية املقبلني عىل هذه العمليات هم من النساء، فقد رصح )د. اسامة 

للعامني  أنه )طبقا لإلحصائيات االولية  للتجميل  يدير مركزاً خاصاً  الذي  الزبيدي( 

املاضيني فإن نسبة النساء اللوايت يجرين عمليات التجميل يف مركزه وصلت اىل 

86% مقارنة بنسبة الرجال التي مل تتعدى ))%... وأضاف الزبيدي أن أكرث الفئات 

العمرية اقباال عىل العمليات هي بني سن 8) و50، وتصل نسبتها اىل 65%، تليها 

الفئة العمرية بني سن 8) و8) بنسبة ))%، الفتا إىل أن »املراكز الطبية الخاصة ال 

تجري عمليات تجميل كاملية ملن هم دون سنة الثامنة عرشة«.

ووفقا ألسعار بعض مراكز التجميل يف بغداد، يدفع الزبائن مبلغا يف حدود 600 

دوالر يف جراحة األنف ومبلغا مامثال لنفخ الخدود، فيام تزيد تكلفة عمليات تكبري 

الصدر عن 500) وتصل إىل 000) دوالر أمرييك حسب شهرة الطبيب، فضال عن 

تكاليف بعض املواد التي يستوردها املريض بنفسه من خارج البالد أو يشرتيها من 

الصيدليات العراقية كامدة السيليكون الخاصة بنفخ الشفاه والخدود())).

من  عامليا  األوىل  املرتبة  إيران  )تحتل  العربية  غري  االسالمية  الدول  صعيد  وعىل 

حيث إجراء عمليات تجميل األنف، وترتاوح كلفتها بني 00) و600 دوالر أمرييك، 

العمليات، وحسب ما أفادت  النوع من  البلد 00) عيادة مرخصة لهذا  وتوجد يف 

))) ينظر: )ترتيب الدول العربية يف عمليات التجميل(- موقع tajmeeli االلكرتوين – نرش بتاريخ 5)/))/6)0).

))) ينظر: )باحثون عن الجامل يف بغداد(- خلود رمزي- موقع نقاش- نرش بتاريخ )/0/7)0).
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به نقابة جراحي التجميل اإليرانية يوجد 

هذه  يجرون  طبيب   (000 إيران  يف 

من  هم  فقط  منهم   ((5 الجراحات، 

ويقول  بذلك...  القانوين  اإلذن  لديهم 

تجري  إيران  إن  للرابطة  رسمي  إحصاء 

لألنف  تجميلية  عملية  ألف   50 سنويا 

نصيب الرجال منها 5) ألفا())).

الجراحة  فان  باكستان  صعيد  وعىل 

اىل  )نظراً  ايضا  ازدهارا  تزداد  التجميلية 

الباكستانيني  فان  التكاليف،  رخص 

من  شيحة  اكرب  يشكلون  املغرتبني 

للخضوع  بالدهم  اىل  يعودون  الذين 

تحولت  التي  التجميلية  للجراحات 

مجال عمل ينمو بسعة يف البلد.

لزراعة  محمد«  »هاميون  معهد  ويعد 

للعيادات  منوذجاً  آباد  إسالم  يف  الشعر 

املعدة  وربط  الصدر  تكبري  مثل  تجري جراحات  والتي  باكستان  انترشت يف  التي 

وشد الوجه وتجميل األنف وزرع الشعر، ويقول »هاميون محمد« ان معظم زبائنه 

هم اناس يتحدرون من اصل باكستاين وقدموا من الخارج، وأضاف: »اكرب شيحة 

من الزبائن تأيت من الواليات املتحدة وتليها اململكة املتحدة«.

وقال ان من بني الزبائن اآلخرين الذين يفدون اىل البالد بغية الخضوع للجراحات 

بعرش التكاليف التي كانوا سيتكبدونها يف الغرب باكستانيني من أوروبا، خصوصاً 

بتاريخ  الجزيرة- نرش  الصامدي- موقع  فاطمة  أنفي جميال( –  اقتلني واجعل  إيران..  )التجميل يف  ينظر:   (((

.(007/7/((

به نقابة جراحي التجميل اإليرانية يوجد 

هذه  يجرون  طبيب   

من  هم  فقط  منهم   

ويقول  بذلك...  القانوين  اإلذن  لديهم 

تجري  إيران  إن  للرابطة  رسمي  إحصاء 

لألنف  تجميلية  عملية  ألف   

الجراحة  فان  باكستان  صعيد  وعىل 

اىل  )نظراً  ايضا  ازدهارا  تزداد  التجميلية 

الباكستانيني  فان  التكاليف،  رخص 

من  شيحة  اكرب  يشكلون  املغرتبني 

للخضوع  بالدهم  اىل  يعودون  الذين 

تحولت  التي  التجميلية  للجراحات 

لزراعة  محمد«  »هاميون  معهد  ويعد 

للعيادات  منوذجاً  آباد  إسالم  يف  الشعر 

حّلت السعودية يف املرتبة 23 عاملياً يف عمليات التجميل 
واالوُّـ عربياً بحسب دراسة جمعية جراحي التجميل للعام 

2011 - املصدر: صحيفة arabianbusiness العربية
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من الرنوج والدمنارك وقلة من اسرتاليا.

عىل  يقترصون  ال  مظهرهم  لتحسني  العيادات  اىل  يتوافدون  الذين  الزبائن  أن  إال 

الوافدين من الخارج، فالنمو االقتصادي املتزايد رافقته أمناط من ثقافة االستهالك 

الغربية، خصوصاً يف أكرب مدينتني يف باكستان وهام الهور وكراتيش، اىل ذلك فإن 

الظهور يف مظهر الئق أمر مهم يف باكستان مثلام هو يف أي مكان())).

علامً إن سبب إقبال كثري من الشابات والشباب عىل الخضوع ملبضع جراح التجميل 

يتمثل برغبتهم يف التشبه مبظهر الفنانني والفنانات الذين يظهرون عرب وسائل االعالم 

املختلفة، وهو ما يؤكد تأثري ظاهرة العوملة الثقافية التي جاءت للبلدان االسالمية 

عىل جناح وسائل االعالم العابرة للقارات.

انتشار  )مع  الباكستاين:  التجميل  عمليات  مركز  صاحب  محمد«  »هاميون  يقول 

برامج مثل برنامج »اوبرا وينفري« وبرامج تغيري املظهر كامالً اصبح الناس اكرث وعياً 

مبظهرهم، بدأوا يؤمنون برضورة الظهور يف مظهر جيد())).

)التهافت  أن  العراق ورد  التجميل يف  تقرير نرشه موقع »نقاش« عن عمليات  ويف 

أمثل للحصول عىل شكل أجمل  بات حال  الخاصة  والعيادات  عىل املستشفيات 

أحد  التلفاز، ويرصح  يظهرن عىل شاشات  اللوايت  الفاتنات  أشكال  من  مستوحى 

املمرضني العاملني يف مركز االمل التخصيص لعمليات التجميل قائال: »تأيت معظم 

النساء ويف أيديهن صور لفنانات يرغنب يف التشبّه بهن كنانيس عجرم وهيفاء وهبي« 

تتمتعا بجاملهام  أن  قبل  التجميل  لبنانيتان خضعتا لعرشات عمليات  فنانتان  وهام 

الحايل())).

))) )عيادات التجميل تزدهر حتى يف باكستان( – مصدر سابق.

بتاريخ  نرش  رويرتز-  عن  نقال  اللندنية  الحياة  صحيفة   – باكستان(  يف  حتى  تزدهر  التجميل  )عيادات   (((

.(006/7/(

))) ينظر: )باحثون عن الجامل يف بغداد(- مصدر سابق.
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 4- حجاب على الموضة الغربية

الزينة  نقصد هنا بالحجاب االسالمي املعنى االوسع الذي يشمل ترك كل مظاهر 

بارزة  تغريات  اىل  مؤخرا  تعرض  قد  الحجاب  وهذا  املفاتن،  سرت  اىل  باإلضافة 

تحت ضغوط املوضة الغربية اىل درجة تغري معها مفهومه، اذ أن كثرياً من النساء 

املسلامت رصن يتخذن من الحجاب وسيلة للزينة، ويف الوقت نفسه يكون درعاً 

من النقد االرسي او االجتامعي لعدم التخيل التام عنه. 

انتشار نوع من الحجاب يتكون من وشاح يُلف عىل الرأس  وهذا الحال أدى اىل 

انحس  بنطلون تحته، يف حني  مع قميص وتّنورة، وقد يستخدم قميص طويل مع 

الحجاب املعروف الذي يغطي أكرث اجزاء جسد املرأة كام تفعل العباءة أو »الجادر”. 

ويبدو ان هذا الحال تحول اىل ثقافة سائدة يف البلدان االسالمية، فبحسب استطالع 

للرأي قام به )مركز ابحاث بيو Pew Research Center)))) يف العام ))0) للرجال 

))) مركز أبحاث بيو هو صندوق حقائق غري حزيب يطلع الجمهور عىل القضايا واملواقف واالتجاهات التي 

تشكل أمريكا والعامل. وهي تجري استطالعات الرأي العام، والبحوث الدميوغرافية، وتحليل محتوى وسائل 

اإلعالم وغريها من البحوث التجريبية العلوم االجتامعية. مركز بيو للبحوث ال يتخذ مواقف السياسة. وهي شكة 

نتائج استطالع مركز بيو لألبحاث شمل ٧ بلدان اسالمية للعام 2014
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ولبنان  والعراق  ومرص  )تونس  هي  مسلمة  أغلبية  تضم  بلدان  سبعة  شمل  والنساء 

يفضلون  البلدان  هذه  يف  املقيمني  معظم  أن  تبني  وتركيا(  والسعودية  وباكستان 

حجاب املرأة مبا يسمى »حجاب األمرية« و«وشاح الرأس« بنسبة )))% و ))%( 

عىل التوايل، يف حني مل تبلغ نسبة تفضيل لبس »النقاب« و«العباءة« سوى )%8( 

لكل منهام))).

االسالمي  الحجاب  من  االساس  الهدف  يواجه  الثقايف  املستوى  عىل  فانه  لذلك 

رضبة يف الصميم، إذ أخذت تسود املجتمعات االسالمية ثقافة تسعى اىل تغييب 

أساساً، وهذه  الشعر  بتغطية  غايته  املرأة – وحرص  مفاتن  – وهو سرت  الهدف  هذا 

الفكرة اخذت تسترشي بشكل الفت يف ثقافة املجتمعات االسالمية، لذا نجد ان 

للشعر مع بنطلون ضيق ويطلق عليهن  كثريا من الفتيات املسلامت يرتدين غطاءاً 

اسم »محّجبات«. 

يتجاوز  )الحجاب  بعنوان  السعودية مقاال  ايالف  ويف هذا املجال نرشت صحيفة 

الجينز  ارتداء  يف  ليس  االمر  ان  فيه:  جاء  للمسلامت(  كموضة  اإلسالمية  الدول 

والبنطال الضيق بقدر ما يتعلق بانتشار موضة يرص بعضهم عىل تسميتها بالحجاب، 

ال تعني باألصول الرشعية الرتدائه بقدر ماهي رغبة يف التعبري عن الذات »املسلمة« 

يف مجتمع غريب بحسب الباحث االجتامعي العراقي )كريم الالمي(. 

واذا كان املطلوب هو ان ترتدي املرأة املسلمة زيا ال يصف مفاتن الجسد وال يسرت 

وسيلة  واصبح  كثرية،  احايني  القاعدة يف  يشذ عن  العرصي  الحجاب  فإن  الجسم 

من وسائل عرض مفاتن املرأة وجامليتها حتى عاد الحجاب يصمم بأشكال والوان 

مثرية لالنتباه وجاذبة للنظر ومالمسة لألحاسيس، بل اصبح مرادفا ألدوات التجميل 

االخرى يف ما يأخذه من وقت ومن تكلفة، ومل تعد تتحقق شوط الحجاب يف أال 

يكون الفتا للنظر أو مثريا للفتنة فإذا تحققت هذه الرشوط جاز للمرأة املسلمة أن 

تابعة لصناديق بيو الخريية.

(0((/(/8 – How people in Muslim countries prefer women to dress in public - fact-tank (((
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ترتديه وتخرج به.

النظر  جلب  عىل  تبعث  مالبس  مع  حجابًا  يرتدين  فتيات  وغربية  عربية  مدن  ويف 

االكرث حضورا يف  الحجاب  واصبحت موضة  الطرف،  تبعث عىل غض  اكرث مام 

الشارع العريب، بينام ترى الحجاب يف أوروبا وسيلة من وسائل الجذب، فثمة فتيات 

مسلامت غربيات ال يعبأن بالرشوط الرشعية، وأصبح الهدف من الحجاب وسيلة 

للتعريف بالشخصية وللتميز عن االخرين، حتى اصبح باإلمكان التعرف إىل هوية 

الذي يختلف باختالف شكله والوانه، فهناك الحجاب املغريب  الفتاة من حجابها 

والرتيك والعراقي)الشيعي(.. ويخلص كاتب املقال اىل ان الحجاب اصبح موضة 

وليس داللة عىل االلتزام بالرشيعة))).

خالصة االمر؛ ان تفريغ الحجاب من هدفه االساس الذي شع من اجله يف االسالم 

مهد اىل تشكيل هوية جديدة له، يجعل منه وسيلة لجذب االنظار مبا يشتمل عليه 

الصناعية  والرموش  الحواجب  استخدام  مثل  زينة  من  يرافقه  وما  وازياء  الوان  من 

والعدسات امللونة ومساحيق التجميل والعطور، فضال عن استخدام روافع الشعر 

ليكون تحت غطاء الرأس شبيهاً بسنام البعري.

وتفريغ الحجاب من هدفه يف ثقافة املجتمع االسالمي هو الذي يفس كون كثري من 

النساء الغربيات اللوايت اعتنقن االسالم عن قناعة رصن اكرث التزاماً بالحجاب السليم 

من الفتيات املسلامت يف االصل))).

ولكن هل يعد ذلك مؤشاً عىل انحسار الحجاب وانتشار السفور يف املجتمعات 

االسالمية؟ نحن نعتقد خالف ذلك، ألن اهمية الدين يف حياة الفرد ما تزال موجودة 

يف الضمري االجتامعي العام للدول االسالمية، )إذ تنترش ظاهرة الحجاب الرمضاين 

املؤقت كنوع من التديّن الذي يواكب شهر الصوم، فرتتدي الفتاة السافرة الحجاب 

))) )الحجاب يتجاوز الدول اإلسالمية كموضة للمسلامت( - عدنان أبو زيد – موقع ايالف بتاريخ 6/))/008).

))) املصدر نفسه.
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الديني،  االلتزام  من  كنوع 

رمضان  شهر  انتهاء  ومبجرد 

من  السابق  اىل وضعها  تعود 

الفتيات  وتربر  حجاب،  دون 

رمضان  يف  يتحجنب  الاليت 

باالختناق  يشعرن  بأنهن  فقط 

من الحجاب ويجدن انفسهن 

رمضان  يف  لذلك  مضطرات 

وصالة  صوم  شهر  ألنه 

يشعرن  ذلك  ورغم  وحجاب 

يرتدين  الذي  اليوم  انه سيأيت 

لكن  محالة  ال  الحجاب  فيه 

من دون ضغط واجبار وذلك 

بسبب عشقهن للمالبس التي تجاري ابتكارات املوضة())).

االرتقايئ  النفس  علم  استاذ  الدويك(  )جالل  الدكتور  يقول  الصدد  هذا  ويف 

العربية  املجتمعات  منترشة يف  للحجاب وخلعه ظاهرة  الفتاة  )ارتداء  االكلينييك: 

منذ سنوات وهي دليل عىل وجود رصاع داخيل بني رغبة الفتاة يف الطاعة وااللتزام 

بفروض الله سبحانه وتعاىل ورغبتها يف الظهور بشكل جميل وجذاب... ان الفتاة 

يف داخلها لديها قناعة بأن هذا هو الطريق الصحيح وان الحجاب فرض فرضه الله 

عليها لكنها أضعف من أن تتمسك بااللتزام به ألن حاجتها اىل الظهور بصورة انثوية 

املوضة  مسايرة  اىل  حاجتها  اىل  باإلضافة  داخلها،  يف  اقوى  اآلخر  للجنس  الفتة 

ولفت االنتباه من خالل مالبسها وهيأة شعرها())). 

االلكرتوين- نرش  اليوم  العراق  موقع  والرفض(-  القبول  بني  املؤقت..  الرمضاين  الحجاب  )ظاهرة  ينظر:   (((

بتاريخ ))/7/6)0).
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عىل  والسري  )التدين  ان  االجتامع  علم  استاذ  الحسن(  ابو  )طه  الدكتور  ويوضح 

الطريق الصحيح مسألة فطرية تأيت من االرسة والرتبية، وارتداء الفتاة للحجاب يف 

شهر رمضان ثم خلعه تعد مسألة نفسية عقدية نتيجة انعدام الوازع الديني عند اغلب 

الشباب من الجيل الحايل... ان الفتاة تواجه رصاعات داخليا بني طبيعة الشخصية 

الدينية واالخالقية مام يجعلها تختزل االميان والتدين يف شهر رمضان يف  والقيم 

محاولة إلرضاء ذاتها واقناعها بأنها تريض الله وتطيعه بشكل صحيح())). 

نوع آخر،  الحجاب االسالمي تحديات من  يواجه مفهوم  الفكري  وعىل املستوى 

تتمثل مبناقشة اصل ترشيع الحجاب يف االسالم، من خالل مراجعة املقاصد التي 

ما  االمثلة عىل ذلك  بانتفاء غايته، ومن  اليه  الحاجة  نفي  لبسه ومحاولة  تدعو اىل 

اوردته الباحثة )ملياء قّدور( قائلة: )عندما أسأل نفيس اليوم بوصفي مسلمًة تعيش 

يف أملانيا إْن كان عيلَّ ارتداء الحجاب أْم ال، يطرح السؤال نفسه يف ما إذا كان النص 

الوارد يف القرآن يف اآلية 59:)) التي تطالب املرأة بأْن تضع الحجاب عىل رأسها 

ما زال يحقق الهدف الذي كان منشوًدا منه يف السابق، أي حامية املرأة من شهوة 

الرجال؟ أما جوايب عىل ذلك فهو: ال، ال يؤدي الحجاب الغاية األصلية يف حامية 

املرأة يف أملانيا الحارضة، ال بل باألحرى يحصل عكس ما أراده الله، إْذ أنَّ املرأة 

املحجـَّبة تتعرض ملساوئ عدة كاالضطهاد عىل سبيل املثال.

وبدالً من الحجاب الذي كان مطلوبًا يف سياق القواعد االجتامعية آنذاك، فإنَّ النظام 

القانوين الفعال يوفـِّر اليوم للمرأة الحامية املطلوبة من »التحرش«، فدولة الحرية 

والقانون تحمي املرأة من خالل املعاقبة عىل االعتداء عىل شخصها مثالً())).

املانيا  يف  فالقانون  واقعي،  اساس  عىل  تقوم  ال  قدور(  )ملياء  دعوى  فان  طبعا 

))) املصدر نفسه.

))) ما هي األسباب التي تدفعني كمسلمة لعدم ارتداء الحجاب؟ - ملياء قدور- موقع قنطرة للحوار مع العامل 

االسالمي- نرش بتاريخ 6/)/))0).
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الحارضة ما يزال عاجزا عن حامية املرأة من التحرش واألذى الجنيس)))، هذا أوال، 

وثانيا ان االضطهاد العنرصي الذي ذكرته )قدور( ال يجوز أن يتخذ دليال عىل بطالن 

الترشيع االسالمي للحجاب، إذ ال صلة بني األمرين كام هو ظاهر.

وال بد من االشارة اىل وجود دعوت اسالمية تبيح خلع الحجاب تبعاً للظروف التي 

تحيط بالفتاة املسلمة كعيشها يف بلدان غربية تفرض عليها خلعه، ويف هذا املجال 

رصح األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي يف السعودية أن القوانني املتعلقة بحظر 

الحجاب يف الدول غري اإلسالمية شعية وعىل املسلمني القبول بها، مؤكدا أنه عىل 

املسلمني أن ال يضعوا القرآن فوق قوانني البلدان املستضيفة لهم، مؤكدا يف حوار 

له مع صحيفة »فرانكورته آلغامينه تسايتونغ« األملانية  إن »من يسعى للبقاء يف الدول 

غري اإلسالمية عليه إزالة الحجاب ومن مل يقبل بذلك عليه مغادرة البالد، هكذا يقول 

اإلسالم«))).

الشباب  اذهان  يف  االسالمي  الحجاب  يواجهه  الذي  التحدي  ان  نقول:  وختاما 

اصل  ميس  بات  وامنا  نزوة،  ملجرد  به  االلتزام  عدم  عىل  يقترص  يعد  مل  املسلم 

تزول من  ان  الشبهة ال ميكن  وتطبيقه خارجاً، وهذه  للحجاب  املفهوم االسالمي 

اذهان الشباب مبجرد اصدار فتاوى تبني حدود الحجاب وفروضه، وامنا ال بد من 

ان يرافق ذلك بيان املدارك الفقهية التي يستدل بها فقهاء الترشيع عىل هذه الحدود 

والفروض، وان ينرش اعالمياً عىل نطاق واسع بأسلوب جذاب ميّس يستوعبه شباب 

اليوم ليك يكون بيدهم سالح يدفعون به االباطيل عن ساحة فكرهم ويجنبهم خداع 

الشبهات. 

))) ينظر: تقرير تلفزيوين بعنوان )صنع يف املانيا- التحرش الجنيس يف العمل( نرشه موقع قناة DW االملانية 

بتاريخ 8/))/8)0).

))) ينظر: أمني عام رابطة العامل اإلسالمي: يتعني القبول بقوانني حظر الحجاب – موقع قناة DW االملانية- 

بتاريخ 0)/7/5)0).
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منع حكومي النتشار املوضة

لجأت بعض الحكومات يف الدول االسالمية اىل سن قوانني واجراءات ملنع انتشار 

املوضة الغربية يف صفوف الشباب املسلم، ففي ايران )كشف حميد قبادي مدير 

شؤون املوضة واملالبس يف وزارة اإلرشاد اإلسالمي - وهي وزارة مكلفة بتحديد 

وتنفيذ املعايري الحكومية يف هذا املجال - عن إنشاء »مركز تدريب لعرض األزياء« 

من  أنواع  بعرشة  القيام  من  األزياء  وعاريض  عارضات  منع  وسيتم  إيران  يف  قريباً 

عمليات الجراحة والحقن التجمييل للوجه، إال أنه مل يحدد هذه العمليات... وحدد 

أنها تخضع »لقوانني  قبادي معامل ومعايري املوضة املسموح بها يف إيران، مؤكداً 

متت  لدراسات  خالصة  أنها  إىل  مشرياً  اإلسالمية«  الطريقة  عىل  األزياء  عرض 

الدينية  »الشؤون  أتباع  من  أغلبها  يف  ومستلهمة  عاملية«  أزياء  عرض  »مدارس  يف 

والعرفية« يف إيران عىل حد قوله.

وكانت وزارة اإلرشاد اإليرانية عممت يف منتصف يوليو 0)0) يف أعقاب مؤمتر 

العفاف والحجاب خمس قصات شعر عىل دور الحالقة للرجال، ومنعتها من أي 

الوزارة  الوزارة، وتؤكد  قصة شعر رجالية ال تتطابق مع تلك املسموح بها من قبل 

بغية  الدينية،  التعاليم  مع  تتطابق  تراها  التي  الشعر  تحاول نرش املوضة وقصة  أنها 

الحيلولة دون تبعية الشباب للموضة »الغربية أو الرشقية« وأنها تنظم ذلك بالتعاون 

مع املتخصصني يف هذا املجال وبعض املؤسسات التعليمية())).

بتوقيف 50 شخصا يف مكة املكرمة  السعودية  األمن  )قامت قوى  السعودية  ويف 

للحياء  الخادشة  واملالبس  والربطات  الشعر  بـ«قصات  تتعلق  مخالفات  بسبب 

وان  العامة،  اآلداب  مخالفات  ملتابعة  حملة  ضمن  وذلك  األساور«  إىل  باإلضافة 

عملية التوقيف متت ضمن حملة ملتابعة مخالفات اآلداب العامة، ورصدت خاللها 

))) )بعد الشعر واملوضة.. التجميل يخضع للرقابة يف إيران(- سعود الزاهد- موقع قناة العربية نت- نرش بتاريخ 

.(0((/(/(

112
االختراق الثقافي 6



التي تعلق عىل الصدور  العديد من املخالفات كقصات الشعر الغريبة والسالسل 

شبان  قبل  من  للحياء  والخادشة  القصرية  واملالبس  الشعر  وربطات  األيدي  أو 

وشابات())).

بتطبيق  بالجزائر  الرتبوية يف سوق اهراس  وعىل ذات الصعيد باشت املؤسسات 

غريبة، خاصة  قصة شعر  او  بتسيحة  متمدرس  أي  )رفض دخول  تتضمن  قرارات 

بالجزائر، وعاشت والية  الرتبوية  السلوكيات طغت عىل كل املؤسسات  وأن هذه 

التالميذ  سوق أهراس حالة من االرتياح يف اوساط األولياء، والغضب يف أوساط 

الغريبة  بسبب تسيحاتهم  الرتبوية  أسوار مؤسساتهم  أنفسهم خارج  الذين وجدوا 

والتي انعكست سلبا عىل سلوكياتهم وترصفاتهم وأصبح همهم الوحيد كيف وأين 

العديد من األولياء  بالدراسة، خاصة وان  التسيحات غري مبالني  يبدعون يف هذه 

أصبحوا غري قادرين عىل التحكم يف ترصفات أبنائهم املتمدرسني بسبب املوضة 

التي انطلقت بالساويل املمزقة وصوال إىل قّصات الشعر الغريبة())).

ويواجه اسلوب قمع املوضة يف البلدان االسالمية معارضة شديدة، ففي فلسطني 

أدى )اقتياد العديد من الشبان ملراكز الرشطة يف غزة وحلق رؤوسهم كوسيلة عقاب 

ثم  من  السباييك  قصات  أو  الطويل  الشعر  بسبب  أو  الساحل  البطلون  الرتدائهم 

االفراج عنهم بعد ساعات؛ أثار حالة من االمتعاض واالستياء لدى العديد من أهايل 

القطاع، حتى وان كان البعض ال يفضل مظهر الشباب املرتدين البنطال الساحل، اال 

انهم اعتربوا معاقبتهم وحلق شعورهم مبثابة اعتداء عىل الحريات الشخصية.

تقول املنسقة لنادي االعالميات الفلسطينيات يف مؤسسة فلسطينيات منى خرض من 

غزة: أن ما يحدث هو تجاوز خطري للحريات الشخصية سواء فيام يتعلق باللباس 

او القصات، او حتى فرض الحجاب كوننا نتحدث عن دولة الحريات... وتضيف 

))) ينظر: )توقيف 50 شخصا يف مكة بسبب قصات شعر ومالبس خادشة للحياء( موقع قناة )روسيا اليوم( - 

نرش بتاريخ ))/6/6)0).

))) ينظر: )طرد 00) تلميذ من املدارس بسبب تسيحات الشعر يف سوق أهراس(- صربينة ذيب- صحيفة بوابة 

الرشوق االلكرتونية- نرش بتاريخ 9)/6/9)0).
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»رغم نفي الحكومة يف غزه لتلك الحملة، وقولها بأنها انبثقت من الكتلة االسالمية 

وتختص بالتوعية، اال أين أعتقد أن نفي الحكومة مردود عليها، ويعود السبب لقيام 

أجهزة الرشطة  بحبس ورضب الشبان، فالحملة باعتقادي كانت مدعومة بشكل او 

باخر، اضافة اىل أن هناك ايضا حملة اخرى ضد الفتيات، تقوم عىل رش مادة الكلور 

عىل مالبسهن، فاألمر كذلك يشكل تعدي عىل الحريات«.

وتتابع »عن نفيس أرفض أسلمة املجتمع باستخدام سياسة االجبار واالكراه، فبالرغم 

من رفيض بشكل شخيص لعدة أمور ميارسها بعض الشبان كالبنطال الساحل، اال 

ان الخطوات التي اتبعت من قبل حكومة غزه تقلب وجهة النظر بشكل كامل اىل 

التضامن مع هذه الحاالت«())).

خامتة:

يعد انتشار املوضة الغربية من ابرز سامت الثقافة االستهالكية التي تبرشبها العوملة، 

)ثقافة  عدَّ  الذي  الصدوقي  محمد  والرتبوي  النفيس  الباحث  اليه  اشار  ما  وهو 

التقليعات أو املوضات مرتبطة تاريخيا بنمط املجتمع الرأساميل الغريب كـوسيلة 

القديم، وذلك  ونبذ  الجديد  باستهالك  الفرد املهووس  إستالبية واستهالكية لصنع 

ليك ال تتوقف املعامل ودورة التسويق عن مضاعفة املنتجات إىل ما ال نهاية.

ميارسها  التي  الغريبة  والتقليعات  الطقوس  هذه  تفسري  ميكن  بأنه  الصدوقي  وأكد 

شبابنا الحايل عىل املستوى النفيس بكون خصوصية املرحلة العمرية التي مير بها 

- املراهقة خاصة- تفيض إىل ميل الشباب إىل التميز ولفت أنظار اآلخرين، وإبراز 

يتمثل  ثانيا  نفسيا  عامالً  وأردف  والسائد،  العادي  عىل  والتمرد  الظهور  وحب  ذاته 

التأثر  الشباب رسيع وسهل  الذي يجعل  العاطفي والعقيل املتني  النضج  يف عدم 

بكل االخرتاقات االستهالكية الغربية والغريبة عن مجتمعه، واالنقياد وراء تقليعات 

بتاريخ  نرش  االلكرتونية-  نوى  شبكة  كيالين-  فرح  غزة(-  يف  جرمية  الشعر  وقصات  الساحل  )البنطال   (((

.(0((/(/((
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جامعية معينة.

ولفت إىل أن الصورة الذهنية السائدة وسط كثري من الشباب تتمثل يف كون الغرب 

هو النموذج الحضاري املثايل الذي يجب االقتداء به، والتامهي به لتحقيق نرجسية 

وقيمة الذات وسط الجامعة، وهكذا يقلد شبابنا شباب البلدان األوربية يف األمور 

السلبية والغريبة فقط... وأوضح بأن ارتباط شبابنا بتقليعات كهذه مؤش عىل غياب 

مناذج تربوية إيجابية وبديلة داخل مجتمعاتنا، ودليل عىل إفالس جيل وعدم نجاعة 

مؤسساتنا الرتبوية يف تأطري شبابنا حسب مناذجنا ومرجعياتنا القيمية والثقافية())).

لذا فانه عىل الرغم من تنوع االهداف التي يتوخى الشباب املسلمون تحقيقها من 

اتباعهم للموضة الغربية - كجذب الجنس اآلخر أو للتميز أو لالندماج يف مجموعة 

االقران أو للتمرد عىل املألوف- فان االساس املشرتك الذي ينطلقون منه يف اتباع 

املوضة الغربية هو: اعتبار هذا السلوك نقطة تطّور ايجابية يف الذائقة البرشية، فسيادة 

هذه املوضة يعد مؤشاً واضحاً عىل إعجاب الشاب املسلم باألمنوذج االستهاليك 

يف تعامله مع الحياة، وهو اعجاب ال يقترص عىل مجرد اختيار املظهر حسب، إمنا 

يشمل كل جوانب الحياة االخرى مبا يف ذلك العالقات االجتامعية. 

الشباب املسلم عىل مجاراة املوضة  ان طغيان حرص  نقول:  وعىل هذا األساس 

فان  ظاهرة  اىل  تحولت  ما  اذا  املسألة  هذه  الخطر، ألن  ناقوس  قرع  يعني  الغربية 

مشاكل  اىل  يجر  ما  وهو  االستهالكية،  بالثقافة  عميق  تأثر  وجود  عىل  دليل  ذلك 

خطرية أهمها نشوب انشقاقات اجتامعية تضعف من تجانس الكيان العام للمجتمع 

االسالمي، وتفرز كثرياً من االفراد الذين يعانون من التطرّف الفكري أو ضياع الهوية.

وقد حاولت بعض الحكومات االسالمية محاربة انتشار ظاهرة املوضة الغربية ومنع 

تأثر ثقايف  نابع عن  بالقوة، ولكن يبدو ان ذلك وحده ال يجدي نفعاً، ألنه  تفشيها 

هسربس  جريدة  االشف-  حسن  وتهور؟(-  إفالس  أم  وتطور..  موضة  للشباب:  »الغريبة«  )األزياء  ينظر:   (((

االلكرتونية- نرش بتاريخ 7/8/))0).
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داخيل للشباب املسلم، وعليه فان العالج االساس يكمن يف إصالح البُنية الثقافية 

لديهم، فاملوضة عىل كل حال ناتج عريض وليست هي املشكلة بعينها، وقمعها 

وحده قد ال يتسبب اال مبزيد من التعقيد ألنه عالج لقرش املشكلة وليس لجوهرها.

وأهم فقرة يف مجال العالج هو الحمالت التوعوية ضد ثقافة االستهالك، والتحذير 

وسائل  عرب  تتكرر  التي  الدعاية  أساليب  فضح  خالل  من  وراءها  االنجراف  من 

االعالم وتستميل قلوب الجامهري تدريجيا، اىل جانب التوجيه الثقايف نحو االهتامم 

بالعنارص االخالقية التي يؤكد عليها الدين االسالمي كالقناعة واالقتصاد ومساعدة 

معايري  اىل  الشباب  انظار  ولفت  االجتامعي،  التكافل  حمالت  واقامة  املحتاجني 

تحفيز  باختصار  يعني  مام  الحسن،  والسلوك  بالعلم  املتمثلة  الحقيقية  التفاضل 

الحس االجتامعي بأهمية باالمتيازات املعنوية عىل حساب االمتيازات املادية، هذا 

باإلضافة اىل )اتباع سياسات الرتشيد يف كل مظاهر الحياة العامة من قبل الجهات 

الرسمية لتصبح امثلة وقدوة يسري عليها عامة الناس())).

التوعية  فاعال يف  دورا  الرتبوية  والجهات  االعالم  يلعب  ان  الرضوري  من  ان  كام 

حول مفردة »الحرية الشخصية« وهي املفردة التي يتخذها عشاق املوضة الغربية 

فيه، فالحرية الشخصية لها حدود  اتخاذ اي مظهر يرغبون  للدفاع عن حريتهم يف 

يرسمها )الذوق العام(، ونقصد بالذوق العام هنا: مجموعة املظاهر االجتامعية التي 

يرتضيها غالبية الناس يف أي بلد أو مدينة او منطقة، بحيث يستهجنون مخالفة هذه 

املظاهر مراعاة لألعراف واآلداب السائدة لديهم.

علام أن مراعاة )الذوق العام( يقع يف صميم التوّجه الدميقراطي يف أي دولة مدنية 

البلدان دفاعا عن الحرية الشخصية نجد أن هنالك حدوداً  حديثة، فحتى يف اكرث 

ال يسمح بتجاوزها مراعاة للذوق العام، ومن هذا املنطلق نلحظ ان بعض واليات 

امريكا اصدرت قانون منع ارتداء البنطلون الساقط كام أملحنا اليه يف هذا الفصل.

بتاريخ  نرش  االقتصادي-  الخليج  صحيفة  املجتمع(-  يف  سلبية  ثقافة  إىل  يتحول  التفاخري  )االستهالك   (((

.(009/(/(6
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 تقديم:

يلجأ االنسان اىل الرتفيه عادة بسبب حاجته اىل الهرب من منط الحياة الروتيني وما 

فيه من التزامات وقيود، ليتجه نحو عامل ال يتقيد بالنشاطات املألوفة لديه، وعىل 

مألوفة  أية حادثة غري  للتفرج عىل  الناس  أن نفس سبب حب  هذا االساس ميكن 

يصادف وقوعها يف طريقهم وهم يتوجهون إلنجاز اعاملهم اليومية، فهذه الحوادث 

ال  ملنظر  مشاهدتهم  بسبب  تلقائياً  بها  يحّسون  التي  التسلية  من  نوعا  لهم  تسبب 

يألفونه يف أيامهم الروتينية. 

وعىل هذا االساس فان وسائل اللعب والرتفيه كلام كانت غري منضبطة بقوانني الواقع 

فستكون جاذبيتها أكرث، وبخاصة الرتفيه الذي يعتمد عىل املحتوى الثقايف، لذلك 

نجد أن االنتاجات االعالمية والفنية التي تتجاوز الواقع نحو عوامل خيالية )فنتازيا 

Fantasy)))) تعد أحد أكرث االنتاجات ترفيها وتسلية لإلنسان املعارص. 

بطال  املجرم  من  تجعل  التي  واملسلسالت  االفالم  شهرة  سبب  نفهم  هنا  ومن 

غري  احداثاً  وتسد  غريبة  كائنات  وتجّسد  عجيبة  عوامل  تصّور  أو  فاسداً  والرشطي 

معقولة، واالمر ذاته ينطبق عىل محتوى االلعاب االلكرتونية والروايات وغريها من 

وسائل الرتفيه الرائجة.

وباملقابل فان كثريا من وسائل الرتفيه الثقافية التي تنتزع مادتها من الحياة املألوفة 

لن تجد لها جمهوراً واسعاً، باعتبار أن غالبيتهم يقبلون عىل وسائل الرتفيه هرباً من 

املألوف كام اسلفنا))).

ولكن السؤال األهم هو: هل أن الرتفيه يؤدي غرض كس الروتني الحيايت فحسب 

))) الفنتازيا: هي تناول الواقع الحيايت من رؤية غري مألوفة، ما يعني أن هنالك شكاً يف عامل الرواية إن كان 

ينتمي إىل الواقع أم يرفضه، ويف نفس الوقت هو معالجة ابداعية خارجة عن املألوف للواقع املعاش. )ويكيبيديا 

– فنتازيا(.

املؤسسات  هذه  ألن  مؤسساتنا،  من  لكثري  التابعة  االعالمية  الوسائل  جمهور  تراجع  اسباب  أحد  وذلك   (((

تحاول جعل الوسيلة االعالمية منبثقة من الواقع وعائدة اليه لخدمة غرض ديني او اخالقي، لذا فهي ال توفر للفرد 

عادة ما يحتاجه من نسيان اللتزامات حياته الجادة.
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أم أنه يؤدي غرضا آخر؟

خرباء االعالم يؤكدون أن لدى الرتفيه غرض آخر، إذ يُعد احد اهم اساليب التوجيه 

اىل  بقوة  تنفذ  يجعلها  فكرية  رسائل  تستبطن  الجاذبة  فعنارصه  الثقافات،  وصناعة 

العقول والقلوب عىل حد سواء، لذا مل يكن املؤرخ »إريك بارنو”))) يجانب الصواب 

حينام قال: )ان مفهوم الرتفيه يف تصوري هو مفهوم شديد الخطورة، اذ تتمثل الفكرة 

االساسية للرتفيه يف انه ال يتصل من بعيد او قريب بالقضايا الجادة للعامل، وامنا هو 

مجرد شغل او ملء ساعة من الفراغ، والحقيقة ان هناك ايديولوجية مضمرة بالفعل 

يف كل انواع القصص الخيالية، فعنرص الخيال يفوق يف االهمية العنرص الواقعي يف 

تشكيل آراء الناس())).

 (((”Herbert Schiller شيللر  أ.  “هربرت  الباحث  به  ما رصح  »بارنو”  ويعزز كالم 

»روبرت شايون”  االيديولوجية، ويشري  والتعليم هو  التعليم  التسلية هي  )ان  قائال: 

للجمهور  تلمح  التسلية  برامج  أن:  اىل  ريفيو«  الـ”ساترداي  يف  التلفزيون  محرر 

بالطريقة التي يتعني أن يتبعها يف تحديد ما هو جدير باالحرتام يف مجتمعنا والكيفية 

التي يترصف بها، انها يف الواقع أشكال من التعليم، من تلقني املبادئ())).

الشباب  اوساط  بني  الرائجة  الرتفيه  وسائل  ألهم  نتعرض  سوف  الفصل  هذا  ويف 

عىل  خطرية  أزمات  من  الوسائل  هذه  لهم  تسببه  وما  العوملة،  عرص  يف  املسلم 

املستوى الفكري والسلويك:

))) اريك بارنو: مؤرخ تلفزيون امرييك، كتب عنه رئيس التحرير السابق ملجلة نيوورك تاميز شيلدون ماير قائال: 

»كان بارنو عينا عىل االوغاد واالشخاص الخطرين وقد بلغت عبقريته اجياال من االمريكيني عرب موجات االثري 

االذاعي وعىل شاشات التلفزيون ويف قاعات الدراسات.

))) ينظر: املتالعبون بالعقول لهربرت أ.شيللر: 96

الدكتوراه عام 960) من جامعة  امرييك، حصل عىل درجة  وباحث  اجتامع  ناقد وعامل  ))) هربرت شيللر: 

العام  الفضاء  عىل  الخاص  االستيالء  والخطب:  الغزيرة  كتاباته  يف  رئيسيني  اتجاهني  من  حذر  نيويورك، 

واملؤسسات العامة يف الوطن، وهيمنة الواليات املتحدة عىل الرشكات التي تؤثر يف الحياة الثقافية يف الخارج، 

منه  جعلت  والشعبية  العلمية  املجالت  كل  يف  املقاالت  ومئات  كتب  مثانية  له  النامية.  الدول  يف  وبخاصة 

شخصية رئيسة يف كل من أبحاث االتصاالت ويف النقاش العام حول دور وسائل اإلعالم يف املجتمع الحديث.

))) املصدر نفسه ص8)).
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أوال: الشباب واالنرتنت
ال 

العوملة،  ابرز جوانب  من  يعد   )Internet العاملية   )الشبكة  االنرتنت  أن  ريب يف 

سواء من ناحية متثيله لها أم تأثريه يف تشّكلها.

فاألنرتنت هو احد األوجه الجديدة يف صناعة االعالم، إذ يُعد )االعالم االلكرتوين( 

وسيلة قامئة بحد ذاتها مبا متتلكه من ميزات خاصة ال متتلكها الوسائل االقدم مثل 

االذاعة والتلفزيون، واحد ابرز تلك امليزات هي »التفاعلية« إذ ان االعالم االلكرتوين 

يتيح للجمهور مساحة كبرية من التفاعل والنرش بحيث ميكن أن يلعب فيه الفرد دور 

املتلقي واالعالمي يف الوقت ذاته، فضال عن ان االعالم االلكرتوين قد استوعب 

واالعالم  املقروء  االعالم  نجد  ففيه  االقدم،  االعالمية  بوسائل  الخاصة  الفنون  كل 

املسموع واالعالم املريئ. 

يف  ذلك  ويتجىل  التواصل،  صعيد  عىل  فريدة  خدمات  للعامل  االنرتنت  وفّر  وقد 

حلقة  االنرتنت  ليكون  االجتامعي،  التواصل  ومواقع  االلكرتوين  الربيد  خدمات 

بكل  وامللفات  الوسائط  نقل  وتتيح  آنياً  العامل  اطراف  تربط  ومجانية  فورية  وصل 

سهولة، وال يقف يف وجهها أي عائق إثني أو جغرايف. 
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واالنرتنت سوق اقتصادية ذات حركة نشيطة جداً، فهو مركز تجاري عمالق ميتلك 

كل مقومات السوق املتعارفة ويزيد عليها يف سعة االعالن ورسعة التسويق وسهولة 

التداول، وأبرز مثال عىل ذلك نشاط شكة )أمازون Amazon( للتسوق التي حققت 

دخال قدره 7.96) مليار دوالر خالل الربع الثاين فقط من العام7)0) ))).

للعامل  االنرتنت  ما قدمه  وأهم 

املعلومات  وتنظيم  جمع  هو 

االستفادة  وإتاحة  واملعارف 

آخر  ومبعنى  للجميع،  منها 

البرشية،  الخربات  عوملة 

محركات  بفضل  ذلك  تم  وقد 

رأسها  وعىل  الشهرية  البحث 

اليوم  يتلقى يف  )غوغل( الذي 

الواحد 5.) بليون استعالم يف 

محرك البحث الخاص به))).

ونتيجة ملا تقدم فقد حصدت 

جمهور  من  االنرتنت  شبكة 

أي  تحصده  مل  ما  الشباب 

ترفيهية  أو  اعالمية  وسيلة 

االتحاد  فبحسب  اخرى، 

 8(0 )ان  لالتصاالت  الدويل 

العامل  حول  شاب  مليون 

يستخدمون اإلنرتنت مبا ميثل 

))) تراجع ارباح امازون. كوم 77% اىل 97) مليون دوالر- موقع قناة العربية- نرش  بتاريخ 8)/7/7)0).

))) ويكيبيديا- بحث جوجل.
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يف  كبرية  زيادة   (0(7 العام  بيانات  وتظهر  بلدان،   (0( يف  الشباب  من   %80

اشرتاكات اإلنرتنت تتقدمها الصني، وبحسب اإلصدار السنوي لبيانات تكنولوجيا 

بني 5)  أعامرهم  ترتاوح  الذين  الشباب  يأيت  العاملية  واالتصاالت  املعلومات 

البلدان األقل منوا يصل عدد مستخدمي اإلنرتنت  الطليعة، ويف  و)) عاما يف 

إىل 5)% لنفس الفرتة العمرية مقابل ))% يف البلدان املتقدمة و))% عامليا())).  

بدأ تغلغل شبكة االنرتنت يف حياة الناس بهذا الشكل املتسارع اعتباراً من النصف 

الثاين من عقد التسعينات، فمع نهاية العام )99) كان هنالك تزايداً ملحوظا يف 

االهتامم بشبكة االنرتنت حتى صار استخدامها شائعا مطلع العام 996) )))، وقد 

 (99( عام  )امازون(  االلكرتوين  للتسوق  شكة  اشهر  الحقبة  تلك  يف  ظهرت 

من  معظمهم  شخص،  مليار   (.( حوايل  اإلنرتنت  مستخدمي  عدد  بلوغ  يتوقع  جديد  )تقرير  ينظر:   (((

الشباب(- مركز انباء االمم املتحدة- نرش بتاريخ ))/7/7)0).

))) ويكيبيديا- إنرتنت.
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 Yahoo! واشهر محرك للبحث )غوغل( عام 997) وخدمة للربيد االلكرتوين )ياهو

Mail( يف العام نفسه. 

خرّية  ظاهرة  يبدو  تجعله  االنرتنت  يخص  فيام  اليها  اشنا  التي  الخدمات  كل  إن 

تحسن من حياة الفرد فكريا وسلوكياً، ولكن تغلغل هذه الشبكة أكرث فأكرث يف حياة 

الناس وتغّولها – بخاصة يف اآلونة األخرية- أنتج من األزمات ما يفوق الفوائد اضعافاً 

مضاعفة، وجذر هذه االزمات يتمثل بـ”االدمان”.

خالل   %0.(( من  تنامى  الحديثة  للتكنولوجيات  واإلشكايل  املفرط  فاالستعامل 

سنة ))0) ليصل إىل حدود 6.)% خالل سنة 6)0)، وقد وصل عدد مشرتيك 

عاملياً،  شخص  ملياري  حوايل  إىل  )فيسبوك(  االشهر  االجتامعي  التواصل  موقع 

نصفهم يستخدمه بشكل يومي، وما فتئ عدد األشخاص الذين يعرتفون بأنهم »ال 

ميكنهم قضاء يوم من دون تفحص حسابهم الشخيص عىل موقع فيسبوك« يتزايد 

التي  فانه فضال عن اإلدمان عىل املخدرات وغريها من اآلفات  لذا  بصفة مهولة، 
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األمر  االفرتايض«  »الواقع  يدمنون عىل  اليوم  املراهقون  أصبح  الشباب،  تستقطب 

الذي يحول دون متييزهم لحقيقة »العامل الواقعي«، ويف ظل هذا الوضع ارتفع عدد 

الشباب بني 6) و7) سنة  تزايد عدد  الرقمي عىل خلفية  عيادات معالجة اإلدمان 

الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا الحديثة، ونقلت الصحيفة عىل لسان )أنطونيو 

خيسوس مولينا( املختص يف عالج اإلدمان أن أخطر اإلشارات التي تنذر بإدمان 

الواقعي«  بـ«الوقت  املراهق الستبداله  توجه  تتمثل يف  املواقع  هذه  الشباب عىل 

الذي يقضيه يف بناء عالقات واقعية وقتا افرتاضيا))).

مصدرا  ميثل  األنرتنت  ادمان  فإن  أخرى؛  وبعبارة 

بوصلتهم  يوّجه  إذ  الشباب،  طاقات  لهدر  اساسياً 

الروحية  الجوانب  تضعف  موهومة  أهداف  نحو 

واالستهالكية  املادية  نحو  بهم  ومتيل  لديهم 

ليفقدوا تدريجياً طعم الحياة، كام يؤدي استفحال 

اوارص  تحطيم  اىل  الشاب  حياة  يف  االنرتنت 

العالقات االجتامعية الطبيعية لديه – مبا يف ذلك 

العالقات االرسية- ليعيد تشكيلها عىل اسس بعيدة 

عن التواصل السوي الذي يوفر االنسجام والرتابط 

الواقعي البّناء.

أما اسباب إدمان الشباب لألنرتنت فريجع اىل وجود 

خمس خصائص جاذبة فيه، وهذه الخصائص هي:

من  ابتداء  االنرتنت:  توفر  التي  التقنيات  تعدد  أ- 

والشاشات  بالحواسيب  وانتهاء  اللوحية  االجهزة 

ذهب  اينام  الشاب  تحارص  التقنيات  فهذه  الذكية، 

))) ينظر: )تقرير صادم.. هكذا يستغل الفيسبوك نفسيات الشباب(- وطفة هاديف - موقع عريب ))- نرش بتاريخ 

.(0(7/((/((
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وتغريه باالتصال باألنرتنت واالطالع عىل آخر ما يحتويه من منشورات او رسائل، 

وتعد الهواتف الذكية من ابرز مسببات ادمان االنرتنت.

ما  متى  املواد  هذه  من  االستفادة  االنرتنت: وحرية  يتضمنها  التي  املواد  ب- سعة 

اراد من دون قيود كثرية، فاذا مّل الشاب من متابعة املواقع السياسية ميكنه أن يرتاد 

املواقع الثقافية او الرتفيهية وبالعكس، وميكنه ان يختار أي نوع من املواقع التي 

يريد وبأي توجه كان، فكرثة املحتوى الذي يتضمنه االنرتنت تتيح ذلك وزيادة.

ت- اتاحة املحتوى الجنيس بكرثة: فاإلنرتنت يوفر كاّمً هائال من املواقع اإلباحية 

الجنسية،  والغريزة  الفضول  استثارة  بني  تجمع  التي  واملنشورات  الفضائح  واخبار 

فتشّكل كامشة قوية متسك بالشاب وتجعله يقيض أمام االنرتنت ساعات طويلة، 

ويعد هذا العامل من أكرث العوامل تأثريا يف رفع مستوى ادمان االنرتنت كام سيأيت 

الحديث عنه الحقاً.

االجتامعي  التواصل  مواقع  تقدمه  ما  وهذا  باإلنجاز:  والشعور  الذات  اثبات  ث- 

وتغريه باالتصال باألنرتنت واالطالع عىل آخر ما يحتويه من منشورات او رسائل، 
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يحصدون  عندما  باإلنجاز  واالحساس  بالرضا  الشباب  غالبية  يشعر  إذ  بالذات، 

يف  فيديوية  مقاطع  او  صور  او  كتابات  من  ينرشونه  ما  عىل  وتعليقات  اعجابات 

صفحاتهم الشخصية، وقد )نرشت صحيفة »أ يب يث« اإلسبانية تقريراً تحدثت فيه عن 

فيسبوك))) الذي يوظف هشاشة الجوانب النفسية لدى الشباب لتطوير هذه املنصة، 

وذكرت أنه يف حدث طبي يف فيالدلفيا األمريكية كشف املليونري )شون باركر())) أن 

»الغرض من إنشاء فيسبوك متمثل يف استغالل الجوانب الضعيفة يف النفس البرشية 

كان  »عندما  أنه  باركر  املجتمع«، وأضاف  الذات يف  إثبات  املساعدة عىل  مقابل 

فيسبوك يف مرحلة التطوير كان هدفه يتمحور حول تحديد الطريقة التي ميكن من 

خاللها التوصل إىل جعل املستخدمني يقضون الكثري من الوقت عىل هذه الشبكة، 

مع األخذ بعني االعتبار رضورة تقديم مكافأة لهم مقابل ذلك«.

وأوضحت الصحيفة أن هذا املنحى يف التفكري وهذه العقلية أدى إىل اخرتاع العديد 

التأثري  يف  الزر  هذا  ويسهم  »اإلعجاب«  زر  غرار  عىل  فيسبوك  عىل  الوظائف  من 

عىل أحاسيس وسلوكيات مستعميل هذه املنصة كام لو أنهم استهلكوا جرعة من 

)الدوبامني())) ويف مرحلة تالية يدفع هذا التأثري رواد هذه املنصة إىل قراءة محتويات 

أكرث())). 

من  عينة  عن  أكادميية)5)  دراسة  بينت  فقد  الصداقات:  وعقد  التواصل  تحقيق  ج- 

الشباب الذين يرتادون مقاهي االنرتنت أن 60 % من املواقع التي يقضون أوقاتهم 

))) يعد فيسبوك الشبكة االجتامعية األكرث رواجاً يف البلدان العربية، وتشري اإلحصاءات بداية عام 7)0) إىل 

وجود ما يقرب من 56) مليون مستخدم “فعال ومتفاعل”، بزيادة )) مليون مستخدم مقارنة بعام 6)0)، الذي 

كان فيه إجاميل عدد املستخدمني يف الدول العربية 5)) مليونا)ينظر: احصائيات فيس بوك يف البلدان العربية 

– 7)0) – نرشه موقع weedo-  بتاريخ 7/)/7)0)).

))) شون باركر: احد املدراء التنفيذيني السابقني يف شكة فيس بوك.

))) الدوبامني: مادة كيميائية تفرزها خاليا الدماغ وتسبب لالنسان شعورا بالنشوة والسعادة.

))) تقرير صادم.. هكذا يستغل الفيسبوك نفسيات الشباب- مصدر سابق.

)5) ينظر: رسالة ماجستري بعنوان )تكنولوجيا االتصال وثقافة الشباب : األنرتنت منوذجا(- مريم لمام- مجلة 

انسانيات االلكرتونية- جامعة وهران 008).
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ما  أكرث  أن  املقاهي  تلك  التعارف والصداقة، وقد أجمع أصحاب  فيها هي مواقع 

إن  املقاهي:  تلك  أصحاب  ويقول  املحادثة،  هو  خصوصاً  الشباب  عنه  يبحث 

األفراد حياة  يقبل بشكل أسايس عىل مواقع املحادثة املختلفة، ويشكل  الشباب 

جديدة يف الفضاء السيبريي))) يف ظل الحرية وميارس الفرد عمله ليعرب عن نفسه 

بحرية مطلقة بال قيود وال التزامات محاطة باألعراف والقيم، بأخذ ما يسمى الحرية 

الدميقراطية واإللكرتونية، هذه الدميقراطية ليست حتام حالة »سياسية« بل هي يف 

ثقافية ونفسية وتاريخية  تتجاذبها مستويات أخرى محددة  األساس حالة اجتامعية 

وغريها.

أبرز االزمات التي يسببها االنرتنت:

تعد شبكة االنرتنت بيئة ثقافية غري آمنة ألنها ال تخضع لوسائل رقابية صارمة تسيطر 

عليها الحكومات أو املؤسسات االجتامعية، مام يسهل انزالق كثري من مستخدمي 

االنرتنت يف أزمات سلوكية واجتامعية خطرية جداً، وسنتحدث فيام يأيت عن أبرز 

هذه األزمات:   

1- ادمان المشاهد االباحية: اذا عرفنا ان السبب األساس للسلوك اإلدماين 
مادة  من  كبرية  كميات  إلفراز  الدماغ  تحفيز  عىل  تعّوده  من  ينشأ  االنسان  لدى 

“الدوبامني” التي تشعره باللّذة، فان املشاهد االباحية تؤدي هذا الغرض مثلام تفعل 

))) يقصد بالفضاء السيبريي: الفضاء االفرتايض او االلكرتوين.
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الكحول واملخدرات.

لذا فقد )أكد باحثون وأطباء نفسيون أن االعتياد عىل املشاهد اإلباحية يؤدي إىل 

نفسية  اضطرابات  إىل  يؤدي  وقد  الكوكايني،  إدمان  من  أخطر  اإلدمان  من  حالة 

وجسدية كبرية، وذلك يف جلسة استامع يف مجلس الشيوخ األمرييك للجنة العلوم 

مبركز  الباحثة  اليدن(  آن  )ماري  الدكتورة  اعتربت  وقد  والفضاء...  والتكنولوجيا 

لجنة  أمام  كمتخصصة  بشهادتها  أدلت  والتي  بنسلفانيا  بجامعة  اإلدرايك  العالج 

اليوم«  نعرفه  النفسية  للصحة  مهدد  أخطر  اإلباحية هي  »مواقع  أن  الشيوخ  مجلس 

إىل  املواقع  تلك  خطورة  وعزت  األمريكية  »وايرد«  مجلة  أوردت  ما  حسب  وذلك 

كونها متاحة عرب وسيلة توصيل تتميز بكفاءة عالية - وهي اإلنرتنت- كام أنها متاحة 

بصورة دامئة ومجانية.

قيود  ال  ألنه  أخطر  األول  فإن  مثال  الكوكايني  بإدمان  النوع  هذا  ثم مبقارنة  ومن    

عليه، وال ميكن التعرف عىل من يتعاطاه، كام أن أثره ال ميكن أن ميحى من أدمغة 

املصابني به إذ تظل املشاهد اإلباحية عالقة مبخيلة من شاهدوها، بينام ميكن أن 

متحى بصورة نهائية تقريبا آثار الكوكايني من جسم املدمن بعد ميض بعض الوقت.

أدلوا  الذين  املختصني  وأحد  نفيس  طبيب  وهو   - ساتينوفر  جيفري  الدكتور  أما   

تستحث  جنسية،  استثارة  من  يتبعها  وما  اإلباحية  املشاهد  إن  فقال:  بشهاداتهم- 

اإلنرتنت  مواقع  أثر  يكون  وبذلك   )opiods( الطبيعية  األفيون  أشباه  إلفراز  الجسم 

التي تبث هذا املحتوى اإلباحي أقوى من أثر مخدر الهريوين())).

ادمان املواقع االباحية مشكلة عويصة للمجتمعات االسالمية، فهي ظاهرة  وميثل 

مرفوضة يف ثقافة هذه املجتمعات عىل املستوى الديني واالجتامعي، ولكنها يف 

الوقت نفسه اصبحت الشغل الشاغل لكثري من شبابها، فاألنرتنت خلق لدى كثري 

بتاريخ  نرش  الجزيرة-  قناة  موقع  الشوبيك-  وليد  النفسية-  للصحة  مهدد  أخطر  اإلباحية  املواقع  إدمان   (((

.(00(/((/7
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من الشباب املسلم هاجساً اسمه )االفالم االباحية( 

يدفعهم نحوه مبزيج من الفضول والشهوة الجنسية.

وقد )كشف الدكتور عىل فتحي عبد الرحيم أستاذ 

االجتامع بجامعه املنيا عن نتائج بحث أجراه عىل 

50 شاب من مستخدمي االنرتنت عن تأثري االنرتنت 

املراهقني،  للشباب  االجتامعية  العالقات  عىل 

النتائج أن 66% من مستخدمي االنرتنت  وأظهرت 

يدخلون عىل مواقع إباحية و))% من اآلباء يعتقدون 

ويشّكون يف تداول أوالدهم هذه املواقع())).

اآلثار  عن  الحديث  يف  االطالة  اىل  بنا  حاجة  وال 

االدمان،  من  النوع  هذا  عىل  ترتتب  التي  السلبية 

االنحرافات  بأنواع  االصابة  اىل  يؤدي  سلوكياً  فهو 

السادية،  أو  املثلية  أو  السية  العادة  مثل  الجنسية 

عام،  بشكل  والجنس  للمرأة  الشاب  نظرة  وتشويه 

طاقة  يستهلك  االدمان  من  النوع  هذا  فان  وصحياً 

الدماغية  باالزمات  يصيبه  وقد  الجسدية  الشاب 

يجعل  فانه  ونفسياً  الجنيس،  والعجز  والقلبية 

والدونية  الثقة  بعدم  والشعور  الكآبة  من  حادة  لنوبات  معرضا  الذهن  شارد  الشاب 

يف املجتمع، واجتامعياً يجعل الشاب يف معرض خراب الحياة الزوجية والطرد من 

العمل والعزلة وتخريب انشطته وعالقاته الطبيعية.

وقد ورد التحذير من مخاطر املشاهد االباحية يف استفتاء صدر عن مكتب السيد 

السيستاين جاء فيه: إن النظر اىل الصور االباحية محرم وال سبيل اىل االستهانة به 

ملا ييل: ان كل حرمة استهني بها فهي مهام كان مستواها تعظم باالستهانة، ثم ان 

))) )66% من املراهقني يزورون املواقع اإلباحية(- فادية عبود- مدونة )لهن( االلكرتونية.
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االرصار عىل الذنب وتكرره وعدم التوبة عنه يجعل الذنب كبريا عنده تعاىل وتتفاقم 

سلبياته يف الدنيا واآلخرة، علام ان مثل هذه الذنوب اذا وقع فيها االنسان فانه يكون 

قد فتح لنفسه بابا ال يسهل عليه ان يسده ومن ثم تكرر ارتكابه ال سيام مع سهولته 

كثرياً.

إن هناك اثارا سلبية بالغة ملثل هذه املعايص لتأثريها الرتبوي السلبي عىل النفس 

بل  املعايص  من  يناسبها  ما  واستساغة  الشخصية  الحياة  يف  ملشاكل  واستتباعها 

االنزالق اليها تدريجا ال سمح الله.

الدكتور  بنسلفانيا  جامعة  يف  اإلدرايك  العالج  مبركز  الباحثة  اخترصت  جانبها  من 

)ماري آن اليدن( نتائج ادمان الشاب للمشاهد االباحية قائلة: )انه يسلب منهم فرصة 

ان يكونوا ما يتمنونه، ويسلب منهم كل ما ميكنهم ان يقدموه لعائالتهم ومجتمعهم 

ووطنهم())). 

الفعل تشّكل  من جانب آخر إن دونية هذا 

مصدر ازعاج مستمر للشاب املسلم، وان 

الوازع الديني واالخالقي للمجتمع املسلم 

االسرتسال  عن  كبرياً  رادعاً  أن ميثل  ميكن 

من  مناص  ال  ولكن  االباحية،  مشاهدة  يف 

متنع  أساسية  عقبات  هنالك  بأن  االعرتاف 

هذه  ونلخص  بسهولة،  ادمانها  من  الشفاء 

العقبات فيام يأيت:

للشاب  الجنسية  الرغبة  اشباع  عدم  أ- 

الحالة  تدهور  بسبب  الزواج  طريق  عن 

))) من مقطع فيديوي من برنامج )ومحياي(- نرشته قناة 

https://www.youtube.com/ الفيديو:  رابط   -MBC

watch?v=IjcOtxH0zw(
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االقتصادية يف البلدان االسالمية، اىل جانب التحفيز الجنيس املبكر الذي يصاب 

به الطفل او املراهق بسبب املثريات التي يتعرض لها خالل نشأته، وتحديداً يف ما 

يشاهده من مواد اعالمية غربية مثل برامج الكارتون واالفالم واملسلسالت التي ال 

تراعي املبادئ الرتبوية الخاصة باملجتمعات االسالمية. 

االقتصادية  للمشاكل  نتيجة  الشباب  نفوس  يف  يعتمل  الذي  الحزن  او  القلق  ب- 

واالجتامعية التي يواجهونها يف بلدانهم، مام يدفعهم اىل البحث عن وسائل رسيعة 

توصلهم للّذة والراحة وتنسيهم القلق والحزن، ويجد كثري من الشباب أن استهالك 

املواد االباحية اقرص طريق لتحقيق ذلك، ويتضمن هذا العامل ايضا نقطة اساسية 

تتمثل بالفراغ))) الذي يعيشه اغلب شباب اليوم بسبب البطالة أو عدم املسؤولية وما 

يستتبع ذلك من ملل وخواء نفيس، االمر الذي يشجع الشاب عىل ملء هذا الفراغ 

بأشياء مثرية وغري مألوفة مثل استهالك املواد االباحية.

ت- كرثة املشاهد املغرية جنسياً، ابتداء من االعالنات التجارية وصوالً اىل االغاين 

االلكرتونية  االلعاب  مثل  االخرى  الرتفيهية  املواد  عن  فضال  التلفزيونية  والدراما 

واالفالم واملسلسالت، فكل هذه الوسائل تتضمن بشكل او بآخر مناظر تثري الشاب 

وتجره تدريجيا اىل متابعة االفالم االباحية، ويف الوقت نفسه تقلل هذه املَشاهد من 

فرص االقالع نهائيا عن مشاهدة االفالم االباحية عندما يحاول الشاب ذلك))).

وميثل االنرتنت الوسيلة االكرب يف وفرة املشاهد املغرية جنسياً، ألنه قائم عىل ثالثة 

اركان اساسية هي: )سهولة الوصول( و)الحفاظ عىل السية( و)املشاهدة املجانية(، 

اكرب  من  يعد  االنرتنت  الشكل يف  بهذا  املغرية جنسياً  املشاهد  توفر  فان  ثم  ومن 

))) روي عن الرسول االكرم)ص( انه قال: »إّن الله يبغض الصحيح الفارغ، ال يف شغل الدنيا وال يف شغل 

اآلخرة«- ميزان الحكمة- محمد الريشهري- ج7ص58).

))) ولهذا ورد عن املرشع االسالمي نهيه عن النظر بشهوة وامره بغض البرص، فعدم غض البرص عن الصور 

التي تحرك يف نفس الشاب الرغبة الجنسية تعد من اكرث االسباب التي تجر رجله اىل ما ال تحمد عقباه، وقد 

روي عن االمام الصادق )ع(قوله: النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة – األمايل- 

الشيخ املفيد- ص08).
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االنرتنت يف  توفر  التي سبقت  بالسنوات  قياساً  االباحية وادمانها  مسببات مشاهدة 

حياة الشباب))). 

ث- الفنتازيا يف املشاهد االباحية، فاملحتوى االباحي اخذ يف اآلونة االخرية منحى 

ومتطرّفة  واقعية  غري  مشاهد  للشاب  يقدم  فبات  بالخيال،  الجنس  مزج  يف  متطرفا 

لغرض تحفيزه للوصول اىل درجات عالية من االثارة الجنسية، وإذ ال يجد الشاب 

بديال موازياً لهذه االثارة يف الحياة الحقيقية فان رغبته يف االشباع ال تتحقق يف اي 

عملية طبيعية، فيزهد يف الجامع الطبيعي ويتجه نحو املشاهد االباحية حسب))).

قبل  االباحية  االفالم  يدمنون  كانوا  الذين  الشباب  من  كثريا  أن  نجد  السبب  ولهذا 

الزواج بقوا مستمرين عىل مشاهدتها بعد زواجهم، وكثريا ما يسبب لهم ذلك مشاكل 

االحيان  بعض  ويف  االرسي،  بالتواصل  االهتامم  وقلة  الجنيس  الفتور  مثل  عائلية 

تكتشف الزوجة هذه العادة لدى الزوج أو بالعكس فتقع عالقتهام يف أزمة تصل اىل 

 (5 مرص  قناة  لقاء   - االباحية(  املواد  ادمان  عالج  )كيفية  بعنوان  الصالة(  )بعد  برنامج  من  مقطع  ينظر:   (((

https://www.youtube.com/ اآليت  الرابط  عىل   (0((/(/( يف  نرش  شيف-  حازم  محمد  االستاذ  مع 

  watch?v=tcjx7V97v6U

))) ينظر: مقطع من برنامج )بعدالصالة( بعنوان )كواليس صناعة االفالم االباحية بهوليود(- لقاء قناة مرص 5) 

https://www.youtube.com/ االيت  الرابط  عىل   (0((/((/9 يف  نرش  شيف-  حازم  محمد  االستاذ  مع 

 watch?v=pqumYWgvT98

دورة ادمان مشاهدة االفالم االباحية- املصدر: موقع عالج ادمان االباحية 
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الطالق عادة. 

ووفقا للدراسات واالبحاث التي تناولت عالج ادمان االباحية، فان اغلب االشخاص 

الذين يتعرضون لهذا النوع من االدمان يشعرون مبعاناة نفسية كبرية، فرتاهم موزّعني 

يف  قهري  دافع  وبني  االباحية  املشاهد  استهالك  عن  االقالع  يف  شديدة  رغبة  بني 

متابعتها، لذا تجد بعد كل عزم لديهم عىل ترك هذه العادة انتكاسة جديدة، ويشهد 

عىل ذلك تجارب رصح بها كثري من الشباب املبتلني بهذه املشكلة، علامً أن نسبة 

الذين وقعوا ضحية هذا االدمان هم ليسوا اشخاصا سيئني عىل  الشباب  كبرية من 

االطالق)))، بل ان بعض االبحاث تؤكد أن كثريا منهم لديهم حظ جيد من االلتزام 

لديهم  أن  يعتقدون  او  منافقني  أنفسهم  يعتربون  قد  لذا  الديني،  والتوّجه  االخالقي 

انفصاماً يف الشخصية))).    

ان يكون لدى املربنّي واملجتمع االسالمي بشكل عام  وعىل هذا االساس يجب 

ثقافة ووعياً بطبيعة ابتالء الشباب املسلم بظاهرة ادمان املواقع االباحية، وان يكونوا 

اناس مرىض  النوع من املدمنني هم  ان هذا  الحكمة إلدراك  عىل درجة عالية من 

بحاجة اىل رعاية وعالج نفيس اكرث من حاجتهم اىل التشهري والعقوبة.

بأسبابه وتبعاته  الوقت نفسه يجب ان يكون لدى املبتلني بهذا االدمان وعي  ويف 

انتكاسة  كل  بعد  اليأس  عدم  اهمها:  من  التي  لعالجه،  الصحيحة  بالطرق  ومعرفة 

يواجهونها يف مسرية شفائهم، وعدم االستسالم لإلدمان بسبب تكرار رجوعهم لهذا 

الفعل، فان االدمان امنا يتحقق بالتدريج واالقالع عنه ال بد أن يكون كذلك))).

))) رصح القرآن الكريم بأن ارتكاب الفاحشة ميكن أن يقع حتى مع وجود حالة التقوى لدى االنسان، ولكن 

الفرق بني االنسان املتقي وغريه هو عدم االرصار عىل الذنب والرجوع بالتوبة، قال تعاىل: »َوَسارُِعوا إِىَل َمْغِفرٍَة 

َّاِء َوالَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ  َّاِء َوالرضَّ ْت لِلُْمتَِّقنَي . الَِّذيَن يُْنِفُقوَن يِف السَّ اَمَواُت َواألَرُْض أُِعدَّ ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

فَاْستَْغَفُروا  اللََّه  ذَكَُروا  أَنُْفَسُهْم  أَْو ظَلَُموا  فَاِحَشًة  فََعلُوا  إَِذا  َوالَِّذيَن   . الُْمْحِسِننَي  يُِحبُّ  َواللَُّه  النَّاِس  َعْن  َوالَْعاِفنَي 

نُوَب إاِلَّ اللَُّه َولَْم يرُِصُّوا َعىَل َما فََعلُوا َوُهْم يَْعلَُموَن« )آل عمران )))- 5)) ). لُِذنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّ

))) لالطالع عىل مناذج من هذه الحاالت ينظر: امللتزمون واإلباحية- حسن عبد الحي- شبكة االلوكة- نرش 

بتاريخ 9/5/))0).

الذنب يف االزمان املتباعدة أمر ال يتعارض مع االميان، برشط ان  ))) من وجهة نظر دينية، فان تكرر وقوع 
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ونظرا الستفحال هذه االزمة بني الشباب املسلم، نرى أن من املهم هنا ذكر بعض 

الخطوات التي ذُكرت لعالج ادمان االباحية، منها ما نرش يف موقع )سيّدي( الذي 

اورد 0) خطوات للتخلص من ادمان االفالم االباحية عىل النحو االيت:

)- االعرتاف باملشكلة: قبل أن تقوم بأي إجراء جذري عليك أن تعرتف لنفسك عىل 

األقل بأنك تعاين من مشكلة اإلدمان عىل األفالم اإلباحية، وعليك أن تكون رصيحاً 

مع نفسك ومواجهة واقع أنك متيض وقتاً طويالً تشاهد خالله املواد التي تركت 

أثرها السلبي عىل حياتك العاطفية والجسدية. 

)- ضع خطة تناسبك: اكتب جميع األسباب التي تدفعك للتوقف عن مشاهدتها، هل 

تريد مثالً أن تعيش حياة زوجية أفضل؟ أم ال تريد أن تبقى عبداً لشهواتك ورغباتك 

التي تقودك إلماكن مل يخيل لك يوماً أنك ستنخرط فيها، رمبا عليك التطرق أيضاً 

إىل مسألة احرتامك لنفسك؛ ألن غالبية مدمني األفالم اإلباحية يكرهون أنفسهم بعد 

االنتهاء من مشاهدتها.

الحياتية  األمور  من  بات  الكمبيوتر  أمام  التواجد  نفسك:  عىل  املهمة  صّعب   -(

اليومية ما يجعل مهمة التخلص من عادتك هذه أكرث صعوبة، البداية يجب أن تقوم 

بحجب املواقع اإلباحية من خالل برامج عديدة ميكنك االستعانة بها، وكلام كان 

فك حجبها أكرث تعقيداً كان أفضل.

وحاول استخدام الكمبيوتر حني تكون ضمن مجموعة وتفاَد التواجد يف غرفة مغلقة، 

ميكنك أيضاً عدم استخدام االتصال الالسليك إال حني تحتاج فعالً إىل استخدام 

املحصلة،  أيضاً، يف  مهمة صعبة  الالسليك  االتصال  إعادة  من  اجعل  الكمبيوتر، 

كلام صعبت املهمة عىل نفسك قلت رغبتك باملشاهدة؛ ألن سهولة الوصول إىل 

يكون هذا الوقوع غري ناشئ عن العمد واالرصار، وعالمة ذلك الندم واملسارعة للتوبة بعد وقوع الذنب، ونجد 

ذلك يف معنى قوله تعاىل: )الَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن كَبَائَِر اإلِثِْم َوالَْفَواِحَش إاِلَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفرَِة )النجم ))) 

إذ روي عن االمام الصادق)ع( انه قال يف معنى اآلية: )َما ِمْن ُمْؤِمٍن إاِلَّ َو لَُه َذنٌْب يَْهُجرُُه زََماناً ثُمَّ يُلِمُّ ِبِه، َو َذلَِك 

نِْب لَيَْس ِمْن َسلِيَقِتِه ـ  نَْب بَْعَد الذَّ ُم، الَْعبُْد الَِّذي يُلِمُّ الذَّ قَْوُل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ »إاِلَّ اللََّمَم«( وروي عنه ايضا: )اللَّامَّ

أَْي ِمْن طَِبيَعِتِه( الكايف ج)/ص))).
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هذه املواد ورطتك يف هذا العامل. 

)- ال تستعجل األمور: خذ كل يوم بيومه، فإن كنت تشاهد األفالم اإلباحية لفرتات 

طويلة فعىل األرجح لن تتمكن من التوقف بشكل كامل يف يوم واحد، العملية يجب 

أن تتم تدريجياً متاماً كام يتم التعامل مع مدمني النيكوتني والكحول واملخدرات، 

فالتقليل من مدة املشاهدة هي نقطة االنطالق، وإن نجحت بالقيام بذلك فقم مبكافأة 

نفسك بتناول الحلوى املفضلة لديك مثالً وحتى ميكنك شاء هدية لنفسك تقديراً 

لجهودك.

5- غري عاداتك: حدد األوقات التي تفكر فيها أكرث من غريها بالجنس، حدد األماكن 

أو املناسبات التي تدفعك للتفكري باألفالم اإلباحية، إن كان تواجدك يف غرفة مغلقة 

يدفعك ملشاهدة األفالم فال تقفل باب الغرفة أو غري مكان الكمبيوتر، هل تشاهد 

العائلة من املنزل مثالً؟ تحديد األوقات واملناسبات سيجعل  األفالم حني تخرج 

تغريها أكرث سهولة، كل ما عليك القيام به هو تجنبها وهكذا ستتمكن مرغامً بالتحكم 

برغباتك.

6- قم بنشاطات مختلفة: الفراغ يؤدي إىل مشاهدة األفالم اإلباحية، فلو كان لديك 

ما يشغلك ملا وجدت الوقت أصالً وملا تورطت يف هذه املشكلة، الوقت قد حان 

الستعادة السيطرة عىل مسار حياتك، قم بنشاط ريايض كالركض أو الهرولة أو قم 

متنحك  بل  فحسب  الكمبيوتر  جهاز  عن  بعيداً  تبقيك  ال  الرياضة  للنادي،  بزيارة 

السعادة والراحة النفسية التي حرمت منها جراء إدمانك املواد اإلباحية، اعرث عىل 

حني  حياتك  ستتبدل  هكذا  مثالً،  الرسم  أو  التصوير  املنزل،  خارج  تبقيك  هواية 

تتوقف عن مشاهدة األفالم اإلباحية.

7- فكر بعالقتك مع زوجتك: لديك األفالم اإلباحية من جهة ولديك زوجتك التي 

تحبها من جهة أخرى، الجمع بني العالقتني أمر مستحيل لذلك عليك االختيار، فهل 
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تريد عالقة أزلية مع جهاز كمبيوتر أم مع امرأة تحبك وتهتم بك؟ الخيار لك وإن كنا 

ننصحك بشدة بالخيار الثاين ألنه سبيلك لحياة أكرث سعادة، أما األول فهو طريقك 

لتدمري نفسك وكل من تحب. 

8- تجنب االنتكاسات: من املعروف أنه عادة ما تحصل انتكاسات لدى االنقطاع 

عن مادة أدمن عليها الشخص، ولتجنب العودة إىل ما كنت عليه حدد هدفك وضع 

القواعد التي تخدمه، الهدف هو االنقطاع الكيل عن مشاهدة األفالم والربنامج الذي 

أيامك بطريقة متنعك عن مشاهدتها، وإن صودف ووقعت يف  يناسبه هو تخطيط 

املحظور فال تشعر باليأس، ميكنك املحاولة مجدداً شط عدم االستسالم. 

9- الوازع الديني واألخالقي: جميع األديان تحرم مشاهدة األفالم اإلباحية، العودة 

بالقيم  يحصنك  الدين  السيئة،  العادة  هذه  من  التخلص  عىل  ستساعدك  الله  إىل 

األخالقية الرضورية التي تجعل مفهوم األمور الخاطئة والصائبة أكرث وضوحاً، كام 

التي متدك بالقوة الكافية للتخلص من  النفسية والسعادة  الراحة  التعبّد مينحك  أن 

إدمانك هذا.

معدل  كان  وإن  وفشلت  مراراً  حاولت  قد  كنت  إن  بأخصايئ:  االستعانة   -(0

الوقت  حان  فرمبا  بأشواط،  املعقول  الحد  تجاوز  قد  اإلباحية  لألفالم  مشاهدتك 

لالستعانة بطبيب أو بأخصايئ نفيس يساعدك عىل تجاوز األمر))).

العامل  يف  االباحية  ادمان  لعالج  املتخصصة  املراكز  من  عدد  انشئت  وقد  هذا   

والباحثني  االطباء  بعض  به  يقوم  الذي  التوعوي  النشاط  عن  فضال  االسالمي، 

ابتيل  ملن  وميكن  االباحي،  االدمان  من  سابقا  عانوا  الذين  اولئك  أو  االكادمييني 

مع  التواصل  او  االنرتنت)))  عىل  املتاحة  املراكز  هذه  مراجعة  االباحية  بإدمان 

))) 0) خطوات للتخلص من ادمان االفالم االباحية- نسين عز الدين- موقع سيدي- نرش بتاريخ 

.(0(5/8/(

))) احد ابرز املراكز العربية الخاصة بعالج ادمان االباحية عىل االنرتنت هو موقع )عالج ادمان االباحية( عىل 

 . /http://antiporngroup.com الرابط اآليت
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االخصائيني مباشة او عرب مواقع التواصل االجتامعي، هذا اذا مل يتوفر لدى الشاب 

شخص قريب منه يثق بوعيه وأمانته.  

وميكن أن تلعب الحكومات دورا مهامً يف الحد من انتشار املواقع االباحية، ويف 

هذا الصدد أصدر الربملان العراقي قراراً يف جلسته االعتيادية الثانية والعرشين يف 

عىل  االباحية  املواقع  بحجب  االتصاالت  هيأة  يُلزم   (0(5 العام  من  ايلول  شهر 

جمع  انه  الحكيم  الهادي  عبد  الوطني  التحالف  عن  النائب  رصح  إذ  االنرتنت)))، 

50) توقيعا من بني عدد النواب البالغ 75) برملانيا »إلقرار قانون يقيض بحجب 

املواقع االباحية يف البالد بعد ان اصبحت وباال يهدد الشباب بالطالق بنسبة 00)% 

الجنسية  الجرائم  معدالت  ارتفاع  عن  فضال   %50 بنسبة  الزواج  عن  األحجام  او 

القرار مل يتم  واالغتصاب والتحرش الجنيس« بحسب قوله)))، ولكن يبدو ان هذا 

تطبيقه ألسباب مل تعلن عنها الهيأة لحد اآلن.   

2- المحادثات سبب العزلة أو االبتزاز: وفقاً لدراسة اكادميية عىل عيّنة من 
مستخدمي االنرتنت بلغت 00) شخص تبني ان ما نسبته ).5)% من املستخدمني 

  E-mail اإللكرتوين   الربيد  يليها  االنرتنت،  عرب  املحادثة  عىل  اوقاتهم  يقضون 

بنسبة ).7)%، ثم مشاهدة األفالم أو االستامع إىل األغاين بنسبة 6.7)%، ثم مواقع 

التسلية واأللعاب ))%، ثم البحث العلمي بنسبة 0.7)%، ثم تصفح الشبكة بوجه 

عام بنسبة ).9%، ثم االتصال التلفوين ببلدان أخرى بنسبة 7.)%، ثم التسوق بنسبة 

7.)%، ثم املنتديات وتحميل األغاين واألفالم بالتساوي بنسبة %7 ))).

و)تشري اإلحصاءات إىل أن 88% من متصفحي اإلنرتنت بالعامل العريب يستخدمون 

مواقع التواصل وأن فيسبوك هي الوسيلة األرسع للتواصل، وأن نسبة الرجال الذين 

))) ينظر: مجلس النواب العراقي يصّوت لحجب »املواقع اإلباحية«- صحيفة القدس العريب- نرش بتاريخ 

.(0(5/9/(5

))) العراق يحجب رسميا املواقع االباحية- موقع شفق نيوز- نرش بتاريخ ))/5/9)0)

))) رسالة ماجستري بعنوان )التأثريات اإلجتامعية والسلوكية الستخدام ملواقع اإلباحية( - دينا عمر فرحان- 

نرشه املركز العريب للبحوث والدراسات- بتاريخ ))/6/9)0).
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يستخدمون مواقع التواصل 65% مقابل 5)% للنساء، والالفت يف اإلحصاءات أن 

املحادثات هي النشاط األكرث شيوعا بني املستخدمني ملواقع التواصل يف العامل 

العريب())).

بهذا  االلكرتونية  والصداقات  للمحادثات  الشباب  استخدام  معدالت  ارتفاع  إن 

العامل  مع  التواصل  عىل  قدرتهم  يف  حقيقية  ازمة  لديهم  يشّكل  سوف  الشكل 

الحقيقي، إذ يدفعهم نحو العزلة واالقتصار عىل املجتمع اإللكرتوين الذي يفتقد 

اساسها  عىل  االنسان  يطور  التي  الواقعي  والتفاعل  التواصل  مهارات  من  للعديد 

خرباته االجتامعية، )فالجلوس أمام جهاز االنرتنت ملدة طويلة من الوقت سيؤدي 

إىل عزل الفرد عن مجتمعه، كام يؤدي إىل تدين تفاعله االجتامعي مع أفراد األرسة 

وتقلّص عدد األصدقاء، وقد يؤدي إىل فقدان مهارات االتصال االيجايب، باإلضافة 

الذات، مام يجعله  التعبري وتحقيق  بالعزلة االجتامعية وتضاؤل فرص  الشعور  إىل 

يشعر بعدم القدرة عىل ضبط األحداث والتحكم فيها، ومن مثّة يفقد الثقة يف نفسه 

وترتسخ لديه القيم السلبية والقلق())).

التواصل  مواقع  عرب  سواء   – االلكرتونية  املحادثات  فان  آخر  صعيد  وعىل 

))) الزواج عرب فيسبوك.. دعوة فإعجاب فلقاء- احمد السباعي- موقع قناة الجزيرة نت- نرش بتاريخ 

.(0(5/9/8

))) إدمان االنرتنت وعالقته بالعزلة االجتامعي)دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة ام البواقي))0)/))0))- 

سامية ابريعم- نرشته مجلة العلوم االجتامعية بتاريخ 0)/5/5)0).

% للنساء، والالفت يف اإلحصاءات أن 

املصدر: تقرير صادر عن كلية محمد بن راشد لالدارة الحكومية للعام 2014
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االجتامعي أم عرب غرف الدردشة- غالبا ما تستخدم ألغراض التواصل بني الجنسني، 

لهذا  استخدامها  عىل  كثرياً  تشجع  التقنية  هذه  تتيحها  التي  والخصوصية  فالسية 

الغرض، وبخاصة يف املجتمعات االسالمية التي تضع قيودا دينية وعرفية عىل هذا 

النوع من التواصل.

من جانب آخر فان انفتاح الشباب عىل املحادثات االلكرتونية بهذا الشكل الواسع 

أدى اىل تفيّش جرائم االبتزاز االلكرتوين، وكثرياً ما تنشأ عن ذلك تطورات خطرية 

يف  الفتيات  وتكون  عليه،  املجني  انتحار  او  للُمبتز  الكامل  الخضوع  اىل  تنتهي 

الغالب ضحية هذه الجرمية. 

»موقع  ان  مبدر حداوي(  )حسني  العراقي  التحقيق  قايض  يقول  املجال  هذا  ويف 

الفيس بوك أحد أكرث وسائل التواصل شعبية يف البالد ما جعله يف طليعة الربامج 

التي ترتكب بواسطتها جرائم التهديد واالبتزاز« وأن »الفتيات يف الغالب يقعن ضحية 

لهذه الجرائم السيام ممن كانت لهن عالقة تواصل الكرتوين مع شبان« وأشار إىل 

الشبان ألن  مع  انتهاء عالقاتهن  بعد  ورطة  الفتيات يف  فيها  وقعت  عديدة  حاالت 

صورهن الشخصية أصبحت مهددة بالنرش، فتضطر أغلب الفتيات إىل التنازل عن 

أشياء كثرية خشية من الفضيحة))).

))) قضاة: أغلب ضحايا االبتزاز االلكرتوين »فتيات«.. والجناة غرضهم »األموال«- موقع مجلس القضاء 

االعىل- نرش بتاريخ 5)/7/5)0).

املصدر: صحيفة السكنية السعودية
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أّن الجرائم اإللكرتونيّة باتت  التميمي(  الباحث االجتامعي )مجيد  من جانبه يؤكد 

تنافس الجرائم العادية عىل أرض الواقع نتيجة عدم استيعاب الضحايا كيفية االستخدام 

أّن  األمثل ملواقع التواصل االجتامعي أو الشبكة العنكبوتية بشكل عام، خصوصاً 

الكثري من الضحايا هّن من الفتيات اللوايت يقعن فريسة العاطفة الخادعة أو االبتزاز 

من أجل الحصول عىل املال أو حتى الوصول إىل الفتاة نفسها ومساومتها عىل ذلك 

بفضح صورها يف حال الرفض.

ونّوه اىل أّن الكثري من تلك الجرائم انتهت بانفصال الزوجني بعد تلقي الزوج رسالة 

عن زوجته أو ملجرد الشك بزوجته بعد أول رسالة تصله من مرتكبي تلك الجرائم، 

التشديد عىل  أو  العائلة يف كيفية استخدام هذه املواقع  خصوصاً  مع غياب دور 

عدم االستخدام املفرط والنرش اليومي بسبب ومن غري سبب ألن أغلب الضحايا من 

الفتيات اللوايت ال يزلن يف مقتبل العمر.

وبنّي أن »نحو 87% من الفتيات وقعن ضحية تلك الجرائم نتيجة سوء استخدامهن 

إذا  عاّم  النظر  بغض  اإللكرتونيّة  بالحسابات  ولثقتهن  االجتامعي  التواصل  ملواقع 

الكثري  أّن  العاطفة وراء ذلك، كام  كانت حسابات وهمية أو حقيقية، فقد أخذتهن 

منهن يجهلن كيفية الحفاظ عىل حساباتهن الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اخرتاق 

أّن الجرائم اإللكرتونيّة باتت  التميمي(  الباحث االجتامعي )مجيد  من جانبه يؤكد 
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تلك الحسابات أمرا يسري بالنسبة لضعاف النفوس ومرتكبي الجرمية اإللكرتونيّة«.

وأشار الباحث االجتامعي إىل أن »أهم خطوة يف معالجة تلك الجرائم تفعيل الدور 

الرقايب من قبل األهل، والتشديد والحرص عىل طُرق استخدام تلك املواقع ومعرفة 

ما تنرش بحسابات أبنائهم وبناتهم مع األخذ بعني االعتبار الحفاظ عىل الخصوصية 

يف حال كان األبناء مدركني ملا يقومون به يف تلك املواقع« فهو من ناحية وفّر مناخاً 

افرتاضيا للشباب عزلهم عن تجارب املجتمع الحقيقية وجعلهم يعيشون يف اوهام 

تفقدهم أي معنى للحياة املستقرة والهانئة))).

)))  ينظر: )تزايد عدد ضحايا االبتزاز اإللكرتوين يف العراق(- ميمونة باسل- موقع العريب الجديد- نرش بتاريخ 

.(0(7/5/((
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»العالج  اسم  تحت  واالحتيال  بالنصب  يتمثل  آخر  اسلوبا  االبتزاز  يتخذ  وقد  هذا 

الروحاين«، ويف الغالب تقع النساء ضحية هذا االبتزاز ايضاً، فاملشعوذين والدجالني 

ينترشون يف صفحات التواصل االجتامعي عارضني إمكاناتهم السحرية يف تحقق 

الزواج أو جلب الحبيب أو فك السحر أو الشفاء من األمراض مستغلني قلّة الوعي 

يف هذا الجانب.

)املدى(  تحدثت لصحيفة  التي  البغدادي  رقية  للفتاة  ما حدث  ذلك  وكمثال عىل 

قائلة: )تجاوزت الثالثني ومل أتزوج وال املك أّي معلومات عن السحر والشعوذة، 

لجلب  مجربّة  طرقاً  ميتلكون  الروحانيني  املعالجني  أن  يل  أكدت  صديقتي  لكن 

النصيب، مضيفًة: بسبب ظريف االجتامعي، بحثت من خالل الفيس بوك ووجدت 

أخرى،  وتفاصيل  أسمي  اخذ  أن  بعد  األمر،  سهولة  يل  اكد  الذي  أحدهم  صفحة 

متابعة: خالل يومني سحرين بكمِّ املعلومات التي يعرفها عني وطلب مني تصوير 

مكان  أي  من  ليتأكد  الجسم  من  محددة  أماكن  عىل  الرتكيز  اىل  باإلضافة  جسمي 

سيخرج السحر، األمر مل يدم أياماً حتّى هددين بنرش صوري أو تحويل مبلغ ))) 

ماليني دينار. 

مهددة،  السيطرة ألن حيايت  وفقدان  االنهيار  البغدادي: وصلت ملرحلة  وتسرتسل 

ومبساعدة  صديقايت  إلحدى  لجأت  يل،  بالنسبة  جداً  كبري  املبلغ  وأن  خصوصاً 

زوجها الذي كان متفهامً لألمر وساعدين بإنهاء املوضوع، لكنها كانت تجربة قاسية 

جداً، مبينة: بعد القبض عليه تبنّي أنه يجيد تسخري الجن، واعرتف أنه كان ميارس 

ذات الطريقة من عّدة سنوات، سبق وأن نرش صور العديد من النساء وتسبب مبقتل 

خمس نساء منهن بسبب تلك الصور())).

وقد وضع خرباء االتصاالت واملعلومات بعض األمور التي تحد من التجسس عىل 

أجهزة الهواتف الشخصية أهمها ما يأيت:

))) االبتزاز اإللكرتوين جرمية من نوع آخر دون رادع- محمد املحمودي-  صحيفة املدى – نرش بتاريخ 

(0(7/5/(0
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)-  من أهم الخطوات التي يجب العمل بها هو تفعيل الدور الرقايب من قبل األرسة 

يف توجيه األبناء وتبيني عدم طرح الثقة الكاملة يف التطبيقات التي متنع التجسس، 

اضافة اىل معرفة ما ينرش يف حساباتهم الخاصة ومراقبة سلوكياتهم مع الحفاظ عىل 

خصوصياتهم. 

)- عدم حفظ املعلومات السية أو الصور واملقاطع الشخصية وخصوصاً العائلية 

تحسباً لعملية رسقة أو القرصنة األلكرتونية.

)- االعتامد عىل تحميل الربامج من جوجل بالي Google play  فقط كام يجب 

قراءة تعليقات املستخدمني الذين قاموا بتجربة الربنامج سابقاً والتأكد واالنتباه عىل 

عدد التحميالت ملعرفة شهرة الربنامج من غري املشهور.  
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دراسة  أوضحت  املوثوقة، حيث  العامة غري  األماكن  املوبايل يف  )- عدم شحن 

األبحاث  يف  املتخصص  دييل«  »ساينس  األمرييك  اإللكرتوين  املوقع  أوردها 

العلمية أنه يف كثري من األحيان يبادر املستخدم إىل شحن هاتفه الذيك يف إحدى 

الهواتف  يعرض  ما  وهو  العامة،  واألماكن  املطارات  املتواجدة يف  الشحن  مراكز 

لخطر يطلق عليه اسم »رسقة العصارة«، وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد نيويورك 

للتكنولوجيا أن قراصنة اإلنرتنت ميكنهم تحليل قدر استهالك الجهاز للطاقة لالطالع 

عىل معلومات شخصية خاصة باملستخدم، ويف هذا السياق يقول الباحث )باولو 

جاستي( إن »صفحات اإلنرتنت لها بصامت خاصة تعكس طريقة تحميل واستهالك 

الطاقة، وهذه اآلثار تشبه البصامت التي تساعد قراصنة اإلنرتنت عىل معرفة املواقع 

اإللكرتونية التي تم تصفحها من خالل الهاتف الذيك«))).

5- عدم تنزيل التطبيقات غري املعروفة أو التي مل يتم التيقن من وثاقتها وخصوصاً 

الشخصية  املعلومات  اىل  كالوصول  املعروف  من  أكرث  صالحيات  تطلب  التي 

والصور ومقاطع الفيديو وغريها. 

6- عدم الوثوق الكامل بأصحاب صيانة املوبايل أو الذين يقدمون خدمات تنزيل 

الهاتف  جهاز  عىل  االخرتاق  فايروس  تثبيت  عىل   بسهولة  قادرون  ألنهم  الربامج 

والتجسس عليه عن بعد.

واالخرتاق  التجسس  خطورة  بيان  يف  والثقافية  الدينية  املؤسسات  دور  تفعيل   -7

االلكرتوين))). 

الطرق  اهم  من  االنرتنت  يعد  االرهاب:  لصالح  االلكتروني  التجنيد   -3
املعتمدة لدى الجامعات املتطرفة لجذب املراهقني والشباب وتجنيدهم لصالح 

))) . نقاًل عن مقال نرش عىل موقع )دي دبليو( بعنوان : كابالت الشحن طريقة جديدة الخرتاق الهواتف 

الذكية، بتاريخ 7)/)/7)0)م.

))) ينظر: ظاهرة التجسس او االبتزاز االلكرتوين جرمية اغلب ضحيتها الفتيات- عيل لفتة كريم- مجلة الرصد 

العدد 7) لشهر ترشين االول/7)0)- ص)).
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الصدد  هذا  ويف  الجامعات،  تلك 

لدراسات  االوريب  )املركز  نرش 

مقاال  والتطرف(  االرهاب  مكافحة 

تطرف  عملية  )لفهم  فيه:  جاء 

الشباب وما يقودهم إيل تبني أفكار 

مواقع  نضع  ما  دامئا  وعنيفة  متطرفة 

وباألخص   - االجتامعي  التواصل 

االهتامم،  موضع  اإلنرتنت-  شبكة 

إيل  الوصول  سهولة  الواقع  يف 

الخطابات التي تثري مشاعر التهميش 

للخطب  املتزايد  االنتشار  إيل  وباإلضافة  العنف  ألعامل  وترسخ  املجتمع  داخل 

التآمر، وكذلك الرتويج  بالعنف ومعاداة االجانب وتنمي روح  التي تتسم  واألفكار 

للمحادثات واآلراء عىل نطاق واسع من خالل وسائل التواصل االجتامعي، يبدو 

أن كل هذا يثبت فرضية املسؤولية الرئيسية لوسائل اإلعالم الرقمية وشبكة اإلنرتنت 

عن التطرف.

ويف أعقاب اقرتان اإلعالم باإلرهاب بدأت الجامعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة 

الصومال  يف  املجاهدين  الشباب  وحركة  داعش  وتنظيم  اإلسالمي  املغرب  يف 

وبوكو حرام ببناء سياسات للتواصل اإللكرتوين لتحقيق أربعة أنواع من العمل أال 

الحايل ووفقا ملصادر عن  الوقت  )التبني والرتويج واإلقناع والتجنيد(، يف  وهي: 

شكة جوجل املتخصصة يف البحث عىل شبكة اإلنرتنت أن الجامعات اإلرهابية 

واملتطرفة قد أنشأت ما بني شهر يناير ))0) وديسمرب 6)0) أكرث من 0.000)7 

صفحة عىل الشبكة العنكبوتية، وبناًء عليه عىل الدول والرشكات ومزودي خدمات 

بهدف حذفها من عىل  لتحديد وتصنيف هذه املواقع  بعمل جبار  القيام  اإلنرتنت 

الشبكة العنكبوتية())). 

))) )العالقة بني التطرف واالنرتنت(- مصدر سابق.
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جندرون(  تشري)انجيال  جانبها  من 

للدراسات  الكندي  املركز  يف  الباحثة 

املسلم  الشباب  أن  )إىل  االستخباراتية 

األفكار  عىل  يتعرف  مل  الغرب  يف 

»الرجعية املتطرفة« من خالل الخطب 

يف املساجد وإمنا من خالل اإلنرتنت 

التي  االتصاالت  تكنولوجيا  ووسائل 

عدد  زيادة  يف  محوري  دور  لها  كان 

الجامعات املتطرفة، وتضيف: إن اإلنرتنت وسيلة أساسية للدعاة املتشددين لنرش 

معلومات تُشكل معتقدات الشباب املسلمني عندما يبحثون عنها يف املجتمعات 

االفرتاضية، وأنه أصبح »بنك املعرفة« للتطرف ومورًدا حيويًّا للدعاة وأتباعهم عىل 

حد سواء، فهو كام توضح »وسيط« بني الترصيحات األيديولوجية لقادة الجامعات 

الغرب، ولهذا أصبح  أولئك املقيمني يف  املتطرفة والجمهور املستهدف، خاصة 

تأثريًا مع نرش خطبهم عىل اإلنرتنت وتشجيع  الدينيني املتشددين أكرث  القادة  دور 

التطرف الذايت. 

ويف هذا الشأن تشري الباحثة إىل أن »العولقي« الذي كان بارًعا يف استغالل قدراته 

والتطورات التكنولوجية ال يزال لخطبه عىل اإلنرتنت تأثري كبري عىل الرغم من مقتله. 

أولها  الجهادية؛  املواقع  بها  تقوم  أساسية  مهام  ثالث  وجود  إىل  الباحثة  وتطرقت 

أنها مبثابة مكتبات إلكرتونية ملحارضات الشخصيات الجهادية البارزة مثل عبدالله 

وأبو  العولقي  كأنور  الراديكاليني  الدعاة اإلسالميني  أبرز  تُوفر خطب  وثانيها  عزام، 

محمد املقديس، وثالثها منتديات تسهل املحادثات اإللكرتونية بني أتباع التفكري 

الجهادي لتبادل املعلومات وتعزيز الرتابط بينهم())).

))) كاريزما التطرف: كيف يروج دعاة اإلرهاب أفكارهم عىل اإلنرتنت؟- انجيال جندرون- موقع املستقبل 

لالبحاث والدراسات املتقدمة- نرش بتاريخ 7)/)/7)0).
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ثانيا: الشباب والدراما 

يؤكد الدكتور )حسن عبايس())) يف احدى محارضاته قائال: )إن صناعة الحضارات 

واملجتمعات ترتكز عىل رسم خريطة لها، ويف هذه االيام فان العامل الرئيس لرسم 

هذه الخرائط يكمن يف مضامني املسلسالت وبشكل اخص يف األفالم.. لقد مىض 

ذلك الزمن الذي كان الفالسفة فيه يكتبون كُتبا إلعداد املجتمعات، اذ تحّول اسلوب 

الفالسفة اىل ما يشبه اسلوب املخرجني أو املمثلني أو كتّاب السناريوهات، ففي 

يف  والفنانون  املمثلون  هم  املجتمع  حضارة  إعداد  مجال  يف  الرائدين  إن  الواقع 

ساحة التمثيل اليوم())).

ولكن كيف تؤثر االفالم واملسلسالت يف النفس البرشية؟ سؤال يبدو محريا بعض 

اليشء، ألننا عندما ننظر اىل االغلبية الساحقة من البرش الذين يتابعون هذه الدراما 

ما  فيلم  او  ملسلسل  مشاهدتهم  فأثناء  حقيقية،  مبشاعر  معها  يتعاملون  نجدهم 

تجدهم يصابون بالخوف أو الرتقّب أو الفرح أو الحامسة أو الحزن اىل حد البكاء، 

))) استاذ يف العلوم االسرتاتيجية، ورئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية املذهبية يف ايران.

))) اقتباس من محارضة للدكتور عبايس القاها يف قاعة مركز الرسباران الثقايف كمقدمة لتحليل املسلسالت 

الدرامية االسرتاتيجية.
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مع ان الجميع يعلم – مبا فيهم املشاهدين 

ال  كذب  مجرد  يشاهدونه  ما  أن  انفسهم- 

واقع له.

التساؤل  هذا  عىل  االجابة  تسهل  ورمبا 

العقل  بها  يتعامل  التي  اآلليات  علمنا  اذا 

من  ترده  التي  املعلومات  مع  البرشي 

املحيط الخارجي، وقد اشار اىل هذه اآلليات بيشء من التفصيل الباحث )أليكس 

انصاري())) إذ يقول: )يتم استغباء البرش عرب مشاهدة التلفزيون بصورة اخرى من خالل 

 ((((Neocortex الحديثة  املخية  )القرشة  الدماغ  العليا يف  الجهات  نشاطات  إلغاء 

وهذا   ،((((limbic system الحويف  )الجهاز  الدماغ  يف  السفىل  الجهات  وتحفيز 

املرشوع يسمى بـ)دماغ الزواحف reptilian brain( ألنه يرتبط بردود األفعال البدائية 

للحيوانات الزاحفة كاملواجهة والهروب، ألن دماغ الزواحف ليس لديه القدرة عىل 

متييز الصور الحقيقة من الصور املجازية أو املزيفة، ونتيجة لذلك فاننا نعرف بأن 

ما نشاهده من أفالم هو مجرد افالم، اما يف 

العقل الباطن )الالواعي( فإننا نؤمن بأن ما 

نراه حقيقة.

نشاهد  حينام  فإننا  ذلك،  عىل  وكمثال 

قلبنا،  نبضات  رسعة  تزداد  مؤثرا  مشهدا 

))) باحث اعالمي ايراين االصل يحمل الجنسية 

االمريكية

))) هي الطبقة الخارجية من نصف كرة املخ، تتكون لدى األنسان من ست طبقات من الخاليا العصبية، 

سميت بالقرشة الجديدة لكونها تقع يف أعىل مراتب التطور يف التصنيف العام للكائنات الحية. وتعقيد تركيبة 

الطبقات الست هو ما مييز األنسان عن باقي الكائنات الحية.

))) هو الجهاز املسؤول عن السلوكيات العاطفية واالنفعالية والذاكرة املرتبطة بها.

مع ان الجميع يعلم – مبا فيهم املشاهدين 

ال  كذب  مجرد  يشاهدونه  ما  أن  انفسهم- 

التساؤل  هذا  عىل  االجابة  تسهل  ورمبا 

العقل  بها  يتعامل  التي  اآلليات  علمنا  اذا 

من  ترده  التي  املعلومات  مع  البرشي 

املحيط الخارجي، وقد اشار اىل هذه اآلليات بيشء من التفصيل الباحث )أليكس 

د. عباسي: إن الرائدين يف مجال إعداد حضارة 
املجتمع هم املمثلون والفنانون اليوم

يتم استغباء البشر بوساطة التلفزيون من 
خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ 
)القشرة املخية الحديثة Neocortex( وتحفيز 

الجهات السفلى يف الدماغ )الجهاز الحويف 
limbic system(، وهذا املشروع يسمى 

بـ)دماغ الزواحف(

ما نشاهده من أفالم هو مجرد افالم، اما يف 

العقل الباطن )الالواعي( فإننا نؤمن بأن ما 

نشاهد  حينام  فإننا  ذلك،  عىل  وكمثال 

قلبنا،  نبضات  رسعة  تزداد  مؤثرا  مشهدا 

يتم استغباء البشر بوساطة التلفزيون من 
خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ 
)القشرة املخية الحديثة Neocortex( وتحفيز 
خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ 

)القشرة املخية الحديثة 
خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ 

الجهات السفلى يف الدماغ )الجهاز الحويف 
limbic system(، وهذا املشروع يسمى 

بـ)دماغ الزواحف(

يتم استغباء البشر بوساطة التلفزيون من 
خالل إلغاء نشاطات الجهات العليا يف الدماغ 
)القشرة املخية الحديثة Neocortex( وتحفيز 

الجهات السفلى يف الدماغ )الجهاز الحويف 
limbic system(، وهذا املشروع يسمى 

بـ)دماغ الزواحف(
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وعندما نشاهد اعالنا ترويجيا عن بضاعة معينة نعرف ان املنتجني يريدون من خالل 

ذلك ترصيف بضاعتهم، ولكننا يف الوقت نفسه ال نشعر بالراحة حتى نشرتي تلك 

يعمل  قوي  تأثري  ذلك  تأثري  ألن  بالنقص،  اعامقنا  يف  سنشعر  فإننا  وإال  البضاعة، 

عىل اعمق محطات ردود االفعال لدى االنسان، فدماغ الزواحف يجعلنا طيّعني امام 

منتجي الربامج، ومن هنا يتأّت لهؤالء أن يستخدموا قدراتنا العاطفية ألجل السيطرة 

عىل عقولنا، و يف العادة ال نستطيع ان نكتشف كيف يسريوننا بواسطة العقل الباطن 

الالوعي())).

كرثة  بسبب  السيعة-  االنفعاالت  عن  املسؤول   - البدايئ  للعقل  التحفيز  كرثة  ان 

استهالك االفالم واملسلسالت سوف يؤدي اىل انتاج انسان رسيع االنفعال ُمتّسع 

يف االدانة والحكم عىل اآلخرين، ال يفهم الحياة إال من زاوية ما تجّسده الدراما من 

مفاهيم تكون يف الغالب خيالية ومشحونة بالعواطف، وعىل هذا االساس فان صورة 

“املمثل القدوة« ستكون حارضة يف عقل ونفس الشاب الشغوف بالدراما.

لذا يعد تقليد البطل يف الفيلم أو املسلسل من أقوى اساليب التوجيه الثقايف للدراما 

و)هو ما يُعرف بـ »التحفيز عىل التقليد« حيث يتم تقديم )القدوة( للُمشاهدين بطريقة 

مباشة أو غري مباشة... ويكون تحفيز تقليد األفالم يف صورتني: 

إما لحظيًا رسيًعا صادًما، وذلك بسبب مقولٍة ما مثاًل أو مشهٍد ما ِمن الفيلم أو حتى 

مضمون الفيلم بأكمله فتتغري بسببه حياة املُشاهد ورمبا إىل آخر حياته. 

أو يكون بطيئًا وُمتدرًجا وذلك حسب عمق الفكرة املُتسبة إىل عقل املُشاهد، أو 

نتيجة املنظومة النفسية املدروسة القامئة عىل تكرار ُمشاهدة اليشء املُعني لزرع 

التعّود عليه وتبنيه مثل تكرار َمشاهد الجنس مثاًل أو َمشاهد الالمباالة مبشاعر اآلخرين 

أو َمشاهد القتل والتعذيب والدماء أو َمشاهد االستخفاف بالدين واألخالق())).

))) مقال بعنوان )السيطرة الواسعة عىل االذهان عرب شبكة التلفاز.. هل متلكون افكاركم؟( ألكس انصاري 

نرشته مجلة سياحة الغرب يف العدد ))) - ترجمة: موقع سيستم يار / مجلة سياحت غرب.

))) ينظر: )السينام والالوعي والخطاب الشعبي لإللحاد( –أبو حب الله- مجلة الرباهني االلكرتونية- العدد 

.(0(( -(
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لذا فإن تأثري االفالم واملسلسالت –األمريكية بالذات- يعد تأثرياً مدّمراً لعقيدة الشاب 

ذي الثقافة البسيطة، فكثرياً ما تتضمن شبهات فكرية وثقافية تفاجئ الشاب وتصدمه 

ضمن اطار عاطفي مؤثر، بحيث ال تفسح له مجاال ليحتكم اىل االطر العقلية من 

اجل فك اللبس الذي تقوم عليه تلك الشبهات.  

وقد لخصنا طبيعة التأثري العقائدي لهذه االفالم واملسلسالت عىل الشاب املسلم 

ضمن بحث خاص بعنوان )هوليوود تستهدف الدين( اعتمدنا فيه عىل فحص مناذج 

من االفالم االمريكية الشهرية التي انتجت خالل عقد ونصف )000)-5)0)( فظهر 

من خالل ذلك حزمة من االفكار املضادة لألديان – االسالم بخاصة - التي ركزت 

هوليوود عىل اظهارها خالل تلك املدة، مام يدل عىل محاوالت جادة لرتسيخ تلك 

االفكار بني الشباب، ويف ما يأيت أبرز تلك االفكار:

الكوارث  عن  الناتجة  سواء  البرشية  لها  تتعرض  التي  املآيس  وتر  عىل  اللعب   -(

لتدفعهم  خاللها  من  املشاهدين  عواطف  وإثارة  املفتعلة،  الكوارث  ام  الطبيعية 

اىل اتهام الرب بالعبثية والالمباالة وتثوير روح التمرد والسخط عىل القضاء والقدر 

اإللهيني تبعا لذلك.

الشخصية  الحرية  ومتجيد  الفكري  التحرر  مبدأ  عىل  املتواصل  التشجيع   -(
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للرب  العبودية  لرفض  املبدأ  هذا  واستثامر  االنساين،  النهوض  مفتاح  واعتبارها 

عىل  هوليوود  وتشّجع  الخاّلقة،  الطاقات  وقتل  العقل  ومخالفة  بالتحّجر  ووسمها 

ذلك بتجسيد مناذج من الشخصيات الالدينية املنتجة يف العلوم مقابل مناذج من 

الشخصيات الدينية التي تظهر بقالب متحّجر ال يؤمن بالتطور وال يواكب الحياة.

به  مير  ملا  وفقا  البرشي  التاريخ  ترتيب  اعادة  هوليوود  تحاول  املجال  ذات  ويف 

تاريخية وسيطة بني عرص  باألديان ضمن مرحلة  من نضج فكري، فتجعل االميان 

االساطري وعرص التنوير، لتؤكد بذلك عىل أن االميان بالغيب مل يعد نافعا يف هذه 

العصور ألنه ال غاية مفيدة منه لجعل حياة الناس افضل – ان مل يجعلها اسوأ- وامنا 

العلم التجريبي وحده هو من يجلب الرفاهية والراحة للعامل، ولخدمة هذا الهدف، 

تسعى هوليوود اىل تعميق الهوة بني االميان باألديان وبني التطور العلمي التجريبي، 

وتجعل كال االمرين عىل طريف نقيض جهد استطاعتها. 

)- الرتكيز عىل نظرية النشوء واالرتقاء لداروين، واعتبارها كلمة الفصل لبيان حقيقة 

وجود الحياة عىل االرض، وتتخذ من ذلك ذريعة لنفي وجود الرب، وعىل الرغم من 

الهفوات العلمية التي ُمنيت بها هذه النظرية اال ان هوليوود تستخدم غالبا اسلوب 

املصادرة عىل املطلوب من اجل اثبات احقيتها والدفاع عن مضامني النظرية. 

)- الرتكيز عىل معطيات الفيزياء النظرية الحديثة لتفسري وجود الكون، مثل نظرية 

نظرية  وهي  هوكينغ(،  )ستيفن  الشهري  الفيزيايئ  عنها  اعلن  التي  العظيم  االنفجار 

علمية أخرى – اىل جانب نظرية داروين- تستند اليها هوليوود لنفي وجود الخالق. 

التسامح مسألة  للتديّن، وتجعل من  التطرف صبغة اساسية  5- تجعل هوليوود من 

تتناسب عكسيا مع مقدار االلتزام بالتعاليم الدينية او ما يطلق عليه اصطالح »االصولية 

الدينية« يف ادبيات الصحافة الغربية.

6- املادية هي املنبع االسايس الذي تنتزع منه هوليوود كل تجسيد للظواهر الغيبية 
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التي تحدثت عنها االديان الساموية، وبخاصة ما يتعلق بتجسيد املالئكة والشياطني 

والجنة والنار والقيامة.

7- رفض مفهوم الخري املطلق يف هذا الكون والرتكيز عىل كونه مفهوماً نسبياً، ومن 

أن  االحيان، وميكن  بعض  يكون شيراً يف  ان  الرب ميكن  ان  تجد  املنطلق  هذا 

يكون الشيطان نافعاً لإلنسان.

الغاية واملقصد من الوجود البرشي، وعىل هذا  الدنيا وجعلها  8- ترسيخ محورية 

االساس فان الحياة اآلخرة ال متثل سوى اطالل عىل هامش الدنيا يف حال تجسيد 

هوليوود لآلخرة يف بعض افالمها. 

9- استخدام الكوميديا للسخرية من القضايا الدينية، وقد سخرت هوليوود يف اآلونة 

االخرية من كل القضايا الدينية مبا يف ذلك الرب واالنبياء واملالئكة ومل تراِع حداً 

يف ذلك.

االديان  مبعطيات  الخرافية  االساطري  هوليوود  متزج  ما  كثريا  ذاته،  الصعيد  وعىل 

الساموية وتجعل احداهام امتدادا لألخرى يف كثري من االحيان.

0)- الثقافة التوراتية واالنجيلية طاغية يف املسائل الدينية التي تتناولها هوليوود يف 

افالمها، وهي ثقافة بحد ذاتها سيئة ملا تحتويه من ثغرات كبرية ال تتوافق مع العقل 

واملنطق السليم. 

ويف مقابل هذه الرسائل الثقافية ذات التأثري الضاغط عىل عقيدة الشــاب املسلم، 

البد من ان يكون لدينا ما يدفع مغالطاتها الفكرية بشكل يوازيها قوة وتركيزا، ويفضح 

التفافها املاكر عىل الحقائق البديهية.

ذاته،  االسلوب  استخدام  هو  املؤثر  االنتاج  هذا  لصد خطر  افضل طريقة  ان  عىل 

ذاتها  الدرامية  االعامل  خالل  من  الحقائق  وبيان  الخاطئة  األيدلوجيات  فضح  اي 
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باألسلوب البارع واملؤثر نفسه الذي يستهوي طبقات املجتمع كافة، مع االخذ بنظر 

والتي  بيئته  من  تقرتب  التي  واالعالمية  الفنية  بالرسائل  يتأثر  املجتمع  أن  االعتبار 

يؤدي أدوارها اشخاص من ابناء جلدته برشط أن يتوافر العمل الدرامي عىل ادوات 

النجاح االخرى، ابتداء من السيناريو املُحبك مرورا بالتمثيل الجيد وانتهاء باإلخراج 

املحرتف.

وال تقل عن ذلك أهمية الربامج التلفزيونية والجلسات النقاشية والندوات الثقافية 

وبيان  الغربية  الدراما  خطر  كشف  يف  الدورية  واملنشورات  املنربية  والخطابات 

طبيعة تأثريها عىل الجانب العقائدي.

توظيف  من  تأيت  الغيبية  بالجوانب  اليوم  تتعلق  التي  الشبهات  اكرث  ان  يخفى  وال 

العلوم التطبيقية الحديثة لرتويج اإللحاد كالفيزياء النظرية وعلم االحياء والجيولوجيا 

الرصفة  العقلية  العلوم  من  تتخذ  كانت  التي  القدمية  العهود  عكس  عىل  والفلك، 

وسيلة لهذا الغرض.

 لذا فان االطالع العلمي الدقيق عىل تلك العلوم يفيد كثريا يف مجال الرد باملثل، 

اذ ميكن ان يوظف املطّلعون عىل دقائق تلك العلوم إللهام االنتاج الدرامي الذي 

يدعم العقيدة ويقوي اركانها يف نفوس اجيالنا))).   

– شباط  الرصد  ملحق  العسكري-  الكعبي ومحمد عيل  الدين(- حيدر محمد  تستهدف  )هوليوود  ينظر:   (((

.(0(6

153
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



ثالثا: الشباب واالدب الروائي

تصنف غالبية املجتمعات االسالمية ضمن اقل املجتمعات قراءة للكتب، فبحسب 

)تقرير التنمية البرشية للعام )00) الصادر عن اليونسكو، يقرأ املواطن العريب أقل 

يقرأ  السنة، يف املقابل  واحداً يف  كتاباً  يقرأون  بكثري، فكل 80 شخصاً  من كتاب 

املواطن األورويب نحو 5) كتاباً يف السنة واملواطن اإلرسائييل 0) كتاباً، وجاء يف 

»تقرير التنمية الثقافية« للعام ))0) الصادر عن »مؤسسة الفكر العريب« أن العريب 

يقرأ مبعدل 6 دقائق سنوياً بينام يقرأ األورويب مبعّدل 00) ساعة سنوياً... وبحسب 

تتجاوز  العريب ال  العامل  تنرش سنوياً يف  التي  العامة  الثقافة  فإن عدد كتب  التقرير 

الـ5000 عنوان، أما يف أمريكا عىل سبيل املثال فيصدر سنوياً حواىل 00) ألف 

كتاب())).

))) ينظر: )كم يقرأ العرب وماذا يقرأون؟(- موقع رصيف ))- نرش بتاريخ ))/)/5)0).

154
االختراق الثقافي ٦



إن تفيش األمية وتردي االحوال السياسية واالقتصادية تعد من اهم االسباب التي تؤدي 

البلدان االسالمية، باإلضافة اىل طغيان »ثقافة الصورة« عىل  اىل تراجع القراءة يف 

حساب »ثقافة القراءة« نتيجة لسيادة وسائل االعالم املرئية وعىل رأسها التلفزيون.

ونتيجة لذلك فمن الطبيعي أن تنحرص القراءة يف الدول االسالمية يف الطبقات التي 

تنتمي للجامعات واملؤسسات الثقافية، وبالنسبة للشباب فان طلبة الجامعات هم 

الرشيحة االوسع الذين يقرأون قياساً بأقرانهم من طلبة الثانويات او أصحاب املهن، 

أما عن نوعية ما يقرأه هؤالء الشباب فهو يتمثل اساسا بالروايات.

البحرين  لزوار معرض  )الوسط(  أجرته صحيفة  استطالع  أظهر  وكمثال عىل ذلك؛ 

الروايات  تصدرت  كام  الشباب)))،  اهتاممات  عىل  الرواية  هيمنة  للكتاب  الدويل 

قوائم املبيعات يف معرض كتاب جّدة للعام 5)0)، وبحسب ببليوجرافيا الباحث 

خالد اليوسف تبني ان الروايات هي الفن األكرث كتابة يف السعودية مبعدل )8 رواية 

يف العام 5)0) ))).

واحد تجليات اهتامم الشباب بأدب الرواية متثل باسهاماتهم النشطة يف هذا املجال، 

أبدا  تعكس  ال  الروائية  الكتابة  يف  ثورة  قليلة  سنوات  منذ  العريب  العامل  )يشهد  إذ 

الشباب  الكتاب  مستوى املقروئية لدى شعوبه، ويقود هذه املرحلة مجموعة من 

تتنوع مشاربهم الفكرية، هذا األمر خلق لنا مناذج متعددة من الروايات التي أصبحت 

من خاللها مهمة النقاد جد معقدة... علام أن غزارة اإلنتاج يف ميدان الرواية ال تعني 

ال  للرواية  كتَاب  أنفسهم  يعتربون  ممن  فأغلب  الطرح،  وقوة  األسلوب  جودة  أبدا 

ميتلكون ناصية هذا الفن األديب مام خلق لنا نوعا من الرداءة يف املنتوج())). 

))) ينظر: )الرواية تجتذب الشباب...والتاريخ يتصدر اهتاممات »الكبار«( – محمد العلوي- صحيفة الوسط- 

نرش بتاريخ 8)/)/6)0).

بتاريخ  نرش  االلكرتونية-  مكة  صحيفة  السلمي-  الله  عطية  الرواية؟(-  عىل  الشباب  يقبل  )ملاذا  ينظر:   (((

.(0(6/(/(7

))) ينظر: )الشباب يكتبون الرواية(- عبد اللطيف العريب- الجزيرة نت- نرش بتاريخ 5/))/6)0).
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املسلم  الشباب  بني  الروايات  تداول  اسباب  عن  الباحثة  التفسريات  تعددت  وقد 

بكرثة، فمنهم من يرى ان السبب يعود اىل ان الرواية تحقق للقارئ املتعة والتسلية 

واالستيعاب  القراءة  سهلة  انها  كام  خيايل،  وواقع  واقعي  خيال  فيها  الن  واالثارة، 

مقارنة بالكتب الفلسفية والعلمية والدينية))).

ومع اقرارنا بصحة هذه التفسريات ال بد من اضافة سبب آخر يتمثل بارتفاع حساسية 

الشباب املتعلّم تجاه مفهوم »الثقافة« واعتباره نقطة متيز بني االقران، ومبا أن القراءة 

احدى اهم عالمات هذه »الثقافة« فان االقبال عىل القراءة يتزايد من قبل الشباب، 

النفس فانه يقبل  الروائية هي اقل الكتب ثقالً عىل  وحينام يجد الشاب ان الكتب 

عليها ويتداولها باهتامم خاص، ثم يفتخر عىل اقرانه بعدد ما قرأه من روايات.

وكمرحلة تالية يلعب العقل الجمعي دوراً بارزا يف انتشار قراءة الروايات بني الشباب 

وقد  اخرى،  اىل  تنتقل من مجموعة  اىل عدوى  تتحول  إذ  الجامعات وغريها،  يف 

تكون الرواية تبعا لذلك محل نقاش ومراجعة بني االصدقاء.

وهنالك سبب مهم آخر يتمثل بقدرة الرواية عىل كس املحظورات من دون حساب، 

أن يحق ألحد  الدينية واالجتامعية من دون  التابوهات  ان تكس  الرواية  فمن شأن 

االعرتاض عليها باعتبارها أدب منسوج من الخيال، وهذا التوّجه غالبا ما يستهوي 

الشباب الذي يعاين من واقع معبّأ باملشاكل والتناقضات فيكون نتيجة لذلك متمرداً 

عليه، ومن ثم يجد ان الرواية املتمردة عىل هذا الواقع تتناغم مع ذاته أو تعرب عنها 

فيزداد انجذابه نحوها.

الدول  يف  التابوهات  كس  عىل  يحرصون  الروايات  كتاب  من  كثريا  أن  نجد  لذا 

الجنسية  القصص  يجدون يف  فانهم  القراء،  من  عدد  اكرب  لغرض جلب  االسالمية 

ما يصحب  الروائية، وكثريا  يوظفونها يف اعاملهم  االديان موادا دسمة  والطعن يف 

ذلك حملة دعائية قوية وجوائز رنّانة تلفت انظار القراء اىل روايات قد ال تسهم يف 

))) ينظر: )ملاذا يقبل الشباب عىل الرواية؟(- مصدر سابق.
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خدمة الذوق البرشي او الواقع االجتامعي.  

لذا ال غرابة يف أن نجد كثريا من الروايات املعارصة التي تكون اقرب اىل القصص 

االباحية املبتذلة منها اىل االدب الرفيع، وقد ظهرت يف الدول االسالمية مؤخرا طبقة 

بإسفاف،  بجرأة  الجنس  مشاهد  بوصف  اهتامم شديد  لهم  والكاتبات  الكتاب  من 

حتى ليخيل للقارئ انها افالما اباحية تم اعادة نرشها كتابة.

يف  يصدر  ما  عىل  املطلع  )إّن  الدادييس(:  )الكبري  املغريب  والناقد  الكاتب  يقول 

الرواية العربية املعارصة يدرك وكأن الرواية – دون غريها من األشكال التعبريية – قد 

حملت عىل عاتقها الخوض يف غامر املسألة الجنسية، فجاءت الرواية املعارصة 

أكرث جرأة يف وصف املشاهد اإلباحية وتسمية األعضاء الجنسية مبسمياتها، يتساوى 

يف ذلك الكتاب من الجنسنْي يف مختلف األقطار، حتى تلك التي ينظر إليها عىل 

أنها مجتمعات مغلقة ومحافظة كدول الخليج واليمن، بل أكرث من ذلك؛ مل تكتف 

الرواية العربية املعارصة مبقاربة الجنس وحده بل تجاوزت املعهود لرمي األبطال 

نحو الحدود القصوى للمامرسة الجنسية كام فعلت الكويتية )فوزية شويش السامل( 

ببطيل روايتها )سالمل النهار( إذ جعلت البطل يجرب مع زوجته الحدود القصوى 

وصف  املعارصة  الرواية  تجاوزت  كام  برجل،  امرأة  عالقة  يف  بباله  خطر  ما  وكل 

الجنس يف صفوف الداعرات والشباب إىل النبش يف جنس الفئات املتديّنة التي 

تُظهر للعموم أن الجنس آخر اهتامماتها ما دامت اختارت الظهور مبظهر املسوح 

الدينية، فحاولت سرب أغوار التفكري الجنيس لدى املحجبات وشغفهن للجنس كام 

يف رواية )حرمة( لليمني )عيل املقري( حيث كل هم البطلة املتدينة الظفر بعالقة 

جنسية ولو عن طريق تعرضها إلغتصاب جامعي، والهوس الجنيس عند املرشفني 

عىل املساجد والزوايا الدينية كام يف بطل رواية )زوج حذاء لعائشة( حيث البطل 

إمام املسجد والخطيب الديني مزواج كل همه الجنس واغتصاب زوجاته())).

بتاريخ  نرش  الجديد-  الصباح  الدادييس-  الكبري  العربية(-  الرواية  يف  والترصيح  التلميح  بني  )الجنس   (((

.(0(5/7/(8
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الدكتور محمد عبد املطلب مقرر لجنة الشعر يف املجلس  الناقد  من جانبه )أثار 

الرابعة؛  دورته  يف  العريب  للشعر  الدويل  القاهرة  ملتقى  ومقرر  للثقافة  األعىل 

غضب العديد من الكتاب بسبب ترصيحاته حول الرواية ورواجها وما يكتب عنها 

بـ”األكاذيب” وصناعة الناشين »مزيفة«، وقال إن ترصيحاته جاءت بناًء عىل آخر 

مرة قام فيها بقراءة ومراجعة ما يكتب عن الرواية العربية منذ ثالث سنوات، ورأى 

أن أغلب الروايات التي يتم الرتويج لها والتي تصدر منها طبعات عدة يف فرتة زمنية 

قصرية فيها مترد عىل الدولة والدين واألخالق والثقافة، ثم يتم الرتويج لها بشكل 

غري صحيح لصنع شهرة كاذبة، كام يحدث ذلك أيًضا يف الشعر وهو أمر ليس قارصاً 

عىل الرواية فقط.

والتي  للدين  اإلهانة  تتضمن  التي  النصوص  وأضاف »عبد املطلب«: هناك بعض 

تتضمن ألفاظًا مبتذلة يتم إلصاقها بالفن وكل هذا أمر عبثي، فمن غري الطبيعي أن 

تجد عمالً هزيالً وبعد مرور ثالثة أشهر نسمع عن طبعته التاسعة، فهذا يعنى أن كل 

الشكل وال حتى أعامل نجيب  بهذا  الكريم ال يطبع  فالقرآن  أيام توجد طبعة،   (0

محفوظ، والوحيد الذى وصل إىل عدد كبري هو نزار قباين والشيخ الشعراوي، فقد 

وصلت عدد طبعات كتبهم إىل ) مليون طبعة())).

للروايات،  استهالكه  بسبب  املسلم  الشاب  يواجهه  الذي  الخطر  مكمن  يقع  وهنا 

فحينام يجد يف الرواية تجليات من إرهاصاته املنتفضة عىل مشاكل مجتمعه فانه 

سيتشبث بها وسوف يظن بأن الحق معه يف تفسريه الذايت ألسباب تلك املشاكل، 

يف حني أن تفسريه يف الغالب يكون غري واقعي ألنه ناشئ عن مشاعر محتدمة أكرث 

من كونه ناشئا عن عقل وحكمة، وبالذات فيام يتعلق بعقيدته االسالمية.

يقول الدكتور )عارف الركايب(: )الروايات املنحرفة عقدياً هي معول هدم للعقيدة 

ومركَب َذلول موصل إىل اإللحاد، وذلك أن الروايات قصص والنفوس مجبولة عىل 

))) ينظر: )مقرر لجنة الشعر باملجلس األعىل للثقافة لـ«اليوم السابع«: رواج الرواية »أكذوبة«(- بالل رمضان- 

صحيفة اليوم السابع- نرش بتاريخ 0)/))/6)0).
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حب القصص، ال سيام وأن كثرياً منها يرضب عىل وتر العاطفة أو العشق أو إثارة 

الغريزة، وهذا النوع مام مييل إليه كثري من الفتيات والشباب الذين ال يخفى تهافتهم 

الكبري عىل اقتناء الروايات، وهذا النوع من الروايات أُحبولٌة لإللحاد، وغالباً ما ينفذ 

يف  بالتشكيك  يزعمون  التي  القدر  مشكلة  من  الروايات-   هذه  خالل   - املالحدة 

حكمة البارئ جل جالله، أو ما يطلقون عليه: »العبثية الكونية« التي نتيجتها جحد 

وجود رب مدبر للكون())). 

وملعالجة هذا االمر ال بد من ان يكون لدى الجهات الراعية للثقافة التنموية كلمة 

املهم  واالعالمي  األديب  املورد  هذا  استغالل  يحسن  إذ  الصدد،  هذا  يف  فصل 

ألغراض التنمية الثقافية لدى الشباب، طبعا من دون االسفاف اىل حد انتهاك الروح 

االبداعية للرواية فتتحول اىل كتاب وعظي، وذلك يتم باالستعانة بطاقات خبرية ال 

ان  إذ ميكن  ترويجيا،  الروايات  مثل هذه  منها املجتمع االسالمي، مع دعم  يخلو 

تكون الرواية بحق ملف يجمع لألجيال تراث التاريخ وتجربة العرص يف آن واحد. 

))) )تهافت املالحدة.. وسائل نرش اإللحاد(- د. عارف الركايب- صحيفة االنتباهة- نرش بتاريخ ))/)/7)0).
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رابعا: الشباب وألعاب الفيديو

الحياة  وروتني  تعقيدات  من  الناشئة  الضغوط  تزايد  أن  الفصل  مطلع  يف  ذكرنا 

املعارصة دعت الفرد البالغ اىل الشعور بالحاجة ألي مامرسة تجعله يهرب مؤقتا من 

هذا الواقع، واللعب ميثل اداة مثالية لتنفيس هذه الضغوط ونسيان املشاكل، وذلك 

ما حّول اللعب اىل ظاهرة يزداد انتشارها يوما بعد آخر، ومع مجيء الثورة التقنية التي 

دخلت يف كل نواحي الحياة - ومنها وسائل الرتفيه- فقد دخل »عامل اللعب« مرحلة 

جديدة جعلته يتحول اىل صبغة اساسية من صبغات العامل الحديث. 

االلعاب  هي:  التقنية  بالثورة  جذرياً  ارتباطاً  ارتبطت  التي  اللعب  وسائل  واحدى 

االلكرتونية )العاب الفيديو VIDEO GAME)))) التي انترشت بني الناس منذ العام 

)97) وتطورت بشكل رسيع، واستطاعت أن تُوجد عاملاً افرتاضياً يعيش فيه الصغار 

والكبار لحظات منفصلة عن الواقع ويف الوقت نفسه ذات تأثري كبري فيه.

للعلوم  التقنية فهي تعد وليداً شعياً  الثورة  نتائج  الفيديو احدى  ألعاب  وملا كانت 

))) التسمية األصح لهذا النوع من األلعاب هو )العاب الفيديو( التي تعرّب عن األلعاب ذات النظام املريئ الذي 

يعرض عىل شاشة تلفاز او حاسوب وما أشبه ذلك، أما تسمية )العاب الكرتونية( فهي تسمية أوسع تشمل كل 

لعبة تعتمد عىل االلكرتونيات مثل )االلعاب الصوتية(، لذلك سنستخدم اسم )العاب الفيديو( لهذا البحث يف 

اغلب االحيان مع عدم اهامل اسم )االلعاب االلكرتونية( الصطالحه الشائع. 
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التجريبية، كام أنها صناعة يشارك فيها متخصصون يف الفنون السمعية والبرصية مثل 

املوسيقى والرسم، لذا كان من املأمول أن ترفع هذه االلعاب مستوى الذوق العلمي 

والفني لدى الجمهور، وكانت بواكريها تبرش بذلك لوال دخول الربح التجاري عىل 

الخط ليحرفها عن مسارها املأمول، إذ ركبت الرشكات التجارية موجة انتاج العاب 

زيادة  بهدف  طريقة  بكل  الجامهري  استثارة  اىل  متيل  العاباً  تنتج  وأخذت  الفيديو 

االرباح املالية متجاهلة بذلك الحدود القيمية واالخالقية. 

ونتيجة لذلك فان العاب الفيديو اصبحت واحدة من ابرز السامت التي متيز منط 

اقتصادية  كظاهرة  صيتها  شيوع  من  الحد  ميكن  وال  اليوم،  الشابة  االجيال  حياة 

واجتامعية وثقافية))).

أكرثها   وارتباط   )(D( االبعاد  ثالثية  التقنية  بسبب  الفيديو  ألعاب  رسوم  تطّور  ومع 

باألنرتنت )اون الين ON LINE( توّسع نطاق االقبال عليها واملشاركة مبامرستها 

واملسابقات  واملعارض  التجمعات  لها  تُعقد  فباتت  العامل،  ارجاء  كل  ليشمل 

بالحدود الجغرافية والثقافية، مام  تعبأ  الدولية، بحيث تحّولت اىل حالة عاملية ال 

شّجع جهات كثرية عىل أن تستثمر ألعاب الفيديو ألغراض الغزو الثقايف اىل جانب 

تحقيق االغراض التجارية. 

بريئة بل هي وسيلة اعالمية  )تسلية  الفيديو مجرد  لعبة  تعد  وعىل هذا االساس مل 

تتضمن رسائل ُمشفرة وُمرّمزة يهدف املُرسل من خاللها اىل تحقيق اهداف وغايات 

الشخصية  تقمص  الالعب  عىل  تفرض  اللعبة  فقواعد  ودينية،  وسياسية  ثقافية 

او  العسكرية  او  الفكرية  الحرب  من  معني  واقع  يف  واالنغامس  عليه  املفروضة 

من  الالعب  تقريب  امكانية  يف  ايضا  الخطورة  تكمن  كام  االيدلوجية،  او  الثقافية 

الخيال والواقع اىل درجة انه يحاول تطبيق مضامني هذه االلعاب يف حياته اليومية، 

))) االلعاب االلكرتونية وتأثرياتها يف اعادة تشكيل ثقافة الشباب يف عرص العوملة – دراسة ميدانية عىل عينة 

من طلبة جامعة تبسة – رسالة ماجستري للباحث عادل سلطاين للعام ))0)-))0)/ ص))
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مام يعني تنميط السلوك عىل النحو الذي يرغب فيه صانعو هذه االلعاب()))، وهذا 

التأثري هو ما دفع عدداً من الدول اىل منع تداول بعض العاب الفيديو داخل اراضيها 

لتعارض مضامينها مع النظم السياسية أو الدينية أو الثقافية الخاصة بتلك الدول))).

واىل جانب التأثري الفكري والثقايف لأللعاب االلكرتونية، نجد أزمة أخرى تتسبب 

بها هذه األلعاب هي مزاولتها بكرثة اىل حد االدمان، مام يؤدي اىل كثري من املشاكل 

الصحية والنفسية للشباب، فقد )أظهرت دراسة علمية بأن 8.5 % من الشباب مدمنني 

عىل ألعاب الفيديو، وذلك وفقا لنتائج استطالع )هاريس( القومي الذي شمل نحو 

00)) فرد من هذه الفئة العمرية())).

واهدار  الوقت  أهمها: ضياع  كبرية)))  يستتبع مشاكل  الفيديو  العاب  مزاولة  إن كرثة 

التي تعد املعيار االساس لنشاط أي مجتمع، وما يستتبع ذلك من  الشبابية  الطاقة 

تشبّع تام بالقيم الثقافية السيئة التي تتضمنها تلك االلعاب، وليس غريباً أن ترى اليوم 

يجعلهم كاألطفال، ال  ارتباطاً شديداً  بهذه االلعاب  يرتبطون  النضج  شباباً يف سن 

يحملون أي شعور باملسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين.

الوقت،  قيمة  اهدار  يف  الوسائط)5)  هذه  )تساهم  سلطاين(:  )عادل  الباحث  يقول 

الرشائح  لدى  االجتامعي  الواقع  اسالمي يف  كمفهوم  الوقت  ثقافة  وبالتايل ضياع 

املتدفقة  االجتامعية  الرساميل  تشكل  وهي  مجتمعاتنا،  رصيد  تعترب  التي  الشبّانية 

بالطاقة والحياة التي تبعد الشيخوخة االجتامعية عن مجتمعاتنا، فاذا تعطلت قدرات 

الشباب عن االبداع االجتامعي بضياع هذا املفهوم املقّدس وذلك بتسّمر املتعاطني 

))) اثر االلعاب الفيديو عىل السلوكيات لدى االطفال)دراسة وصفية تحليلية عىل عينة من االطفال املتمدرسني 

بالجزائر العاصمة( للعام ))0)/ ))0)- الباحثة مريم قويدر - ص ))

))) ألعاب فيديو منعت حول العامل بقرارات حكومية- مصطفى جاد- موقع )gamevolt( بتاريخ 5)/9/))0).

))) دراسة: ألعاب الفيديو تسبب اإلدمان – مازن النجار – موقع قناة الجزيرة بتاريخ 6)/)/009). 

الفكري  واثرها  االلكرتونية  )االلعاب  بعنوان  ملحق  ضمن  االلكرتونية  االلعاب  سلبيات  بإحصاء  قمنا   (((

والثقايف(- املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية- 7)0).

)5) يقصد: العاب الفيديو.
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حول اجهزة االلعاب ساعات طويلة، تضيع خاللها العبادة، وبالتايل تضييع وتغييب 

خضوعهم  وبالتايل   )...( املامرسني  هؤالء  لدى  القيمية  العبادية  االزمنة  وعزل 

لنمذجة عفوية من خالل هذه الوسائط مبا ترسخه من قيم االنغامس يف قيم اخرى 

تقنية وثقافية ال تتصل مطلقا ببنائهم العقدي القيمي واالجتامعي والثقايف، فيصبح 

متعاطو هذه املضامني القيمية الثقافية من خالل حتمية هذه الوسائط يعيدون منذجة 

انفسهم وفق قيم اآلخر، وبالتايل منذجة مجتمعاتهم فيام بعد وفق تلك القيم()6).

الشباب  من  كثريا  أن  نلحظ  إذ  املايل،  الهدر  االلكرتونية:  االلعاب  سلبيات  ومن 

ينفقون امواال ضخمة ملواكبة ما يصدر من اجهزة واقراص خاصة بأحدث االلعاب 

االلكرتونية، باإلضافة اىل أن هنالك كثريا من الصاالت املخصصة ملامرسة هذه 

الشباب يف  بذلك هوس  مستغلة  جيوبهم،  لحلب  الشباب  آالف  تستقبل  االلعاب 

مامرسة اللعب الجامعي بهذه االلعاب، وكثرياً ما يخوض الشباب يف هذه الصاالت 

تحديات لعب عىل اساس الرهان، فيامرسون مباريات قامرية يكون صاحب الصالة 

املستفيد الوحيد منها.

تجدر االشارة اىل أن صاالت االلعاب االلكرتونية تضم يف كثري من االحيان مرتادين 

من الرجال والشباب العاطلني أو املتّسبني من املدارس، وغالبا ما يكون هؤالء 

رفقاء سوء يحملون انحرافات فكرية وسلوكية عديدة، يؤثرون بها سلبا عىل من يحتك 

التجّمعات، وبارتياد كثري من املراهقني والشباب هذه الصاالت  بهم يف مثل هذه 

البيئة  فمن الطبيعي أن يكونوا معرضني لالنحراف الفكري أو السلويك ضمن هذه 

الخطرية.

وختاما نقول إن صناعة األلعاب اإللكرتونية قد أصبحت صناعة مزدهرة وتنمو بشكل 

مخيف، وعىل هذا االساس علينا أن نقرر إما أن نكون مجرد مستهلكني لها أو أن 

نكون فاعلني يف االستفادة من منافعها وتاليف ارضارها بحق الشباب املسلم. 

)6) االلعاب االلكرتونية وتأثرياتها يف اعادة تشكيل ثقافة الشباب يف عرص العوملة – مصدر سابق- ص )5)
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وإن اول خطوة يف هذا الطريق تكمن يف نرش ثقافة مجتمعية تؤدي اىل فهم طبيعة 

تأثريات العاب الفيديو السلبية وااليجابية، فمن دون هذه الثقافة لن تتحرك ادوات 

االصالح لدرء املخاطر واستجالب املنافع كام هو ظاهر.

وليك نكون صادقني مع أنفسنا يجب االعرتاف بأن املجتمعات االسالمية بشكل 

وهذا  وآثارها،  االلكرتونية  األلعاب  بخصوص  كبري  معريف  تخلّف  من  تعاين  عام 

التخلّف املعريف يشمل اغلب شائح املجتمع املسلم ابتداءاَ من مستهليك هذه 

االلعاب وانتهاءاً بالنخب الفكرية، وبخاصة أولئك املهتمني مبحاربة الغزو الثقايف، 

فهم غافلون متاماً عن هذا الرافد الثقايف الذي يسمم أجيالنا يوماً بعد يوم من دون 

أن يعريوه االهتامم الالئق به. 

عىل أن املعرفة االجاملية ال تُسمن وال تغني يف هذا املجال، ألن العاب الفيديو 

الفكري  بالجانب  جوهري  ارتباط  وله  دقيقة  تفاصيل  ويتضمن  جداً  واسع  عامل 

والسلويك لإلنسان، كام أن لتأثرياته عالقة ماسة بالظروف االجتامعية واالقتصادية 

يف  يبحث  مستقل  علمي  فرع  تأسيس  تم  فقد  ولهذا  البلد،  تسود  التي  والسياسية 

الدول  Ludology))))، كام سارعت كثري من  تأثري هذه األلعاب باسم )لودولوجي 

التي تهتم بتنشئة أجيالها اىل تقنني تداول العاب الفيديو ووضع ضوابط صارمة عىل 

سوقها، وتثقيف العوائل حول تأثرياتها ووضع تقديرات لألعامر املالمئة ملامرسة 

هذه االلعاب عىل كرثتها.

صارمة  ورقابة  ضوابط  االسالمية  الحكومات  تفرض  أن  رضورة  اىل  باالضافة  هذا 

عىل سوق االلعاب االلكرتونية، ويجب أن يستوعب الوالدان دورهام تجاه األبناء 

منذ الصغر يف أن يضعوا عىل أساس ذلك برنامجاً خاصاً للتعامل مع هذه االلعاب، 

ويقوم هذا الربنامج عىل محورين:

يف   pens and books موقع   – بهاء  كريم   – اللودولوجي  لعلم  مدخل   - االلكرتونية  االلعاب  تاريخ   (((

.(0((/(/((
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املحور العام: يشمل معرفة االبوين باألسلوب األمثل لتوفري التقنية الحديثة ألبنائهم، 

التلفزيون  مثل  االخرى  التقنيات  كل  يعم  وامنا  الفيديو  بألعاب  ينحرص  ال  وذلك 

اليومية  االستخدام  ساعات  يخص  ما  وبالذات  املحمولة،  واالجهزة  والحواسيب 

وطبيعة املحتوى الذي تقدمه، لتعويد األبناء منذ صغرهم عىل االنضباط يف التعامل 

مع هذه التقنيات.

ومالءمتها  االلكرتونية  االلعاب  بتأثريات  االبوين  معرفة  يشمل  الخاص:  املحور 

للمراحل العمرية، ليكونا مؤهلني لوضع رقابة دقيقة عىل نوعية العاب الفيديو التي 

يرتادونها  التي  واالماكن  معهم  يلعبون  الذين  الزمالء  مراقبة  عن  فضال  ميارسونها 

ملزاولة هذه األلعاب.
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الربنامج  هذا  نجاح  وإن 

عىل  كبري  بشكل  يعتمد 

تنفيذه يف املراحل املبكرة 

ليك  االنسان  عمر  من 

توجيهه  ذلك  بعد  يسهل 

املالحظ  ألن  كربه،  عند 

يف املجتمعات االسالمية 

االبوين  أن  هو  اليوم 

يرسالن زمام الضبط لألبناء 

يشددون  ثم  طفولتهم  يف 

مرحلتي  عند  عليهم 

وهذا  والشباب،  املراهقة 

االسلوب ال يعطي يف الغالب إال نتائج معكوسة، ألن املراهق أو الشاب – بخالف 

تبقى حالة  ما  عليه يف طفولته، وعادة  تعّود  ما  برتك  اإلقناع  معه  ينفع  قلاّم  الطفل- 

الفوىض التي عاشها يف مراحله االوىل مالزمة له يف املراحل املتقدمة من عمره.

يحتاج  االنضباط  مراعاة  عىل  االطفال  تعويد  يف  بدورهام  الوالدين  قيام  فان  طبعا 

اىل تثقفيهام أوال بأهمية هذا الدور وكيفية ادائه، وهنا يأيت دور املؤسسات الدينية 

والثقافية، اذ عىل املبلغني ورجال الرتبية أن يقوموا بحمالت توعية نشطة يف هذا 

الصدد، وعىل املدارس أن تهتم بهذا الجانب أيضا، إذ ميكن للمعلم أن يلعب دورا 

فعاالً يف توعية التالميذ حول اهمية تقنني استخدام التقنيات بشكل عام ومع العاب 

الفيديو بشكل خاص.

ويف هذا الصدد ويحسن ان نورد ما ذكره الدكتور )عيل الحكمي())) قائاًل: تعامل 

التقنيات  مع  تعامله  عن  يختلف  ال  اإللكرتونية  األلعاب  مع  مجتمعنا  يف  النشء 

))) استاذ سعودي متخصص يف علم النفس وخبري يف الرتبية.
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األخرى أو كيفية إدارة الوقت أو الحياة، فمجتمعنا يعاين من ضعف االنضباط بل 

االنضباط  نقرأه، وحالة عدم  أو  نشاهده  فيام  األحوال سواًء  الكثري من  انعدامه يف 

والشباب  النشء  عىل  اإللكرتونية  لأللعاب  السلبية  اآلثار  إىل  أدت  التي  هي  هذه 

وبالتايل عىل األرسة واملجتمع، فاألوقات التي يقضيها الطفل أو الشاب - وحتى 

السمنة  نسب  بارتفاع  عالقة  له  وهذا  عاملياً،  األعىل  النسب  من  أحياناً-  الراشد 

أدت  كام  النشط،  غري  الحياة  بنمط  املرتبطة  األخرى  واألمراض  السكر  وأمراض 

حالة عدم االنضباط إىل تعامل الصغار مع ألعاب ليست مناسبة ألعامرهم حتى لو 

أخذنا بالتصنيف الدويل وهو مبني عىل معايري ال تناسب مجتمعنا يف جوانب مهمة 

منها، وبالتايل تعرضهم للتأثريات الخطرية للمحتوى السلويك أو الفكري - التطرف 

والعنف وغريها- وحالة عدم االنضباط أيضاً تجاوزت لعب الصغار األلعاب عىل 

أبرز الشعارات التي توضع على االلعاب االلكرتونية لبيان مالءمتها ألعمار الالعبني
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شبكة اإلنرتنت، والتواصل مع العبني من جميع أنحاء العامل، وبُعد األرسة عن هذا 

كله وعدم وعيها بتأثرياته وبالتايل عدم قيامها بالحد األدىن من التدخالت الوقائية 

أو العالجية.

إذا أردنا إذا أن نحد من اآلثار السلبية لأللعاب اإللكرتونية فيجب أن نتعامل مع أساس 

أننا مجتمع غري منضبط يف  املشكلة وليس مع أعراضها، واألساس يف ذلك هو: 

الكثري من شؤونه، والتعامل يجب أن يكون يف تعزيز االنضباط عىل عدة مستويات:

عىل املستوى املجتمعي، فسوق األلعاب اإللكرتونية غري مقنن بشكل جيد، وجميع 

األلعاب ميكن أن يشرتيها الطفل من أي محل، وحتى من البائعني املتجولني من 

دون أدىن ضوابط.

لغرس  يتوجه  أن  يجب  الذي  التعليم  دور  يأيت  املؤسسايت أيضاً  املستوى  وعىل 

االنضباط وثقافته قبل أن يتجه لتعليم املعرفة املجرّدة  ويعطي ذلك االهتامم الذي 

وعىل  سلوكه  وعىل  الطالب  تحصيل  عىل  إيجاباً  سينعكس  فاالنضباط  يستحقه، 

انضباطية املجتمع الحقاً.

وعىل املستوى األرسي نحتاج لربنامج وطني موّجه لآلباء واألمهات يعزز املهارات 

الرتبوية لديهم، ويساعدهم عىل تحقيق انضباطية أعىل وعىل قيامهم بدورهم الفّعال 

يف غرسها يف أطفالهم.

قيام املستثمرين بدور فعال يف تأسيس صناعة محلية مبنظور ومواصفات عاملية 

لأللعاب اإللكرتونية، ومساحة املنافسة املتاحة كبرية جداً، ولكننا نريد أن نستفيد 

اإلبداع  من  كثري  فلديهم  الناجح  االستثامر  ذلك  يف  والشباب  النشء  عقول  من 

واالبتكار ليقدموه))).

))) ينظر: )الوسائط الخفية لإلعالم واالتصال: هيمنة األلعاب اإللكرتونية( - مركز أسبار للدراسات والبحوث 

واالعالم- التقرير الشهري/ شهر نوفمرب 5)0).
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 خامسًا: الشباب والرياضة

الحركة  سمة  تحمل  ألنها  الشاب،  حياة  يف  الرياضة  أهمية  عىل  اثنان  يختلف  ال 

والنشاط والعناية بالصحة البدنية، ولها دور رئيس يف ابعاد شبح الكسل عنه وهو يف 

مقتبل عمره.

وعىل الرغم من تعدد انواع الرياضة البدنية وتطورها واستحداث كثري منها، اال ان 

فيها  مميزة  لخصائص  نظراً  االشهر  هي  بقيت  الرياضات  من  معينة  انواعاً  هنالك 

يجعلها تستقطب اهتامم طيف واسع من الشباب، كرياضة كرة القدم التي تعد من 

اقدم انواع األلعاب التي مارسها البرش))) وتعد اليوم أحد سامت عرص العوملة لسعة 

شهرتها.

ومل يقترص ارتباط كثري من الشباب بلعبة كرة القدم عىل مستوى مزاولتهم لها حسب، 

وامنا اتخذ شكال آخر من اشكال االرتباط، وهو تشجيعهم للفرق الشهرية التي تزاول 

اللعبة، سواء كان هذا التشجيع عىل نطاق ضيق يشمل الدوريات املحلية أم  هذه 

عامليا عىل مستوى البطوالت املحرتفة.  

))) مارس البرش لعبة كرة القدم منذ العهدين اليوناين والروماين )ينظر: املوسوعة الحرة بعنون كرة القدم(.
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وال ريب يف أن تشجيع فرق كرة القدم يحمل يف طياته كثرياً من االثارة والتشويق، 

ولكن ال ميكن ان يعد بحد ذاته نوعا من انواع الرياضة خالفا ملا هو مشهور بني 

اوساط الجامهري، إذ يطلقون عىل مشجع العبي كرة القدم لقب »ريايض« متاما كام 

يطلقونه عىل الذي ميارس اللعبة، لذا ال غرابة يف ان ندرج مسألة تشجيع فرق كرة 

القدم ضمن اطار الرياضة الندماج العنوانني يف املخيال الجامهريي.

وإن مزاولة رياضة كرة القدم يف االطار العام ال يُنتج أزمة يف سلوك الشباب، بخالف 

مسألة تشجيع فرق كرة القدم كام سوف نبني الحقاً، لذا فسوف يكون كالمنا مقترصاً 

البحث الذي  التشجيع وما يرتبط به من سلبيات جرياً عىل منهج هذا  عىل جانب 

يهتم بدراسة االزمات التي مير بها الشباب املسلم يف عرص العوملة.

يف  القدم  كرة  فرق  مشجعي  من  الشباب  بها  أصيب  التي  السلبية  االنعكاسات  ان 

البلدان االسالمية تتمثل اجامال باآليت: 
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1- تبّدل واقع كرة القدم يف نظر املشجعني: من الوجوه السلبية التي منت مع تشجيع 

الشباب لفرق كرة القدم هو تبدل نظرتهم لها من كونها مجرد رياضة اىل كونها رمزاً 

والعالقات  والدين  السياسة  مثل  البرش،  حياة  من  عديدة  حساسة  جوانب  ميس 

االجتامعية، لذا ال غرابة يف ان تجد مشجعو هذا الفريق أو ذاك يعدون فوز فريقهم 

انتصارا سياسيا اذا كان الفريق الخصم ينتمي اىل حكومة معادية، أو انتصارا دينيا اذا 

كان افراد الفريق الخصم ينتمون اىل عقيدة مخالفة، وقد يعدونه انتصارا دميوغرافيا 

اذا كان الفريق الخصم ينتمي اىل طائفة قومية مغايرة وهكذا.    

ومن طريف ما يذكر يف هذا الصدد ما نرشه الكاتب )عيل املعموري( يف صحيفة 

)املنيتور( حول ظاهرة تشجيع جامهري مدينة النجف العراقية لنادي النجف الريايض 

يف عهد النظام البعثي يف تسعينات القرن املنرصم، إذ يقول: )تلك األيام كانت كل 

النجف وينتهي آخرها  أولها يف  يبدأ  تنتهي بشجار وشتيمة  الزوراء  نادي  مباراة مع 

الشعبي  املخيال  كان  الواقع..  هو  هذا  الجمهوري،  بالقرص  مارة  العوجة)))  يف 

ببساطة يعد نادي الزوراء نادي السلطة: نادي »صدام« و«عدي« واملباراة معه هي 

مباراة وجودية، معركة بني النجف وما متثله وبني صدام وما ميثله، ببساطة شديدة 

وكان حكم  السلطة واملجتمع،  بني  الرصاع  احد متظهرات  مباراة متثل  كانت كل 

املباراة يتلقى سباباً يبدأ من األهزوجة الشهرية: )هيه هيه هذا الحكم ناقص( ومتتد 

شعراً،  النابية  الشتائم  صياغة  عىل  الفائقة  البالغية  القدرة  من  رهيبة  مستويات  إىل 

النتيجة فإن جمهور فريق النجف كان سيعلن أن الحكم تحيّز لفريق  ومهام كانت 

السلطة())).

حجمها  من  اكرب  حجام  الرياضة  هذه  اعطاء  اىل  ادى  القدم  لكرة  النظر  تبدل  ان 

يف  الشديد  التعصب  اهمها  عدة  مساوئ  اىل  النهاية  يف  يؤدي  امر  وهو  الطبيعي، 

تشجيع فريق كرة القدم من دون منفعة تذكر.

))) العوجة: قرية تابعة ملحافظة تكريت، وهي مسقط رأس الرئيس العراقي املخلوع صدام حسني.

))) الرياضة يف مخيال السياسة والدين- عيل املعموري- صحيفة املنيتور- نرش بتاريخ 7)/))/6)0).
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 beIN 2- الهدر املايل ملشجعي كرة القدم:  متلك شبكة قنوات )يب إن سبورت

SPORTS( القطرية الحق الحرصي بنقل وقائع البطوالت الرياضية ملنطقتي الرشق 

االنرتنت،  خالل  من  أم  الفضايئ  البث  خالل  من  سواء  افريقيا،  وشامل  االوسط 

ابطال  ودوري  العامل  كأس  مثل  الكربى  القدم  كرة  بطوالت  بث  حقوق  متتلك  إذ 

أوربا والدوري االنجليزي والدوري االيطايل والدوري االسباين والدوري االملاين 

وغريها))).

الشبكة  هذه  وتجني 

هذا  من  هائلة  أرباحاً 

مستوى  فعىل  البث، 

سعر  فان  فقط  العراق 

االشرتاك السنوي الواحد 

االكرث  الرياضية  بباقتها 

سبورت  )توب  مبيعا 

Top Sports( يبلغ 0)) 

يعادل  ما  أي  دوالرات 

87.000) دينارا عراقيا 

سعر  اليه  يضاف  تقريباً، 

جهاز االستقبال الفضايئ 

ترتواح  الذي  الخاص 

اسعاره بني )75 – 70)) 

الف دينار)))، مام يشكل 

عبئاً مالياً يتحمله الشاب 

))) ينظر: املوسوعة الحرة- يب أن سبورتس العربية.

))) ينظر ما نرشه موقع شكة نور شيالن املوزع الرئيس لقنوات يب ان يف العراق تحت عنوان )االسعار 

.(beIN SPORTS الخاصه برشكتنا لجميع اشرتاكات
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يف عرص تفيش البطالة والفقر، وهو يف الوقت نفسه يراكم االرباح الخيالية يف ارصدة 

القنوات االعالمية التي تستثمر تعلق الشباب بتشجيع  فرق كرة القدم الشهرية، وان 

التنافس الشديد بني هذه القنوات يفصح عن حجم العائدات املالية التي تجنيها من 

هذا البث، هذا التنافس الذي بلغ حداً جعل من كلفة بث مباراة واحدة من الدوري 

االنجليزي املمتاز  مثال تبلغ 7 ماليني جنيه اسرتليني، أي ما يعادل 80).9 مليون 

دوالر امرييك للمباراة الواحدة))).

وعىل هذا االساس سعت دول الخليج يف حصارها السيايس االخري ضد قطر اىل 

باقة  السعودية  فافتتحت  إن(،  تؤمنه شبكة )يب  الذي  الرشيان االقتصادي  قطع هذا 

كيو  أوت  )يب  أسمتها  شبكة  ضمن  العاملية  الدوريات  وقائع  لنقل  رياضية  قنوات 

beoutQ( ويرمز حرف »Q« باللغة اإلنجليزية إىل قطر، ما يعني هذا االسم اخراج 

قطر من احتكار هذا البث))).

3- تعّصب املشجعني يف دعم فرقهم: من أهم الوجوه السلبية يف هذا الصدد هو 

تحول الشباب من مرحلة التشجيع الطبيعي اىل مرحلة التشجيع املتعّصب، الذي 

بعض  يف  تصل  قد  التي  والعداوة  كالضغينة  االجتامعية  السلبيات  من  كثرياً  يجر 

االحيان اىل االعتداء اللفظي والجسدي وتخريب املمتلكات، واحد اشهر امثلة هذا 

العربية واالسالمية عىل اساس تشجيعهم  البلدان  الشباب يف  انقسام  التعصب هو 

ألبرز فريقني من الدوري االسباين هام )ريال مدريد( و)برشلونة(.

تقول الكاتبة الفلسطينية )ليايل درويش(: )عندما يتعلق األمر بالتعصب فإن العرب 

بارعون يف ذلك، لدرجة أن املشاجرات بعد أي مباراٍة تجمع بني الفريقني- الريال 

وبرشلونة- باتت أمرًا ال بد منه، أو أن يجوب أنصار الفريق املنترص شوارع مدنهم 

أنفسهم  عىل  البعض  يُعرف  أن  أو  بالنرص،  لالحتفال  واألعالم  بالسيارات  وقراهم 

))) حقوق بث مباريات الدوري اإلنجليزي تتجاوز ) مليارات إسرتليني- صحيفة الرشق االوسط- نرش بتاريخ 

.(0(5/(/((

ت عىل حقوق بث »البنفسجية«؟- صحيفة الخليج اون الين-  ))) ينظر: قنوات beoutQ السعودية.. هل تعدَّ

نرش بتاريخ 7/8/7)0).
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بصفتهم »مدريديني« أو »برشلونيني« بحامسٍة ال تقل عن حامسة االنتامء لقريتهم 

أو مدينتهم أو لحزبهم السيايس، كل هذا بات طبيعي الحدوث رغم كرثة االنتقادات 

التي قد تحاسب أنصار الفريقني عىل هذه الحامسة التي يعترب الكثريون أن ال داعي 

لها())).

الدوام  عىل  نشاهد  )أصبحنا  الحاوي(:  )محمود  االردين  الكاتب  يقول  جانبه  من 

معارك طاحنة يف منصات التواصل االجتامعي بني الجامهري العربية املؤيدة لهذه 

األندية حتى يصل البعض منهم حد الشتيمة والعداء تجاه اآلخر، ويف أحيان كثرية 

لسقوط أخالقي يف  ليتطور الحقاً  يتحول إىل جدال وينتهي بخالف  نقاشاً  نشاهد 

مستنقع التعصب الذي وصل حدود غري مسبوقة يف عاملنا العريب...اننا نشعر أن 

بعض الجامهري العربية متعصبة لهذا النادي أو ذاك أكرث من املشجعني املواطنني 

لتلك األندية، ورمبا ال متتلك الجامهري املواطنة ذلك القدر من التعصب كالذي 

عند أنصار الفريق يف املنطقة العربية())).

املشجعني  حال  اىل  سدير(  )صالح  العراقي  الالعب  يشري  الصعيد  ذات  وعىل 

العراقيني اصبحوا  )ان بعض املشجعني  قائال:  الدوري االسباين  العراقيني ألبطال 

التشجيع،  وكذلك  وذوق  فن  فالرياضة  تعصبهم،  يف  االسبان  املشجعني  من  اكرث 

))) الهوس بالريال والربشا..ما القصة؟- ليايل درويش- صوتultra- نرش بتاريخ ))/)/7)0).

))) هل تعصب املشجع العريب لناديه األورويب مبالغ فيه؟- محمود الحاوي- موقع سبورت 60)- نرش 

بتاريخ )/))/6)0).
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والذي اصبح يف الشارع العراقي عبارة عن حاالت شجار وصلت يف بعض االحيان 

اىل اطالق العيارات النارية واحيانا اىل القتل())).

)برشلونه(  لفريق  املتعصبني  العراقيني  الشباب  احد  أقدم  إذ  فعال،  ما حدث  وهذا 

احدى  مروعة شهدتها  حادثة  يف  مدريد(  )ريال  لنادي  املشجع  صديقه  ذبح  عىل 

مقاهي )الجعارة( يف منطقة املدائن العراقية نتيجة للخالف حول أداء الفريقني)))، 

وهذا الحال يوصلنا اىل تساؤل محرّي مفاده: ملاذا يتعصب الشباب يف دولنا العربية 

واالسالمية يف ظاهرة تشجيعهم لفرق كرة القدم؟

وللجواب عليه قد يتطلب األمر منا العودة قليال اىل جذور القضية، أي دراسة طبيعة 

النفس االنسانية وتفاعالتها مع البيئة املحيطة بها لفهم جذور هذا التعصب.

مقاربة نفسية لفهم أسباب التطرف يف التشجيع: من وجهة نظر نفسية ندرك أن االنسان 

بطبيعته األولية ميّال اىل االنتامء، أي االنتامء اىل جامعة معينة، فاإلنسان مخلوق 

االنتامء  اىل  االنسان  حاجة  وأصل  به)))،  يأنس  من  اىل  ويحتاج  بطبعه  اجتامعي 

لجامعة يعود اىل قلّة الثقة بالنفس وضعف االستقالل يف الشخصية، فاالنتامء اىل 

انخفض مستوى شعوره  انه كلام  النقص، لذلك نجد  بهذا  له شعوره  جامعة يجرب 

بالفردية او االعتداد بالنفس تزايدت عنده الرغبة باالنتامء اىل جامعة يسري يف ركبها 

ويتحرك ضمن اطارها، فيخضع سلوكه شيئا فشيئاً اىل ما يسمى بـ »سلوك القطيع« 

وهي نظرية علمية صاغها أول مرة عامل االحياء »وليم هاملتون«))).

املعلومايت( هو  االجتامعي  باألثر  )يعرف  الجمعي  العقل  تأثري  أو  القطيع  فسلوك 

ظاهرة نفسية تفرتض فيها االفراد أن ترصفات الجامعة يف حالة معينة تعكس سلوكاً 

))) ينظر: مشجعو برشلونه والريال.. غياب من الدوائر واملدارس ومشاكل عشائرية- يوسف املحمداوي- 

صحيفة املدى- نرش بتاريخ 6)/)/))0).

))) ينظر: مشجع عراقي لربشلونة يذبح صديقه املدريدي- موقع قناة امليادين- نرش بتاريخ ))/)/))0).

))) يرى اهل اللغة البرصيون ان اسم )انسان( مشتق من األنس مبعنى األلفة.

))) نظرية القطيع أو )سلوك القطيع(- موقع الفا بيتا- نرش بتاريخ 7)/9/))0).
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صحيحاً)))، وهو انعكاس عن فقدان هؤالء االفراد لالستقالل يف الشخصية والنضوج 

الذايت يف تقييم املواقف، لذا نراهم مييلون اىل االنتامء للجامعة وتقليد سلوكها، 

وسيكونون بطبيعة الحال مخلصني يف هذا االنتامء))) فيدافعون عن الجامعة التي 

ينتمون اليها لشعورهم بأن قوة الجامعة تعني قوة جميع االفراد املنتمني اليها، ومن 

عن  الضعف  سيدفع  التعصب  بأن  املنتمني  لشعور  للجامعة،  التعصب  ينمو  هنا 

الجامعة ويبقيها قوية.

 وحيث ان شبابنا يف الغالب يعانون من مركّبات نقص كثرية اهمها فقدان االستقالل 

يف الشخصية، فإننا نجدهم دامئاً يبحثون عن جامعات ينتمون لها ويتعصبون اليها. 

 وهنا تجدر اإلشارة اىل اهمية التفريق بني نوعني من االنتامء: النوع االول هو انتامء 

الفرد اىل مبدأ معني تجتمع عليه جامعة، والنوع الثاين هو انتامء الفرد اىل جامعة 

تتبع مبدأً معيناً.

فالنوع األول انتامء ممدوح يعرب عن اتّباع واٍع لعقيدة مقصودة بذاتها ويكون االنخراط 

يف الجامعة التي تتبعها نتيجة ثانوية، أما النوع الثاين من االنتامء ففيه يكون مجرد 

االنتامء للجامعة هو الهدف بحد ذاته، فهو يف الحقيقة اتباع لسلوك القطيع الذي 

يتشّكل وفقاً ملا تفرضه الظروف االجتامعية او السياسية او االقتصادية للفرد.  

وميكن ان يتعدد انتامء الفرد – بنوعه الثاين- اىل جامعات مختلفة يف الوقت نفسه، 

فسياسياً تراه ينتمي اىل هذا الحزب ودينياً ينتمي اىل هذه الطائفة واجتامعياً ينتمي 

اىل تلك القبيلة وهكذا، فضال عن امكانية انخراطه يف انتامءات أكرث محدودية مثل 

االنتامء اىل جامعة االشقياء او جامعة املُشّجعني.

ووفقاً لهذه املقاربة، ميكن ان نفّس اقبال الشباب عىل االنتامء لجامعات مشجعي 

))) ويكيبيديا- العقل الجمعي

)))  إن االشخاص الذين يؤكدون بشدة عىل االنتامء مييلون أن يكونوا اعضاء فريق داعمني ولكن اقل فاعلية 

يف املناصب القيادية )ينظر: املوسوعة الحرة)ويكيبيديا(- حاجة إىل االنتامء( .
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فرق كرة القدم والتعصب يف هذا االنتامء.

الجدير ذكره ان هنالك طيفاً غري قليل من الشباب امنا يكون تشجيعهم لهذا الفريق 

او ذاك عىل اساس اعجابهم بشخصية العب معني ومهارته فيتخذونه كقدوة يتعلقون 

بها، وينسحب هذا التعلق عادة اىل تشجيع الفريق الذي ينتمي اليه ذلك الالعب. 

الجيل  تقليد  سببها  ايضاً  متوارثة  ظاهرة  القدم  كرة  فرق  تشجيع  ظاهرة  عد  وميكن 

األصغر سنا للكبار، إذ ان سلوك الكبار يف االنتامء اىل جامعة مشجعي فرق كرة 

التقليد، وقد  القدم يدفع االطفال واملراهقني اىل االنخراط يف هذا االنتامء بدافع 

يجدون تشجيعاً من الكبار عىل ذلك، مام يدفعهم اىل االحساس بأهمية هذا االنتامء 

والتحدث عنه بفخر أمام زمالئهم االخرين، وذلك يؤثر بدوره عىل اقرانهم ويزيد من 

الظاهرة عىل غرار املتتالية الهندسية.

العربية واالسالمية اىل تشجيع  الشباب يف دولنا  التي تدفع  بقي أن نذكر االسباب 

الفرق االجنبية التي ال متت اليهم بصلة جغرافية او ثقافية، فهذه االسباب تتمثل غالباً 

مبا يأيت:

أ- جودة اللعب الذي يؤديه ابطال الفرق الشهرية مثل فريقي ريال مدريد وبرشلونة، 

وذلك بسبب حجم الدعم املايل الهائل الذي ينفقه القيّمون عىل هذه الفرق لتطوير 

ادائها، لذلك نجد ان أمهر الالعبني عاملياً ميارسون اللعب فيها.

ب- التغطية االعالمية واالعالنية القوية التي تروج لهذا الدوري، فتخرجه من حيز 

املحلية لتحوله اىل ظاهرة عاملية تشد اليها اهتامم الشباب حول العامل.

وتأكيدا عىل تأثري هاتني النقطتني، فان الدوري السعودي متكن من ان يلفت انظار 

كثري من املشجعني عىل الصعيد العريب والعاملي، ألن القامئني عىل هذا الدوري 

ينفقون أمواال كبرية لتحسني اداء العبيه والحرص عىل الرتويج له بشكل واسع))).  

))) ينظر: )ترتيب أفضل الدوريات العربية(- محمد ايهاب شايبي- موقع StarAfrica - ش بتاريخ 

.(0(6/8/7
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إن الحل االمثل للتقليل من سلبيات ظاهرة التشجيع لفرق كرة القدم يكمن يف تقوية 

جانب االستقاللية يف شخصية الشاب املسلم، ويكون ذلك من خالل االساليب 

الرتبوية الصحيحة التي يتلقاها يف البيت واملدرسة، فالثقة بالذات واالعتداد بالنفس 

رضوري لدفع كل خضوع لسلوك القطيع والبحث عن االنتامء للجامعات.

باالسباب  الناس  توعية  يف  دورها  تؤدي  أن  االعالم  وسائل  عىل  آخر  جانب  من 

الحقيقية التي تقف وراء انخراط الشباب ضمن جامعات املشجعني والتعّصب لها، 

التي ينوي االنتامء  انتقاء الجامعة  ينبّه الشاب عىل  فتطرحها بأسلوب علمي مقنع 

اليها ان كان البد له من االنتامء، وذلك بتجنب الجامعات التي تشكلت عىل اساس 

روابط ال قيمة لها يف الوجود االنساين مثل رابطة مشجعي الفرق الرياضية، فضال 

عن مناقشة اعطاء رياضة كرة القدم أكرب من حجمها، فهي مجرد رياضة ال ينبغي أن 

تتداخل مع مجاالت اخرى من الحياة، فذلك يعزز الخالفات االجتامعية ويؤدي اىل 

نشوب النزاعات التي ال طائل تحتها.
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سادسًا: الشباب واالحتفاالت العامة

سنة،  كل  يف  عليه  تعود  بهيجة  ذكرى  االسالمي  املجتمع  يحيي  أن  الطبيعي  من 

ولكن  العام،  الفرح  واشاعة  التهاين  وتبادل  الزينة  ابراز  عىل  االحياء  هذا  فينعكس 

تاريخياً،  االسالمي  باملجتمع  املناسبة  تلك  ترتبط  أن  أمر  هكذا  مثل  يف  املعتاد 

سواء كان هذا االرتباط له بعد ديني أو قومي او محيل، بحيث يعرب هذا االحتفال 

املستقلة. شخصيتها  لها  كأمة  اليه  ينتمون  الذي  برتاثهم  املسلمني  اعتزاز  عن 

أما ظاهرة احياء املجتمعات االسالمية ملناسبات ال ترتبط بها تاريخياً فهي مسألة 

جديدة ظهرت بواكريها يف عرص االنتداب))) بعد الحرب العاملية األوىل، إذ عملت 

بعض حكومات الدول االسالمية عىل اقامة احتفاالت بذكرى مناسبات غربية، ففي 

العراق مثالً بدأ االحتفال بعيد رأس السنة امليالدية منذ العهد املليك يف عام )))))9).

))) االنتداب: هو متكني دولة تدعي مساعدة البلدان الضعيفة املتأخرة عىل النهوض وتدريبها عىل الحكم، 

حتى تصبح قادرة عىل أن تستقل وتحكم نفسها بنفسها، وقد وجدت يف هذه الفكرة الدولتان الغربيتان فرنسا 

وإنجلرتا ضالتهام املنشودة لتغليف مطامعهام االستعامرية بهذا القالب الجديد، الذي أتاح لهام احتالل 

األقطار العربية املنفصلة عن الدولة العثامنية بحجة الوصاية عىل شعوبها )ويكيبيديا- انتداب(.

))) ينظر: )ماذا يعني عيد رأس السنة؟(- إليس ِملكونيان- موقع ارفع صوتك-  نرش بتاريخ ))/))/6)0). 
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ومن الطبيعي ان يكون لهذا االجراء الحكومي تأثري عىل الجمهور املسلم وبخاصة 

الشباب، لكن تأثريه كان سطحياً بحيث مل يتجسد بشكل واضح عىل السلوك العام، 

ومل يؤِد بأي حال اىل أن تنمو هذه املناسبات كسلوك طوعي بني الشباب املسلم 

الحب  امليالدية( وعيد  السنة  )رأس  مثل  غربية  مناسبات  ان  إذ  اليوم،  يحدث  كام 

)فلنتاين( قد بدأت توازي - من حيث االهتامم - االعياد االسالمية لدى عامة الشباب 

يف الدول االسالمية. 

طبعا فان هذه الظاهرة متثل نتيجة من نتائج متّكن العوملة من تغيري بوصلة الشباب 

املسلم من الداخل، ففي الوقت الذي مل تعد الحكومات فيه تعبأ كثريا بإحياء هذه 

ومل  طوعيا،  يحيونها  بالذات-  الشباب   – املسلمة  الجامهري  أن  نجد  املناسبات، 

يعد هذا االحتفال ينحرص باألفراد أو الجامعات عىل نطاق ضيق، بل بدأ الشباب 

مراكز  يف  املئات  فيها  ويشارك  افراد  ينظمها  عامة  مظاهر  اىل  تحويله  اىل  مييلون 

املدن االسالمية بشكل خاص.

ويبدو ان هنالك ارصارا من بعض املنظامت الشبابية عىل احياء مثل هذه املناسبات 

يف املدن التي تحمل  نوعا من الرمزية الدينية، مثل مدينتي النجف وكربالء اللتني 

لهام عمق ديني كبري لدى ماليني املسلمني، يقول الكاتب )مصطفى سعدون( يف 

النجف  مدينة  أسواق  تكتيس  )ال  االلكرتوين:   )(( )رصيف  موقع  نرشه  له  مقال 

مجموعة  أقامت  وحني  امليالد،  عيد  موسم  يف  واألحمر  األخرض  عادة  العراقية 

يتيمة  شجرة  وزينت  فيها  السنة  برأس  بسيطاً  احتفاالً   (0(( عام  مدنيني  ناشطني 

يف شارع الروان واستضافت عوائل مسيحية ملشاركتها االحتفال، كرث الجدال يف 

املدينة وثار نقاش بني السكان.

تلك املدينة العراقية التي تضّم مرقد اإلمام عيل وأكرب مقربة يف العامل مقربة وادي 

السالم التي ترقد فيها جثث املاليني ال تحتفل عادة برأس السنة وامليالد، ومل يتجرأ 

أعىل  إقامة  ومكان  املقدسة  الشيعة  مدينة  مبثابة  -وهي  النجف  محافظة  يف  أحد 
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مرجع ديني شيعي يف العامل وهو عيل السيستاين- عىل القيام بأي نشاط أو فاعلية 

اختلف  املشهد  لكن  املايض،  يف  اإلسالمية  الرشيعة  »تُخالف«  البعض  يعتربها 

خالل السنوات األربع األخرية وقد كان هذا العام أكرثها وضوحاً.

السنوات  عن  الوضع مختلفاً  كان  النجف،  عام 7)0) يف  األخرية من  األيام  ففي 

الثالث املاضية: الشجرة اليتيمة التي ُوضعت عام ))0) صارت اآلن يف كل مكان 

والذين رفضوا هذا االحتفال سابقاً أصبحوا ضمن املحتفلني هذه املرة، ومل يكن 

الفرق بني شارع الروان يف محافظة النجف وشارع الكرادة الشهري يف بغداد الذي 

يتزين يف موسم األعياد بالزينة كبرياً جداً األسابيع املاضية، عىل عكس سنوات كثرية 

من حيث أجواء بيع أشجار امليالد وُدمى بابا نويل ومالبسه الحمر())).

من جانبها شهدت كربالء مطلع العام 8)0) اقامة أشجار ضخمة لعيد رأس السنة 

واحياء حفالت غنائية فيها بهذه املناسبة، وهي مامرسة تتم ألول مرة بهذا الطابع 

العام يف مدينة يطلق عليها أنها »مقدسة« عرفياً ورسمياً، إذ إّن مجلس محافظة كربالء 

)1) )يف مدينة النجف العراقية: أشجار امليالد صارت تُباع يف األسواق(- مصطفى سعدون- رصيف-22 نرش 

بتاريخ 2/1/2018.  
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أقّر باإلجامع يف سنة ))0) عىل إصدار قانون قدسية كربالء املرقم ))))( يتضمن 

منع املظاهر التي تتعارض مع النظام واآلداب العامة يف شوارع املدينة, وعدم الجهر 

بالغناء واإلفطار وغريها من املظاهر التي ال تتالءم وطبيعة املدينة الدينية وقدسيتها.

هذا الواقع ينم عن ارتدادات ثقافية للعوملة صار لها اليوم صدى عميق يف الشارع 

االسالمي، إذ أخذت تتحدى العرف الديني بكل جرأة تشمل اكرث الحوارض االسالمية 

أشبه  وما  الثقايف  واالنفتاح  التعبري  حرية  عناوين  مستغلة  الدينية،  باملظاهر  التزاما 

ذلك.

وقد أشنا يف موضوع املوضة اىل خطأ هذه الدعوى باعتبار ان الذوق العام حق من 

الحقوق االجتامعية ال يجوز خرقه بأي حال عىل صعيد الترشيع القانوين، لذا فان 

الوقوف أمام انتشار هذه املظاهر يف املدن الدينية حق مكفول للمجتمع املدين، 

بخاصة ان االرصار عليه ميثل اجندة مقصودة تحاول كس اي ثابت ديني واخالقي 

لدى الشعوب االسالمية.

قبل جامهري املدن االسالمية  انتشار هذه املظاهر من  الحد من  أن يكون  وينبغي 

شيعتهم  مببادئ  املسلمني  جامهري  متسك  يف  أبلغ  التعبري  يكون  ليك  انفسهم 

وثوابتها، وهذا ما حدث بالضبط يف عدد من املدن االسالمية.

فمثال اتخذت جامهري النجف العراقية خطوة مضادة الحتفالية »عيد الحب« بتاريخ 

))/)/5)0)، فنظم اصحاب املواكب الحسينية مظاهرة يف شارع )الروان( منعت 

االحتفال بهذه املناسبة، بخاصة انها تزامنت مع ذروة التضحيات التي كان يقدمها 

العراقيون عىل الجبهة ضد غزو داعش يف حزيران ))0) )))، وبالفعل تم لجامهري 

لقطع  عام  الشارع من كل  ذات  مراسم عزاء يف  اقامة  أرادت، وواصلوا  ما  النجف 

املجال أمام الحركات التي تحاول كس الطابع الديني مبظاهر الخالعة واالختالط 

الجنيس املشاع بحجة عيد الحب السنوي. 

 https://www.youtube.com/watch?v=gLWMVE8rOnM (((

183
أزمة الشباب المسلم في عصر العولمة



ويف اندونيسيا ذكرت وكالة )انتارا( لألنباء الرسمية أن املئات من الشباب املسلم 

بعيد  ليحثوا املواطنني عىل عدم االحتفال  يف مدينتني عىل االقل نظموا مسريات 

الحب، واعتربوا انه »ال يوجد ما يسمى بعيد الحب يف اإلسالم«))).

مظاهرة  املحافظة  اإلندونيسية  اإلسالمية  للجامعات  ينتمني  سيدات  )ونظمت 

املظاهرة  يف  املشاركات  السيدات  ورفعت  الحب«  »عيد  الحتفاالت  مناهضة 

الرافضة لـ »عيد الحب« الفتات مناهضة له، وقالت السيدات الرافضات الحتفاالت 

عيد الحب إن هذا االحتفال غري إسالمي ويساعد عىل االختالط، كام أنه نابع من 

اليوم وذلك من  بهذا  بعدم االحتفال  بالثقافة األجنبية، كام طالنب املسلمني  التأثر 

خالل الكتابات عىل الفتاتهن والهتافات التي رددنها، ويف بعض الدول االسالمية، 

مثل إيران وباكستان، ما زال املنع هو سيد املوقف())).

وعىل صعيد آخر ينبغي توعية الجامهري برضورة االعتزاز بالرتاث الحضاري االصيل 

ونبذ التمسك بالرتاث الطارئ باعتباره ينم عن اهتزاز الشخصية وعدم ثباتها ثقافياً، 

وبخاصة ان بعض االحتفاليات الغربية تتضمن كس القيم االخالقية التي يلتزم بها 

)الفالنتاين( بشكل اساس اىل االحتفال  الحب  يرمز عيد  املجتمع املسلم، فمثال 

بالعالقات الجنسية التي تقع خارج اطار الزواج، فيترصف غالبية الشباب الذين يحيون 

))) )التشدد الديني يحرم عيد الحب يف اندونيسيا(- ميدل ايست اونالين- نرش بتاريخ ))/)/))0).

))) ينظر: )رافضو عيد الحب يحتجون(- موقع ايالف االلكرتوين- نرش بتاريخ ))/)/7)0).
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بني  واالختالط  والقبالت  الهدايا  تبادل  فيتم  املفهوم،  هذا  املناسبة يف ضوء  هذه 

الجنسني من غري املتزوجني، لينحرص مفهوم الحب بهذا النطاق الضيق واملشّوه.

الجامهريي  االحتفال  بتفعيل  االسالمي  املجتمع  يهتم  أن  ينبغي  آخر  جانب  من 

مبناسباته الرتاثية البهيجة بأساليب عرصية ال تخرق الحدود الرشعية من اجل جذب 

الشباب املسلم وجعلها بديال احتفاليا لهم وترسيخ الثقافة الخاصة من خالل رفعها 

اىل مستوى الظواهر العامة متاما كام يحدث يف مناسبات دينية شهرية مثل »الزيارة 

االربعينية« لألمام الحسني عليه السالم. 
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 تقديم: 

بطبيعة  االسالمية  البلدان  يف  الشباب  شيحة  تديّن  درجة  ربط  الصحيح  من  ليس 

التأثري الثقايف -االيجايب أو السلبي- الذي يتلقونه فقط، ألنه وفقاً لدراسات مسحية 

بدينه يخضع  الشاب املسلم  ارتباط  أن مقدار  للحاالت االجتامعية نجد  واستقراء 

لثالث متغريات أساسية هي: البيئة االجتامعية والبيئة التعليمية والحالة االقتصادية.

 فمن ناحية البيئة االجتامعية:  فهي تنقسم عىل نوعني رئيسني هام: )بيئة الريف( 

و)بيئة املدينة( ويف الغالب نجد أن البيئة الريفية هي االكرث متسكاً بالدين، وذلك 

البيئة  ابناء  أن  املدينة، كام  بسكان  قياساً  الغربية  بالثقافة  احتكاكا  أقل  ألن سكانها 

الريفية يعيشون غالباً يف أجواء بعيدة عن تعقيدات الحياة الحرضية ومشاكلها، لذا 

فهم أقرب للتمسك بالدين تبعاً للفطرة السليمة.

ومن ناحية البيئة التعليمية: فهي تنقسم عىل ثالث انواع رئيسة هي: )األميني( و)طالب 

يكونون  الجامعات  طالب  أن  نجد  الغالب  ويف  الجامعات(،  و)طالب  املدارس( 

أكرث عرضة ملوجات اإللحاد أو االبتعاد عن الدين، ألنهم يحتكون بوسط تعليمي 

غريب رصف، يلوي عنق العلوم االنسانية لصالح التجارب املادية، واىل جانب انبهار 

طلبة الجامعات بنتائج العلوم التطبيقية التي يلمسون نتائجها عىل املستوى التقني 

فان التأثر بالتوجهات الالدينية يكون اقرب اليهم من سواهم.

أما من ناحية الحالة االقتصادية:  فهي تنقسم عىل ثالث اقسام رئيسة هي: )الطبقة 

الفقرية( و)الطبقة الوسطى( و)الطبقة الغنية(، ويف الغالب نجد أن الطبقتني الوسطى 

والغنية هام األقرب اىل التأثر مبوجات االلحاد أو البعد عن الدين، إذ مل يشغلهام 

االسالمية  الدول  تعيشها  التي  واملعاناة  التخلف  حاالت  دراسة  عن  الفقر  شظف 

متعلّمتني تحتّكان  - طبقتني  العادة  اسبابها، إىل جانب كونهام – يف  والبحث عن 

الغريب  الثقايف  الغزو  يقدمها  التي  بالتفسريات  التأثر  فإن  لذا  املغايرة،  بالثقافات 

هاتني  يف  التأثري  اىل  أقرب  تكون  االسالمي  املجتمع  يعيشها  التي  للتناقضات 
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الطبقتني أكرث من غريها.

وخالصة ملا تقدم نقول: إن أكرث الطبقات الشبابية التي تتعرض اىل البُعد عن الدين 

يف البلدان االسالمية هي الطبقة املتعلمة يف الجامعات التي تسكن املدن وذات 

الدخل املايل املتوسط او املرتفع.

وان أي دراسة تحاول أن تتناول عالقة الشباب بالدين االسالمي  - ابتداء من اميانهم 

تلك  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  يجب  الدينية-  بالواجبات  بالتزامهم  وانتهاء  العقائدي 

املتغريات الثالث يف املجتمع املسلم إىل جانب تأثري الغزو الثقايف للعوملة.

ويف هذا الفصل سوف نحرص عىل تناول ابرز مفاصل عالقة الشباب املسلم بالدين 

االسالمي يف عرص العوملة وعىل النحو اآليت:

أوال: الشباب والتطرف الديين
وهنالك  الديني  التطرف  فهنالك  األنواع،  من  واسعاً  طيفاً  التطرّف  مفردة  تستبطن 

سلوك  يف  تتجّسد  التطرف  انواع  وكل  القومي،  التطرف  وهنالك  السيايس  التطرف 

إن  اال  فيها،  يتطرف  التي  القضية  يف  له  املخالف  اآلخر  مع  تعامله  اثناء  االنسان 

التطرف الديني هو اشهر االنواع، ألن العقيدة متثل للفرد نقطة ارتكاز نفسية عميقة ال 

ميكن التنازل عنها بسهولة، فضال عن أن كثرياً من الخطابات الدينية التي تنترش بني 

الجمهور تساعد عىل انتشار التطرف الديني أكرث من غريه.

وال ننىس أن العقيدة تستمد قوتها من ارث ضارب يف القدم بحيث تتغلغل جذورها 

يف ضمري املجتمع، يف حني ان االنواع االخرى من التطرف عادة ما تكون طارئة او 

وليدة الظروف التي تسود البلدان عىل اساس مصالح آنية ومتغرّية. 

التطرف  من ظاهرة  تعاين  تكن  اكرث شعوبها مل  فان  االسالمية  الدول  وعىل صعيد 

بشكل   - املسلمون  الشباب  أخذ  أن  اىل  الزمن،  من  متأخرة  مراحل  حتى  الديني 

فرض  اىل  الصدد  هذا  يف  ويسعون  دينياً  متشددة  جامعات  يف  ينخرطون  خاص- 
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االحكام الدينية عىل الناس باستخدام القوة، وان انتظامهم يف الجامعات املتشددة 

يعود اىل اسباب عدة أهمها ما يأيت))):

1- تمّرد على واقع مؤلم: 

الفكر  ُمنِتجات  أهم  من  االسالمي  العامل  يعيشها  التي  األزمات  عىل  التمرد  لعل 

املتطرف الديني، إذ يوظف ظاهرة الخالص املوعود من املحن واآلالم لإلفالت 

من الواقع املؤمل الذي يعيشه االفراد املتدينون يف املجتمعات االسالمية، لذا فقد 

)حاول مفكرون سلفيون ينتمون للتيار الجهادي تفسري اإلنجازات األخرية لداعش 

وفق رؤية آخر الزمانية معتربين ما يحدث هو جزء من ظهور املهدي الذي سيعيد 

الخالفة اإلسالمية بعد اضطرابات كثرية تشهده مناطق محددة من العامل اإلسالمي 

مبا فيها العراق والشام.

ما يظهره هذا كله بأن هناك شعور نوستولوجي قوي منترش يف العامل اإلسالمي نحو 

فرتة الخالفة اإلسالمية، وتقرتن الخالفة اإلسالمية يف املخيلة الجامعية ألصحاب 

هذا الشعور باإلزدهار والعظمة التاريخية للحضارة اإلسالمية، ويتغذى هذا الشعور 

يف  الكبرية  االقتصادية  واملشاكل  السيايس  االستقرار  عدم  حالة  من  كبري  بشكل 

املجتمعات اإلسالمية وذلك من حيث أن اإلحباط والقنوط من حصول التغيري يوجه 

الواقعي يف مشاكل حياتهم، وخاصة  التفكري  ويبعدهم عن  الطوباوية  نحو  األفراد 

أن هذه املجتمعات قد مرّت بتجارب متعددة يف املئة السنة األخرية من دون أي 

من  بالحرية  تحلم  كانت  بعدما  االستعامر  بفرتة  املناطق  هذه  مرّت  فقد  جدوى، 

استبداد االمرباطورية العثامنية، وقد ابتيلت باألنظمة العسكرية بعد ما توجهت نحو 

مناهضة االستعامر والتخلص منه، وقد وقعت بعد ذلك يف فّخ أيدولوجيات قومية 

ويسارية متعددة دون أن تنتج لها ما كانت تحلم به من حياة كرمية يف مجتمع متقدم،

))) قمنا بإحصاء هذه االسباب مع امثلتها يف ملحق بعنوان )التطرف الديني.. اسبابه انعكاساته عالجه( نرشه 

املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية لشهر ترشين الثاين ))0).
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وتعّد قّوة اليوتوبيا عامل مهّم يف نرش امليول نحو تأسيس الخالفة اإلسالمية، وقد 

ُعرَِضت اليوتوبياوية السلفية بشكل مخطط واقعي قابل للتطبيق من قبل منظريها، بل 

هو رضوري التطبيق حسب ما وعده الله لعباده املؤمنني كام يعتقده هؤالء األفراد، 

الفكر  دعامات  من  اثنني  مؤلفات  يف  اإللهي  املخطط  هذا  تفاصيل  جاءت  وقد 

السلفي املعارص وهام: ابو األعىل املودودي والسيد قطب.

ينقسم التاريخ يف هذه الرؤية السلفية اىل قسمني: الجاهلية واإلسالم، وأن كل مرحلة 

من الجاهلية تلحقها مرحلة إسالمية، ومبا أن العامل يشهد اليوم عهد جاهيل حديث 

فيجب القيام بالجهاد لتأسيس العهد اإلسالمي املقبل، ويتم هذا عرب مراحل ثالث: 

االميان )باالسالم الخالص السلفي(، الهجرة )االنتقال من املجتمعات الكافرة اىل 

تظهر يف صيغة  أن  يجب  التي  اإلسالمية  الدولة  )لتحقيق  والجهاد  مؤمن(  مجتمع 

الخالفة بوصفها هي الطريقة الرائجة عند السلف())).

))) ينظر: )Did nostalgia for Islamic caliphate become a reality?( - عيل املعموري- صحيفة املنيتور- 

نرش بتاريخ 7/7/))0).
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2- أفكار مبتورة تغّذي التطّرف:

 غري خاٍف أن السعي لتغيري الواقع املؤمل أمر مطلوب يف االصل، ولكن اصحاب 

الفكر الديني املتطرّف ال يقومون بذلك بشكل عقالين متّزن، وإمنا يقومون به وفقا 

الحكمة ومنحرفاً  بعيداً عن  تنتج سلوكاً  دينية قارصة  تأويالت  تعتمد  ألفكار مبتورة 

عن الواقع.

ومام تجدر االشارة اليه ان التمرد غري املتزن الذي تقوم به الجامعات املتطرفة ال 

الغالبية  فان  لذا  مادة فكرية تؤسس عليها مرشوعية عملها،  الحاجة اىل  تنفك عن 

العظمى من حركات التطرف يف العامل »تنتقي« من بني النظريات واالفكار ما يالمئها 

»لتربير« االعامل الوحشية التي ترتكبها من اجل »تغيري« الواقع املؤمل الذي تعيشه 

تلك الحركات. 

3- عوامل اجتماعية تغّذي التطرف: 

هنالك ظروف اجتامعية تؤدي اىل منو حالة التطرف الديني لدى الشباب باعتبارهم 

الوقود الذي تستخدمه الجامعات املتطرفة إلحراق االخرض واليابس، وتؤدي هذه 

العوامل االجتامعية اىل تنمية حاالت نفسية خاصة عند الشباب تدفعهم اىل التطرف 

والظروف  النفسية  الحاالت  هذه  طبيعة  تشخيص  بالرضورة  يستدعي  مام  الديني، 

االجتامعية التي ولدتها.

القاعدة«  وقد )برزت ضمن جهود التشخيص دراسة عنوانها »سيكولوجية إرهابيي 

أعدها العامل النفيس )د. مارك ساغامن( معتمداً عىل 8) مرجعاً علمياً، وملا كانت 

األغلبية العظمى من املنظامت اإلرهابية ترتبط بالقاعدة بصورة أو أخرى، فقد اعتربت 

املعايري التي توصلت إليها هذه الدراسة، تنطبق عىل هذه املنظامت جميعاً، والتي 

رصدت عدداً من الدوافع وراء تشكيل عقلية اإلرهايب ودوافعه .

السلوك اإلرهايب منشقاً عن  باعتبار  النفيس، مدفوعاً  التشخيص  اللجوء إىل  وكان 
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سلوكيات اإلنسان الطبيعي، وقد التقى واضعو هذه الدراسة نوعيات من اإلرهابيني 

بعضهم ممن انشقوا عن هذه املنظامت والبعض اآلخر من الذين اعتقلوا ونقلوا إىل 

قاعدة غوانتانامو.

ماضيهم  يف  عقدة  يعوضون  اإلرهاب  ميارسون  الذين  بأن  قديم  اعتقاد  هناك  كان 

لكونهم من عائالت فقرية أو معدمة أو أن منهم من هو جاهل وليست أمامه فرصة أو 

مهارات لتحسني مستواه املعييش أو أنهم من ضعاف العقول الذين يسهل تعريضهم 

لغسل املخ أو من هو مريض عقلياً ومصاب باضطراب يف الشخصية .

أن ظهر خالل  بعد  نطاق هذه األحكام  للخروج عن  الجديدة سعت  الدراسة  لكن 

مثل  للغاية  فقرية  دول  من  يأتوا  مل  اإلرهابيني  معظم  أن  املاضية  القليلة  السنوات 

أفغانستان، وأن معظمهم قدموا من دول عربية وبعضهم من طبقات متوسطة وبينهم 

متعلمون دارسون للهندسة والطب والكمبيوتر والتجارة .
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لقد كان التفسري القائم عىل أن اإلرهاب نابع من مرض عقيل أو غريزة فطرية تحرك 

الشخص للجرمية سببه أن األشخاص الطبيعيني ال يقتلون الناس عمداً أو عشوائياً، 

وإن ترصفات اإلرهابيني تربهن عىل أنهم معادون ملجتمعاتهم، لكن األبحاث التي 

استمرت لسنوات طوال استبعدت إصابة اإلرهايب مبرض عقيل بل إنه واع متاماً ملا 

يفعله.

 وأظهرت األبحاث أن اإلرهابيني بصفة عامة تجمعهم عنارص مشرتكة من الشخصية؛ 

فهم مندفعون يف ترصفاتهم بال ضابط وعدوانيون بطبيعتهم ولديهم نهم لإلثارة وهم 

يسعون وراء هذه اإلثارة، ولديهم نزعة االنعزال حتى عن أرسهم، ورمبا يعود ذلك 

نحو  والء  لديهم  تجد  ال  ولذلك  طفولتهم،  يف  معاناة  عن  نشأت  نفسية  عقد  إىل 

مركز  يف  بأنهم  يشعرونهم  عنهم  غرباء  بأفراد  ارتباطاً  أكرث  يصبحون  وأنهم  آبائهم، 

القيادة منهم، وهو ما يشبع جوعهم لإلحساس بأنهم أشخاص لهم أهميتهم .

الدراسة النفسية وجدت أيضاً أن اإلرهابيني مصابون باضطراب يف الشخصية مرجعه 

إىل جنون العظمة، وتتفاعل داخلهم مكونات ممتزجة بعضها، من اإلحباط وخيبة 

األمل ويتجه شعور كامل بأن أي يشء يحدث لهم ال يرضيهم .

وبالنسبة للقادمني من طبقات متوسطة الذين حصلوا عىل قسط معقول من التعليم 

وهم من عائالت متدينة ونشأوا مؤمنني بالقيم الدينية السامية والذين يجيدون اللغات 

ثالثة  أن  الدراسة  وجدت  فقد  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل  مع  والتعامل  األجنبية 

وهناك  الخارج،  يف  للدراسة  ذهبوا  عندما  اإلرهابية  للمنظامت  انضموا  أرباعهم 

ينتمون  ال  بأنهم  والشعور  للوطن  والحنني  والغربة  الوحدة  مشاعر  تحتويهم  بدأت 

إىل املجتمعات التي يتلقون فيها العلم، وأثناء مرورهم بتلك الحالة النفسية يلتقون 

أشخاصاً يقيمون معهم صداقات ويحاولون التخفيف من مشاعرهم القاسية، لكن 

لتزيد  وتلتقطهم،  ترتصدهم  ممنهجة  بدوافع  تجاههم  يتحركون  األشخاص  هؤالء 

بأنهم  منها، وتقنعهم  التي جاءوا  انفصالهم عن كل املجتمعات حتى  لديهم فكرة 
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يقيمون  الصحيح، وبهذا  الدين  أنه ميثل  لهم عىل  آخر يصورونه  ينتمون إىل عامل 

لهم جداراً للعداء مع من ينتمون معهم لنفس الدين طاملا أنهم ال ينتمون إىل نفس 

تنظيمهم الذي يتحول يف نظرهم إىل أنه قرين للدين ذاته.

شخص  أنه  وجدت  اإلرهايب  سيكولوجية  تشخيص  عىل  القامئة  الدراسة  خالصة 

متت إعادة تشكيل عقليته باستغالل نقاط ضعف كامنة فيه، وتم تحويله من إنسان 

الفطرية  النزعات  من  تجردها  بأفكار  اآللة  هذه  ويتم شحن  للقتل،  آلة  إىل  طبيعي 

لإلنسان، ومن القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية التي يتمتع بها اإلنسان الطبيعي، 

وبهذه الطريقة يصبح عقله مثل كتلة صامء من التفكري املتحّجر الذي انتزعت منه 

مشاعره اإلنسانية نحو وطنه ومجتمعه، بل وأحياناً نحو عائلته ووالديه())).

4- فشل أنظمة الحكم في ترسيخ المواطنة:

إن أي دولة تخضع لسلطة فاشلة ال بد ان تشهد نشاط افراد متمردين يطمحون اىل 

تغيري هذه السلطة أو عىل االقل تعديل منهجها وفقا ملا يرونه مناسبا سواء من الناحية 

السياسية أم االقتصادية أم االجتامعية أم االيدلوجية، والجامعات املتطرفة دينيا ال 

تشذ عن هذه القاعدة.

 لذا عندما نجد أن املجتمعات العربية واالسالمية تحتضن يف بعض مناطقها للسلفيني 

الجهاديني املحليني أو القادمني من الخارج فان مسؤولية ذلك تتحمله الحكومات 

التي غيبت اإلصالحات السياسية واالقتصادية، واتبعت سياسات التهميش والقمع 

بدال  الفرعية  الهويات  وأحيت  الجامعة،  الوطنية  الروابط  وأهدار  الحريات  وكبت 

من إرساء املواطنة املتساوية، ودولة القانون واملؤسسات وتكافؤ الفرص والعدالة 

االجتامعية وشاكة جميع املواطنني يف الرثوة والسلطة))).

بتاريخ  نرش   – الخليج  صحيفة  الغمري-  عاطف   – للقتل  آلة  إىل  إنسان  من   .  . اإلرهايب  سيكولوجية   (((

. (0((/7/9

))) ينظر: )عوامل صعود السلفية الجهادية ىف بالد الشام( –محمد برهومه- مجلة السياسة الدولية-  نرش 

بتاريخ 7/6/))0).
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خالصة ملا تقدم نجد أن التطرف الديني ينشأ بشكل اساس بني نوعني من الشباب 

بفضل عامل مساعد مشرتك وعىل النحو اآليت:

النوع االول: شيحة الشباب التي تعاين من االمية الدينية والثقافية، والتي تتواجد 

عادة يف املناطق النائية عن املدن، حيث االنغالق الثقايف والبساطة الفكرية.

النوع الثاين: شيحة الشباب الذين تلقوا نوعا من الثقافة والتعليم وينتمون عادة اىل 

اوساط ملتزمة دينياً، ولكنها تعاين من غربة نفسية ناشئة عن احباطهم من االنحدار 

الديني يف املجتمعات التي يعيشون فيها، ويدفعهم ذلك اىل انتهاج اسلوب التطرف 

يف مواجهة هذا االنحدار.

املتشددين  الدين  بدعاة  فيتمثل  االصلني  هذين  بني  املشرتك  املساعد  العامل  أما 

الذين يخدعون الشباب بأحاديث وروايات كاذبة او مبتورة، تتعلق يف غالبيتها حول 

الجهاد واعامل القوة إلحياء معامل الدين ونرش راية االسالم عىل ربوع املعمورة.

ومن هنا نجد أن طبيعة البيئة )التعليمية – االجتامعية( املأزومة التي يعيشها الشاب 
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املتشددة  الدينية  الخطابات  أللحان  يطرب  أن  اىل  اساس  بشكل  تدفعه  التي  هي 

التي يرددها رجال تلبسوا بزي علامء الدين لخدمة مصالح حكومية وأجندات دولية، 

ورسعان ما يتوهم هؤالء الشباب أن مراكب نجاتهم قد وصلت اىل رضا الرب بفضل 

دعاة الدين املتشّددين. 

ثانيا: الشباب واإلحلاد
من  عدد  بسببها  ينجرف  إلحاد  موجة  االسالمية  البلدان  تواجه  أن  جديداً   ليس 

املسلمني  احتكاك  من  نوع جديد  بسبب  تنشط  ما  غالبا  الظاهرة  فهذه  املسلمني، 

عهد  يف  الزنادقة  ظهور  التاريخية  أمثلتها  ومن  غريبة،  فكرية  وتيارات  بحضارات 

العباسيني، وكان ألمئة أهل البيت)عليهم السالم( دور بارز يف التصدي لشبهاتهم 

آنذاك.

املد  يدي  عىل  جاءت  أخرى  الحاد  موجة  االمة  رضبت  املعارص  التاريخ  ويف 

الشيوعي، فانجرف بسببها كثري من الشباب ودفع بعضهم حياته مثناً لذلك، وكان 

لعلامء االسالم أثر كبري يف التصدي لهذا املد وكشف أكاذيبه.

واليوم تتعرض األمة االسالمية اىل موجة إلحاد جديدة))) نشأت كردة فعل لعوامل 

ومنها  العذاب،  الوان  بسببها  ذاق املسلمون  متطرّفة  دينية  بروز حركات  منها  عدة، 

فشل التجارب السياسية للعديد من التيارات واالحزاب االسالمية كام يف افغانستان 

ومرص والعراق، باإلضافة اىل ثورة االتصاالت الهائلة التي اجتاحت العامل وجعلت 

بشكل  ُمهيّئني الستقباله  يكونوا  مل  مفاجئاً  فكرياً  تحدياً  يواجهون  املسلم  الشباب 

صحيح.

))) )أوضح مستشار مفتي الجمهورية يف مرص أن اإللحاد يف العامل العريب واإلسالمي ال ميكن وصفه 

بالظاهرة لعدم وجود إحصائيات دقيقة، خاصة أن من يعرتفون بإلحادهم أقل بكثري من العدد الحقيقي 

املوجود، وأوضح أن عددا من الدراسات واإلحصاءات أظهرت أن اإللحاد يف السنوات األربع املاضية 

شهد نشاطا كبرياً، فسعان ما ظهرت عرشات املواقع اإللكرتونية عىل اإلنرتنت تدعو لإللحاد وتدافع عن 

امللحدين( ينظر: )مواقع التواصل االجتامعي ساعدت يف نرش اإللحاد( نرش يف موقع )دوت مرص( بتاريخ 

.(0((/((/(0
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الشبهات  كانت  واذا 

بها  تأيت  التي  العقائدية 

االلحادية  املوجات 

بطابع  تتسم  السابقة 

االستدالالت  عىل  مبني 

يتداولها  بحيث  العلمية 

من هم عىل درجة مناسبة 

موجة  فان  الثقافة؛  من 

تتسم  الجديدة  االلحاد 

عىل  وتنترش  شعبي  بطابع 

بني  العامة  الثقافة  صعيد 

تصطبغ  انها  كام  الناس، 

أساسا مبا يسمى »االلحاد 

الوجودي« الذي يقوم عىل اساس مناقشة االفرازات القيمية واالخالقية التي ينتجها 

بالنقد  تتناول االسالم  التي  العقائدية الجديدة  التديّن)))، لذا نجد أن أكرث الشبهات 

والتجريح تقوم عىل أساس النقد القيمي واالخالقي للدين.

للتخلّف،  ُمنتج  عنرص  انه  هو  الجدد  املالحدة  نظر  يف  التديّن  مشكلة  أن  ذلك 

والدين يف نظرهم هو سبب االرهاب والعنف وكبت الحريات، ويستشهدون بوجود 

الحركات الدينية املتطرفة يف العامل االسالمي، كام أن الدين يف نظرهم هو الذي 

يولد النفاق والدجل، ويستندون يف ذلك عىل سلوك التيارات الدينية التي تنتقل من 

فشل اىل آخر يف تجربتها السياسية يف بلدان اسالمية عدة.

))) )اإللحاد الوجودي – لدى بعض الوجوديني – إمنا يقوم عىل رفض االعرتاف بسلطة اإلله من أجل 

الحفاظ عىل الحرية اإلنسانية، وعىل خطورة القرار، ومحاولة منع اإلنسان من التشيؤ يف مواجهة األوامر 

اإللهية املطلقة، وهو يف هذا يحاول أن يؤكد عىل أصالة الدوافع األخالقية بوصفها دوافع إنسانية بحتة( من 

بحث بعنوان )موت الرب وموت األب-دراسة يف اإللحاد الوجودي-نيتشه ودوستويفسيك منوذجني( للباحث 

كريم الصياد نرشته مجلة الجمعية الفلسفية املرصية عدد 0) الصادرة يف ديسمرب 0)0). 
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التي تشهد مشاكل سياسية  البلدان االسالمية  تنشط يف  االلحاد  أن حركة  لذا نجد 

واقتصادية أكرث من نظريتها بشكل عام، ويف استطالع للرأي قامت به )مبادرة طابة 

للدراسات املستقبلية( بالرشاكة مع )مؤسسة زغبي للخدمات البحثية( شمل عرش 

دول عربية؛ تضمن السؤال اآليت: »هل تعتقد ان التشكك يف الدين ازداد بني افراد 

جيلك؟« انقسم املستجيبون يف االجابة، ففي خمس دول هي: )السودان وعامن 

والعراق ولبنان واليمن( يعتقد أغلبيتهم ))5 – 60%( ان التشكك يف الدين قد ازداد 

بني شباب جيلهم، ومن جهة اخرى قال اكرث من 6 من كل 0) مستجيبني انهم ال 

يعتقدون ان التشكك يف الدين قد ازداد بني افراد جيلهم وكان هذا االعتقاد اقوى يف 

)قطر وليبيا فالجزائر فموريتانيا ثم تونس())).

كام تضمن االستطالع سؤاالً عن سبب تشكك الناس يف الدين بني الشباب، فكان 

االول  السبب  هو  الدين  باسم  والتطرف  االرهاب  بأن  يعتقدون  املستجيبني  اغلب 

يف كل من )العراق واليمن والسودان وموريتانيا وعامن وتونس والجزائر( أما ثاين 

فحني  له،   للمنتسبني  االخالقي  غري  السلوك  فهو  بالدين  التشكك  يف  سبب  اهم 

تخفق زعامات واصوات دينية يف ان تكون يف سلوكها عىل مستوى القيم واآلداب 

واالخالق فسيكون لها تأثري سلبي عىل طريقة تصور الدين، وان جيل شباب االلفية 

مختلف عن آبائه واجداده يف هذا الشأن، فرمبا تكون االجيال السابقة قد تغاضت 

عن تجاوزات املنتسبني للدين بسلوك حسن، بيد ان هذا الجيل سريبط سلوكيات 

دعاة الدين بالدين نفسه ربطا وثيقاً ))).

وقد ُعّد التخلف الحضاري ثالث اهم سبب للتشكك يف الدين وفقا لنتائج االستطالع 

ذاته، فان حالة التقدم يف البالد ذات تأثري عىل طريقة النظر اىل الدين عند الشباب 

العرب، ومثة سابقة تاريخية لهذه النظرة يف خطاب التدهور يف القرنني التاسع عرش 

))) مواقف جيل الشباب املسلم من الدين وعلامئه )- مبادرة طابة للدارسات املستقبلية 7)0) - االستطالع 

ar__http://mmasurvey.tabahfoundation.org/downloads/mmasurvey( متوفر عىل الرابط االيت

web-key-findings.pdf

))) املصدر نفسه.
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العرب عىل مهمة تشخيص  اجيال الحقة من املفكرين  تدافعت  والعرشين، حني 

علة التدهور الحضاري يف العامل العريب واالسالمي فقد كانوا يف الغالب يربطون 

التدهور بالدين ويسعون اما إلصالحه او تهميشه وذلك بروح مامثلة اىل حد كبري 

الحقائق  انهم غالبا ما تفوتهم  التنوير، غري  اوربا عرص  التي كانت يف  الروح  لتلك 

االجتامعية والثقافية والتاريخية الخاصة التي متيز كال السياقني))).

تجعلهم  معينة  مؤثرات  ضغوط  تحت  يرزحون  اليوم  شباب  فإن  بدء،  عىل  وعودة 

الباحث  الدعوة اىل االلحاد، ومن الرضوري أن يشخص  الدين اىل درجة  يعادون 

هذه املؤثرات ملعرفة الداء بشكل محايد ليكون وصفه للدواء ناجعاً، ومن خالل 

استقراء واقع الحال الذي يعيشه شباب اليوم نجد أن هذه املؤثرات تنحرص باآليت:

التي  االجتامعية  الرشيحة  هم  الشباب  واالقتصادي:  األمني  التدهور   -1
تضع اول خطوة لها عىل عتبة تكوين الذات واالستقالل املعييش، ويف املجتمعات 

االداء  ضعف  بسبب  الصدد  هذا  يف  انتكاسة  الشباب  يواجه  ما  كثريا  االسالمية 

الحكومي للدول االسالمية، الذي ينعكس سلباً عىل االوضاع االمنية واالقتصادية 

للبالد.

 لذا فان الشباب هم اكرث الرشائح االجتامعية تحسساً من هذا الخلل، وهذا االمر 

يدعوهم اىل ان يفكروا يف اسباب التدهور االمني واالقتصادي لبلدانهم، ويدفعهم 

هذين  كبرياً يف  استقراراً  تشهد  التي  الغربية  البلدان  واقع  مع  مقارنة  عقد  اىل  ذلك 

الجانبني، فيتجسد الدين عندئذ كأحد ابرز اسباب هذا التدهور، ألن أولوية الدين 

تعد من أهم الفروقات بني املجتمعات االسالمية والغربية، وتلعب الشبهات التي 

تثريها النخب العلامنية يف املجتمعات االسالمية دوراً فاعالً يف ربط هذا التخلف 

االمني واالقتصادي بالدين االسالمي، وغالبا ما يستشهدون بذلك عىل مسألة وصول 

الغرب اىل تطوره واستقراره بعد تحرره من سلطة الدين ودخوله عرص التنوير. 

))) املصدر نفسه.
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2- انتشار التطرف الديني: إن التشدد الديني الذي تفتعله املجاميع االرهابية 
املنترشة يف كل مكان من العامل يعد واحداً من أهم العوامل التي تساعد عىل نفور 

الشباب من الدين، الن الشاب الذي يعاين نقصاً فكرياً وثقافياً ال يكون ُمميّزاً جيداً 

بني االسالم وبني االفراد الذين يّدعون االنتامء اليه، ومن ثم فان كل الجرائم التي 

واملشكلة  االسالم،  عىل  نظره  يف  تحسب  سوف  االسالميون  املتطرّفون  يرتكبها 

آنفاً،  اليه  اشنا  الذي  الدينية  املؤسسات  قصور  هو  املؤثر  هذا  خطورة  تعزز  التي 

السيئة  الشباب ظنونهم  ذهنية  تؤكد يف  الدين  دعاة  ينرشها بعض  التي  فالخطابات 

باإلسالم.

ويف هذا املجال رصح تقرير »مرصد الفتاوى التكفريية« التابع لدار اإلفتاء املرصية 

اإلرهابية  الجامعات  انتهاج  هي  اإللحاد  إىل  الشباب  تدفع  التي  األسباب  أهم  أن 

التكفريية الوحشية والرتهيب والذبح باسم اإلسالم مبا يسهم يف تشويه صورة اإلسالم 

ويرسخ صورة وحشية قامتة للدين، ما جعل عدداَ من الشباب ينفرون من اإلسالم 
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التيارات  تصدره  الذي  املتشدد  الديني  الخطاب  إىل  إضافة  لإللحاد،  ويندفعون 

اإلسالمية املتزمتة التي تؤصل إلشكالية الرصاع بني الجوهر الروحي والخلقي، وال 

تعرف سوى التشبث باألمور الشكلية التي قد تبعد الناس عن الدين، وقال التقرير 

إن من أسباب انتشار اإللحاد تبني الجامعات التكفريية لفهم مختل للوالء والرباء، 

الذي يسهم يف كراهية اآلخر ملجرد املخالفة يف الديانة«))). 

ولآلخرين  لنفسه  بها  يربر  أعذار  عن  االنسان  يبحث  قد  االنحراف:  تبرير   -3
اسباب سلوكه الشاذ عن النمط االجتامعي السائد، ويف املجتمع االسالمي قد يجد 

بعض الشباب يف دعوى اإللحاد مربراً إلطالق العنان النحرافهم السلويك من أجل 

أن يتبعوا االغراءات التي ميتلئ بها عرص العوملة.

املتعلمة  الرشيحة  هي  املسلك  هذا  تسلك  التي  الشباب  فإن شيحة  العادة  ويف 

التي يهتم افرادها باإلجابة عىل أي انتقاد يرد حول سلوكهم، وإال فان الشاب األمي 

الطائش ال يهتم كثريا بإيجاد تربيرات لسلوكه املنحرف، فأمثاله يتبعون شهواتهم من 

دون أن يلقوا باالً ألي نقد او استنكار.

4- االنبهار بالغرب: هو احد االسباب املهمة التي منت مع االحتكاك املباش 
وردت  التي  الرتفيه  وسائل  توفر  فبسبب  الغربية،  للحضارة  املادية  باإلنجازات 

عىل  الغربية  بالحضارة  معجباً  سيكون  الشاب  فان  الغرب،  بلدان  من  للمسلمني 

إجاملها، ألنه من اكرث افراد املجتمع تأثراً بهذه الوسائل. 

املنبهر  الشاب  فان  ومظاهره،  الدين  عن  عام  بشكل  الغريب  املجتمع  يبتعد  وإذ 

الغريب دوراً  لذلك، ويلعب االعالم  تبعاً  بالغرب سوف مييل اىل االبتعاد عن دينه 

محورياً يف هذا الصدد، إذ يخفي جانب الخواء الروحي ويغطي كثرياً من املشاكل 

االجتامعية التي ترضب بلدان الغرب، ويركز عىل إظهار الجوانب املرشقة من حياة 

الغربيني التي تتجسد أساساً بالرفاهية والراحة املادية.

))) تقرير بعنوان )مواقع التواصل االجتامعي ساعدت يف نرش اإللحاد( – مصدر سابق.
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5- النظريات االلحادية: ميكن ان يؤدي االنبهار بالغرب اىل إلحاد الشباب 
من وجه آخر، وذلك برتويج النظريات التي يطرحها علامء غربيون لنفي وجود الله 

ونظرية  داروين«  تشارلز   « نظرية  مثل  العمياء،  الصدفة  اىل  الخلق  وايكال  سبحانه 

»ستيفن هوكينغ” وارضابهام، وإلدامة الزخم املعنوي يستشهد اتباع اإللحاد الجديد 

بأقوال وآراء يطلقها أشخاص لهم ثقل يف مجال العلوم الطبيعية امثال )سام هاريس())) 

يف  الشباب  بعض  يأخذ  العادة  ففي  كراوس()))،  و)لورانس  دوكينز()))  و)تشارلز 

البلدان االسالمية اقوال هؤالء كأدلة قاطعة عىل انكار وجود الله سبحانه مع انهم 

مل يستوعبوا جوانب نظرياتهم ومل يطلعوا عىل الردود املحكمة التي تنقضها، ألن 

انبهارهم بالتفوق املادي للغرب يعميهم عن تقبل الحقيقة يف هذا الصدد.

هذا وتلعب وسائل التواصل االجتامعي دوراً أساسيا يف نرش النظريات التي تشجع 

عىل االلحاد بني الشباب، فهذه املواقع تهيء ملستخدميها مساحة كبرية من الحرية 

يف النرش وتوفر لهم حامية كافية من التعرّف عىل هوياتهم الحقيقية، وعىل اثر ذلك 

نجد االنتشار املتزايد لالنتقادات والشبهات التي يثريها بعض الشباب عىل االسالم، 

فبوساطة مواقع التواصل التي تتيح لهم حرية الكالم يتحولون من مجرد ملحدين اىل 

دعاة لإللحاد يتأثر بشبهاتهم ضعاف العقول من اقرانهم ليلتحقوا بهم تدريجياً))).

))) سام هاريس: مؤلف وفيلسوف ومفكر وعامل أعصاب أمرييك وهو أحد مؤسيس مرشوع »إدراك« و مديره 

التنفيذي. ومؤلف كتاب »نهاية اإلميان« الذي صدر عام )00) الذي ظهر يف الئحة النيويورك تاميز ألفضل 

بَْن )PEN Award( عام 005)، يف عام 006)  التوايل. كام تُّوج الكتاب بجائزة  املبيعات )) أسبوًعا عىل 

قام هاريس بنرش كتابه »رسالة إىل أمة مسيحية« رّدا عىل انتقادات لكتاب »نهاية اإلميان«. تَِبع هذا العمل كتابه 

»املشهد األخالقي«، الذي صدر سنة 0)0)، ليتبعه مبقاله من الطراز الطويل »أْن تكذب« سنة ))0)، لتتم 

سلسلة مؤلفاته مع كتاب »اإلستيقاظ: دليل إىل الروحانية الخالية من التدين«.

))) ريتشارد دوكينز: عامل بيولوجيا تطورية وإيثولوجيا بريطاين وكاتب أدبيات علمية. من أبرز أعامله التأكيد 

عىل الدور الرئييس للجينات كقوة دافعة للتطور، إىل جانب أعامله يف البيولوجيا التطورية، دوكينز يقدم نفسه 

عىل أنه ملحد، إنساين-علامين، شكويك، وعقالين علمي، مع ذلك فقد قّدم نفسه عىل أنه مسيحي الثقافة، وهو 

معروف بآرائه يف اإللحاد ونظرية التطور كام أنه من أبرز منتقدي نظرية الخلق ونظرية التصميم الذيك.

))) لورنس كراوس فيزيايئ وفليك و مؤسس ل«مرشوع األصول« »the Origins Project« يف جامعة أريزونا. 

يُشاد به يف الوسط الِعلمي األمرييك كواحد من الشخصيات العلمية املُفّكرة و املشهورة يف الوسط الشعبي. 

لديه أكرث من حوايل 800 منشور علمي ومؤلّف لثامين كُتب مبا يف ذلك كتابه األكرث مبيعاً ستار تريك وكتاب 

كون من ال يشء.

))) مبتابعة ميدانية رسيعة يف صفحات الفيسبوك ذات النكهة العراقية، يتضح لنا حجم النشاط الذي تشهده 
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عىل الجانب اآلخر نلحظ أن هنالك منظامت واشخاص ناشطون يف بعض الدول 

)براهني()))، يف  مثل صفحة  االلحاد،  محاربة  واضحة يف  فعاليات  لهم  االسالمية 

حني مل تسجل الصفحات التي تحارب االلحاد يف دول اسالمية اخرى مثل )العراق( 

نشاطا ملحوظاً، مام يعني ان الشباب يف هذه الدول اشبه بالفرائس التي يرتبص بها 

التواصل  امللحدون من دون ان يكون لهم رعاة يحرسونهم، إذ ال تجد يف مواقع 

االجتامعي الخاصة بالعراق مثالً صفحات مضادة لإللحاد تتمتع بثقل علمي وشعبي 

مقارنة بالصفحات التي تروج له باستثناء صفحات أسسها أشخاص عاديون دفعتهم 

غريتهم الدينية للرد عىل مالحدة »الفيسبوك”، وهي صفحات تعاين من نقص علمي 

وكثافة يف النرش ألنها قامئة عىل جهود فردية تعوزها الخربة والكفاءة.

وإذا كان املايض قد شهد بروز جملة من العلامء الذين تصدوا ملوجات االلحاد 

كاملقاالت   – خالله  من  راجت  الذي  األسلوب  بذات  شبهاتها  ويردون  السابقة 

مواقع  يف  اليها  يتصدى  من  اىل  تفتقر  هذه  الجديدة  االلحاد  موجة  فان  والكتب- 

التواصل االجتامعي يف بعض الدول االسالمية، وذلك ألن كثري من الدعاة واملبلغني 

الذين يفرتض انهم الخط االول لتفكيك الشبهات االلحادية والدفاع عن حريم الدين 

هم مبعزل عن هذا العامل االفرتايض بشكل عام.

الصفحات املروجة لإللحاد، نذكر منها عىل سبيل املثال:

انها حازت  انها مجموعة مغلقة اال  العريب)مجموعة مغلقة(، ومع  العراق والعامل  أوال: صفحة املتنورون يف 

عىل اعجاب 9)).7) شخصا لغاية ترشين االول من عام 5)0) وارتفع العدد اىل 7)9.0) شخص لغاية 

شهر حزيران من عام 7)0)، وهذه الصفحة نشيطة جدا يف نرش املواضيع التي تهزأ بالدين االسالمي بخاصة.

ثانيا: تجمع امللحدين والالدينيني العراقيني)قضية(، وحازت عىل اعجاب 0.900) شخص لغاية ترشين االول 

من عام 5)0)، وازداد عدد املعجبني بها اىل 779.)) شخص لغاية شهر حزيران 7)0).

ثالثا: صفحة امللحدون العراقيون )مدونة شخصية(، حازت عىل اعجاب )6).6 شخصا لغاية شهر ترشين 

االول من عام 5)0) وارتفع العدد اىل )9.87 شخصا لغاية حزيران 7)0).

رابعا: شبكة ملحدي بالد الرافدين)املجتمع(، منشوراتها تصدر باللغة االنجليزية وحازت عىل اعجاب 9)).) 

شخص لغاية ترشين االول 5)0)، وارتفع العدد اىل 888.) شخصا لغاية حزيران 7)0).

))) تابعة ملركز براهني لدراسة اإللحاد والنوازل العقدية السعودي.
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الدين  رجال  من  كثري  ميتلك  قد 

صفحات  االسالميني  واملثقفني 

انهم  إال  املواقع،  هذه  يف 

يقترصون منها عىل مقدار محدود 

ال  واملشاركات  الصداقات  من 

طبيعة  عىل  التعرف  لهم  يتيح 

الذي  والثقايف  الفكري  الحراك 

يجري فيها بحيث لن يتمكنوا من 

تشخيص املشكلة، واذا ما متكنوا 

يفتقدون  فانهم  تشخيصها  من 

ألن  لحلها،  الناجحة  للوسائل 

لها  االجتامعي  التواصل  مواقع 

يجيده  ال  خاص  واسلوب  لغة 

هذه  اىل  الدخول  مارس  من  إال 

متنوعة  صداقات  وعقد  املواقع 

يوظف  ان  يستطيع  بحيث  فيها، 

الردود الفكرية املناسبة بلغة واسلوب مواقع التواصل االجتامعي لضامن التأثري.

لذا فان من الخطر ان تبقى املؤسسات والناشطون مبعزل عن هذه الظاهرة اعتامداً 

عىل محدوديتها، فحتى املتفائلون بقلة اعداد امللحدين يف بعض الدول االسالمية 

ال ينكرون رضورة التصدي لخطر االلحاد الجديد قبل ان يستفحل ويعم رضره))).

وخالصة ملا تقدم نقول: إن اغلب الشباب املسلم الذي يلجأ اىل االلحاد ينطلق 

أوال من تساؤالت فكرية وبحث ناقص عن االجوبة، ويرافق ذلك مشاكل الحياة التي 

))) ينظر: مقال بعنوان )هل فعاًل نسبة اإللحاد يف العراق ))% ؟(- رشيد الساي-  نرش يف موقع كتابات بتاريخ 

.(0((/5/((

نتائج استطالع معهد بيو 
للعام 2015 حول الشعوب 

التي ترى أن الدين مهم جدا يف 
حياتها
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تحيط بهم، فهذه الضغوط عندما تجد مستوى متدنيا من الفكر الديني فإنها رسعان 

املتعلمة  الطبقة  فان  لذا  له،  عداء  أو  الدين  من  نفسياً  نفورا  نفوسهم  يف  تخلق  ما 

االساس  هذا  وعىل  االلحاد،  تيارات  مع  لالنجراف  عرضة  األكرث  هم  الشباب  من 

أخذت دعوى االلحاد تنترش يف االوساط املتعلمة من الشباب اكرث من غريها حيث 

الجامعات واملعاهد واملدارس ايضاً. 

ثالثا:  الشباب والشعائر الدينية 

املجتمع  ربط  يف  املهمة  االسس  احدى  العامة  الدينية  الشعائر  ظاهرة  تشكل 

االسالمي ككل بعامل الغيب، كفريضة الحج وصالة الجامعة وصيام شهر رمضان 

وزيارة مراقد االولياء.

مقارنة  الظاهرة  بهذه  متيزا  اكرث  الشيعية  املجتمعات  ان  مالحظته  يجدر  ومام 

من  كثرياً  السنة  خالل  الشيعة  فلدى  االخرى،  املذاهب  تتبع  التي  باملجتمعات 

املامرسات الدينية العامة التي يحرصون عىل احيائها عىل اوسع نطاق، وعىل رأسها 

ذكرى شهادة االمام الحسني عليه السالم.
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عىل  كثرية-  احاديث  خالل  من   - السالم  عليهم  البيت  أهل  تأكيد  من  نابع  وذلك 

رضورة احياء هذه املناسبات وتأكيدهم عىل االجر الجزيل الذي يلقاه الفرد املسلم 

مقابل ذلك، منه ما ورد عن االمام الصادق عليه السالم أنه قال للفضيل بن يسار: 

)أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا, فإّن من جلس مجلساً يُحيى فيه أمرنا مل ميت 

قلبه يوم متوت القلوب())).

العقود االخرية رقام  اربعني االمام الحسني عليه السالم خالل  وقد رضبت مناسبة 

قياسياً يف الشهرة والسعة عىل مر التاريخ، بحيث ال يوجد لدى أي طائفة من طوائف 

املسلمني ظاهرة توازيها يف الضخامة مبا يف ذلك شعرية الحج، اذ يزحف ماليني 

االشخاص من جنسيات مختلفة سرياً عىل االقدام نحو كربالء ترافقهم اآلالف من 

هذه  االنجليزية  باللغة  )ويكيبيديا(  الحرة  املوسوعة  وثقت  وقد  الخدمة،  مواكب 

املامرسة ضمن ثاين اكرب تجمع برشي سلمي يف التاريخ ))). 

وان هذه الشعائر التي تشارك فيها جموع غفرية من الشباب لها أبعاد ايجابية كبرية 

عىل املستوى العام ألنها متثل تعبريا صارخاً عن التزام االمة بقيم الدين الحنيف، 

ومن املفرتض ان يكون لها بعد ايجايب اكرب عىل مستوى األفراد ايضاً، إال انه يف 

املستوى الثاين نلحظ وجود نقاط فراغ مهمة يف تحقق هذه الوظيفة.

من  كثري  مؤقتاً عىل  تأثريه  يزال  الدينية ال  الشعائر  تتضمنه  الذي  الرتبوي  فالجانب 

الشباب، إذ يقترص هذا التأثري عىل زمن تلك املامرسة غالباً، فرنى كثرياً منهم خالل 

املناسبات الدينية يدخلون يف جو من التوّجه الديني رسعان ما يزول بعد انتهائها.

وفقدان هذا التأثري يعود اىل اسباب عدة، منها أن هنالك طائفة من الشباب ال تشارك 

يف احياء هذه الشعائر عن رغبة ذاتية، وامنا لشعورهم بعدم الراحة يف التخلف عن 

الحركة االجتامعية العامة التي تنخرط يف احياء هذه الشعائر، ومن ثم يأيت نشاطهم 

))) وسائل الشيعة: ج 0), باب 66 استحباب البكاء لقتل الحسني وما أصاب أهل البيت عليهم السالم.

.Wikipedia - List of largest peaceful gatherings (((
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الجمعي  العقل  سياق  ضمن  هذا 

للمامرسة الدينية.

الشباب  من  اخرى  لطائفة  وبالنسبة 

الشعائر  تلك  يف  مشاركتهم  فان 

يأيت ضمن كس الروتني يف حياتهم 

مع  التواصل  متعة  وتحقيق  اليومية 

االشرتاك  اثناء  واالقارب  االصدقاء 

معهم يف هذه املناسبات العامة، ومن ثم يكون املنطلق بالنسبة لهؤالء غري ديني 

ضمن اطار املامرسة الدينية.

وهنالك طائفة كبرية من الشباب ينخرطون يف مامرسة هذه الشعائر بهدف نيل األجر 

وليست  بأنها طقوس ظاهرية ومامرسات شكلية  الشعائر  يفهمون  والثواب، ألنهم 

أساليب تربوية تهدف اىل اصالح النفس وايقاظ الضمري، ومن ثم فان مشاركتهم يف 

تلك املامرسات ال تخلق فيهم التغيري الحقيقي عىل الصعيد السلويك. 

لذا رصنا نسمع باتهامات تنال من التوجه الديني العام للشيعة ترتكز عىل مقولة: ان 

الشيعة جامعة طوباوية تعشق البكاء واللطم من دون أن يكون لذلك اثر عىل إصالح 

الحال وتغيري الواقع.

الدينية واهدافها،  الشعائر  الشباب حول جوهر  الدين يف توعية  هنا يأيت دور دعاة 

القوميات  كل  فيها  تنصهر  بودقة  بأنها  للناس  الشعائر  هذه  يجسدوا  ان  عليهم  إذ 

واالثنيات والتوّجهات، لتتحول تجّمعاتها اىل ما يشبه املدن الفاضلة التي يتحاب 

فيها الجميع ويتحد فيها الجميع ويتعاون فيها الجميع من دون أي مصالح مادية، 

الشعائر  من  بها  والتمسك  ينبغي حملها  التي  االهداف  االنعكاسات هي  هذه  وان 

الدينية، وأن قبول هذه االعامل واعطاء االجر الجزيل عليها عىل املستوى الفردي 

شواهد  وهنالك  الفرد،  سلوك  مع  املامرسات  هذه  اهداف  التقاء  عند  يتحقق  امنا 
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عديدة من القرآن ومن السنة تؤكد هذا املعنى بشكل واضح ورصيح))).

من جانب آخر، ينبغي للقامئني عىل احياء هذه املناسبات أن ال يبالغوا يف الرتكيز 

عىل مامرستها خارج نطاق زمنها كام تفعل بعض وسائل االعالم التي تبث فعاليات 

الله،  اولياء  لذكر  االحياء  من  نوعاً  أن ذلك  السنة معتربة  مدار  الدينية عىل  الشعائر 

فان مثل هذا االسلوب يخلق لدى الجامهري نوعا من امللل والنفرة، فهو من جانب 

يؤدي اىل االشباع شأنه شأن أي حاجة انسانية إذ يؤدي االكثار منه اىل نتائج عكسية، 

ومن جانب آخر نلحظ أن الذين يركزون عىل اظهار تلك املامرسات غالبا ما يهتمون 

بطقوسيتها اكرث من اهتاممهم بغاياتها.

وخالصة ما ميكن قوله يف هذا املجال هو أن الشباب ميتلكون طاقة متفجرة قادرة 

عىل تغيري كثري من الوقائع، وميكن ان تلعب الشعائر الدينية دورا كبريا يف توجيه 

هذه الطاقة لإلصالح الفردي واالجتامعي، برشط اذا أُحسن توظيف هذه الشعائر من 

خالل توعية الجامهري مبقاصدها التي تهدف إحياء القيم االخالقية للدين يف نفوس 

االفراد أوالً، وتعرب عن التوجه الديني العام لألمة ثانياً، ودعاة الدين واملبلغون هم 

املسؤولون االساسيون عن هذه التوعية.

أما اذا غض الطرف عن املقاصد الحقيقية لهذه الشعائر فان املامرسات الطقسيّة 

سوف تستوعبها، وستعمل عىل تفريغ طاقة الشباب يف غري محلها، لتتحول الشعائر 

الدينية يف النهاية إىل مؤش سلبي يوصم به التوجه العام لجامعة االمة.

انه قال:   ) السالم  الصادق)عليه  الُْمتَِّقنَي(- املائدة/7)، وروي عن االمام  ِمْن  اللَُّه  يَتََقبَُّل  ا  )إمِنََّ ))) قال تعاىل: 

الرجل رمبا لهج بالصالة والصوم حتى لو تركه استوحش ، ولكن  ال تغرتوا بكرثة صالتهم وال بصيامهم فإن 

اختربوهم عند صدق الحديث وأداء األمانة .وسائل الشيعة: ج9) /ص 67.
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رابعا: الشباب واملؤسسة الدينية
باستقراٍء مجمل لطبيعة العالقة التي تربط الشباب املسلم باملؤسسات الدينية اليوم 

نجد أن هنالك نوعاً من التباعد قد يصل يف بعض األحيان اىل القطيعة أو العداوة، 

وهذه الحالة قد أخذت تتزايد مؤخراً بشكل ال يخفى عىل املتابع اللبيب، ويتجىل 

االجتامعي  التواصل  مبواقع  الخاصة  والتعليقات  املنشورات  من  كثري  يف  ذلك 

والتفاعل مع برامج الفضائيات التي تتناول املؤسسات الدينية بالنقد واملراجعة.  

ويف الغالب يعود سبب ذلك اىل عدم وجود لغة مشرتكة بني خطاب املؤسسة الدينية 

ومتطلبات الواقع الراهن للشباب املسلم من النواحي النفسية واالجتامعية والثقافية 

والرتبوية، مام يؤدي اىل عدم وجود جسور اتصال يتحقق معها التأثري املطلوب.   

لغة  وايجاد  الجسور  مثل هذه  هنا وهناك ملد  بوجود محاوالت  االعرتاف  مع  هذا 

خطاب مؤثرة تعيد احياء الصورة املرشقة لالسالم يف اذهان جمهور الشباب املسلم 

بأعامرهم وتوجهاتهم كافة.

ومن هذا املنطلق وتعميامً لهذه املحاوالت نجد أن املرجع السيد السيستاين )دام 

ظله( دعا اىل تحسني اداء الخطباء واملبلغني من خالل جملة من النقاط كان أبرزها 

ما يأيت:

العقائدية  الشبهات  يعني استقراء  لثقافة زمانه، وهذا  الخطيب مواكباً  ان يكون       

املثارة بكل سنة بحسبها واستقراء السلوكيات املتغرية يف كل مجتمع ويف كل فرتة 

متر عىل املؤمنني، فان مواكبة ما يستجد من فكر او سلوك او ثقافة تجعل االلتفاف 

حول منرب الحسني)عليه السالم( حيا جديدا ذا تأثري وفاعلية كبرية.

      تحّري الدقة يف ذكر اآليات القرآنية او نقل الروايات الرشيفة من الكتب املعتربة 

او حكاية القصص التاريخية الثابتة، حيث ان عدم التدقيق يف مصادر الروايات او 
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القصص املطروحة يفقد الثقة مبكانة املنرب الحسيني يف اذهان املستمعني.

       ان يرتفع املنرب عن االستعانة باألحالم وبالقصص الخيالية التي تيسء اىل سمعة 

املنرب الحسيني وتظهره انه وسيلة اعالمية هزيلة ال تنسجم وال تتناسب مع املستوى 

الذهني والثقايف للمستمعني.

      جودة االعداد، بأن يعنى الخطيب عناية تامة مبا يطرحه من موضوعات من حيث 

العبارات واالساليب  ببيان سلس واضح واختيار  ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه 

يف  الخطيب  من  الكبري  الجهد  بذل  فان  واملتابعني،  املستمعني  لنفوس  الجذابة 

اعداد املوضوعات وترتيبها وعرضها بالبيان الجذاب سيسهم يف تفاعل املستمعني 

مع املنرب الحسيني.

الخطيب  مهارة  ولكن  جميل  عظيم  كله  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  تراث  ان      

الشعوب  لجميع  جاذبية  تشكل  التي  واالحاديث  النصوص  باختيار  يربز  وابداعه 

عىل اختالف اديانهم ومشاربهم الفكرية واالجتامعية انتهاجا ملا ورد عنهم )عليهم 

السالم(: )إّن الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا(، ومحاسن كالمهم هو تراثهم 

الذي يتحدث عن القيم االنسانية التي تنجذب اليها كل الشعوب مبختلف توجهاتها 

الثقافية والدينية.

من  فليس  الناجعة،  بالحلول  مشفوعة  الشائعة  االجتامعية  املشاكل  طرح       

االرسي  التفكك  كمشكلة  املشكلة  عرض  عىل  الخطيب  يقترص  ان  املستحسن 

او غريها،  الطالق  او مشكلة  االكرب  والجيل  الشبايب  الجيل  الفجوة بني  او مشكلة 

لذلك  فاعل،  تغيريي  دور  يف  املنرب  من  مساهمة  دون  الجدل  يثري  مام  ذلك  فان 

الخربة  اهل  من  االختصاص  ذوي  استشارة  الحسيني  املنرب  رواد  من  املأمول  من 

االجتامعية وحملة الثقافة يف علم النفس وعلم االجتامع يف تحديد الحلول الناجعة 

للمشاكل االجتامعية املختلفة ليكون عرض املشكلة مشفوعة بالحل عرضا تغيرييا 

تطويريا ينقل املنرب من حالة الجمود اىل حالة التفاعل والريادة والقيادة يف اصالح 
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املجتمعات وتهذيبها))).

اداء املبلغني والخطباء هذا مل يغْب عن وعي الجامهري، فقد ورد  عىل أن قصور 

)توجد حاجة  الطرح اآليت:  فيه  اسالمية ورد  للرأي شمل مثانية دول  استطالع  يف 

اىل تجديد اللغة التي يتحدث بها العلامء والدعاة عن االسالم يف خطب الجمعة 

بنسب  يوافقون عىل ذلك  العامة( فكان غالبية املستجيبني  واملحارضات واملنابر 

متفاوتة اعالها يف كل من املغرب ومرص )90%( ثم يف كل من البحرين وفلسطني 

)78%( فاالردن )76%( فالسعودية ))7%( فالكويت )66%( فاإلمارات ))%6(.

والقضايا  املواضيع  تحديث  )ينبغي  أيضاً:  اآليت  الطُرح  ورد  االستطالع  ذات  ويف 

اليوم( فكان هنالك موافقة لدى غالبية  الناس  لتالئم  العلامء والدعاة  يتناولها  التي 

يف  االقوى  النسبة  وكانت  االستطالع،  شملها  التي  البلدان  جميع  يف  املستجيبني 

فالبحرين   )%79( فاملغرب   )%8(( فالكويت   )%85( السعودية  ثم   )%9(( مرص 

)76%( ففلسطني )75%( فاإلمارات )69%( فاألردن ))%6())).

))) توصيات عاّمة من املرجعية الدينية العليا للخطباء واملبلّغني يف شهر املحرّم الحرام لعام 8))) هـ - موقع 

مكتب السيد السيستاين)دام ظله(.

))) مواقف جيل الشباب املسلم من الدين وعلامئه )- مبادرة طابة للدارسات املستقبلية 6)0) - االستطالع 

http://mmasurvey.tabahfoundation.org/downloads/mmgsurvey_full_ االيت  الرابط  عىل  متوفر 

arabic_web.pdf

استطالع رأي يف ثماني دول اسالمية قامت مبادرة الدراسات املستقبلية 
يف مؤسسة طابةبالتعاون مع مؤسسة زغبي للخدمات البحثية-2015
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عىل صعيد آخر فإن الوضع االقتصادي لبعض املنتمني للمؤسسات الدينية له دور 

عىل  يحوزون  باتوا  بعضهم  أن  إذ  املؤسسات،  وهذه  الشباب  بني  الهّوة  زيادة  يف 

امكانات اقتصادية كبرية يتنّعمون بها أمام املأل، وهذا الحال ال يغيب عن عيون كثري 

من الشباب الذين يعانون من تدين الحالة املعيشية، وبخاصة أنهم يعتقدون أن عىل 

رجال الدين أن تكون سمتهم التقّشف ونبذ امللذات، واذ ال يرون ما يتوقعونه يف 

هؤالء فإن نقمتهم عىل املؤسسة الدينية بشكل عام تزداد.

واجامال فإن نقاط القصور التي تعاين منها املؤسسات الدينية تعد من أهم االسباب 

التي تدفع بالشباب املسلم لالبتعاد عنها يوما بعد آخر، وما مل تكن هنالك حركة 

جادة يف النقد الذايت والسعي لتدارك القصور فمن الصعب رأب الصدع الذي نشهد 

اتساعه بني الشباب واملؤسسات الدينية يوما بعد آخر. 

استطالع رأي يف ثماني دول اسالمية قامت مبادرة الدراسات املستقبلية 
يف مؤسسة طابةبالتعاون مع مؤسسة زغبي للخدمات البحثية-2015
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خامتة: 

انها  نجد  املسلم  الشباب  منها  يعاين  التي  االزمات  تفاقم  أسباب  ملجمل  بتتبعنا 

تنطلق من عاملني اساسيني هام: العامل الثقايف والعامل االقتصادي بنسب متفاوتة.

الثقايف  الغزو  بسبب  الشاب  لدى  الثقافية  بتشّوه املنظومة  الثقايف:  العامل  ويتمثل 

للعوملة الذي جاء اىل املجتمعات االسالمية عرب وسائل االعالم الحديثة، واملشكلة 

يف أن هذا الغزو جاء وملّا مل تكن االجيال املسلمة مهيأة له بشكل صحيح بسبب 

تخلف املؤسسات الرتبوية والتعليمية عن اداء دورها التنموي الفاعل، مام ولّد لدى 

ابناء املجتمع فجوة حضارية رسعان ما مألتها الثقافة الغربية من خالل وسائل الغزو 

الثقايف للعوملة.

الذي يساعد عىل منو االزمات  الفقر والبطالة  العامل االقتصادي: بطغيان  ويتمثل 

النفسية، وبخاصة لدى الشباب الذين يطمحون اىل تأسيس حياة مستقرة يف مطلع 

الطاقات  تلك  هدر  بسبب  االبداعية  الشبابية  الطاقات  خسارة  عن  فضال  حياتهم، 

الوضع  وتدهور  واملسكن،  وامللبس  كاملأكل  الحياة  اساسيات  وراء  السعي  يف 

االقتصادي ناتج عن فشل االداء الحكومي يف البلدان االسالمية بشكل عام، اضافة 

اىل تقصري كثري من املؤسسات االهلية التي تقدر عىل تعويض جانب من الفشل 

الحكومي بخلق بدائل عمل للشباب املسلم العاطل. 

الفاشلة ثقافيا واقتصاديا يُصاب أكرث الشباب املسلمني بفقدان  البيئة  يف ظل هذه 

االشباع النفيس والجسدي، مام يولد لديهم قلقاً وعدم استقرار يف بيئتهم، وباختصار 

فهم يفقدون »أمنهم النفيس« الذي يولّد معظم االزمات السلوكية التي تعرضنا اليها 

يف هذا البحث، فان )القلق الذي يسبب للفرد اضطرابات نفسية متعددة سببه عدم 

الشعور باألمن النفيس())) .

))) االمن النفيس ) مفهومة ، متطلباته و النظريات املفسة له (- موقع كلية الرتبية للعلوم االنسانية- نرش 

بتاريخ 6)/6/7)0).
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واألمن النفيس يقع يف قمة أولويات التكامل االنساين، ومن وجهة نظر قرآنية فإن 

التكاميل هو بلوغه درجة االطمئنان النفيس،  اليه االنسان يف وجوده  قمة ما يصل 

َمرِْضيًَّة()سورة  َراِضيًَة  َربِِّك  إِىَل  ارِْجِعي  الُْمطَْمِئنَُّة  النَّْفُس  أَيَّتَُها  )يَا  تعاىل:  قال 

الفجر/7)-8)). 

يف  خلل  واحداث  الحياة  انشطة  جميع  عرقلة  اىل  يؤدي  النفيس  االمن  فقدان  إن 

الحاجات  مجموعة  هو  االنساين  للسلوك  واملوّجه  املحرك  ألن  االفراد،  توازن 

االنسانية فالنشاط الذي يقوم به الفرد ما هو اال استجابة لدوافعه وحاجاته، فان الفرد 

يغري سلوكه اما للحصول عىل مزيد من اشباع الحاجات او تجنبا لنقص يف اشباع 

الحاجات))).

وقد اشنا يف أثناء هذا البحث اىل أن التخلّف الحضاري والعوز االقتصادي للشاب 

املسلم يجعله لقمة سائغة بيد االخرتاق الثقايف للعوملة، ألن عدم االشباع النفيس 

والجسدي يدفعه دامئاً للبحث عن بدائل لإلشباع، ويف وضعنا املعارص فان وسائل 

االعالم الخاصة بالعوملة توهم الشاب املسلم بأن الحضارة الغربية القامئة أساساً 

عىل ثقافة االستهالك هي الحل الذي يحقق له االشباع ومن ثم الطأمنينة واالستقرار.

ويف الحقيقة أن ثقافة االستهالك ال تزيد االفراد إال اضطراباً وبعداً عن األمن النفيس، 

ألن )اإلنسان االستهاليك إنسان يدور ويلف حول األشياء منشغال كليا بالسعي نحو 

النفيس  الدمار  إىل  باإلنسان  ينتهي  أن  من  بد  ال  املفهوم  هذا  سيادة  إن  امتالكها، 

وضنك العيش، ألنه إذا دخل يف إيقاع االستهالك وامتالك األشياء فإن هذا اإليقاع 

سيطحنه ويفنيه ويفرغ حياته من املعنى والقيم())).

النفيس  األمن  وفقدان  القلق  لزيادة  ممتازاً  وقودا  تعد  االستهالك  ثقافة  فإن  وعليه 

وليس العكس.

))) ينظر: )االمن النفيس ودافعية االنجاز(- م.م. سهام عريبي زايد- جامعة بغداد- مجلة كلية اآلداب- العدد )8.

))) ثقافة االستهالك- مصدر سابق.
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ومن وجهة نظر اسالمية نجد أن القرآن يرصح بأن اإلميان والعمل الصالح هو الذي 

يحقق لإلنسان أمنه النفيس ويعرّب عنه بالحياة الطيبة إذ يقول: )َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن 

ذَكٍَر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة( )النحل- 97(، وقد روي أن االمام عيل 

بن ايب طالب عليه السالم عندما ُسئل عن »الحياة الطيبة« يف هذه اآلية قال: )هي 

فانه  لذا  واضح،  هو  كام  االستهالك  لثقافة  التام  النقيض  هي  والقناعة  القناعة()))، 

بالقناعة يتحقق األمن النفيس وبثقافة االستهالك يُفقد هذا األمن.

وعليه يثبت عىل املستويني الديني))) والتجريبي بأن االنسان املرتبط بعامل الغيب 

ارتباطاً واعياً من اكرث األفراد اطمئناناً وأمناً نفسياً، ويعدُّ الفيلسوف األمرييك )وليم 

جيمس( من العلامء األَُول الذين نادوا بأهمية الدين يف الصحة النفسية حيث قـال: 

)ان أعظـم عالج للقلق هو االميان())).

التي  املتالحقة  ازماتهم  جذور  من  املسلم  الشباب  استنقاذ  أن  ذلك  ومحصلة 

يعيشونها يف ظل العوملة ال يكون إال من خالل تنشيط املنظومة الفكرية والثقافية 

للدين االسالمي، وبخاصة أن هذه املنظومة هي الهوية الحضارية للشعوب املسلمة 

وامتدادها التاريخي، فهذه املنظومة قادرة بالفعل عىل الوقوف بوجه العوملة وثقافتها 

االستهالكية.

علامً أن املنظومة الفكرية والثقافية للدين االسالمي ال يقترص تأثريها عىل معالجة 

الثقافية التي تواجه الشباب، وامنا ميتد تأثريها اىل املشكلة االقتصادية،  املشكلة 

فالدين االسالمي برتبيته لإلنسان عىل مفاهيم مثل: التوكل والسعي والقناعة والصرب 

العوز  يولدها  التي  الخطرية  النفسية  اآلثار  تخفيف  عىل  يعمل  بالقضاء  والرضا 

االقتصادي لدى الشاب وتحميه من الوقوع يف الجرائم السلوكية بسبب هذا العوز.  

))) نهج البالغة - بَاُب امُلْختَاِر ِمْن ِحَكِم أَِمرياملؤمنني عليه السالم َوَمَواِعِظِه - الرشيف الريض- الحديث 0))

))) قال تعاىل: أال بذكر الله تطمنئ القلوب )الرعد 8)).

))) االمن النفيس ) مفهومة ، متطلباته و النظريات املفسة له (- مصدر سابق.
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الفكرية والثقافية للدين االسالمي يف  تُعيق تنشيط املنظومة  التي   ولكن املشكلة 

الشباب املسلم هي: غياب التمثيل الحقيقي لالسالم يف املجتمعات االسالمية.

والتمثيل الحقيقي لالسالم ال يكون إال إذا أّدى دعاة الدين دورهم بشكل سليم، ولن 

يتم تأدية هذا الدور إال إذا أقاموا منظومتهم الفكرية والدعوية عىل مبدأين اساسيني:

العصور  مّر  الحياة عىل  لتطورات  مبدأ مواكبة االسالم  املبدأ االول: االنطالق من 

ومرونته الستيعاب كل جديد مع ثبوت مبادئه االساسية عىل الحقائق الكونية الثابتة.

املبدأ الثاين: اإلنطالق من مبدأ االخالق االسالمية واملنهج االنساين لإلسالم عىل 

املستويني الفردي واالجتامعي.

أن  االحوال  من  بحال  ميكن  ال  االسالمي  الدين  أن  نجد  االول:  للمبدأ  فبالنسبة 

يتخلف عن واقع املجتمعات البرشية يف أي زمان، ألنه إن تخلف فسيكون مبعزل 

الفرد وربه، يف  اىل مجرد طقوس تنحرص بني  فشيئاً  ليتحول شيئاً  الناس  عن حياة 

حني أن الرسالة الساموية الخامتة جاءت لتؤدي دورها يف كل وقت ومكان.

دراسة حول عالقة 
االنتحار بالدين، 

تظهر أن أعلى نسب 
االنتحار تسجل لدى 

امللحدين وأقّلها 
لدى املسلمني، وهي 
احدى األدلة الحديثة 
على قدرة املنظومة 

االسالمية يف الحد من 
اإلجرام السلوكي لدى 

البشر 

الدراسة للدكتور جوس مانويل 
وأليساندرا فليشمان للعام 2002

رابط التحميل:
https://www.iasp.info/pdf/

papers/Bertolote.pdf

البوذيوناملسيحيونالهندوس امللحدون املسلمون
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وال يصح يف هذا املجال اإلشكال القائل: “بأن احكام الدين ثابتة ال ميكن تغريها 

االسالم  مبادئ  بني  الخلط  ناشئ عن  االشكال  هذا  العرص” ألن  متغريات  ملواكبة 

التي تتعلق بالحقائق الكونية الثابتة وبني نظامه الترشيعي املرن.

أمر  وثباتها هو  قوانينه  الشيخ مرتىض مطهري: )عىل صعيد االسالم: فخلود  يقول 

مفروغ منه بل ومن رضوريات االسالم مع صفة املرونة التي تخص نظامه الترشيعي 

والتي يتحىل بها االسالم ذاتياً بحكم طبيعته الحركة الفاعلة التي هي من خصائص 

نظامه الترشيعي، قد اعتربتا واحدة يف حني انهام منفصلتان متاماً.

تلبية حاجات كل عرص  الفذة عىل  قابليته  الفقه االسالمي يف  اثارت عظمة  ولقد   

فحسب  عرصنا  تخص  ال  املستجدة  املسائل  ان  علام  جمعاء،  البرشية  اعجاب 

والثامن،  السابع  القرن  حتى  االسالم  فجر  بزوغ  منذ  عرص  كل  يف  تظهر  كانت  بل 

حيث كانت الحضارة االسالمية يف توسع مضطرد ويتمخض عن مسائل مستحدثة 

الفقه االسالمي دوره الخطري خاللها محافظا عىل اصالته  وحاجات مستجدة أدى 

خالل  الهادف  االسالمي  التوجه  فقدان  وان  اسالمية،  غري  مبصادر  االستعانة  دون 

القرون االخرية لدى املتصدين يف العامل االسالمي من جهة وانبهار املسلمني بتقدم 

الغرب وتطوره من جهة اخرى قد افضيا اىل التصور املوهوم بأن االسالم ال يصلح 

لعرصنا الجديد هذا.

 وأما عىل صعيد متطلبات العرص: فان املغالطة فيها تكمن يف اعتبار الزمن قادراً عىل 

ان يبيل كل يشء مبا فيها الحقائق الكونية الثابتة، يف حني إن الذي يبىل ويتجدد يف 

الزمن هو املادة والرتكيبات املادية مثل الجامد والنبات والحيوان واالنسان وهذه 

كلها محكومة بالفناء والزوال أما الحقائق الكونية فهي ثابتة ال تتغري())).

الفردية واالجتامعية –  القيم االخالقية  الرتكيز عىل  فيجب  الثاين:  للمبدأ  وبالنسبة 

أو ما يسمى بأحكام الِعرشة- التي اوالها االسالم أمّيا اهتامم، وقدمها يف كثري من 

))) االسالم ومتطلبات العرص- الشيخ مرتىض مطهري- ص )).
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األحيان عىل االحكام العبادية التي شعها للمسلمني))).

االسالمي  املخيال  يف  بقيت  لإلسالم  االخالقية  القيم  أن  له  يؤسف  مام  ولكن 

للعبادات  الشكلية  باملامرسات  الخاصة  الفقهية  األحكام  عن  متأخرة  مرتبة  ضمن 

واملعامالت، يف حني ان احكام العبادات واملعامالت ليست إال وسيلة تهدف إىل 

تحلية الفرد املسلم مبكارم االخالق، وقد روي عن رسول الله)صىل الله عليه وآله( 

املسؤول  األساس  السبب  هو  وهذا  االخالق()))،  مكارم  ألمتم  بعثت  )إمنا  قوله: 

عن غياب روح االسالم عن املجتمعات االسالمية مع إن هذه املجتمعات ما تزال 

تتمسك بأداء الشعائر الدينية املتعارفة، وهذا الحال املؤمل يأيت عىل رأس العوامل 

االساسية التي تدفع الشباب املسلم نحو »االلحاد القيمي« والتشكيك يف املنظومة 

االخالقية التي ينتجها التدين والذي أشنا اليه يف مطلع هذا الفصل.

تجسيد  بعد  الناس  بني  لالسالم  االخالقية  التعاليم  نرش  عىل  الدين  دعاة  تركيز  إن 

هذه التعاليم بشكل صادق عىل سلوكهم سوف يعيد بناء مجتمع متامسك يهيئ بيأة 

يستعيد فيها الشباب املأزوم وعيه ويضع قدمه عىل جذوره الحضارية من جديد.

واالجتامعي  الفردي  املستويني  االخالقية عىل  بالقيم  االهتامم  إن  أخرى:  وبعبارة 

سوف يعيد للجيل املسلم رشده ويجنبه السعي وراء ثقافة االستهالك التي تهدف اىل 

تحقيق عبودية الناس لألشياء، وذلك من أهم الوسائل التي تعني الشباب عىل تخطي 

))) روي عن أنس بن مالك قال: قلت: يا رسول الله أرغيف أتصدق به أحب إليك أم مائة ركعة تطوعا؟ قال : 

»رغيف تتصدق به أحب إىل من مائتي ركعة تطوعا«. قال: ترك لقمة من الحرام أحب إليك أم ألف ركعة تطوعا؟ 

قال: »ترك لقمة من حرام أحب إيل من ألفي ركعة تطوعا«. قال : قلت يا رسول الله: ترك الغيبة أحب إليك أم ألف 

ركعة تطوعا؟ قال : » ترك الغيبة أحب إيل من عرشة آالف ركعة تطوعا« . قال : قلت يا رسول الله : قضاء حاجة 

األرملة أحب إليك أم عرشة آالف ركعة تطوعا ؟ قال : » قضاء حاجة األرملة أحب إيل من ثالثني ألف ركعة 

تطوعا » . قال : قلت : يا رسول الله الجلوس مع العيال أحب إليك أم الجلوس يف املسجد ؟ قال : » الجلوس 

ساعة عند العيال أحب إيل من االعتكاف يف مسجدي هذا » . قال : قلت يا رسول الله : النفقة عىل العيال أحب 

إليك أم النفقة يف سبيل الله ؟ قال : » درهم ينفقه الرجل عىل العيال أحب إيل من ألف دينار يف سبيل الله » . 

قال : قلت : يا رسول الله : بر الوالدين أحب إليك أم عبادة ألف سنة ؟ قال : » يا أنس جاء الحق وزهق الباطل 

، إن الباطل كان زهوقا ، فرب الوالدين أحب إيل من عبادة ألفي ألف سنة » - تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء 

واملرسلني للسمرقندي/ باب النفقة عىل العيال.

))) مجمع البيان ج ): ص ))).
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االزمات، ألن ثقافة االستهالك اذا بقيت هي السائدة يف املجتمع فإنها ستكون أهم 

العوائق التي تشوش أمام األجيال طريق االستقامة والصالح. 

ومبوازاة ذلك، يجب عىل دعاة الدين أن يكشفوا أمام الشباب املسلم الوجه القبيح 

يعيشها  التي  األزمات  عىل  والرتكيز  االستهالك،  لثقافة  املنقاد  الغريب  للمجتمع 

املجتمع الغريب بسبب تجذر العوملة يف نسيجه.

العلوم  الدين من االطالع عىل  وألداء املهام الدعوية بشكل الصحيح، البد لدعاة 

الرتبوية عىل املستوى  بأهداف االسالم  لها عالقة شديدة  التي  الحديثة  األكادميية 

الفردي واالجتامعي، وبالذات علم النفس وعلم االجتامع، ذلك أن الشباب املسلم 

هذا  من  االستفادة  املهم  ومن  أبحاثه،  ونتائج  األكادميي  باملنهج  كثريا  يتأثر  اليوم 

املنهج ونتائجه لبيان عظمة حضارة االسالم يف قدرتها عىل بناء مجتمع مثايل يف 

كل زمان ويف أي مكان.

معيّنٍة  بفكرٍة  إنساناً  نُقنع  أن  نريد  عندما  )انَّنا  ظله(:  السيستاين)دام  املرجع  يقول 

معه  ويتفاعل  يستخدمه  الذي  األسلوب  معه  نستخدم  أن  األفضل إلقناعه  فالطريق 

يف إثبات أفكاره األخرى ويف إثبات الحقائق األخرى ال أن نستخدم معه األسلوب 

إثبات  مجال  يف  لديه  املعهود  األسلوب  بل  اإلثبات،  مجال  يف  عندنا  املتعارف 

وشح  حقائقه  وبيان  للدين  املبلغون  يحتاج  ذلك  فألجل  واألفكار،  الحقائق 

معتقداته من خالل املعاهد واملدارس واملنابر واملساجد أن يستخدموا األسلوب 

إثبات  يف  الجامعيّة  دراسته  يف  الشاب  لدى  معهوٌد  هو  الذي  الحديث  العلمّي 

الحقائق واألفكار األخرى، فإنَّ النفوذ إليه من خالل هذا األسلوب، ومن خالل هذا 

املنهج الذي يعتقد بصوابيته ونجاحه يف إثبات الواقع طريٌق ناجٌح ومؤثٌِّر وفّعاٌل يف 

املبلغني  لدى  ُمتَّبعاً  كان  الذي  األسلوب  الرتكيز عىل  وأّما  الدينيّة،  الحقائق  إثبات 

يف العقود املاضية يف إقناع األجيال الجديدة باملعتقدات الدينيّة فهو طريٌق قليل 

الجدوى يف كثريٍ من الحاالت، قال تعاىل: )ادُْع إِىَل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعظَِة 
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الَْحَسَنِة َو َجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه َو ُهَو أَْعلَُم 

ِبالُْمْهتَِديَن())).   

الجدير ذكره أن العمل الدعوي ال يتم يف هذا العرص إال من خالل االعالم ووسائله 

الحديثة، برشط أن يكون العمل االعالمي مبنيا عىل أسس مهنية، ألن االعالم “مهنة” 

ولن  االعالمي،  الجهد  من  الهدف  لتحقيق  مراعاتها  من  بد  واصول وال  قواعد  لها 

مساحة  املتخصصة  االعالمية  الكوادر  لدى  كان  اذا  إال  مهنياً  إعالما  لدينا  يكون 

كافية النتاج رسائل اعالمية مؤثرة ال تحّجمها رغبات الجهات املمّولة، وإىل ذلك 

أشار الدكتور )لطيف القصاب())) قائال: )مام ال يخفى عىل املشتغلني يف الحقل 

االعالمي أن القناة إذا ما أرادت تحقيق نسب مقبولة من النجاح أن تعمل ولو ظاهريا 

من  وذلك   ... التحريري  الخط  عن  التمويل  جهات  وسياسات  رغبات  عزل  عىل 

يف  والسطحية  املباشة  عن  واالبتعاد  واملوضوعية  التوازن  اليات  اعتامد  خالل 

التعامل مع املتلقي())).

وختاماً ال بد للمهتمني بشأن الشباب أن يضعوا نصب اعينهم أهمية تحسني الوضع 

االقتصادي أحد  الوضع  أن تحسني  لنا  يتبني  تقدم  الشباب، فمام  االقتصادي لدى 

للشباب  العمل  فرص  ايجاد  فان  لذا  لهم،  الثقايف  الوضع  عليها  يقوم  التي  الركائز 

يف املجتمع االسالمي يجب ان يكون من أولويات املؤسسات الخريية والثقافية 

والدينية لتعويض التقصري الحكومي يف هذا املضامر، وأن يكون ذلك يف رؤيتها 

جزء ال يتجزأ من نشاطها االرشادي املوّجه للشباب املسلم.

الخباز- موقع  السيد منري  الشباب عن دينهم«(-  السيستاين حول ظاهرة »تراجع  السيد  به  ))) )هذا ما تحدث 

االمئة االثنا عرش- نرش بتاريخ 9)/)/8)0).

))) باحث اكادميي ومسؤول دار اللغة العربية يف إعالم العتبة الحسينية املقدسة.

بتاريخ  نرش  واالعالم-  للثقافة  النور  مؤسسة  القصاب-  لطيف  د.  الناجح-  واإلعالم  الدينية  الفضائيات   (((

.(008/6/((
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