
 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢٠١

 ومواجهتها يف ضوء السرية النبوية حتد�ت العوملة للّشباب
Youth and way out to encounter the challenges of 

globalization in the light of Seerat-un-Nabi 

 *عبد احلميد عبد القادر خروبالدكتور 

ABSTRACT 

Challenges are part of the ways of life, and the Islamic world is 
suffering of the rupture and differentiates internal conflicts, and the chaos 
of thought  and delayed civilization.  

The most prominent of these challenges, which the Islamic world is 
facing, is the phenomenon of globalization. Which included the three 
worlds, and sought to dominate them, and melt the people’s properties and 
this is what precipitated the emergence of numerous drawbacks, and the 
researcher specially mentioned, negative aspects of identity, ethics and the 
environment. Young people who are the hope and asset of this nation are 
able to turn dreams into realities, and hopes to practical projects, and 
ambitions to the visible achievements. They are worthwhile, and the most 
capable and powerful to meet these challenges. If they grasp the necessary 
requirements that qualify and stables them to face it and take advantage of 
its goodness, and avoid disadvantage. But if they stationed, and failed to do 
their duty, they offered loss and destruction to themselves and nation. 

Curriculum should be prepared in accordance with the system of 
Islamic values, which are the individual configuration integrated, in belief, 
thought, and behavior, and attention to the development of the curriculum, 
and make it combines tradition and modernity, and the distinction between 
fixed and variable, and have superior mental abilities. 

All these issues are addressed in this research the negative impact of 
globalization on the environment, ethics and then showed the importance 
of taking care of the human development of young people, through various 
training programs that earn young people skills, science, and sophisticated 
learning methodical thinking, proper planning, and positive participation in 
society, and carry responsibility, and foster in them the ability to dialogue 
and to develop in them the spirit of creativity and scientific research and 
rational dealing with crises, and tribulations, and the ability to solve 
problems and meet the challenges of globalization. 
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)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٠٢ 

  مقّدمة

الّشباب ظاهرة �رزة يف كّل ا�تمعات اإلنسانية، وهم فئة عمرية، تتمّيز بعدد من اخلصال البيولوجية، 

الّشباب أخصب مراحل عمر اإلنسان وأمجلها، فهي مرحلة القّوة، والقدرات الّنفسية واالجتماعية، ومرحلة 

والّنشاط، واإلجناز والعطاء واإلنتاج، والتغيري، والّشباب هم الثّروة احلقيقية لألّمة، وذخرها، وطاقتها، وأملها، 

وإذا أرد� أن ومصدر عزّها، ورصيد مجيع مؤّسسا�ا احلكومية، واحلزبية، واخلريية، ومنظّمات ا�تمع املدين، 

نعرف مستقبل أي جمتمع، فلننظر إىل شبابه، فصالح الّشباب، صالح لألّمة يف حاضرها ومستقبلها، و"هم 

الّساق اجلديد يف بناء األّمة، والّدم ا�ّدد حليا�ا واالمتداد الطبيعي لتارخيها، وهم احللقات احملّققة ملعىن اخللود 

  .)١(ىت إذا فاته يف نفسه التمسه يف نسله"الذي ينشده كل حّي عاقل ويتمنّاه، ح

ويف سطور هذا البحث حماولة لتوضيح مفهوم الشباب وأمهيته، ورصد أخطر التحد�ت اليت 

تواجهه، وتعرقل عملية تربيته وتعليمه، وتبعده عن حتقيق أهدافه السامية، وقد جعلت احلديث عن هذا 

، والتوصيات املهّمة، وقد فيها أهّم نتائج البحثاملوضوع يف مقدمة، ومخسة مباحث، وخامتة ذكرت 

  البحث مقدمة ومخسة مباحث وخامتة، واملباحث هي: تضّمن

  املبحث األّول: أمهية الّشباب.

  املبحث الثاين: حتّدي العولة للهوية

  املبحث الثالث: حتّدي العوملة لألخالق

  املبحث الرابع: حتّدي العوملة للبيئة

  ّشباب يف مواجهة حتد�ت العوملة.املبحث اخلامس: دور ال

  

  املبحث األّول: أمهّية الشباب

لقد اهتّم اإلسالم �لّشباب اهتمامًا �لغاً، وحرص كّل احلرص على تنشئته تنشئة إميانية، 

وتوجيهه إىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة، وقد ذكر هللا عّز وجّل يف القرآن الكرمي، مناذج من الّشباب 

ئهم لدينهم، احلريصني على العلم الّنافع، والعمل الّصاحل، كيف سعوا بعزم ونشاط وحكمة، املعتزّين بوال

لتغيري الواقع املرير الذي أفرغت فيه األد�ن من حمتواها احلقيقي، واختلطت فيه احلقائق �خلرافات 

قال تعاىل عن الّنيب واألساطري، وتنّوعت فيه اآلهلة اليت الحتصى، حىت صار اقتناء الوثن روح التديّن، ف

ْعَنا فـًَىت يَْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه إِبـْرَاِهيُم﴾âإبراهيم  َيٌة )٢(: ﴿قَاُلوا مسَِ ، وقال عن أصحاب الكهف:﴿ِإنـَُّهْم ِفتـْ

                                                           

طالب، آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة اإلبراهيمي، الدكتور أمحد    (١)

 ٤/٢٦٧م، ١٩٩٧األوىل:

 ٦٠سورة األنبياء، اآلية:    (٢)



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢٠٣

السََّماَواِت َواْألَْرِض َلْن نَْدُعَو ِمْن آَمُنوا بَِرِ�ِّْم َوزِْدَ�ُهْم ُهًدى َوَربَْطَنا َعَلى قـُُلوِ�ِْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا َربـَُّنا َربُّ 

:﴿َفَما آَمَن ِلُموَسى إّال ُذرِّيٌَّة ِمْن â، وقال سبحانه عن قوم موسى )١(ُدونِِه ِإَهلًا َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا﴾

، )٢(اٍل ِيف اْألَْرِض َوإِنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفَني﴾قـَْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَملَِئِهْم أَْن يـَْفِتنَـُهْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلعَ 

  .)٣(والذرية: هم الّشباب"

عناية كبرية �لّشباب، وال غرو يف ذلك، ألّن جّل الذين آمنوا به، واتّبعوه،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوىل الّرسول 

يهم على يربّ  ملسو هيلع هللا ىلص وأيّدوه، و�صروه وضّحوا �نفسهم يف سبيل هللا تعاىل، هم من الّشباب، وكان الّنيب

العقيدة الّصحيحة، ويعّلمهم ما ينفعهم ويرشدهم إىل مافيه صالحهم، وصالح أمتهم، وهذا ابن عّمه 

َ� ُغَالُم! ِإّينِ أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت، «يوما فقال  ملسو هيلع هللا ىلص، قال : كنت خلفت رسول هللا Ëعبد هللا بن عبّاس 

، َواْعَلْم اْحَفِظ ا�ََّ َحيَْفْظَك، اْحَفِظ ا�ََّ جتَِْدُه جتَُ  اَهَك، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل ا�ََّ، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن ِ��َِّ

َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا�َُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى  َأنَّ األُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن يـَنـَْفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ

ُ َعَلْيَك، رُِفَعِت األَْقَالُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ َأْن َيضُ    . )٤(»رُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا�َّ

يستشري الّشباب، ويقّدرهم، وحيرتمهم، ويعرف هلم مكانتهم، فعن سهل بن سعد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان

، وعن ميينه غالم، وعن يساره األشياخ، أيت بشراب فشرب منه ملسو هيلع هللا ىلصالساعدي رضي هللا عنه أن رسول هللا

، فقال الغالم وهللا �رسول هللا ال أوثر بنصييب منك أحدا، »أََ�َْذُن ِيل أَْن أُْعِطَي َهُؤَالِء؟«فقال للغالم 

  .)٦(يف يده ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا )٥(قال فتله

َعةٌ  «القيامة، فقال: الّشباب النّاشئ على طاعة هللا تعاىل، �ملقام الّرفيع يوم  ملسو هيلع هللا ىلصوبّشر الّنيبّ  َسبـْ

... ِه يـَْوَم ال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ بِعَباَدِة ا�َِّ
ُ ِيف ِظلِّ   .)٧(»يُِظلُُّهُم ا�َّ

                                                           

 ١٤- ١٣سورة الكهف، اآلية:   (١)

 ٨٣سورة يونس، اآلية:   (٢)

بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي    (٣)

 ٤/٢٨٧م، ١٩٩٩والتوزيع، الطبعة الثانية:

رقم ، ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا ، السننأبو عيسى، حمّمد بن عيسىالرتمذي،    (٤)

ذا ه :، قال٤/٦٦٧: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، قيقحت، ٢٥١٦احلديث: 

 .قال الشيخ األلباين : صحيحو حديث حسن صحيح، 

: د.عبداملعطي أمني قلعجي، دار قيقالفرج عبدالرمحن بن علي، غريب احلديث، حت ، أبو"وضعه يف يده" فتله:   (٥)

  ١/١١١م، ١٩٨٥، الطبعة األوىل:الكتب العلمية، بريوت

كتاب املظامل، �ب إذا أذن له وأحله ومل يبني كم  اجلامع الّصحيح، ،أبو عبدهللا ،حمّمد بن إمساعيلالبخاري،    (٦)

، الطبعة الثالثة: : د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوتقيقحت، ٢٣١٩ احلديث: رقم هو،

  م١٩٨٧

  ٦٨٠٦ رقم احلديث: كتاب احملاربني من أهل الكفر والرّدة، �ب فضل من ترك الفواحش،  صحيح البخاري،   (٧)
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 ٢٠٤ 

كان يشفق عليهم، ويقّدم هلم التوجيهات الالزمة لضبط محاسهم واندفاعهم، فقد  ملسو هيلع هللا ىلصكما أنّه 

يضبط محاسه، وال يشّق على نفسه، ملا بلغه أنّه أبدى مبالغة شديدة يف  أمر عبد هللا بن عمرو أن

َفُصْم َوأَْفِطْر، َوُقْم َوَمنْ، فَِإنَّ لَِعْيِنَك : « ملسو هيلع هللا ىلص العبادة، حىت أنّه كان يصوم واليفطر ويصّلي �للّيل، فقال له

  .)١(»َعَلْيَك َحظ�ا، َوِإنَّ لِنَـْفِسَك َوأَْهِلَك َعَلْيَك َحظ�ا

وحّذر الرهط الثالث من احلماس الّشديد الذي ال ينضبط �لّشرع، وال يتناسب مع سّنهم، ملا 

يسألون  ملسو هيلع هللا ىلصقال:جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج الّنيب Ïفيه من املشّقة، والغلّو فعن أنس بن مالك 

غفر له ما تقّدم من  ؟ قد ملسو هيلع هللا ىلصفلّما أخربوا كأ�ّم تقاّلوها، فقالوا: وأين حنن من الّنيب،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة الّنيب

ذنبه وما �ّخر، قال أحدهم: أّما أ� فإّين أصّلي الّليل أبداً، وقال آخر: أ� أصوم الّدهر وال أفطر، وقال 

أَنـُْتُم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما «فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصآخر: أ� أعتزل الّنساء فال أتزوّج أبداً، فجاء إليهم رسول هللا

ْن َرِغَب َعْن  َألَْخَشاُكْم �َِِّ َوأَتـَْقاُكْم َلُه، َلِكينِّ َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد، َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء، َفمَ َوا�َِّ ِإّينِ 

  .)٢(»ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ 

عن  يوما فتية آمنوا بر�م ليعّلمهم أمور دينهم، فمكثوا عنده ليايل، فلّما سأهلم ملسو هيلع هللا ىلصولقد جاءه

أهاليهم أخذته الرّأفة �م وأشفق عليهم، رغم قصر مّدة فراقهم، فأمرهم �لعودة لد�رهم، وتعليم أهاليهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصأتينا الّنيب :عن أيب سليمان مالك بن احلويرث قالالقدر الذي تعّلموه منه، روى البخاري بسنده 

لنا وسألنا عّمن تركنا يف أهلنا فأخرب�ه وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة فظّن أّ� اشتقنا أه

اْرِجُعوا ِإَىل أَْهِليُكْم، فـََعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم، َوَصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِين ُأَصلِّي، َوِإَذا «وكان رفيقًا رحيماً، فقال: 

  .)٣(»مْ َحَضَرِت الصََّالُة، فـَْليُـَؤذِّْن َلُكْم َأَحدُُكْم، ُمثَّ لِيَـُؤمَُّكْم َأْكبَـرُكُ 

(شّب) الشني والباء أصٌل واحد يدلُّ على َمنَاء الشيء، وقّوته يف حرارٍة تعرتيه،  باب لغة:والش

من ذلك َشبَـْبُت الّناَر َأُشبُّها َشبًّا وُشُبو�ً، وهو مصدر ُشبَّت، وكذلك َشبَـْبُت احلرب، إذا أوقدَ�ا. 

لغالُم َشِبيباً وَشبا�ً، وَأَشبَّ فاألصل هذا، مث اشتقَّ منه الشَّباب، الذي هو خالف الشَّْيب، يقال: َشبَّ ا

هللا قـَْرنَُه، والشََّباب أيضاً: مجع شاّب، وذلك هو النَّماء والز�دُة بقّوة جسِمه وحرارته"
)٤( .  

الّشباب مرحلة من مراحل عمر اإلنسان، تبدأ من البلوغ، وتنتهي عند الثالثني سنة،  اصطالحا:

                                                           

  ١٩٧٧احلديث:  كتاب الّصوم، �ب حق األهل يف الّصوم، رقم  صحيح البخاري،   (١)

  ٥٠٦٣ احلديث: كتاب الّنكاح، �ب الرتغيب يف الّنكاح، رقمنفس املصدر السابق ،    (٢)

  ٦٠٠٨ احلديث: كتاب األدب، �ب رمحة الّناس والبهائم، رقمنفس املصدر السابق ،     (٣)

: عبد الّسالم حمّمد هارون، دار قيقأبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، حت ،أمحد بن فارس بن زكر�ابن فارس،    (٤)

  ٣/١٧٧م، ١٩٧٩الفكر، 



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢٠٥

  )١(ا هو من بلغ ومل جياوز ثالثني سنة"قال اإلمام الّنووي: " الّشاب عند أصحابن

(حد) احلاء والدال أصالن: األّول املنع، والثاين طََرف الشيء، فاحلّد: احلاجز بـَْنيَ  التحّدي لغة:

حادَّة املخالفة ومنُع ما جيب عليك")٢(الشَّيئني"
ُ
  .)٣(.وامل

ت عليه، ومتنعه من الّصعو�ت والعوائق اليت تواجه اإلنسان، لتصرفه عّما هو �ب اصطالحا:

  حتقيق مشاريعه وفق مراداته.

عومل النِّظاَم جعله عاملي�ا يشمل مجيع ، عوَمل يعومل، عوملًة، فهو معوِمل، واملفعول معوملَ  العوملة لغة:

  .)٤("مفرد، مصدر عوملعوملة: بلدان العامل، و

لع والتِّكنولوجيا واألفكار "حرِّيَّة انتقال املعلومات وتدفُّق رءوس األموال العوملة اصطالحا: والّسِ

واملنتجات اإلعالمّية والثَّقافّية والبشر أنفسهم بني مجيع ا�تمعات اإلنسانّية حيث جتري احلياة يف العامل  

كمكان واحد أو قرية واحدة صغرية "ترفع الشركات العمالقة شعار العوملة لتستطيع التَّوّغل داخل مجيع 

  .)٥(الّدول بال قيد"

فها حممد عابد اجلابري بقوله: هي "العمل على تعميم منط حضاري خيص بلدًا بعينه هو ويعرّ 

  .)٦(الوال�ت املتحدة األمريكية �لذات، على بلدان العامل أمجع"

والعوملة هي: "منظومة من املبادئ السياسية واالقتصادية، ومن املفاهيم االجتماعية والثقافية، 

علوماتية، ومن أمناط الّسلوك ومناهج احلياة، يراد �ا إكراه العامل كلِّه على ومن األنظمة اإلعالمية وامل

  .)٧(االندماج فيها، وتبّنيها، والعمل �ا والعيش يف إطارها"

وبناء على ما تقدم، فيمكن تعريف العوملة �ّ�ا التواصل املفتوح بني دول العامل يف مجيع 

  وتعميم منط حضاري واحد على العامل.، ا�االت، بال رقابة وال قيود وال حدود

                                                           

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب، ، أبو زكر�، حيىي بن شرف بن مريالنووي،    (١)

  ٩/١٧٣هـ، ١٣٩٢، الطبعة الثانية:بريوت

  ٢/٣فارس، معجم مقاييس اللغة،  ابن   (٢)

 ٣/١٤٠ الطبعة األوىل، حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت،ابن منظور،    (٣)

  ١/١٥٧٨م، ٢٠٠٨ ، الطبعة األوىل:أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة   (٤)

  ١/١٥٧٩، نفس املرجع السابق   (٥)

م، ١٩٩٨، حممد عابد، العوملة واهلوية الثقافية، عشر أطروحات، دار املستقبل العريب، بريوت ي،اجلابر    (٦)

 ١٣٧ص:، ٢٢٨:العدد

حمسن عبد احلميد، العوملة من منظور إسالمي، صفحة اإلسالم وقضا� العصر، موقع شبكة اإلسالم على    (٧)

  م، ٢٢/٠٧/٢٠٠١، �ريخ اإلضافة: الطريق

  )https://archive.islamonline.net/?p=10327( الرابط:



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٠٦ 

  املبحث الثاين : حتّدي العولة للهوية

اهتّم الباحثون منذ منتصف القرن املاضي، بظاهرة العوملة وهي يف مهدها، وتباينت مواقف 

ا�تمعات منها، وخاّصة يف القرن احلايل، الذي جتّلت فيه �ثريا�ا الكبرية على اهلوية، حيث اعترب�ا 

ا�تمعات نوعا من الغزو الثقايف، بعد أن �ّكد لديها أّ�ا تقوم مبحو خصوصيات هويتها، بعض 

والتمكني هليمنة القيم واملبادئ والثقافة الغربية، ويف الطرف املقابل هلذا املوقف، رّحبت بعض 

ذ بيد ا�تمع حنو ا�تمعات �لعوملة، ورأت فيها أمرا إجيابيا، يتجاوز العادات والتقاليد البالية، و�خ

  التقّدم والتطّور.

واحلقيقة أّن العوملة ليست خريًا خالصاً، وال شرًّا حمضاً، وحماربة العوملة، واالنغالق على الذات، 

ليست �لوسائل ا�دية اليت حنّقق �ا حصانتنا، وتقّدمنا، بل ينبغي أن جنيد التعامل معها، من خالل 

نع الغرب من اهليمنة األحادية يف العامل، وصرفه عن تغيري اخلصوصيات فهمها، واملنافسة يف الر�دة، مل

الثقافية للمجتمعات اإلنسانية، واإلحالة بينه وبني إشاعة قيمه وثقافته، اليت يسعى لفرضها عرب القنوات 

ضع ملراقبة الفضائية،، وشبكة االنرتنت، واألجهزة التكنلوجية املتضّمنة للربامج املرّوجة لفكره، واليت ال خت

  الدولة، وال تقف أمامها احلدود اجلغرافية.

وقد بدت �ثريات العوملة على اهلوية واضحة، وخاصة على الّشباب، الذي انتقل من العامل 

الواقعي الذي يشعر فيه �ليأس واإلحباط، إىل العامل اخليايل الذي صنعته له العوملة، وأغرته به، وزيّنت له 

أنّه سوف حيقق له هذا العامل أحالمه اليت يتطلع إليها، فإذا �ذه العوملة تغّرب ذاته، احلياة فيه، ظنا منه 

ومتّيع شخصيته، وتزّهده يف ثقافته، وتسلبه هويّته وجتعله متشبّثا بنمط احلياة الغربية! يف فكره، وأخالقه، 

�لوضع احلايل، شكل  وأذواقه!، قال وزير العدل الفرنسي جاك كوبون: "إّن شبكة املعلومات الدولية

جديد من أشكال االستعمار، وإذا مل نتحّرك فأسلوب حياتنا يف خطر، وهناك إمجاع فرنسي على اختاذ  

  .)١(كل اإلجراءات الكفيلة حلماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثري األمريكي"
رض، �إلميان والعمل الّصاحل، إّ�ا حتّد�ت صعبة، تقف يف طريق الّشباب لتثّبطه عن عمارة األ

وهذه التحّد�ت لقيت ردود أفعال قوية من علماء ومفكري األّمة اإلسالمية، واستثارت مهم طاقا�ا، 

وأيقظت فيها أجهزة احلماية، واإلنذار اليت وقفت يف مواجهة سلبيات العوملة على اهلوية، واألخالق، 

يت هي سّنة من سنن احلياة، حيث أّ�ا حتفظ العامل من اهليمنة والبيئة، وحتّققت مبوجبها ثنائية التدافع ال

األحادية، اليت يدفعها الغرور، إىل التسّلط، والتجّرب، والطغيان، والفساد يف األرض، و�لتدافع يتّم متييز 

احلّق من الباطل، واخلري من الّشر، واحلقائق من األوهام، والصدق من الكذب، واهلدى من الّضالل، 
                                                           

م، ٩٩٩، الطبعة األوىل:دار املكتيب، دمشق، العولـمة أمام عاملية الشريعة اإلسالميةاحلاجي، حممد عمر،    (١)

  ٥١ص:



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢٠٧

َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم ﴿لمات من الّنور، وجيعل الّناس على بصرية من أمرهم، قال هللا تعاىل:والظّ 

  .)١(﴾بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرضُ 

  ومن أهّم حتد�ت العوملة للهوية، سلبيا�ا املتعّددة املتمثلة فيما يلي:

  الغربيةات واألفكار األيدلوجية إشاعة املعتقد - ١

لقد استغّل الغرب العوملة، يف نشر معتقداته، والتشويش على العقيدة اإلسالمية، �حياء تراث 

الفرق الضالة، ومتجيد التصّوف الفلسفي، ونشر الّشبهات حول القرآن الكرمي، والسّنة املطّهرة، والّسرية 

وتفريغ املناهج التعليمية من القيم  الّنبوية، وتشويه األعراف والتقاليد الّسائدة يف العامل اإلسالمي،

اإلسالمية، وتعميم الفكر العلماين، ويريد منّا تغيري قناعاتنا، واالستسالم له، وتبّين نظرته لإلنسان، 

واحلياة، والكون، مستخدما يف ذلك أساليب خمتلفة منها: الّدعوة إىل احلوار والتقارب بني األد�ن، 

قايف، وإصدار القوانني واملواثيق الدولية اليت تعترب اخلطاب الديين خطاب واحلضارات، واحرتام التنوّع الث

فتنة ومصدرا لإلرهاب، ورفع شعار حقوق اإلنسان، الذي ّمت مبوجبه سّن قوانني تبيح خمالفة فطرة 

اإلنسان ومجيع األد�ن الّسماوية، وحشد اخلطا�ت والربامج الفكرية اليت تقّدم انطباعات سيئة عن 

ات الشخصية اإلسالمية حيث تعترب الّشباب امللتزم متعّصبا ومتخّلفا، وتنّوه �لشباب املتغّرب، وتعّده ممّيز 

معتدال، ووسطيّا متحّضرا، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك، فشّجعت على الرّدة، حتت مسّمى احلريّة 

حبفاوة كبرية، وأقام هلم الّشخصية، ودعت ا�اهرين �ا إىل اهلجرة إىل الغرب، الذي آواهم واستقبلهم 

الّندوات، واملؤمترات الّصحفية، وعرضها يف مجيع وسائل التكنلوجيا احلديثة يف البّث والّنشر، وقّدمهم 

  فيها �سم أبطال احلريّة، والّدفاع عن حقوق اإلنسان!.

  االستخفاف بقيم اإلسالم - ٢

سعت العوملة بكل الطرق، لتذويب إرادة األّمة الّصامدة يف وجهها، ودّك حصو�ا املنيعة، 

جبيوشها اجلرارة، من األفكار واآلراء اليت تشّوه حقائق اإلسالم، وتستخّف بتعاليمه، وتشّكك يف 

بوتقة القيم  عقيدته، وتصف أحكامه وتشريعاته، �لوحشّية والتخّلف، والّرجعية، وحتاول صياغة فكر� يف

  الغربية، والنيابة عنّا يف التفكري لنا، ورسم خريطة مستقبلنا 

إّن السيول اجلارفة من الزيوف واألكاذيب اليت ال تتوّقف عن ا�ام اإلسالم �لباطل، رمست له 

صورة مغايرة عن حقيقته يف األذهان، لزرع الشّك يف نفوس أتباعه، وصرف النّاس عنه، وبناء حواجز 

اإلنسان الغريب من التأثر به، وهذا يعين أّن الّشعارات املرفوعة اليت تنادي �حرتام التنوّع الثقايف، حتمي 

  وخصوصيات الّشعوب، إّمنا هي شعارات لالستهالك والتلهية.

                                                           

  ٢٥١:، اآليةالبقرةسورة    (١)



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢٠٨ 

  نشر ثقافة االستهالك - ٣

، وهذه أصبح العامل اإلسالمي يف ظّل العوملة، سوقا استهالكية ملا ينتجه الغرب من سلع وأفكار

الظاهرة الّسلبية، أثّرت بشكل مباشر على األفكار، واملشاعر، والّسلوك، فاجته ا�تمع حنو التكديس 

لكّل شيئ، وتسابق النّاس يف االستهالك وأصبح التمّلك لغري حاجة، نزعة اجتماعية، يتباهى �ا النّاس، 

الستهالك منهجا تربو� يف حياتنا، يرّىب وتسهم يف تقييم الفرد، وتعزيز مكانته االجتماعية وغدت ثقافة ا

عليه األطفال من خالل االستجابة لرغبا�م أو صرفهم عن املنتوجات احمللّية، واقتناء املنتوجات الغربية، 

يف األدوات املدرسية، واملالبس، واأللعاب الرتفيهية، مع اإلسراف يف استهالك البضائع من غري حاجة 

هور، ومواكبة املوضة، واستخدمت وسائل اإلعالم، أساليبها املتنّوعة، يف ضرورية، بل فقط من أجل الظّ 

الرتويج هلا، والّدعاية إليها، لرتسيخ ثقافة االستهالك، وجعل شعوبنا، زبو� مدمنا ملا تنتجه أمريكا اليت 

  تسعى لتعميم قيمها، من خالل":

  قرية املواصالت األمريكية . - ١

  وحدة الّسوق األمريكية. - ٢

  حضارة االستهالك األمريكي . - ٣

  وحدة الّنمط املعيشي. - ٤

  . )١(الدميقراطية األمريكية" - ٥

وهذه األهداف اليت خّططت هلا أمريكا، بيّنها العامل األمريكي �عوم تشومسكي بقوله: "إّن 

على األطراف،  العوملة الثقافية ليست سوى نقلة نوعية يف �ريخ اإلعالم، تعّزز سيطرة املركز األمريكي

  .)٢(أي على العامل كّله"

وأّكد الرّئيس األمريكي بيل كلينتون على أّن بالده تسعى بكّل جّد لتحويل العامل إىل صور�ا، 

فقال:"إّن أمريكا تؤمن �ّن قيمها صاحلة لكّل اجلنس البشري، وإنّنا نستشعر أّن علينا التزامًا مقّدساً 

  .)٣(لتحويل العامل إىل صورتنا"

وهذا اإلصرار على عوملة الثقافة، شعرت بعض الّدول الغربية خبطورته عليها، فقاومته بشّدة، 

ففي اجتماع اليونسكو �ملكسيك، وّجه وزير الثقافة الفرنسي انتقادا الذعا، للعولة الثقافية، فقال:" إّين 

إىل الّثورة على الطغيان، هي أستغرب أن تكون الّدول اليت عّلمت الّشعوب قدراً كبرياً من احلرية، ودعت 

...إّن هذا شكل من أشكال اإلمرب�لية املالية مشولية وحيدة على العامل أمجع اليت حتاول أن تفرض ثقافة

                                                           

  ١١٨ص:، ١٤٢٠، رمضان ١٤٥ :البيان، العدد، جملة العوملة بني منظورينحممد أخمزون، الدكتور،    (١)

  ١٢٥ص:املرجع السابق،    (٢)

  ١١٨ص:املرجع السابق،    (٣)



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢٠٩

  .)١(والفكرية، ال حيتّل األراضي، ولكن تصادر الّضمائر، ومناهج التفكري، واختالف أمناط العيش"

 نفوسنا، وأسدل التقاعس ستاره على مشاعر�، ونتيجة هلذه الظّاهرة، مخدت روح املبادرة يف

وتغلغل العجز عن اإلنتاج إىل تفكري�، وثّبطنا الّشعور �حملال، عن املنافسة يف الّر�دة، فاستسلمنا للواقع 

الذي جّسد بكّل وضوح، معادلة الّضعيف املستهلك، واملكّرس ألسباب عجزه، أمام القوّي املنتج املصّر 

يق تقّدمه، وهيمنته على العامل، وبذلك تكون ثقافة االستهالك سالح ذو حّدين، فهي على املضي يف طر 

يف العامل الغريب من عوامل القّوة، واالزدهار والتقّدم، ألّ�ا تسهم يف دفعه لز�دة اإلنتاج، وتطويره، بينما 

  توجات غريه.هي يف العامل الثالث، من عوامل الّضعف والتأخري، ألّ�ا تزيد من استهالكه ملن

إّن هذه األساليب املاكرة اليت استخدمتها العوملة إلدماج شعوب العامل يف منظومتها، ضّللت 

الّشباب، وأوقعت �م يف شراكها، ونفخت فيهم روح االستسالم، والتّبعية وحبّبت إليهم االعتزاز �لقيم 

راعات داخلية يف جمتمعهم الغربية، وجرّأ�م على االستخفاف مبميزات هويتهم، ودفعتهم خلوض ص

  وزيّنت هلم االحنراف، فأضحوا من الّضائعني!. 

ورغم كّل حماوالت العوملة لطمس اهلوية الثقافية للّشعوب، وتعميم منوذج واحد للثقافة، فستبقى 

التعددية الثقافية صامدة يف وجه العوملة، يقول حمّمد عابد اجلابري:" ليست هناك ثقافة عاملية واحدة، 

س من احملتمل أن توجد يف يوم من األ�م، وإمنا وجدت، وتوجد، وستوجد ثقافات متعّددة متنّوعة، ولي

تعمل كّل منها بصورة تلقائية، أو بتدّخل إرادي من أهلها، على احلفاظ على كيا�ا ومقّوما�ا 

  .)٢(نتشار والتوّسع "اخلاّصة...من هذه الثقافات ما مييل إىل االنغالق واالنكماش، ومنها ما يسعى إىل اال

  املبحث الثالث:  حتّدي العوملة لألخالق
إّن األخالق هلا أمهّية كبرية يف متاسك النسيج االجتماعي، وحفظه من التالشي والتفّكك، وتزويد 

الفرد بطاقة كبرية لالستمرار يف الّنشاط والعطاء واإلنتاج، فتتشّكل من روافد أخالقيات ا�تمع، قّوة هلا 

"ومن هنا ندرك سر القيمة اليت خّص �ا  كبرية، ووزن ثقيل يف صنع احلضارات، يقول مالك بن نيب:قيمة  

الفضائل اخللقية �عتبارها قّوة جوهرية يف تكوين احلضارات. ولكن أوضاع القيم  ملسو هيلع هللا ىلص(عامل االجتماع) حمّمد 

ا�ار البناء  نقالبتنقلب يف عصور االحنطاط لتبدو األمور ذات خطر كبري، فإذا ما حدث هذا اال

االجتماعي، إذ هو ال يقوى على البقاء مبقّومات الفّن والعلم والعقل فحسب، ألّن الّروح، والّروح وحده، 

  .)٣(هو الذي يتيح لإلنسانية أن تنهض وتتقّدم، فحيثما فقد الّروح سقطت احلضارة واحنّطت"

                                                           

  ٥٠ص:البيان، ، جملة العوملة بني منظورين   (١)

  ١ص: ،٦العدد: م،١٩٩٨الر�ط،  ونقد، فكر جملة أطروحات، عشر الثقافية، واهلوية العوملة عابد، حممد اجلابري،   (٢)

دار الفكر، دمشق، ، لبنان- اخلضر بن نيب، وجهة العامل اإلسالمي، دار الفكر، بريوتمالك بن احلاج عمر بن    (٣)

  ٣١-٣٠ص:م، ١٩٨٦، الطبعة األوىل:سورية



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢١٠ 

لقد كانت األخالق هيئة راسخة يف نفس اإلنسان، فتحّولت يف ظّل العوملة إىل أخالق جتارية، ال 

يتحّلى �ا اإلنسان إال عند احلاجة، مثّ ينزعها كما ينزع لباسه، فهو يبتسم لز�ئنه، ليس رغبة يف الثّواب من 

  مع النّاس، حّىت ال تتأثّر جتارته. عند هللا تعاىل، بل لريبح أكثر من عمالئه، ويتعامل بلباقة واحرتام 

لقد أمهلت العوملة منظومة القيم االجتماعية اليت تدعو إىل تعاطف النّاس فيما بينهم، ومساعدة 

اآلخرين، واالهتمام مبصاحلهم، وشّجعت على نشر األفكار الّسلبية عن التمّسك �ألخالق، وكسر 

ر الوسيلة، وحّطمت قيم الفطرة اإلنسانية، ومن سلبيا�ا األنظمة االجتماعية، ورّوجت ملفهوم الغاية تربّ 

  اخلطرية، �ثريها على مايلي: 

  نظام الزواج - ١

تعّرض نظام األسرة يف اإلسالم إىل عواصف داخلية، وخارجية، ولوال أنّه قائم على أسس متينة، 

يار ا�تمع، وهالكه، وقواعد حمكمة، لتالشى عقده، وا�ار بناؤه، منذ زمن بعيد، وألّدى ذلك إىل ا�

  .)١(وفسادها، �بعان لصالح األسرة وفسادها" يقول الشيخ اإلبراهيمي: وإّن صالح األّمة

وقد شّجعت العوملة ثقافة اإل�حية، والعالقات غري الّشرعية، وامتّد �ثريها إىل نظام الّزواج، 

الذي يتحّقق به االستقرار واألمن الّنفسي، واحلفاظ على بقاء الّنوع اإلنساين، وعمارة لألرض، واستمرار 

التقاليد، قيودا �لية، ونظما رجعية، احلياة، والوقاية من األمراض معتربة الّضوابط الّشرعية له، واألعراف و 

ال تتماشى مع التقّدم الذي يشهده العامل املعاصر واستغّلت الّضغوط االقتصادية، والّنفسية، 

واالجتماعية، اليت شّكلت عقبات كأداء، وصعو�ت شديدة يف طريق حتّصن الّشباب، وسعيه لتكوين 

وتزيني الّرذائل للّشباب واعتبار ات والغرائز، أسر جديدة، وقامت �شاعة الفوضى يف ممارسة الرغب

�الختالط بني اجلنسني، والتعارف على طبائع الفضائل كبتا، وعقدا نفسية، البّد من التخّلص منها، 

بعضهما قبل الّزواج، لكسب اخلربة، من أجل جناح العالقة، ودميومة العشرة، ويف هذا املضمار يقول 

يف اجلانب االجتماعي تسعى العوملة إىل تعميم السياسات املتعلقة �لطفل الدكتور عماد الّدين خليل: "و 

واملرأة واألسرة، وكفالة حقوقهم يف الظاهر إال أّن الواقع هو إفساد وتفكيك األفراد واخرتاق وعيهم، 

ا�تمع، وإفساد املرأة واملتاجرة �ا واستغالهلا يف اإل�رة واإلشباع اجلنسي، و�لتايل إشاعة الفاحشة يف 

و�ملقابل تعميم فكرة حتديد النسل وتعقيم النساء، و�مني هذه السياسات وتقنينها بواسطة املؤمترات 

ذات العالقة:(مؤمتر حقوق الطفل)، (مؤمتر املرأة يف بكني) (مؤمتر السكان)، وما خترج به هذه املؤمترات 

لزامية يف التنفيذ والتطبيق...وما تلبث من قرارات وتوصيات واتفاقيات �خذ صفة الدولية، ومن ّمث اإل

آ�ر ذلك أن تبدو واضحة للعيان يف الواقع االجتماعي، استسالًما وسلبية فردية وتفكًكا أسرً� 

                                                           

 ١٣٤-٣/١٣٣ ،آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي   (١)



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢١١

واجتماعًيا، وإحباطات عامة وشلل �م لدور ا�تمع الذي حتول إىل قطيع مسري ومنقاد لشهوته وغرائزه 

تحلال من أي التزامات أسرية واجتماعية، إال يف إطار ما يليب رغباته ال يعرف معروفًا وال ينكر منكراً، م

  .)١(وشهواته وغرائزه"

وهذا الفكر الباطل الذي يُقّدم يف ثوب علمي زائف، ما كان ليؤثّر يف الّشباب املسلم، لوال 

اهلائل من الربامج ضعف تديّنه، وفساد تنشئته األسرية، واختالل بنائه الّنفسي واملعريف، وتعّلقه �لكّم 

الفكرية، واألنشطة العملية، اليت كّرست االختالط وكسرت كّل حواجز احلياء، يف الرّأي، واملظهر، 

والكلمة، والّسلوك، واستماتة املستغربني يف الدفاع عنه، والرتويج له مما أّدى إىل سقوط األخالق، 

الل األسرة، وتفّكك الّروابط االجتماعية، وانتشار العالقات غري الّشرعية، والعزوف عن الزواج، واحن

  .ع نسبة العنوسة، وانتشار الفسادوارتفا 

  األشياء بغري أمسائها احلقيقية تسمية - ٢

ومن أساليب هذه العوملة، أّ�ا تسّمي األشياء بغري أمسائها احلقيقية، فتسّمي ا�ون فنّا، والّر� 

فوائد، واخلمر مشرو�ت روحية، والتديّن تعّصبا وتزّمتا، ومقاومة االحتالل إرها�، واإل�حية حتّررا، 

  لتصبح معيارا لالعتدال، والتحّضر!. وتستخدم مجيع وسائلها، لرتويض الّنفوس على هذه املفاهيم املقلوبة، 

  التأثري على األذواق - ٣

  لقد استطاعت العوملة التأثري على أذواق النّاس، من خالل أمور كثرة منها:

  الفنّ  - أ

إّن ميدان الفّن صار حاضنا لألفالم اليت حتّرض على العنف، واجلرمية، واألفالم العاطفية اليت 

اليت دّمرت الّنفوس، واحلفالت املاجنة اليت أشاعت املعاصي، وكّل هذه خرّبت البيوت واألفالم اهلابطة 

املساوئ تسّمى زورا �لفنون الرّاقية، ويلّقب أصحا�ا �لفنّانني، وأّما املهرة فيها، فهم املشاهري والّنجوم! 

القوانني، ألحيل وتستقبلهم اجلماهري حبفاوة كبرية، ويلقون عندها احرتاما وتقديرا!!.ولوال فساد األذواق و 

  هؤالء إىل العدالة، ليحاكموا على أعماهلم املسيئة لغريهم. 

  األز�ء - ب

سامهت العوملة يف اختفاء املالبس احملتشمة، والتضييق على احلجاب، وانتشار دور عرض األز�ء 

الرتويج للّنساء والّرجال، ومسابقة ملكة اجلمال، وإنشاء جمالت عديدة، وقنوات فضائية، متخّصصة يف 

لألز�ء الغريبة يف مشط الّشعر، وقّصه، وتلوينه، وتصميم املالبس اجلديدة اخلادشة للحياء، كاملرقّعة، 

والضّيقة، والقصرية، والشّفافة وعرض لبسها بطريقة فاضحة، والدعوة إىل االحتفال �عياد الغرب 

                                                           

 ، موقع اإلسالم على الطريق.، حتد�ت النظام العاملي اجلديدعماد الدين خليل   (١)



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢١٢ 

ان يف أعناقهم، واألساورة يف ومناسباته، وترغيب الّشباب يف عادات الغرب من وضع القالئد والصلب

أيديهم، واألقراط يف آذا�م، وغزت هذه الظواهر العامل اإلسالمي وكسرت أعرافه وتقاليده، وصار هلا 

  مجهورها اخلاص، احلريص على املتشّبه بغري املسلمني. 

  األطعمة واألشربة - ج

األطفال، والّشباب، عن األطعمة امتّد �ثري العوملة إىل األطعمة واألشربة، فرغب النّاس، وخاّصة 

واألشربة اليت تعارفوا عليها، وأقبلوا على األطعمة الّسريعة اليت تعّدها املطاعم األجنبية اليت انتشرت يف 

العامل اإلسالمي، واليت من أشهرها: مطعم كنتاكي، وهامربجر، وماكدو�لدز، وبيتزاهت، وغريها، رغم 

  ل.طفاأّ�ا ليست صحّية، ومضرّة �أل

وقد كان هلذه األذواق اجلديدة، �ثري يف انتعاش االقتصاد األجنيب، وكساد االقتصاد الوطين، 

وما من سبيل للّنهوض مبجتمعنا، واحملافظة على أذواق الّناس، إّال �لتوعية  ،وانتشار البطالة يف ا�تمع

مطلب شرعي، ال عيب فيه، إّمنا  وترقية األذواق إىل األحسن، املستمرّة، والتهذيب، والتصفية، والتطوير

العيب حني حتيد هذه األذواق عن الفطرة، وأصول الّدين، واألخالق، وكم من أذواق تنتسب لإلسالم، 

  واإلسالم براء منها. 

و"قد ينربي بعض السّذج من النّاس فيقول: وأّي خطر حقيقي ميكن أن يهّدد املسلمني إذا 

د واملنتجات األوربية واألمريكية؟! واجلواب: هو املثل الفرنسي املشهور شاعت هذه املطاعم واألز�ء والتقالي

؛ فاألز�ء,واملطاعم، واملأكوالت واملشرو�ت، وغريها من "َأخْربين ماذا �كل أُخْربك َمن أنت!"الذي يقول: 

هذه  املنتجات جتلب معها مفاهيم بلد املنشأ، وقيمه وعاداته ولغته، وذلك يوضح الصلة الوثيقة بني

املنتجات وبني انفراط األسرة، وضعف التدين، وانتشار الكحول واملخّدرات، واجلرمية املنظمة.وأيضا فإن� 

ينهار أمامه عشرات املؤسسات الوطنية  -أي مطعم أو متجر من (املاركات) الغربية املشهورة يقام يف بالد�

  .)١(ت الفقر والبطالة"الوليدة، اليت ال متلك أسباب املنافسة، ممّا يزيد من معدال

  حتّدي العوملة للبيئة: املبحث الرابع

دعا اإلسالم إىل التأّمل يف املوجودات اليت هي شاهدة على عظمة اخلالق عّز وجّل، فقال 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت َوِإَىل اْجلَِباِل  ﴿ تعاىل: َكْيَف ُنِصَبْت َوِإَىل أََفَال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

  .)٢(﴾اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ 

                                                           

  العرب نيوز،كامل الشريف، الشباب املسلم والعوملة، موقع   (١)

 )http://alarabnews.com/alshaab/GIF/10-05-2002/a22.htm الرابط:(

 ٢٠-١٧ ، اآلية:سورة الغاشية   (٢)



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢١٣

ُصْنَع ا�َِّ الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ ﴿وهذه املوجودات هي مظهر من مظاهر صناعة هللا املتقنة، قال تعاىل:

، ووجودها جزء من نظام الكون الدقيق، القائم على التوازن البيئي البديع، )١(﴾َشْيٍء إِنَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْفَعُلونَ 

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزونٍ ﴿قال تعاىل:  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْبَـتـْ   .(٢)﴾َواألْرَض َمَدْدَ�َها َوأَْلَقيـْ

واإلبقاء على عناصر واإلنسان مطالب �حلفاظ على مقّدرات الكون، وعدم إتالف خرياته، 

خلال، أوتؤثّر سلبا على  البيئة الطبيعة كما خلقها هللا تعاىل، دون أن متّسها يده �لتغيري، أو حتدث فيها

َوال ﴿تواز�ا، ألّن هذا يعّد من العدوان الذي �ى هللا تعاىل عنه يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي بقوله: 

َوال تـُْفِسُدوا ِيف األْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ ﴿ ، وقال:)٣(﴾تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِدينَ 

  .)٤(﴾َرْمحََة ا�َِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ 

فـََلمَّا َأْجنَاُهْم ِإَذا ُهْم ﴿ والفساد يف األرض بغي تعود نتائجه الوخيمة على اإلنسان، قال تعاىل:

ُغوَن  َا بـَْغُيُكْم َعَلى أَنـُْفِسُكْم َمَتاَع اْحلََياِة الدُّنـَْيا ُمثَّ يـَبـْ َنا َمْرِجُعُكْم ِيف اَألْرِض بَِغْريِ احلَْقِّ َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ  إِلَيـْ

ُتْم تـَْعَمُلونَ    .)٥(﴾فـَنُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ

على مقدراته، ونظمه وموجوداته، و"الرّفق �لكون يعين التعامل معه تعامال يقوم على احلفاظ 

واحليلولة دون كّل ماعسى أن يكون فيه إتالف هلا، أو حتريف عن غا��ا، يف استتباب احلياة ونفع 

َظَهَر اْلَفَساُد ﴿وّمحل اإلنسان مسؤولية الفساد الذي يصيب الكون فقال سبحانه وتعاىل:، )٦(اإلنسان"

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف األْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها ﴿:، وقال أيضا)٧(﴾ أَْيِدي النَّاسِ  ِيف اْلبَـّرِ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبتْ 

ُ ال حيُِبُّ اْلَفَسادَ     )٨(﴾َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل َوا�َّ

يقول الدكتور عبد ا�يد الّنجار:"ليس الفساد يف األرض يكون �هالك عناصر البيئة الطّبيعّية 

اشرا فحسب ولكن يكون الفساد أيضا بتلويث البيئة تلويثا تقذف فيه عناصر مسمومة إهالكا مب

تستحضر استحضارا أو تنجم �إلمهال والرتاكم، فإذا �ا تفضي إىل تعطيل العناصر الكونية الطّبيعّية، يف 

ات مسمومة هي ذوا�ا أوكيفيا�ا وروابطها عن أن تؤّدي دورها الّنفعي، بل قد حتّوهلا إىل عناصر وكيفي

  .)٩(بذا�ا فإذا أداؤها للّنفع يتحّول إىل إضرار حبياة اإلنسان أو إعاقة عن القيام بدوره يف التعمري"

                                                           

  ٨٨ :سورة الّنمل، اآلية   (١)

  ١٩ :سورة احلجر، اآلية   (٢)

  ١٨٣ :، وسورة الّشعراء، اآلية٨٥ :، وسورة هود، اآلية٣٦ :، ويف سورة العنكبوت، اآلية٧٤ :سورة األعراف، اآلية   (٣)

  ٥٦ :سورة األعراف، اآلية   (٤)

  ٢٣ :سورة يونس، اآلية   (٥)

  ١٥٧ص:م، ١٩٩٩، الطبعة األوىل: الدكتور ، فقه التحّضر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، عبد ا�يد ،الّنجار   (٦)

  ٤١ :الّروم، اآليةسورة    (٧)

  ٢٠٥ :سورة البقرة، اآلية   (٨)

   ١٦٣ص:فقه التحّضر،    (٩)



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢١٤ 

إّال أّن حركة اإلنسان غري املتوازنة يف ظّل العوملة، تنذر خبطر شديد، يتهّدد هذا التوازن، ألّن 

وقد مثّلت العالقة بني عناصر البيئة متكاملة، واإلضرار �ّي عنصر من مكّو��ا حيدث خلال يف الطبيعة، 

أضرارا كثرية حبياة اإلنسان،  الثورة الصناعية اليت شهدها الغرب، حتّد�ت كبرية للبيئة، حيث أحلقت

و�لعناصر الطبيعية اليت وجدت لتعمري األرض، واستمرار احلياة، فكثرة املصانع، وحمطّات توليد الطّاقة، 

ووسائل الّنقل، والّنفا�ت الّسامة، واحلروب وغريها، جنم عنها تلّوث اهلواء، واملاء، والرتبة، وارتفاع حرارة 

ازات الّسامة يف التأثري سلبا على طبقة األزون اليت هي الدرع الواقي لألرض من األرض، وتسبّبت ز�دة الغ

األشعة فوق البنفسجية الّضارة بكثري من العناصر الطّبيعية يف األرض، وأّدى اإلفراط يف استهالك املوارد 

فاض مستوى الطّبيعية إىل تناقص كبري يف مساحة الغا�ت، واملناطق الّرعوية، وتربة سطح األرض، واخن

وظهرت األسلحة الّنووية، والكيمائية، والبكتريية املسّطحات املائية، وانقراض بعض احليوا�ت، والنّبا�ت، 

  وهذه التحدّ�ت الكبرية، نتجت عنها مشكالت كثرية منها:اليت تشّكل خطرا كبريا يتهّدد العامل �سره، 

ياه اجلوفية، والفيضا�ت، والتصّحر، والفقر، التلّوث البيئي، واجنراف الرتبة، واخنفاض منسوب امل

والبطالة، واهلجرة واألمراض املزمنة، والّصراعات، وتفّشي اجلرمية، واالحتباس احلراري، والّسباق يف 

  التسّلح، والتفاوت الكبري بني الّشمال املتقّدم، واجلنوب الّنامي.

ه، وتؤّدي إىل الّنزاعات واحلروب، ولكي إّن هذه املشكالت اخلطرية، �ّدد أمن ا�تمع، واستقرار 

  يتّم التغّلب على حتّد�ت العوملة للبيئية، البّد من حتقيق أمور مهّمة منها:

  نشر الوعي مبخاطر سلبيات التكنلوجيا. -١

  االستجابة لتضامن عاملي يف مواجهة حتّد�ت العوملة.  -٢

  االلتزام حبفظ أمن البيئة. -٣

  املتجّددة، واحلفاظ عليها. الرتكيز على املوارد -٤

  . )١(تطوير األحباث يف استخدام الطاقات البديلة -٥

  دور الّشباب يف مواجهة حتد�ت العوملة: املبحث اخلامس

إّن الّشباب هو مستقبل األّمة الزّاهر، نظرا ملا يتمّتع به من قوة بدنية، وقدرات عقلية، 

وخصائص نفسية، وطموحات عالية، وسرعة يف اإلجناز، وقدرة على التغيري، وال تقّلل من شأنه بعض 

ور نظرة جزئية، الصفات الّسلبية اليت تدفعه إىل التمّرد على األوضاع، ورفض الوصاية عليه، والّنظر لألم

والتسرّع يف إطالق األحكام الّصارمة، فهو مع ذلك قادر على التحّدي، واملنافسة يف الر�دة، وحتقيق ما 

                                                           

مثل: (الطاقة الشمسية، واخلال� الضوئية، واحملطات الشمسية احلرارية، السّخا�ت الشمسية، وطاقة الّر�ح،    (١)

 وطاقة املساقط املائية، وطاقة املّد واجلزر، وغريها).



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢١٥

هو أفضل، ولكي يكون دوره فّعاال يف مواجهة التحّد�ت، والتمييز بني إجيابيات العوملة اليت تتقاطع مع 

  أن يتحّلى مبواصفات أساسية، ومنها:  عاملية اإلسالم، وبني سلبيا�ا اخلطرية، البّد من

  فهم اإلسالم فهما صحيحا، كما نّصت عليه أصوله ومنابعه. -١

  االلتزام �إلسالم عقيدة ومنهجا وسلوكا. -٢

الّدفاع عن اإلسالم، وتطهري ساحته مما ليس منه، وقد خاطب الشيخ اإلبراهيمي الّشباب،  -٣

إّن دينكم شّوهْته  م من األ�طيل، والّدفاع عنه، فقال:"مبيّنا هلم واجبهم يف تطهري ساحة اإلسال

األضاليل، وإّن سرية نبّيكم غمر�ا األ�طيل وإّن كتابكم ضّيعته التآويل، فهل لكم � شباب اإلسالم أن 

متحوا �يديكم الطاهرة الزيف والزيغ عنها، وتكتبوُه يف نفوس النّاس جديًدا كما نزل، وكما فهمه 

 عن رسول هللا، إنّكم قد اهتديتم إىل سواء الصراط فاهدوا إىل سواء الصراط، إّنكم أصحاب رسول هللا

لو عبدمت هللا الّليل والّنهار، لكان خريًا من ذلك كّله عند هللا وأقرب زلفى إليه، أن جتاهدوا يف سبيله 

  .)١(�داية خلقه إليه"

تشّكل ميزان القّوة يف عصر�، املنافسة يف كسب العلوم واملعارف العصرية، اليت صارت  -٤

والّسابق إليها، املتقّدم فيها، يكون هو األقوى، ويفرض هيمنته على بقّية ّشعوب العامل، والّشباب هم 

األمل يف كسب هذه التكنلوجيا املتطّورة وحترير األّمة من رّق اهليمنة الغربية، وحتقيق الّنصر والر�دة، ولعّل 

لتأّمل والدراسة، حيث استطاع اليا�ن بعد الّدمار الكبري الذي حلقه يف احلرب التجربة اليا�نية جديرة �

العاملية، أن ينهض من جديد، دون أن يتخّلى عن منظومة قيمه ويف زمن قياسي، أصبح من أكرب 

  املنافسني يف العامل املتقّدم.

لّشرعية، ألّن اختيار االنفتاح على كّل ما هو جديد، ومواكبة التطّور، يف حدود الّضوابط ا -٥

موقف االنغالق على الّذات أمام العلمنة، يفّوت على األّمة االستفادة من إجيابيا�ا الكثرية، وجيعل 

  الّشباب غريبا يف عصره، عاجزا عن مواكبته 

  وهذه الّصفات ينبغي تعزيزها مبنهجّية دقيقة يف معاملة الّشباب، تتمّثل فيما يلي:

  للّشبابالتنشئة الّصاحلة  -  ١
إّن البناء املعّمر ال يقوم إال على أسس متينة، وجدران متماسكة، وتقوية صلة الّشباب �� 

تعاىل، وتذّوقهم حالوة عبادته، وغرس اخلوف منه يف قلو�م، واملداومة على ذكره، وااللتزام بطاعته، 

ت الفساد اليت جيعل بناءهم الّنفسي متماسكا، صامدا يف وجه العواصف اهلوجاء، مقاوما لكّل محال

تستهدفه، وال متتّد إال يف الفراغ الّروحي، يقول الشيخ اإلبراهيمي: "وإ�ا لكبرية أن ينّشأ الشاّب على 

اخلري واالتصال �� من الّصغر، ولكن جزاءها عند هللا أكرب، ملا يصحبها من مغالبة للهوى يف جلاجه 
                                                           

 ٤/٢٧١ ،البشري اإلبراهيميآ�ر اإلمام حمّمد    (١)



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢١٦ 

الّشاب الذي ينشأ يف طاعة هللا أحد  وهلذا السّر عّد وطغيانه، وجماهدٍة للغريزة يف عنفوا�ا وسلطا�ا، 

الّسبعة الذين يظلّلهم هللا بظّله يوم ال ظلَّ إالّ ظّله"
)١(.  
، حتفظ هلم طهارة قلو�م وأرواحهم، وجتعلهم يراقبون إّن تربية الّشباب على جماهدة الّنفس

ولية تزكية نفوسهم، هي من واجبا�م اليت إن هللا تعاىل يف السّر والعلن ويبتغون مرضاته، وتعّلمهم أّن مسؤ 

َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها َقْد أَفْـَلَح ﴿قاموا �ا، أفلحوا، وإن ضّيعوها خسروا، قال تعاىل:

  .)٢(﴾َمْن زَكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها

املعاصي، ألّ�ا تنكت يف القلب نكتا سوداء، مكّونة وحتّذرهم من عواقب االحنراف، واقرتاف 

َكال بَْل رَاَن َعَلى قـُُلوِ�ِْم َما  ﴿ غمامة تقف حاجزا بينه وبني رؤية احلّق، وتزيّن له الباطل، قال تعاىل:

  .)٣(﴾َكانُوا َيْكِسُبونَ 

  جتديد مناهج الرتبية والتعليم -  ٢

تقبلها، فلننظر إىل مناهج الرتبية والتعليم فيها، إذا أرد� أن نفهم حاضر األّمة، أو نستشرف مس

فإذا كانت هذه املناهج هّشة ضعيفة، ال تلّيب تطلعات األّمة، وال متّدها بعناصر القّوة، فإّ�ا تنتج جيال 

سهل االخرتاق، اليستطيع محاية قيمه وال الّصمود يف وجه غزاته، يعيش يف احلياة خبط عشواء، تتقاذفه 

  ومشاال، ال يفهم حاضره، وال يقدر على االستمرار والتطّور.  األفكار ميينا

لذا ينبغي جعل املناهج التعليمية من األولو�ت الكربى لألّمة، وإعدادها وفق منظومة القيم 

اإلسالمية، اليت تكّون الفرد تكوينا متكامال، يف العقيدة، والفكر، والّسلوك، واالهتمام بتطوير املناهج، 

بني األصالة واملعاصرة، ومتّيز بني الثابت واملتحّول، وتسمو بقدراته العقلية، وتزّوده مبعارف وجعلها جتمع 

العصر وعلومه، وتعّلمه مهارات التفكري، وتؤهله للّنقد واإلبداع، وبذلك يكون الفرد الذي يرتّىب على 

احلياة بكّل ثقة وجدارة، هذا املنهج، متحّررا من دائرة الّسلبية، متحّصنا، �بتا قو�، خيوض معرتك 

  مستخدما نفس وسائل العوملة حلماية نفسه، والتعريف �ويته، حمّققا لنفسه آماله، وألّمته طموحا�ا.

  ّرر من الّنظرة الّدونية للّشبابالتح -  ٣

إّن حترير اخلطاب من آفة الّنظرة الّدونية للّشباب، أمر يف غاية األمهّية، ألّن هذه الّنظرة ليست 

عادلة، وتوهم الّشباب ببعد األجل، فيقبل على الدنيا، ويتقاعس عن اآلخرة، وتزيد من هّوة اخلالف بني 

تمع من مشاركتهم القويّة، يف الشيوخ والّشباب، وتقّزم دورهم وتعفيهم من حتّمل املسؤولية، وحترم ا�

  تنميته و�ضته. 

                                                           

  ٤/٢٧٠ ،آ�ر اإلمام حمّمد البشري اإلبراهيمي   (١)

 ١٠- ٧ اآلية: سورة الّشمس،   (٢)

 ١٤ اآلية: سورة املطففني،   (٣)



 
 النبوية السرية ضوء يف ومواجهتها للّشباب العوملة حتد�ت ٢١٧

ورغم أّن نسبة الّشباب يف ا�تمع، هي األعلى يف الفئات العمرية، إال أّ�م يف واقع األمر ليس 

هلم حضور يف مواقع املسؤولية، واملشاركة يف صنع القرار، ألّن الّنظرة الدونية هلم، أفرزت سياسة إقصائية 

اة، وهذه األخطاء الفادحة اليت هلا مردود سليب على الّشباب ومستقبل األّمة، جعلتهم على هامش احلي

من  مشلت مجيع مناحي احلياة االجتماعية، ابتداء من األسرة اليت تقف فيها العادات والتقاليد، مانعاً 

املسؤولية منح الشباب جماال للمشاركة يف إدارة أمورها، لذا ينبغي الرتكيز على تعيني الّشباب يف مواقع 

والقرار، وإشراكهم يف التفكري، والتخطيط، والتغيري، ليكونوا يف مستوى مواجهة التحّد�ت، وهذا هو 

  الطريق الّصحيح الذي جيّنب ا�تمع، مشكالت كبرية، ويقوده إىل خري كثري. 

  توفري فرص العمل للشباب -  ٤

ة، وتوفري فرص التوظيف هلم، يشعرهم إّن فئة الّشباب هي أكثر الفئات العمرية معا�ة من البطال

�الهتمام، وينّمي مشاعر األمل يف نفوسهم، وحيميهم من الكراهية، والعدوان، ويدفعهم لالخنراط يف 

احلياة االجتماعية، واملشاركة اإلجيابية فيها، وهناك أمور كثرية تسهم يف حماصرة هذه الظاهرة، واحلّد من 

  انتشارها، ومنها:

  باب يف الدوائر احلكومية.توظيف الشّ  -١

  التنسيق بني الّدولة واملؤّسسات اخلريية، والقطاع اخلاص، لتوفري فرص العمل. -٢

توظيف الّشباب يف البيئة االجتماعية: كاملؤسسات اخلريية، واألعمال التطوعية، والّنوادي  -٣

  الثقافية، والر�ضية والرتفيهية، والربامج املومسية.

جد، والزوا� والكتاتيب، ودور التحفيظ، ودور األيتام واملشّردين، تفعيل دور املس -٤

ومؤّسسات الوقف، والتشجيع على إحياء املوات، والقرض احلسن، وهذه املؤّسسات االجتماعية توفّر 

  فرصا كثرية لتوظيف الّشباب.

  حّث املصارف وبيوت التمويل على مساعدة مشاريع الّشباب، والعناية �ا. -٥

  هتمام �لتنمية البشرية للّشباباال -  ٥

إّن الّشباب هم الثروة احلقيقية يف كّل األمم، والتنمية البشرية هي عملية �تّم بتحسني املوارد 

البشرية، وترّكز على الفرد ألنّه جوهر عملية التنمية، وتساعده يف تطوير ذاته، ورفع مستوى كفاءته، 

يفها أحسن توظيف يف مجيع جماالت احلياة، لتحقيق حياة وتوسيع قدراته إىل أقصى ما ميكن، ّمث توظ

أفضل له، و�تمعه، وذلك من خالل برامج التدريب املتنوعة اليت تكسب الّشباب املهارات، والعلوم 

املتطورة، وتعّلمهم التفكري املنهجي، والتخطيط الّسليم، واملشاركة اإلجيابية يف ا�تمع، وحتّمل املسؤولية، 

م القدرة على احلوار، وتنّمي فيهم روح اإلبداع والبحث العلمي والتعامل الّرشيد مع األزمات، وتعّزز فيه

  واالبتالءات، والقدرة على حّل املشكالت، ومواجهة التحدّ�ت.



 
)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة

 ٢١٨ 

  اخلامتة

  نتائج البحث
  ضرورة إعداد خطة متكاملة إلشراك الشباب يف �ضة ا�تمع. -١

  املبادئ اإلسالمية، هلا دور كبري يف احملافظة على اهلوية.املناهج التعليمية املتطورة يف إطار  -٢

  قدرة عاملية اإلسالم، على مواجهة حتد�ت العوملة. -٣

  ضرورة التوعية بنظام األسرة يف اإلسالم. -٤

  الجناح يف مواجهة حتد�ت العوملة، بدون الرتكيز على التغيري الداخلي. -٥

  ضرورة ضبط املصطلحات، واالنتباه هلا. -٦

  التوصيات

  راءة العوملة قراءة صحيحة، ومتييز إجيابيا�ا من سلبيا�ا.ق -١

  تربية الّشباب تربية متكاملة. -٢

  تطوير وسائل التعليم ومناهجه يف إطار منظومة القيم اإلسالمية. -٣

  توسيع نطاق مشاركة الّشباب يف املواقع القيادية. -٤

  التغريات العاملية.ضرورة تطوير ا�االت السياسية والثقافية واالقتصادية، ومتابعة  -٥

  املنافسة يف كسب معارف العصر، وعلوم التكنلوجيا. -٦

  تكثيف الدورات، والربامج التدريبية لتطوير قدرات الشباب.  -٧

�سيس مراكز خاصة يشرف عليها علماء ومفكرون، ملتابعة كّل ما يتعّلق �ألسرة،  -٨

  ومحايتها من الغزو الفكري.

إلسالم، ومواجهة العامل اإلسالمي، للتعريف �وضع سياسة إعالمية مشرتكة بني دول   -٩

  .حتد�ت العوملة

  وصّلى هللا تعاىل على نبيّنا حمّمد، وعلى آله وصحبه وسّلم تسليما.
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