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  :مدخل**
 مـن محاولـة تعريـف       الشيء أصعب من التعريف، والشيء أشد في فحص الصفاء العقلي         (

، وايفاء للموضـوع    إليهنصبوا    ما إلى الوصول   أردنا فلو   )1() األشياء وتحديد المقصود منها   
  : نقف عند تعاريف ومفاهيم عدة منهاأنيجب 
  :النفس** 

 وهي عالم العجائب والغرائب، النفس البشرية من معجزات الخالق سبحانه وتعالى فال            
 وما ربي َأمِر ِمن الروح قُِل الروِح عِن ويسَألُونَك���� هو فقالأحد يعرف ذاتها وماهيتها إال

  .85: اإلسراء����قَِليالً ِإالَّ الِْعلِْم من ُأوِتيتُم

طبيعة تأثرها وتأثيرها، فهي مجمـع لكثيـر مـن           -مع كل اإلمكانيات  -وال أحد يعرف    
وتكره وتفرح وتحزن، تُقبـل وتُـدبر،   األمور المتعارضة والمتناقضة والمترادفة، النفس تحب   

  ..فيها انطالق واندفاع كما يكون فيها إحجام وتردد
وم وال يستطيع مفه.. مع لكثير من األمور والمشاعر التي ال نستطيع ضبطهاالنفس مج  

ج في داخل المجتمعات إال بالثقة التي تعتبـر         ز هذه النفس وتُتَو   فال تُعز . أو مصطلح أن يحدها   
  . الفقري لهاالعمود

 **الثقَةُ بالنفس:  
حيث تُتَرِجم هذه الثقة كل حركة من       وهي إحساس اإلنسان بقيمة نفسه بين من حوله           

حركاته وسكناته وتذهب بالشخص إلى التصرف بشكل طبيعي دون خوف أو توجس أو تـردد               
آراءه وتدفعـه إلـى المـضي قـدماً إلبـداء      .. أو قلق فيستطيع التحكم بتصرفاته ال العكـس   

 دون مخالفة لطبيعته العامة ودون اإلحساس بمراقبة الغير له والذي يولده عـدم              هوأطروحات
في منطقة الالوعـي عنـد اإلنـسان    وعند ذلك تنصهر هذه الثقة في مكنوناته   .. الثقة بالنفس 

  .م سلوكه وتتحكم بسلوكياته الفردية والجماعيةجم ِلتُقَوفي عليه وتُتَرلتض
  

  :السلوك** 
 عن طريقهـا  الفردوهو مجموعة التصرفات والتعابير الخارجية والداخلية التي يسعى          

يف والتوفيق بين مقومات وجوده ومقتضيات اإلطار االجتماعي الذي يعيش فيه      تحقيق التكّ  إلى
وهذا السلوك يتأثر بعامل البيئة وبمجموع المؤثرات التي يتلقاها منذ بداية نشأته وتكوينه حتى 

 على نطاق ضيق والمجتمـع      باألسرةكون مصدرها الوسط الذي يعيش فيه والمتمثل        مماته وي 
  .سعأوعلى نطاق 

                          
 33التحليل ألبرهاني ، أرسطو، ص  )1(
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  -:الوقاية خري من العالج **
    
ة طبية بين القرنين المنصرمين والقرون التي سبقت وصوالً إلى أول           نلو أجرينا مقار    

تي تصيب اإلنـسان  حول كيفية التعامل مع األمراض ال     ) سيدنا آدم (مخلوق على أرض البسيطة   
  . كبير بين طرائق تلك المعالجةتفاوتلوجدنا .. من ناحية طرق المعالجة

  
 البحوث المستفيضة خالل القـرنين      وإجراءحيث استطاع العلماء بعد البحث المستديم           

قب بـين  من األمراض المعدية والقاتلة المتفشية في تلك الح   % 90الماضيين من القضاء على     
.. شرية كالطاعون والجدري والسل والكوليرا والجذام وغيرها كثير       ي تفتك بالب  المجتمعات والت 

  ؟..ولكن كيف
  

 طبيـة  أو اقتصادية أوعند التعامل مع أي مشكلة تصيب المجتمع سواء كانت سياسية           
 وقوعهـا،   إلى أودت فيجب الوقوف على المسببات ومعرفة األسباب التي         ..رث طبيعية  كوا أو

وليس صمج الهتمام وتكريس الجهود لمعالجة النتائج المترتبة جراء تلك المسببات اب.  
  

بب من جذوره والقضاء عليـه نهائيـاً        جدي نفعاً في اقتالع المس    تائج لن   فمعالجة النت   
بدون عودٍة ولو بنسب طفيفة، فإن زوال المؤثر المعالج للنتيجة سيؤدي إلى ظهور المـسبب               

 مناعة مستضدية ضد العالج األولي فيـستفحل        ب، وقد يكسِ  وبضراوة أكبر من سابقته ليتنامى    
  .وصوالً إلى مرحلة عدم القدرة على السيطرة عليه والحد من خطره

  
المجتمعات السليمة هي التي تبذل قصارى جهدها لمعالجة المسببات التي تؤدي إلـى               

الركب الحـضاري    ذاك المجتمع إلى التخلف عن       سوقُتَالتي  انهيار الهيكل الهرمي للمجتمع و    
 ةومواكبة المسيرة التقدمية لبناء مجتمع قويم وسليم قادر على تحقيق أهدافـه اإلسـتراتيجي             

  .المرسومة
  

 فشل شريحة كبيـرة مـن   إلى تقويم مجتمعنا يجب معرفة األسباب التي أدت       أردنافإن    
 النقـد الهـدام     شبابنا، ومحاولة معالجة هذه األسباب والمسببات بشكل بناء، ال االعتماد على          

والعمل على إيجاد حلول علمية وعملية ناجعة للنهـوض بواقـع       ..  يزيد الطين إال بلةً    الذي ال 
  .األمة
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  ؟..حتقري الذات وفقد الثقة**
  

ترتبط النفس البشرية ارتباطاً وثيقاً مع مجموع المؤثرات الخارجيـة التـي تلمـسها                
مباشرة العوامل التي تغير من طبيعتها بصورة       فهي تتأثر بكثير من     ..  معنوي أوكتعبير مادي   

أو غير مباشرة، وهذه العوامل إما أن تسير بهذه النفس نحو بر األمان وتدفعه إلى اكتـساب                 
فـي  ظِبله وتزق به نحو بحر من الظلمات وتقيد طاقتـه وت   صفة االيجابية والثقة بالنفس او تُكَّ     

  .بيةعليه حالة ألالنتظامية فيصبح جزء من عالم السل
  

حيث تكتسب النفس الثقة وتستمدها من المحيط البيئي الذي تعيش فيه، وهـذه الثقـة             
 في مجتمعاتنا اإلسالمية، فاليوم يعيش الـشاب        -مع حزننا الكبير  -بالنفس تَتَبدد يوماً بعد يوم    

 في كل مكـان، أزمـة   في دوامة عارمة من األزمات، فهو يلمس أزمة ثقة مع المجتمع، أزمة          
كم والمحكوم بين الطالب والمدرس بين األب واالبن بين المـدير والموظـف، بـين               بين الحا 

  )..الظن.. الشك..الخوف( إلى تبادل الناصح والمنصوح، وهذا ما دفعه
    
 والنتيجة هي تعطيل المهارات والكفاءات وقدرات األفراد، مما يؤدي إلى فساد عريض    

قـل هـذه    معه في مشاكل اجتماعية قـد تث       ويقعفي المجتمع فينفصل فيه الشاب عن مجتمعه        
ـ        النفس الشابة وتجهدها وتصيبها باإلحباط فيضل د       ع وماً على الهامش في كُِل شـيء، ويتطب

واستصغار النفس وتحقير الذات وحينها     سلوكه الفردي والجماعي بطابع االنعزالية والالمباالة       
  .يكون قد أنتقل إلى حالة عدم الثقة بالنفس

  
  ..ؤثرة على سلوكيات الفرد وثقتهالعوامل امل**

  
 ونشاطه  -الشاب خصوصاً -إن أردنا الحديث عن العوامل المؤثرة على سلوكيات الفرد          

وذلك لكثرة الثغرات والمالبسات الفكرية الخاطئة المتسيدة       .. وثقته بنفسه يجب أن نكتب مجلدا     
وال .. الخـصوص جـه   ومجتمعنا العربي على و   الحاضرة  في مجتمعاتنا اإلسالمية    والمتجسدة  

  .نستطيع إيجازها من خالل دراستنا هذه المتواضعة والبسيطة جداً
  

لكننا سنسرد بعض منها بصورة مبسطة، بشكل متتابع ابتداء من أكبر تلـك العوامـل              
فهذا العامل يشكل الركيزة واللَِبنّة األساس لبناء       ..  الطفل حقيقية يعاني منها  والتي تُشكْل أزمة    

  :ومن أهم العوامل هي..  متكامل خلقياً وعلمياً وعملياًمجتمع مثالي
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اوالاوالاوالاوال
ًً ًً

  -: االعتداء اجلسدي ::::
وهو أحد العوامل المؤثرة على سلوكيات الطفل أو الشاب، حيث يشير االعتـداء إلـى            

األذى الجسدي الذي يلحق بالطفل على يد أحدى والديه أو كالهما أو أحد أفراد اُألسـرة، قـد                  
ة أو غير متعمدة تَنُم عن أساليب تربوية قاسية وخاطئة في نفس الوقت،   يمارس بصورة متعمد  

معتمدةً بالدرجة األساس على العقوبة البدنية ضناً منهم أنه األسلوب الصحيح إلنشاء الطفـل              
  .النشأة الصحيحة، ونهيه أو زجره عن ارتكاب الخطأ

الوالدين الطفل باليد   ومن األمثلة الشائعة على سوء المعاملة الجسدية هي ضرب أحد             
أو بإحدى األدوات المتواجدة في ساعة استشاطة المعتدي غضباً، أو االنهيال عليه باالهانـات              

-وقد يتمادى المعتدي إلى حد حرق أو إحداث كسور وجروح بليغة للمعتدى عليـه             . والشتائم
  .-الطفل أو الشاب

 اجتماعية محددة بذاتها،    وال تقتصر مشكلة االعتداء البدني على شريحة معينة وطبقة          
بل نالحظ ُأسر كثيرة على اختالف أوساطها االجتماعية قد انخرطت في مثل هكذا ممارسـات،               
وهذا تبعاً  للعوامل االجتماعية والديموغرافية التي تلعب دوراً في ازدياد خطر ممارسة العنف              

  .الجسدي
وامل، كما أن هناك عوامـل      فغياب الوعي الديني داخل األسرة يعتبر من أهم هذه الع           

اجتماعية أخرى تندرج ضمن هذا اإلطار كغياب أحد الوالدين أو تدني المستوى ألمعاشـي أو               
  .الفرعنة األبوية وحب التسلط لديه

ومن المؤشرات السلوكية السلبية التي تطغى على الطفل أو الـشاب نتيجـة تعرضـه           
  :لالعتداء البدني هي

  .وعدم انصهاره مع المجتمعتالفي الطفل التودد للكبار  -1
 .يبدي انزعاجاً من ابسط األمور وأتفهها -2

 .يثور ويغضب لدى تعرضه ألي موقف كان -3

 .الخجل واالنطوائية -4

 .تالشي المشاعر وانعدام العاطفة لديه -5

 

وهذا يدفعه نحو عالم الضياع ويجعل منه أنساناً كارهاً للغير، تـسيطر عليـه صـور                 
وقد تصنع منه آلةً للقتل ومجرمـاً       .. ذى وتعذيب جسدي ومآسي   سوداوية نتيجة ما القاه من أ     

  .حقيقياً، محاولةً منه لسد الهوة التي تكونت في مكنوناته وإرضاء لذاته
واألنكى من كل ذلك تعاقب األجيال على ممارسات مماثلة جيالً بعد جيـل، فالمعتَـدى                 

  ). الشيء ال يعطيهفاقد(ألن .. عليه في جيٍل من األجيال سيتحول إلى معتَدي
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  .. استغباء األفكار وتأثرياتها السلبية على سلوك الشباب:ًثانيا
    
 على النفس البشرية نسترسل لنتقل إلـى        االعتداء الجسدي بعد أن أوجزنا تأثير عامل        

  ..عامل آخر،  أال وهو استغباء األفكار
ـ           عقليهي نتاج     :الفكرة   ي خـاطر    تتكون في لحظة من اللحظات، تظهـر كومـضة ف

اإلنسان ثم تنتقل إلى مرحلة التكوين والبناء في المخ لتنضج وتتبلور حتى تصل إلى مرحلـة                
الكمال، فتُطرح لحل أزمة ما أو إضافة جديد في احد مجاالت العلوم والمعرفة أو أحد مـسالك                 

  .الحياة العامة
تصنيفها يبدأ فعند وصول الطفل إلى مرحلة اإلدراك الفكري والقدرة على فرز األشياء و  

بتشكيل الصور التي تخطر في ذهنه ويجعلها تترتب بصورة متراكبة متراصة ومتداخلة بحيث             
تكمل احدها األخر، ولكن تلك الصور ال تكون متكاملة بشكل تام ويجد دائما حلقة مفقودة يسعى 

  .للبحث عنها لتكوين فكرة ما عن موضوع معين بذاته
م الطفل في هذه المرحلة على طرح األفكار التي تجول فـي     وعند إيجاد تلك الحلقة يقْدِ      

خاطره، ويعتمد تقبل الفكرة من الطفل على مدى إدراك المتلقي وطريقة التعامل في الرد على                
  .ما طرح بالقبول أو الرفض 

حيث أن طريقة استقبال األفكار والتعامل معها لها دور كبير في زرع الثقة أو انعدامها         
فيجب على من يصغي إلى مثل هذه األفكار أن يحمـل           .. و الشاب في مقتبل العمر     أ لدى الطفل 

طاقة ايجابية تمكنه من شد انتباه الطفل وتحسسه بقيمة ما طرح من نتـاج فكـري، ودفعـه                  
ولكن المصيبة تتفاقم إن كان المتلقي ذو طاقة .. وتشجيعه لالستمرار بتطوير اإلمكانات الفكرية  

 سواء كان متعمـداً أو استـصغار للمقابـل          رحيعمد على استغباء ما طُ    سلبية فبالتأكيد سوف    
  .بحساب الفوارق العمرية بين المتلقي والطفل أو الشاب

فأستغباء األفكار المطروحة من قبل الطفل أو الشاب سوف تـؤدي إلـى مـسخ فـي                   
ع الفـشل   ، فيتملكه طاب  تُكّون لديه هاجس الغباء والخوف    و.. شخصيته وطمس هويته الداخلية   

  .دائماً وتُنَمى لديه قناعة أن كل ما قد يقدمه من أطروحات جديدة هي فاشلة
يـد وتـدوين    وبذلك يتغير سلوكه الفطري والذي األصل فيه هو تقديم كل ما هـو جد               
ـ     ذهب به   يربما  ..  وقولبتها مهما كان حجمها وصحتها     األفكار صل إلـى   األمر أبعد من هذا لي

  .غير ومناقشة أبسط المواضيع والتي قد تكون تقليدية جداًالخوف حتى من خوض جداٍل ص
وبهذا نكون قد خلقنا جيالً يؤمن بالفشل وبعدم طرح األفكـار ومتأِصـٌل فيـه مبـدأ                   

  .االستهالكية ليس في النتاج المادي فقط بل في النتاج الفكري أيضاً
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ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         قيقيقيقيببببالتمييز القبلي والطالتمييز القبلي والطالتمييز القبلي والطالتمييز القبلي والط: : : : ًً
من قضاء لمجتمع الواحد أزمة كبيرة للشباب على الرغم يعد التمييز الطبقي بين أبناء ا  
يـر دليـل قـول رسـول اهللا سـيدنا           نوع من التمييز القبلي والطبقي وخ      لمثل هكذا    اإلسالم
 والتي تكرست مع مرور الوقت      -]الناس سواسية كأسنان المشط   ):[صلى اهللا عليه وسلم   (محمد

ت ذات طابع عام لم يسلم منها إال ذوي         حتى أصبح ) العربية(في كثير من المجتمعات اإلسالمية    
  .العقول الراجحة واإليمان الثابت بمفاهيم المساواة والعدل بين أفراد المجتمع

  
وتمثلت هذه الطبقية بالمحسوبيات والمصالح الشخصية على حساب الصالح العام مما             

في التقويم  يقي  أدى إلى خلق ِشحةْ في الكفاءات التخصصية وهذا سببه عدم جعل المعيار الحق            
  .26: القصص����الَْأِمين الْقَِوي استَْأجرتَ مِن خَير ِإن����والتقديم والرعاية هو المعيار الشرعي

  
في العمل، وأن   حيث أن القوة واألمانة هي القوة في الدين والعلم واإلتقان واإلخالص              

مبدأ العمـل الجمـاعي   كامل وإيمان بيكون الشخص المختار ذات نظرة شمولية تنم عن وعي       
من أجل نهضة األمة، من خالل تفجير طاقاته لخدمة المجتمع وعدم الجـري وراء              والتضحية  

  . وسيلةب المادي غاية وليس وجعل الكس-المبالغ بها-المكاسب المادية الشخصية
  

  ب في المكان الغير مناسب هي اختيار الشخص الغير مناسالتمييز في والنتيجة من ذلك   
 الـشاب  انحيث يؤدي هذا التمييز إلى فقـد    .. تقدر بثمن وهي الشباب    ثروات عظيمة ال  إهدار  

  .واإلبداعالثقة بنفسه والقدرة على العمل 
  ) فسحة أمل(

 إال من تمييز ومحـسوبيات   رغم كل الضغوطات والمعوقات التي يواجهها شبابنا اليوم،         
ات والصمود والعمل بجد من أجل       هناك نماذج مشرفة في الوقوف بوجه التمييز واثبات الذ         أن

 أوسـع عماد الدين خليل    وكما ذكر الدكتور  التجربة البشرية   (ألن.. تغيير هذا الواقع المأساوي   
 تحصرها حدود طبقية تقوم على فرض التشابه الجماعي بالقسر،         وأشمل من أن     وأغنىدائماً،  

 مجتمعات إنشاءمر أن يكون يحد مصيرها في نهاية األ ، والإنساني تمييز أوكل تفرد ومجابهة 
 ومعطياتها كما نشهده في عوالم النحل والنمل من نظم هندسية صـارمة             أنشطتهاتزيد في    ال

  .)2()دقيقة، وعمل دائب وإنتاج متزايد
  

                          
   م 1985-  تموز، نينوى30، مكتبة 88عماد الدين خليل، ص. إعادة تشكيل العقل المسلم، د)2(
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  زرع اخلوف وسياسة االستسالم: ًرابعا
ًهل يخلق الشاب جبانا ُ

  ؟..
 للعديد من المشاهد المرئية    يتعرض اإلنسان في مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة الشباب         

              نوالسمعية التي يتلقاها إما عن طرق غير مباشرة أو عن طريق التلقين المباشر والتي تُخَـز
وعند تعرضه ألي موقف ما، تُطـابقْ       .. على شكل معلومات صورية وحسية في العقل الباطن       

الدماغ، فـإذا تطـابق   الصورة المنظورة والصوت المسموع مع ما قد خُِزن من قبل في خاليا             
الحدث مع أحد الصور المخيفة والمرعبة لديه فردة الفعل ستكون سلبية حتماً، أما إذا تطابقت               
مع مخزونات مضيئة جميلة فالطابع العام المتَرجم يكون على شكل حميد فتطفو عليـه صـفة              

  .اإليجابية في المضي قُدماً للتعامل مع الحدث المنظور والمسموع
  

والتي يعول .. دات الفعل هذه اللَِّبنةَ األساسية في تشكيل السلوك البشري العام       وتعتبر ر   
عليها في تجسيد التعابير والتصرفات التي تُحِّدد مدى قابلية الفرد على التعامل مـع األشـياء                
بحكمة وهدوء دون سيطرة ردات الفعل االنفعالية واالنجرار إلى تغييب العقل الرشيد في اتخاذ              

 ما هي نوع من فردات الفعل االنفعالية ال تظُل سلوكاً فاشالً بقدر(.. القرارات السليمة والصائبة
  )3().أنواع غياب السلوك

  
فالشجاعة قوة في القلب تجعل صاحبها ال يستوحش من الطريق المظلم وال ينفر من الوحـدة                

و ينافق على حساب أخالقـه  وال يتخلى عن الحق مهما كلفته التضحيات وال يجامل أو يداهن أ       
  .وسلوكياته

  
فغرس الخوف في نفوس الشباب طباعاً سيئاً ينتج عنه جيالً كامالً متنامي من الجبناء                

جيالً يخاف من كل شيء بحجة أن هذا يودي بحياته أو يدمر مستقبله أو يتعرض               .. والفاشلين
ائفاً من الفشل فال ينجح،     مما يؤدي إلى الخوف من الشجاعة فيصبح خ       .. للمالمة من اآلخرين  

  .)4()فال نامت أعين الجبناء(ويخاف من الخطأ فال يعمل الصواب أبداً وصدق من قال
   
  

                          
  .، دار مكتبة الحياة، بيروت28نظرية االنفعال، جان بول سارتر، ص )3(

  ).رضي اهللا عنه(وليد خالد بن اللمقولة  )4(
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  -: مناذج حية يف تاريخ األمم**

  

فهو معلم  .. خير أنموذج تاريخي فذ يحتذى به     ) صلى اهللا عليه وسلم   (لعّل سيدنا محمد    
إلنساني المستقيم متمثلةً بصفاته الحميـدة،      البشرية األول الذي ضرب أروع صورة للسلوك ا       

، مستمداً تلك الثقـة مـن   )السلبية(وخير عالج لعالم) لاليجابية(فهو ملِهم الثقة بالنفس وجامع   
ومعتمداً على سلوكه الفردي بين أبناء مجتمعه القُريـشي وطـرق      .. إيمانه المطلق باهللا تعالى   

فذّه ليجمع قومه وفيهم أبو لهب وأبـو جهـل          التعامل مع مثل هكذا مجتمع، فأنطلق بشجاعة        
وعتبة وأمية وشيبة والمأل من المستكبرين، فيقف بين أيديهم منذراً ومحذراً غير مبالي بمـا               
سيالقيه على أيدي أولئك النفر من تعذيب وتكذيب وتشريد، فكانت ثقته باهللا اوالً وبنفسه أخراً               

سالته األلهية والمكلف بحملها حتـى ايـده اهللا         هي ما دفعته إلى األقدام ال اإلحجام عن نشر ر         
 اِإلسالَم لَكُم ورِضيتُ ِنعمِتي علَيكُم  وَأتْممتُ ِدينَكُم لَكُم َأكْملْتُ الْيوم����بكلمات منه فقال 

  . وهو اصدق القائلين3: المائدة����ِدينًا
  

رسل واالنبيـاء مـن الـذين     والنماذج كثيرة ومتعددة في تاريخنا االسالمي وتاريخ ال       
نستطيع ان نستلهم العبر والعضات في ضربهم لكل مقاييس الثقة بالنفس، ونذكر على سـبيل               

  -:العموم ال الحصر
يحطم األصنام ثم يقول ) عليه السالم(أين نجد فتى في مقتبل العمر مثل نبي اهللا ابراهيم        -

) اللَّـهِ  دوِن ِمن تَعبدون وِلما لَّكُم ُأفٍّ(لقومه وعلى رأسهم النمرود الطاغية األكبر
  .67: األنبياء

 يقف أمام طاغيـة متآلـه متجبـر         -كان شاباً -أين نجد كنبي اهللا موسى عليه السالم       -
 .كفرعون

وهو يشق الصفوف ليخرج مبارزاً عمـر بـن ود          ) كرم اهللا وجهه  (اين نجد فتى كعلي    -
 .سنة) 16(العامري في معركة االحزاب وهو أبن الـ

قدم نفسه وأهله وماله في سبيل إعـالء        ) عليه السالم (نجد رجالً كاإلمام الحسين     أين   -
 .كلمة الدين واإلسالم 

حين وقف يقارع المأل في مسألة خلق   ) رضي اهللا عنه  (أين نجد كاألمام أحمد بن حنبل        -
 .القرآن

أين نجد شجاعة أدبية كاإلمام الشافعي حين تنازل عن بعض فتواه وصـححها أمـام                -
 .المأل
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أين نجد كاإلمام أبو حنيفة حين وقف بجانب اإلمام الصادق ضد أعداء آل بيت رسول                -
 .اهللا 

 من الذين كانت ثقتهم باهللا ثم بأنفسهم      .. والنماذج كثر هذا على سبيل الذكر ال الحصر        -
 .يؤمنون به من تشريع وقيم ومبادىء  فعلو منطلقين مما  وفعلوا ماعالية

  
  :نشبابنا املسلم إىل أي** 

  
التي اليعول عليها كثيراً في حلـم نهـضة األمـة     -ولألسف–كثر هي النماذج الشابة      

اإلسالمية وإخراج المارد اإلسالمي من قمقمه، وايقاض األمة من سباتها ونكساتها التي تتوالى 
.. الشباب كشجرٍة تَتَرنح تارةً وتنكسر حيناً، تميُل بهم الرياح حيث تـشاء يوماً بعد يوم، فهاهم  

   -:باتَ يعاني منفالشاب 
  

  .عدم إقامة الحدود الشرعية -1
 .عقم وتخلف في اساليب الوعض واإلرشاد الديني -2
 .اباحة المحرم والتهاون في االحكام -3
 .حب الدنيا والتمسك بها -4
 .غلبة القيمة المادية على القيم الروحية -5
 .عدم تحديد األولويات -6
 .ضعف في اإلرادة -7
 .غياب الصبر -8
 . القدرة على اتخاذ القرار الصائبتشتت ذهني وعدم -9

 .المباالة وسلبية وانهزامية -10
 .العشوائية في تعلم العلم  -11
 .الفوضوية في التعامل مع الوقت -12
 .قصور في التفكير -13
 .التخبط في إختيار االصحاب -14

  
ـ            دني، يـسلك  حتى أصبح الشاب التشغله سوى تفاهات األمور واإلنشغال بكل ماهو مبتذل ومت

     .اإلسالمية، فهو قد اصبح مسخ تهمه قضايا األمة سلوكاً عشوائية، ال

 


