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إن املتغريات اليت تعيشها األمة اليوم بل يعيشها العامل بأسره، أصبحت هاجس اجلميـع              

ختصصاهتم واهتماماهتم، املسلمون الغيورون الصادقون، وغريهم ممن ال يدين باإلسالم،          بكل  
املتخصصون يف علوم الشريعة، واملتخصصون يف االقتصاد والسياسة،        . ودعاة التغريب والعلمنة  

ويف الدراسات االجتماعية، اجلميع تعنيهم هذه املتغريات؛ فهي ال تنال طائفـة معينـة، وال               
 .  بعينها، إمنا تستهدف اجلميعتستهدف فئة

وجدير بأمة اإلسالم اليت أخرجها اهللا عز وجل لتكون شهيدة على النـاس يف الـدنيا                
واآلخرة، هذه األمة الذي اختصها اهللا تبارك وتعاىل هبذا الدين وهذه الرسالة، واختار هلا خري               

ها يف ظل هذه التحديات     أنبيائه ورسله، وخصها خبري شرائعه، هذه األمة جديرة بأن تعي موقع          
 . اجلديدة املعاصرة، وجدير هبا أن تراجع نفسها كثرياً وكثرياً

وهي من أكثر ما ميكن أن يتأثر يف ظل هذه          -وجدير بنا وحنن نتحدث يف إطار التربية        
 أن نبحث عن موقعنا يف ظل هذه املتغريات، وجدير بنا أن نعيد النظر والنقاش يف                -املتغريات

 . فنا وبراجمنا ووسائلنا التربويةكثري من أهدا
يهم األسرة وهـي النـواة األوىل يف        : احلديث يف هذا اللقاء يهم التربويون بكل فئاهتم       

التربية، يهم املدرسة سواء فيما يتعلق ببيئة ونظام التعليم أو ما يتعلق باملعلمني ومـا ينبغـي                 
 . واجلمعيات الدعويةعليهم، يهم القائمني على التربية يف ظل املؤسسات الدعوية 

وخصوصية احلديث يف بعض اجلوانب أو اجملاالت من هذا احلديث، أو ذكـر بعـض               
األمثلة ينبغي أن ال يأخذ أكثر من مداه لدينا، فالتمثيل أحياناً قد يؤطر فهم املستمع يف ظـل                  

 . هذا املثال، لكن املتحدث ال يستطيع أن ميثل على كل صورة مبثال يغطي هذه اجلوانب
قبل أن نتحدث عن التربية يف ظل هذه التحديات ينبغي أن نشري إشارة سريعة خمتصرة               و

 . هلذه التحديات اليت تواجه بيئتنا يف ظل هذه الظروف املعاصرة
 تعرضت لتطورات ونقلـة     -منطقة دول اخلليج عموماً   -تعلمون مجيعاً أن هذه املنطقة      

 مرحلة جديدة من حياهتا، وال شك أن        وخاصة بعد اكتشاف النفط الذي نقل هذه الدول إىل        
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هذه التغريات اليت أصابت املنطقة تركت أثرها على التربيـة بكافـة مؤسسـاهتا وأدواهتـا                
ووسائلها، وهذا التغري كان يف نطاق احلياة االقتصادية واحلياة االجتماعية واحليـاة الفكريـة              

عترب قضية اكتشاف النفط وما     وكل من يتحدث عن منطقة اخلليج البد أن ي        . واحلياة التربوية 
 . صاحبه من تغريات نقلة يف هذه املنطقة

إال أن التغريات اليت نقبل عليها يف هذه األيام تغريات تأخذ مدى أكرب من تلـك الـيت                  
مرت هبا املنطقة يف مرحلة اكتشاف النفط، سواء يف املدى األفقي أو املدى الرأسي وميكن أن                

  :نلخص هذه التغريات فيما يلي

 تحديات العولمة وآثارها 
ولسنا حنن يف حديث متخصص حول العوملة لكننا سوف نتناول بعض اجلوانب الـيت              

 : ميكن أن يكون هلا صلة بالتربية، ومنها
 :  انفتاح الثقافة-أ

ستنفتح بالدنا على كافة ثقافات دول العامل، والثقافة املسيطرة والرائـدة اليـوم هـي               
 فيها من مساوئ وسلبيات، سواء يف ميدان االعتقاد والدين، أو فيما            الثقافات الغربية بكل ما   

 . يتعلق بالشهوات واإلباحية
  زوال اخلصوصية -ب 

هذه اجملتمعات هلا خصوصية فهي جمتمعات حمافظة، والسلوك اإلسالمي فيهـا ظـاهر،             
ده ولكن هذه اخلصوصيات سوف تتالشى وتقل تدرجيياً من خالل هذا االنفتاح الذي ستشه            

 . البالد كلها بل سيشهده العامل كله مع بداية عصر العوملة
إن الشاب املراهق أو الفتاة املراهقة وهو يعيش يف أسرة حمافظة متدينة يف غرفته ليس بينه                
وبني أن يتصل بأي ثقافة أو أي شخص يف العامل إال جمرد ضغطة زر وينفتح على العامل اآلخر                  

 . كله
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 : ة  التحديات االقتصادي-ج 
اجلانب االقتصادي يف العوملة جانب كبري، بل بعض الناس يعترب قضية العوملة هي القضية              
االقتصادية، وستنتج آثار اقتصادية من خالل عصر العوملة تتمثل يف تضاءل فرص العمل؛ ألهنا              
تعين االنفتاح وزوال احلواجز أمام الشركات واملؤسسات العامليـة الكـربى، وال شـك أن               

بناء املنطقة، بل أبناء دول العامل اإلسالمي ال تقاس وال تقارن مـع خـربات تلـك            خربات أ 
اجملتمعات، فسيكونون يف وضع تنافسي أقل مع اآلخرين، ولن تكون هناك قيود على ما يتعلق               

 . بالتشغيل والعمل والتوظيف، وال قيود على حركة التجارة والشركات
ك اجملتمع باجلنسيات األخرى بشكل أكـرب       واالنفتاح االقتصادي سيولد اتساع احتكا    

 . وأوسع
 وسينشأ عنه أيضاً اتساع مشاركة املرأة يف احلياة العامة، إننا جمتمعات ميكن أن متـارس      
فيها املرأة العمل لكن يف ظل الضوابط الشرعية، أما حني تنفتح بالد املسلمني على الشركات               

 ذلك زيادة اتصال أبناء هذه اجملتمعـات        الكربى فستزول كثري من هذه القيود، وسينشأ من       
 . بأبناء اجملتمعات األخرى من خالل طبيعة النشاط االقتصادي املنفتح

والتحديات االقتصادية ستعيد حتديد نوعية الطلب على التعليم؛ فالتعليم اليت سـتروج            
 أن  سوقه هو التعليم اليت تطلبه تلك الشركات الكربى اليت ستوفر فرص العمل، وهذا يعـين              

هذا االنفتاح االقتصادي وهذا التغري االقتصادي سيتحكم يف نوعية الطلب على التعليم، وهذا             
سيؤدي إىل تقلص الدور التربوي للمدرسة حبيث يسيطر جانب اإلعداد التقين، وإعداد الفرد             
  ليتخصص وليعمل يف هذه امليادين االقتصادية بعيداً عن اإلعداد الفكري االجتماعي، اإلعداد           
البنائي التربوي، وبعيداً عن حرص وسعي املدرسة إىل تأصيل ونقل ثقافة اجملتمع وثقافة البلـد   

 . إىل الناشئة
وهذا أيضاً سيؤدي إىل تقلص اإلقبال على العلم الشرعي فبالد اخلليج عموماً فيها قـدر           

الشـرعية أو   من االعتناء بالعلم شرعي سواء يف مستوى التعليم العام، أو يف مستوى الكليات              
غريها، وهذا االعتناء له أثر يف إحياء العلم الشرعي  ونشره، لكن االنفتاح االقتصادي املقبل               
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سيقلل من فرص التعليم الشرعي؛ ألن الطلب على خرجيي هذه التخصصات وهذه الدراسات             
ياً سيقل بكثري، وهذا ال شك سيؤدي إىل قلة اإلقبال على التعليم الشرعي، وسيطرح أيضاً حتد              

 . من نوع آخر
 :  نوعية الثقافة السائدة–د 

تؤدي متغريات العوملة إىل اتساع الثقافة على املستوى األفقي، وسطحية الثقافـة علـى              
املستوى الرأسي؛ فالعصر املقبل عصر وسائل اإلعالم واالنترنت، وستكون هذه هي مصـادر             

عمومية واالتساع يف املستوى األفقي     الثقافة عند شرحية كبرية من اجملتمع، وهذه تغلب عليها ال         
والسطحية يف املستوى الرأسي، فهي ثقافة تغلب عليها العمومية، ثقافة تسيطر عليها التسـلية              
واإلثارة أكثر من اجلانب املوضوعي العلمي، ثقافة تؤثر عليها اجلوانب املاديـة واالقتصـادية              

ى وتسويق منتجاهتا وأفكارها    حيث تسخر وسائل ومصادر املعلومات خلدمة الشركات الكرب       
االستهالكية، ثقافة النمط السائد فيها هي الثقافة الغربية اليت ختدم مصاحل أصـحاب رؤوس              

 . األموال الغربية
وهذا أيضاً سيقلص املساحة املتاحة للقراءة واالطالع؛ فهو سيولد لنا جيالً عنده نـوع              

الرأسي، جيل ال يقرأ، جيل يبـهره       من االتساع يف الثقافة لكنه جيل سطحي على املستوى          
 . التفكري املادي ويسيطر عليه
 : هـ تضاؤل دور األسرة 

كان لألسرة دور كبري يف مرحلة ما قبل اكتشاف النفط؛ حيث كانت األسرة وحـدة               
واحدة،كان األفراد مجيعاً يعملون يف إطار وحميط األسرة، كان األب يرث مهنته من والـده،               

واملتجر، كانت األسرة تلتقي مجيعاً يعيش الشاب وتعيش الفتـاة وقتـاً            ويعمل معه يف احلقل     
طويالً مع أسرهتا، فتقلص دور األسرة مع عصر النفط، ومع تغري فـرص وميـادين العمـل                 
واتساع التعليم، وحنن مقبلون على تقلص أكرب، وهذا ميدان خطري يتطلب منا إعادة النظر يف               

يوم أصبحنا يف صراع مع اآلخرين على أبنائنا، وصراع مع          إجياد مساحة أكثر لألسرة، وحنن ال     
 .اآلخرين على بناتنا
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 رص العمل  ف
تعد فرص العمل يف دول اخلليج مشكلة كربى، وتبدأ هذه املشكلة من القبول يف التعليم               
اجلامعي؛ ففي السابق كان الطالب حني ينتقل من املرحلة الثانوية جيد فرص القبول مهيأة له،               

مع زيادة النمو السكاين بدأت تتضاءل فرص القبول يف التعليم اجلامعي؛ فنسبة كبرية             واآلن و 
من الطالب والطالبات الذين يتخرجون من املرحلة الثانوية ال جيدون هلم فـرص قبـول يف                

 . التعليم اجلامعي
 مث تنشأ مشكالت العمل بعد التخرج من اجلامعة وهذا ال شـك سـيولد إفـرازات                

 بوية ينبغي أن توضع يف االعتباراجتماعية وتر

 الصراع العربي اإلسرائيلي 
 من العوامل املؤثرة الصراع العريب اإلسرائيلي وحنن قريبون من منطقة الصراع، وبغض            
النظر عما يؤول إليه هذا الصراع مع األحداث القريبة الساخنة، فإما أن تسـخن األوضـاع                

ألمرين سيكون له أثر يف املستقبل على املنطقـة         وتنقلب، أو أن تستمر عملية التطبيع وكال ا       
 .وعلى ثقافة املنطقة

هذه باختصار إشارة سريعة إىل هذه التحديات اليت تفرض علينـا أن نعيـد النظـر يف                 
تربيتنا، وبعد ذلك انطلق إىل صلب املوضوع وهو عبارة عن بعض التوصيات وبعض األفكار              

ربيتنا من خالل املتغريات اليت أشرت عليها يف بدايـة          اليت ينبغي أن نأخذها بعني االعتبار يف ت       
 . هذا احلديث لنتواكب مع هذه الظروف اجلديدة اليت متر بنا

אאא
 لتفاؤل ا

احلذر من اليأس وسيطرة الشعور بعدم إمكانية التغيري، أو استحالة          : من أول ماجيب علينا   
 كثري من اإلسالميني الغيورين على واقع األمـة عـن           التربية يف ظل هذه املتغريات، وحديث     

 .تداعيات العوملة حديث يقود كثرياً من الناس إىل اليأس والقنوط
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إن إدراك سوء الواقع ومرراته، واحلرص على إثارة تفاعل الناس مع الواقع، قد يقودنا إىل           
املتحدثني يقف عند ذكر    مبالغة يف احلديث ال ندرك آثارها، ومما يزيد الطني بلة أن كثريا من              
 -وهذا ماحيتاجه الناس  –املخاطر واآلثار، دون أن يتحدث عن برامج عملية ملواجهة املتغريات           

 . والربامج اليت تقدم معظمها غري واقعية تزيد الناس يأساً من التغيري
 االعتدال وعدم املبالغة، واالعتناء   : والذي يبنغي مراعاته عند احلديث عن هذه املتغريات       

بتقدمي احللول والربامج العملية للناس، وتلمس اجلوانب واملداخل اليت ميكـن اإلفـادة منـها               
 .وتوظيفها مهما كانت حمدودة

 : االعتناء بالتربية اإليمانية
فينبغي أن نعتين هبا أكثر من ذي قبل، وهي لألسف يتقلص دورها كثرياً، أوالً يف دائرة                

أوالدها وبناهتا، وتراقب حاالت االحنراف والتغري، ورمبـا        األسرة فاألسر احملافظة حتافظ على      
حتول بني أوالدها وبناهتا وصحبة أهل السوء، لكنها تقف عند هذا الدور، فهي متارس مهمة               

 . احلماية فحسب
 . وقلما جند من األسر احملافظة فضال عن األسر املتفلتة من تعتين ببناء أوالدها

 أي حد مدارسنا اليوم تريب أبناءنا وبناتنا على حقـائق           إىل: ويف دائرة املدرسة نتساءل   
اإلميان والتقوى والصالح؟ ماذا يسمع أبناؤنا وبناتنا اليوم يف مدارسهم؟ هل جيدون فيها مـا               
يرقق القلوب وما يصلهم باهللا عز وجل؟ أم أهنم يعيشون يف عامل أحسن أحواله أنه عامل مادي                 

 عيداً عن هذه املعاين املهمة؟ حبت يعيش مع املعرفة اجملردة فقط ب
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال  ، إن اإلميان يقي صاحبه وحيميه من الوقوع يف الرذائل        

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني            :"صلى اهللا عليه وسلم   قال النيب   
 الناس إليه فيهـا     يشرب وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن، وال ينتهب هنبة يرفع            

 )).٥٧(ومسلم ) ٢٤٧٥(رواه البخاري " (أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن
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واهللا ال يؤمن، واهللا ال     :" قال صلى اهللا عليه وسلم   وعن أيب شريح رضي اهللا عنه أن النيب         
رواه " (الذي ال يـأمن جـاره بوايقـه       :"ومن يا رسول اهللا، قال    : قيل" يؤمن، واهللا ال يؤمن   

 ))  . ٦٠١٦(البخاري 
واإلميان له أثر آخر على صاحبه، فهو يسمو بالنفس ويعلي أهدافها، وجيعل صـاحبها              

 . يتعلق بالدار اآلخرة أكثر من تعلقه بالدنيا
أن املـتغريات   : ومثة عوامل تدعونا إىل بذل مزيد من االهتمام بالتربية اإلميانية، ومنـها           

اد احملرمة، من خالل القنوات الفضـائية       اجلديدة تتسم بانفتاح هائل للشهوات وأبواب الفس      
أن املتغريات اجلديـدة    : وشبكة اإلنترت، واالنفتاح املتزايد على العامل اآلخر، والعامل الثاين        

تزيد فيها املاديات ويعلو شأن تعلق الناس هبا، حىت الصاحلون منهم يصـيبهم مايصـيبهم يف                
ديدة تنقل الناس إىل عامل مادي حبـت        إن وسائل االتصال املعاصرة ومصادر الثقافة اجل      . ذلك

الصلة له مبا وراء املادة احملسوسة، وال صلة له بالدار اآلخرة وما يدعو إليها، بـل إن الفتنـة                   
 . باملنهج العلمي تقود إىل التشكيك يف كل ماال تدركه حواس الناس القريبة

 . كافة املؤسسات التربويةكل هذا يدعو إىل االعتناء بتدعيم التربية اإلميانية وتقويتها يف 
والتربية اإلميانية البد أن يراعى فيها املعىن الشرعي لإلميان ومشوله لكافة جوانب احلياة،             

 . وعدم التركيز على جمرد أداء الشعائر بل االعتناء باألصل وهو أعمال القلوب

 : تقوية الحماية الداخلية 
السيطرة، ومن مث البد مـن تقويـة        تقلل املتغريات اجلديدة من فرص الضبط اخلارجي و       

احلماية الداخلية، اليت جتعل املرء يراقب اهللا تعاىل، ويستطيع السيطرة على نفسـه وضـبطها،        
 :ومن الوسائل اليت تعني على تقوية احلماية الداخلية

 :  االعتناء باإلقناع-أ 
توجيه املباشر، وتعتمد   فالتوجيهات التربوية اليت يتلقاها املتربون يف جمتمعاتنا تعتمد على ال         

على تلقني النتائج واألحكام، وهذا لو جنح مع جيل اليتعامل إال مع من يربيه، فإنه لن ينجح                 
مع جيل اليعد املريب فيه على أحسن أحواله إال واحدا من العوامل املؤثرة على املريب، وهـذا                 
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إىل اعتبار القـدرة علـى      يتطلب مراجعة شاملة حملتوى املواد التربوية، وألساليب تقدميها، و        
 .اإلقناع من أهم معايري اختيار املربني

  تنمية قدرات االنتخاب واالختيار واختاذ القرار-ب 
فاملتريب كان فيما سبق يف كثري من مواقفه أمام موقف واحد أو رأي واحد، وهذا جيعله                

م آراء وبدائل متكافئة    اليعاين من صعوبة اختاذ القرار، أما اآلن فهو أمام متغريات عديدة، وأما           
 .يف درجة إقناعها له

 واختـاذ  وهذا يتطلب أن تضمن اخلربات التربوية مايعني املتريب على االختيار بني البدائل          
القرار، ومراعاة ذلك من خالل مايقدم للمتربني، سواء يف اختيار موضوعات ضمن الـربامج              
العلمية والثقافية حتتاج إىل االختيار واختاذ القرار، أو يف طريقة تقدمي املادة العلمية حبيث يعطى               

يزيد من قدرتـه    املتريب الفرص يف التدرب على االختيار واختاذ القرار حتت إشراف املربني مما             
على االستقالل بنفسه يف ذلك، أو يف وضعه يف مواقف عملية تتطلب االختيار بني البـدائل                

 .واختاذ القرار
  تنمية اإلرادة وتقويتها-ج 

تعتمد العوامل واملتغريات اجلديدة على إثارة الشهوات والغرائز، اليت كثريا مايؤتى منها            
 على ضبط نفسه، والذي يعينه على ذلك باإلضـافة          املرء من جهة ضعف إرادته، وقلة قدرته      

إىل صحة العلم واإلدراك قدرته على مواجهة دواعي النفس وغرائزها، ومن مث كان البد من               
 .االعتناء بتقوية اإلرادة،  باإلضافة إىل تقوية التربية اإلميانية

 : إعادة النظر في أهداف التربية 
الل املؤسسات الدعوية؛ فهي هتـدف إىل حتقيـق         ويتأكد هذا يف التربية اليت تتم من خ       

االستقامة لدى املرء، وكثرياً ماتتجاهل اجلوانب اليت حيتاج إليها يف حياته الدنيا، بـل رمبـا                
وقفت عائقا دوهنا ألجل أن يتاح وقت أطول للمتريب يتلقى من خاللـه التربيـة يف هـذه                  

 .املؤسسات الدعوية
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طلبات احلياة املادية، من خالل التعويد علـى حتمـل          ويتطلب ذلك االعتناء باإلعداد ملت    
املسؤولية، وتصحيح املفاهيم املغلوطة يف ذلك، وبيان أنه من تقوى اهللا وطاعته أن يسعى املرء               

 . يف سبيل حتصيل ماحيتاجه من مطالب الدنيا
ألن يأخـذ   :"عن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال                 

م حبله فيأيت حبزمة احلطب على ظهره فيبيعها فيكف اهللا هبا وجهه خري له من أن يسأل                 أحدك
 )) . ١٤٧١(رواه البخاري " ( الناس أعطوه أو منعوه

ألن يأخذ أحدكم حبله مث يغـدو       :"وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
رواه " ( ن أن يسـأل النـاس     أحسبه قال إىل اجلبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خريله م         

 )). ١٠٤٢(ومسلم ) ١٤٨٠(البخاري 
ولئن كان االحتطاب وحنوه هو مصدر الرزق املتاح يف ذلك العصر، فمصادر الرزق يف              
هذا العصر هلا طبييعة أخرى تتطلب إعداداً، وتعلماً ملهارات وعلوم تعني على احلصول علـى               

 . مصدر للرزق
هذه املفاهيم، إتاحة اجملال، وتقدمي الرأي واملساعدة       ويتطلب ذلك باإلضافة إىل تصحيح      

للحصول على مصادر الرزق، والسعي إىل إجياد برامج تدريب وإعداد وفرص عمل حتتضـن              
 .الشباب وتؤمن هلم أسباب حتصيل الرزق

 : اإلرتقاء بالمربين 
ل معها،  االرتقاء بتفكريهم؛ ليستوعبوا املعطيات اجلديدة ويتأهلوا للتعام      :  ويشمل ذلك 

وليكونوا قادرين على جتاوز األساليب القدمية اليت نشأوا عليها وألفوها، وحىت يرتقوا لفهـم              
 .اجليل اجلديد الذين يتعاملون معه ويربونه

 ويستوجب ذلك  تقدمي برامج تدريبية للمربني واآلباء واألمهات، وإذا كانت التربيـة             
. ديات املعاصرة اليوم تفرض غـري ذلـك       عملية تلقائية فيما مضى ميارسها أي شخص فالتح       

وحيتاج األمر إىل أن تقوم مؤسسات تربوية تقدم الدورات والربامج التدريبية، وتعـد مـواد               
 .التعلم الذاتية للمربني
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 : السعي إلنشاء مؤسسات تربوية عامة 
تفتقر جمتمعاتنا اليوم إىل مؤسسات عامة حتتضن أبناء اجملتمعـات املسـلمة، فالشـباب      

تيات اليوم يعانون من الفراغ، وسوف تزداد خماطره تبعا للمتغريات اجلديدة، لـذا فمـن            والف
 .مسؤولية الدعاة واملربني السعي إلجياد حماضن عامة ألمثال هؤالء

واليزال كثري من املربني يفكرون بعقلية منغلقة، واليرون من الواقع إال فئة حمدودة ممـن               
 .التربية حيصرونه يف هذا اإلطاريتعاملون معه، وحني يسمعون مصطلح 

 : توسيع دائرة الجهود التربوية 
 تتطلب هذه املرحلة توسيع اجلهود التربوية وعدم اقتصارها على النخبة، فلئن قـدمت             
مؤسسات الصحوة اليوم برامج تربوية متميزة للشباب أنتجت هذا األثر امللموس، فالبد مـن              

 .ح دون املستفيدين من الربامج التربوية القائمة اليومتقدمي برامج تربوية عامة لطبقات وشرائ
وحىت تؤدي هذه الربامج املنتظرة مثرهتا البد من توسيع أهدافها لتستهدف احملافظة على             
أصل التدين املوجود لدى هؤالء الشباب، وتأصيل الثقافة اإلسالمية الصحيحة، إهنم يواجهون            

دعو إىل اإلحلاد يف ظل بناء هش وثقافة شـرعية          خماطر فكرية وعقدية يتربع على قمتها من ي       
هشة وعلم شرعي سطحي، فنحن حنتاج  إىل جهود تؤصل الثقافة اإلسالمية عند الناشئة ولو               

 . كان السلوك الذي هم عليه اليوم غري مرضي
وال بد من التخلي من فكرة إما أن يكون الشاب متدينا صاحلا داعيا أو اليكون، فالبد                

إقامـة اجلميعـات    :  املستويات وتقدمي جهود متوازنة يف ذلك من خـالل           من مراعاة هذه  
واملؤسسات واألندية العامة املوجهة، وتصدي طائفة من املربني للتعامل مع هؤالء، ومن خالل             
األنشطة والربامج املدرسية، والسعي قدر اإلمكان لتوجيه الربامج العامة املوجهـة للشـباب             

 .  واألنشطة الكشفية والرياضية وحنوهاكاجلمعيات العامة والنوادي

 : تطوير األساليب التربوية 
ال بد من تغري األساليب التربوية وتطويرها، وجتاوز األساليب التقليدية السابقة اليت اعتاد             
املربون عليها، واختلطت فيها الوسائل بالغايات، واألساليب باملنهج، ولئن كان السـابقون            
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قوا لعصر غري عصركم، فسرعة التغري اليوم جتعل هذه املقولة أكثـر            إن أوالدكم خل  : يقولون  
انطباقا ومصداقية، وجتعل التفاوت يلحظ يف مستويات أكثر تقاربا يف العمر من مسـتويات              

 .جيل اآلباء وجيل األبناء

 :اقتحام وسائل اإلعالم والمشاركة فيها
ادة التربوية املتميزة، إن وسائل     حنتاج اليوم إىل مشاركة الدعاة مشاركة فعالة  وتقدمي امل         

البث اإلعالمي اليوم وأبرزها القنوات الفضائية ال تقدم يف معظمها إالّ املادة اهلزيلـة، املـادة                
التافهة املادة اليت تدور حول اإلثارة واإلغراء وتتجاوب مع عواطف الناس وغرائـزهم، بـل               

م إىل أن ُتثرى باملواد اجلـادة الـيت         تستهدف إثارة الكامن من غرائز الناس، وهي حباجة اليو        
 . حيتاجها الناس

جيـل  : واملادة اليت حنتاج اليوم إىل تقدميها منها ما حيتاجه اجليل املستهدف هبذا الغـزو             
الشباب والفتيات وجيل الناشئة، فنحتاج أن نقدم هلم برامج جادة تقدم هلم املـادة املتميـزة                

 عن مهومهم، وتقدم هلم الثقافة الشـرعية باللغـة          احملافظة، وجتيب على تساؤالهتم، وتتحدث    
 املعاصرة اليت يفهموهنا، وتتالءم مع حاجاهتم ومع متطلباهتم 

وحنتاج أيضاً إىل تقدمي برامج تتناول القضايا التربوية اليت حيتاجها املربـون، وحتتاجهـا              
 . األسرة، وحتتاجها املدرسة، وحيتاجها املعلمون واملهتمون بشؤون التربية

وإىل مىت تكون هذه الوسائل حكراً على دعاة اإلثارة، والباحثني عن الشهرة، وإىل مىت              
 تظل هذه الوسائل تسهم يف تسطيح ثقافة األمة، ويف هتميش اهتماماهتا؟ 

إن هذه الوسائل هي اليت تتحكم اليوم يف ثقافة األمة وتصنع الرأي العام وُتوّجه النـاس                
يفكر اجلادّون يف التعامل مع مثل هذه الوسائل والقنوات، والبـد           شئنا أم أبينا، والبد من أن       

أن يعيدوا النظر يف إحجامهم فيما سبق، ولئن كان الصاحلون جيدون مربراً وعذراً هلم فيمـا                
سبق يف تأخرهم عن مشاركة يف هذه القنوات باعتبار إهنا قنوات ُمَدّنَسةُ تنشر الفساد واللهو،               

صبحت املصاحل اليت ينتظر أن تتحقق من وراء هذا مصاحل عظيمـة،            فاليوم أصبحت مطلباً، وأ   
 . فهذه الوسائل هي القنوات والوسائل اليت ختاطب الناس 
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إن املنرب الذي يتحدث من خالله خطيب اجلمعة، أو درس املسجد، أو املدرسة املتميزة،              
لشرحية الواسـعة   هذه املؤسسات ستبقي تؤدى دورها ورسالتها، لكنها مل تعد اليوم ختاطب ا           

من الناس، إن معظم الشباب إذا حضروا إيل صالة اجلمعة ال حيضـرون إالّ متـأخرين، وإذا                 
حضروا وجدوا أن موضوع اخلطبة يتناول قضايا بعيدة عن اهتماماهتم، وعن قضاياهم، مث إن              

رة وسائل اإلعالم متلك من اجلذب واإلثارة والوسائل ماال متلكه الوسائل األخرى، فهي جدي            
 . يف أن نعيد النظر يف مدى تعاملنا معها، وأن يهتم املربون بتقدمي مادة جاّدة فيها

إهنا تفتفقر إىل مواد للشباب والفتيات ختاطبهم مبستواهم وعقوهلم وقدراهتم، وإىل برامج            
تربوية لآلباء واملعلمني، وإىل إنتاج إعالمي متميز خياطب الطفل واملرأة، يكون بـديال هلـذا               

تاج العفن الذي تعاين منه وسائل اإلعالم، وسيزداد عفونة مع االنفتاح علـى النمـوذج               اإلن
 الغريب املتعفن

 : تعزيز الوظائف االجتماعية للمدرسة 
البد من السعي لتعزيز الوظيفة االجتماعية للمدرسة، وأن تتحول من جمرد ميدان للعطاء             

 . ام واإلقبالاملعريف إىل ميدان جيد فيه الطالب الراحة واالنسج
األول على املدى البعيد وهو حيتاج إىل إصالح جذري         : وميتثل هذا اإلصالح يف مسارين    

يف بنية التعليم وهيكليتيه، يف ظل طلب متزايد على التعليم وإمكانات حمدودة، وهذا لن يـتم                
 . مامل يعطى التعليم أولوية يف اإلنفاق واجلهد
و مايتعلق مبهمة ناظر املدرسة، أو مهمـة املعلـم          واملسار الثاين على املدى القريب وه     

واملشرف التربوي، واألخصائي االجتماعي، ويتم هذا بإعادة النظر يف أساليب التعامل مـع             
كما ميكن أن متثل    . الطالب، وضرورة بناء عالقة اجتماعية جيدة معهم، والسعي للقرب منهم         

 . جتماعية للمدرسةاألنشطة الالصفية ميدانا مهما يعزز من الوظيفة اال
إن طالبنا اليوم يكرهون املدارس، ويفرحون باإلجازة ويتمنوهنا؛ ذلك أهنم يعيشـون يف             
املدارس يف جو أكادميي حبت، وهي تطالبهم والتعطيهم، وهذا سـيؤدي إىل تقلـيص أثـر                
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املتاحة املدرسة، فمامل جيد الطالب اجلو االجتماعي املريح له فيها فلن تؤيت اإلمكانات التربوية              
 . للمدرسة أثرها

وكما ينبغي االعتناء بذلك يف ظل األسرة ومؤسسات التعليم والتربية اخلريية كحلقات            
التحفيظ وحنوها، وليسعى املربون يف هذه املؤسسات إىل بناء جو اجتماعي يسهم يف زيـادة               

 القرآن الينبغي   اإلقبال على هذه الربامج، ويهيء نفسيات املتربني للتقبل والتلقي، فمهمة معلم          
أن تقتصر على إتقان التالوة والتوجيهات العاجلة، بل ال بد من بناء عالقة اجتماعية جيـدة                

 . بني معلم القرآن وبني الطالب جتعل من هذه امليادين ميادين تربوية منتجة
إن جيل الطالب الصاحلني األخيار الذين يقبلون على حلق القرآن وهذه األنشطة غـري              

ابق، هذا اجليل حيتاج إىل نوع من الترغيب وحيتاج إىل بناء عالقة اجتماعية ودافئـة               اجليل الس 
وقوية بينه وبني املريب حىت يستطيع أن يؤدي الدور األكرب، وحىت يستطيع أن يوسع املسـاحة    

 اليت يأخذها من الدائرة الكبرية اليت تؤثر على هذا الشاب

 : تدعيم الروابط االجتماعية وتقويتها 
رك الترابط االجتماعي أثره التربوي الفاعل، فاألسرة املترابطة متارس قدرا من الضبط            يت

االجتماعي ألفرادها، واحتماالت االحنراف لدى الفرد الذي ينتمي إىل أسرة مفككة أكثـر             
 . منها لدى الذي ينتمي إىل أسرة مستقرة

مج وأنشط تسهم يف تعزيز     إن تدعيم الروابط االجتماعية وتعزيزها، والسعي إىل إقامة برا        
 . هذه الروابط يعد من أهم مطالب املرحلة القادمة

فالبد من إحياء هذه الفكرة ونشرها بني الشباب اليوم، والدعوة إىل تنظيم برامج عائلية              
 . وأسرية، وإعطاء األسر والعوائل جزءاً من الوقت واالهتمام

ينبغي أن تقتصر على جمـرد األنشـطة        واألنشطة االجتماعية والعائلية املطلوبة اليوم ال     
الدعوية وتنظيم املواعظ واحملاضرات، بل البد أن يكون إحياء الترابط والتماسك االجتماعي            

 .مطلبا يف حد ذاته
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دوها، وهـذا    ستواجه اآلباء واألمهات وسائر املربني مشكالت جديدة مل يألفوها ويعه         

 . يربز احلاجة ألن يبادر املختصون واملهتمون من الصاحلني بتقدمي خدمات استشارية هلؤالء
وزيادة احلاجة مع فراغ الساحة ستؤدي إىل أن سيتصدى للميدان فئة غري منضبطة وال              
حمافظة، فئة تقول إن التربية الصحيحة البنتك أن تتركها تصادق الشباب وتذهب مـع مـن                

 . تار صديقها بنفسهاشاءت وخت
والتربية الصحيحة للشاب املراهق أن تتركه وال تواجه غرائزه، وال تكبته، سيجد اآلباء             
واملربون من يقدم هلم هذه النصيحة وهذا اإلرشاد، وسيجد الشباب والفتيات من يعطي هذه              

 . الغرائز املشروعية ويزيل عنهم التحرج والتأمث
ون لتقدمي خدمات استشارية لألسر واآلبـاء واألمهـات         فما مل يبادر الغيورون الصاحل    

واملعلمني، سيسبق إليها هؤالء الذين رمبا تكون كثري مـن خـدماهتم ونصـائحهم تـدعم                
 . االحنراف، دون أن تقضي عليه 

كما أن بروز هذه املشكالت، واحلاجة لالستشارت مسيثل منطلقا دعويا مهما ميكن أن             
 .يستمثر يف إصالح واقع الناس

 : تفعيل دور التعليم األهلي 
ميتلك التعليم األهلي قدراً أكرب من املرونة وقدرا أكرب من اإلمكانات، ويتفوق يف ذلك              

 . على التعليم النظامي الذي يتسم ببطء التطوير، وتعقد اإلجراءات
 وهذا جيعل منه ميدانا ومنطلقا لتطوير برامج تربوية ودعوية ميكن أن تسهم يف بناء اجليل              

 . وختتصر خطوات عدة تبذل خارج إطار التعليم
وهذا يتطلب االعتناء باجلانب التربوي والدعوي يف التعليم األهلي، والسعي السـتثمار            

 .ماميكن استثماره منه، بدال من أن يكون الوجه البارز هو الوجه املادي االستمثاري

 : تطوير التعليم الشرعي 
 :  التعليم الشرعي يتمثل يف مسارينوالتطوير الذي نسعى إليه وننشده يف
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 : وهذا األمر تدعو إليه اعتبارات عدة، منها

       نقص الطلب على التعليم الشرعي النظامي، فقد كانت فرص العمل خلرجيـي                   -١
ه الفرص يف   هذا النوع فيما سبق تدفع بكثري من اخلريين لالحتاق به، واآلن بدأت كثري من هذ              

التراجع، واالجتاه يف املستقبل القريب حنو مزيد من التراجع، ومن مث فنحن أمام مطلب ملـح                
لتهيئة البديل والفرص األخرى لسد هذا النقص، واملسؤولية تقع بالدرحة األوىل على التربويني             

 . والدعاة إىل اهللا عز وجل
كز مسائية تسعى إىل تقدمي التعليم      وميكن أن يتم هذا األمر من خالل افتتاح معاهد ومرا         

الشرعي وفق برامج تتناسب مع كافة الناس من اجلنسني، ومن خالل هتيئة برامج للتعلم الذايت               
كربامج احلاسب اآليل وأفالم الفيديو وشبكة اإلنترنت واالستفادة من التقنيـات احلديثـة يف              

 . تفريد التعليم
دعو إىل االعتناء بنشر العلم الشرعي وإحيائه؛              كثرة املؤثرات على الناس فهي ت            -٢

ألن العلم الشرعي يعطي الناس القدرة على التميز بني احلق والباطل، وبني املفسد واملبطـل،               
والناس إمنا يؤتون من اجلهل فيقعوا يف احلرام أو يتركوا الواجـب جـاهلني حبكمـه، أو أن                  

شرعي، وقد حتدثنا فيمـا سـبق عـن         تضعف إرادهتم فيتبعون شهوهتم مع علمهم باحلكم ال       
 . اجلوانب اليت تقوي اإلرادة

والعلم الشرعي الذي حيتاجه الناس يشمل فروض األعيان، وهو العلم الذي جيب علـى              
عامة الناس تعلمه، ويتمثل يف مبادئ العلم الشرعي اليت ال يسع أحد جهلها وهذه جيـب أن                 

 . تقدم لكافة الناس
 . علمون الناس ويقدمون هلم ماحيتاجونه يف دينهمكما يشمل إعداد طلبة علم ي
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ألجل أن تكون خمرجات التعليم الشرعي قادرة على مواجهة املؤثرات اجلديـدة الـيت              

بد تواجهنا فالبد من أن نعيد النظر يف التعليم الشرعي القائم اليوم، فاجليل أمام حتديات عدة ال               
 . أن يهيأ هلا

ومحلة العلم الشرعي الذين يعدون للدعوة البد أن بكونوا قـادرين علـى التـأثري يف                
جمتمعاهتم، وقادرين على تربية اجليل اجلديد، وقادرين على استيعاب املشـكالت اجلديـدة             

 . وكيفية التعامل معها
واجهة املتغريات  وأحسب أنه حني يستمر التعليم الشرعي بنمطه اليوم فإنه سيعجز عن م           

 . اليت متر باجملتمعات اليوم
هذه بعض اخلواطر واآلراء واألفكار العاجلة اليت مسح هبا الوقت يف هذا املقام واألمـر               
كما قلت حيتاج إىل نقاش أوسع وحيتاج إىل حبوث وحيتاج إىل تكاتف جهود املختصني، لكن               

 . حسيب أن أثري التفكري يف مثل هذه القضايا
 .   ستعان وعليه التكالنواهللا امل


