واقع الشباب وتطلعاتهم المستقبلية
دراسة سعودية
د.نوال بنت عبدالعزيز العيد
أستاذ مشارك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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المقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ,من يهده اهلل
حممدا عبده ورسوله ,صلى
فال مضل له ,ومن يضلل فال هادي له ,وأشهد أن ال إله إال اهلل ,وأشهد أن ً
اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ,وبعد ..
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
احل ِّق إِن ِ
ِ
اه ْم ُه ًدى (َ )31وَربَطَْنا َعلَ ٰى قُلُوِّبِِ ْم إِ ْذ قَ ُاموا
" حْحن ُن نَ ُق ُّ
ص َعَلْي َ
حه ْم فْتَيةٌ َآمنُوا بَِرِِّّب ْم َوِزْدنَ ُ
ك نََبأ َُهم بِ َْ ُ
ب ال حسماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض لَن ن ْحد ُع َو ِمن ُدونِِه إِ ََٰلًا لحَق ْد قُْلَنا إِ ًذا َشطَطًا (َٰ )31ه ُؤَال ِء قَ ْوُمَنا حاَّتَ ُذوا
فَ َقالُوا َربَُّنا َر ُّ َ َ
ِ ِ 3
ِمن ُدونِِه ِآَلةً لحوَال يأْتُو َن َعَلي ِهم بِسْلطَ ٍ
ان بَ ِّ ٍ
ني َم ْن أَظْلَ ُم ِِمح ِن افْ َت َر ٰى َعلَى اللحه َكذبًا"
َ ْ َ
ْ ُ
يف جمتمع اسنفجي التفكري ,ال يستقل بنظرته للكون ,وإمنا يتلقاها ِما ورثه من اآلباء واْلجداد ,وال مييز
بني التصور الصحيح واخلاطئ ,وال احلق والباطل ,جمتمع حتكمه ثقافة القطيع ,منغلق على ذاتهُ ,وجد
(الفتية) الذين حترروا من ربقة التقليد ,واستثمروا ما أودعه اهلل فيهم من الطاقات ,هم أقوياء يف
أجسادهم ,ويف تفكريهم ,ويف إمياهنم ,اعرتضوا على ما وجدوه يف جمتمع وثين يعبد غري اهلل" َٰه ُؤَال ِء قَ ْوُمَنا
حاَّتَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِآَلًَة"وسلكوا مسلك التغري اإلجيايب ,وصدعوا مبا يعتقدونه من احلق,ف(قاموا) والقيام
حركة تدل على العزم والثبات ,وعربوا عن اعتقادهم (فقالوا ربنا رب السماوات واْلرض) فهو رب هذا
الكون كله ,وأعلنوا عن املوقف الذي اختاروه(لن ندعو من دونه إَلاً) فهو واحد بال شريك(لقد قلنا إذن
شططاً).
إهنم الشباب أقدر الناس على التغري اإلجيايب ,والتفكري املنطقي ,هم املستقبل ,واملستقبل بأيديهم ,وهل
كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال شبابا.
سورة الكهف ( 1ـ) 1
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الشباب هم مصدر االنطالقة لألمة ,وبناء احلضارات ,وصناعة اآلمال ,وعز اْلوطان ,فهم ُعدحة اْلمم
وثروة احلاضر..
وتعرضا للتحديات ,إهنم الكتلة
فاملستقبل يف أيدي الشباب ,إال أهنا العينة اْلكثر استقطابًا لألزمات,
ً
احلرجة اليت حتمل أهم فرص مناء اجملتمع ,كما أهنم اْلكثر خطورة إن أخفق اجملتمع يف التعاطي مع
مشاكلهم ومل يفلح يف إجياد احللول الفعالة َلم..
فهم مورد إنتاجي فعال إذا ما مت احتواؤهم ,وتوجيه طاقاهتم ,واالستماع إىل مطالبهم وطموحاهتم,
واالهتمام ِّبم و حل ما يواجههم من حتديات وعقبات مستقبلية ..
ويهدف البحث إىل:
 /3الكشف عن واقع الشباب الديين ,واالقتصادي ,واالجتماعي من خالل اإلحصائيات يف اجملتمع
السعودي.
 /2القراءة لتطلعات الشباب املستقبلية يف مناحي احلياة اليت تؤهلهم إىل صنع فارق حضاري جملتمعاهتم.
 /1اإلسهام يف تقدمي حلول لكثري من العقبات اليت تواجه الشباب.
وجييب البحث على تساؤالت عدة ,منها:
ما هو الواقع الذي يعيشه الشباب من خالل اْلرقام واإلحصائيات ال االجتهادات والرؤى الشخصية
من خالل املراكز البحثية والرسائل العلمية اليت اهتم بدراسة مشكالهتم يف اململكة العربية السعودية؟
ما أهم العقوبات والصعاب اليت تواجه الشباب يف زمين العوملة والتضخم؟
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ما أهم احللول العلمية اليت تسهم يف تقدمي واقع أمثل لرجال الغد ,وحتقق تطلعاهتم
املستقبلية؟

خطة البحث:
املقدمة..
متهيد..يف أمهية مرحلة الشباب واستثمار تلك القوى..
املطلب اْلول :تطلعات الشباب الدينية.
املطلب الثاين :تطلعات الشباب االقتصادية.
املطلب الثالث :تطلعات الشباب االجتماعية.
اخلامتة..
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات..
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تمهيد..
مفهوم مرحلة الشباب ،وأهمية استثمارها
أوالً /مفهوم مرحلة الشباب.
عند النظر يف حتديد مفهوم الشباب جند أنفسنا أمام اجتاهني متقابلني:
االجتاه اْلول /مييل إىل االعتماد على البعد الزمين يف هذا اْلمر ,وأصحاب هذا االجتاه يعتربون الشباب
مرحلة زمنية ,بشكل تقرييب من السادسة عشر إىل اخلامسة والعشرين وهي الفرتة اليت يكتمل فيها النمو
اإلنساين مبختلف جوانبه.
االجتاه الثاين /وهو االجتاه الذي يأخذ مبعيار النضج والتكامل االجتماعي للشخصية ,وأصحاب هذا
االجتاه مييلون إىل حتديد عدد من املواصفات واخلصائص تطبق كمقياس على أفراد اجملتمع .
إال أنه من اْلسلم أن يتم اْلخذ باملعيارين يف آن واحد ,املعيار الزمين ومعيار النضج واالكتمال وهو
اْلقرب للصواب (. )3
ومرحلة الشباب هي تلك امل رحلة اليت دحد فيها التغري الكمي والنوعي يف مالمح الشخصية ,وَّتتلط
فيها الرغبة يف تأكيد الذات مع البحث عن دور اجتماعي ,إىل جانب اإلحساس باملسؤولية ,والرغبة يف
التغيري ,والنقطة اجلوهرية يف مرحلة الشباب هي النظرة املستقبلية لألمور ,وإعداد وهتيئة النفس حلياة
نفسيا ,واستقالالً ماديًا ومعنويًا..
أكثر استقر ًارا ً

( )3الرتبية واملشكالت االجتماعية املعاصرة ص.11
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إن الشباب هم الثروة البشرية اْلهم ,وهم اْلساس الذي يبىن عليه التقدم يف كافة جماالت احلياة ,فهم
أكثر فئات اجملتمع حيوية ,وقدرة ,وقوة على العمل ,ونشاطًا ,وإصرار على البذل والعطاء ,ولديهم
اإلحساس باجلديد ,وحب التطويرِ ,ما جيعلهم أكثر قدرة على مواجهة مشكالت املستقبل (.. )3
وشرعنا املطهر قد أوضح اهتمامه ِّبذه املرحلة كي تكون عدة يعتد بأيامها ملستقبلها الدنيوي واْلخروي,
ومواقف الشباب يف الرعيل اْلول والذي تال ذلك جيال بعد جيل إىل يومنا تبني من خالل ذلك
بطوالت وطاقات الشباب ..
فمنذ بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وللشباب حضور قوي يف دعوته وتربيته ,تفعيالً لتلك القوى
وإميانًا منه بقدراهتا ,ال هتميشاً َلا وتركها يف الدعة والسكون ,فكان َلا حضور يف نشر اإلسالم بني
أقطار اْلرض بالوسائل السلمية ,وبالوسائل احلربية عندما يفرض خصوم الدعوة عليها اللجوء إىل القوة,
كما كان من بني العشرة املبشرين باجلنة مخسة شباب بارزون :علي بن أيب طالب ,وسعد بن أيب
مجيعا ,فلم يبشروا باجلنة
وقاص ,وسعيد بن زيد ,والزبري بن العوام ,وطلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنهم ً
حلسب وال ن سب بل بشروا ِّبا ْلعمال عظيمة قاموا ِّبا قبل البشارة باجلنة وبعدها ,كانوا دعائم دولة
اإلسالم ودعوته..
ومناذج تفاين شباب الصحابة كثرية ويطول احلديث فيها وليس هذا هو مقام بسطها (. )2

( )3ينظر :الشباب العريب ورؤى املستقبل ص . 13
( )2يراجع :الشباب املسلم بني جتربة املاضي وآفاق املستقبل()14-31
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المبحث األول :تطلعات الشباب ومطالبهم المستقبلية.
على الرغم من اخلصوصيات املعيشية لدى كل شاب يف الوقت املعاصر ,إال أن هناك قواسم مشرتكة
ومتفق عل يها بينهم حول املشاكل ,والتطلعات واملطالب املرجو حتققها يف املستقبل ..
ولتسليط الضوء على تلك املطالب والتطلعات املشرتكة ,سنتحد

يف هذه املطالب القادمة عن

أخريا
التطلعات الدينية لدى الشباب ,وكذلك التطلعات االقتصادية ,و ً
أيضا التطلعات االجتماعية ,و ً
تطلعات الشباب حنو التعليم..
املطلب اْلول :تطلعات الشباب الدينية .
إن الشاب الصاحل الذي نشأ يف عبادة اهلل عز وجل هو من بني السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال
ظل إال ظله ,ففي احلديث الذي ورد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :
"سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله "وذكر منهم  ":شاب نشأ يف عبادة ربه " (. )3
وقد قسم فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل ,الشباب إىل ثالثة أقسام :
 - 3شاب مستقيم وهو شاب مؤمن بدينه  ,ومقتنع به  ,ومغتبط به  ,يرى الظفر به غنيمة  ,واحلرمان
ومتبعا للرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم يف القول والعمل
منه ُخسرانا ً
خملصا له ً
مبينا  ,وهو يعبد اهلل ً
والفعل  ,وهذا القسم مفخرة لألمة .
 - 2شاب منحرف يف عقيدته متهور يف سلوكه  ,مغرور بنفسه ال يقبل احلق من غريه وال ميتنع عن
باطل .

()3صحيح البخاري ,كتاب اْلذان ,باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد (رقم/3( ) 446:
)311
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 - 1شاب حائر مرتدد بني م فرتق الطرق  ,عرف احلق واطمأن به ,وعاش يف جمتمع حمافظ ,إال أنه
انفتحت عليه أبواب الشر؛ تشكيك يف العقيدة ,واحنراف يف السلوك ,وفساد يف العمل ,فهو يف دوامة
كثريا من
فكرية ونفسية ,وهذا القسم يكثر يف شباب نالوا ً
بعضا من الثقافة اإلسالمية لكنهم درسوا ً
العلوم الكونية اْلخرى اليت تعارض الدين ,فوقفوا حيارى بني ثقافتني .
بنيا على دعائم قوية من
وإذا صح الشباب وهم أصل اْلمة الذي يبىن عليه مستقبلها  ,وكان صالحه م ً
الدين واْلخالق  ,فسيكون لألمة مستقبل زاهر إن شاء اهلل تعاىل (. )3
إن الشاب يف العصر احلاضر يواجه عقبات متفاوتة تؤثر عليه ,وقد تصده عن طريق االستقامة ,أو تلبس
عليه ,يقول د.فايز الشهري.. ":ومن خالل متابعة وحتليل حمتوى بعض املنتديات اإللكرتونية ,جيد
املراقب أن أبرز اْلساليب اليت استخدمها املتطرفون جلذب الشباب املسلم هو خماطبة العواطف الدينية,
واستنهاض قيم النخوة من خالل استثمار إحباطات الشباب ,وقلة علمهم الشرعي بشكل مؤثر,
ومتيزت لغة هذه اجلماعات بالصخب وقوة اْلسلوب ,مستندة إ ىل تفسرياهتا اخلاصة لألدلة الشرعية مع
عرض موضوعاهتا يف قوالب فنية جذابة الشكل واملضمون"
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وقد أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث َعلِ ٌّي ـ ر ِ
ت
ض َي اللَّهُ َعْنهُ ـ قالَ :س ِم ْع ُ
َ
ول":يأْتِي فِي ِ
ِ
ان قَـوٌم ح َدثَاء ْاألَسنَ ِ
آخ ِر َّ ِ
َح ََلِم،
انُ ،س َف َهاءُ ْاأل ْ
الزَم ْ ُ ُ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ َ
النَّبِ َّي َ
السهم ِمن َِّ ِ
يَـ ُقولُو َن ِم ْن َخْي ِر قَـ ْوِل الَْب ِريَِّة ،يَ ْم ُرقُو َن ِم ْن ِْ
يمانُـ ُه ْم
اْل ْس ََلِم َك َما يَ ْم ُر ُق َّ ْ ُ ْ
الرميَّةَ ،ليُ َجا ِوُز ِإ َ
حَن ِ
َج ٌر لِ َم ْن قَـَتـ َل ُه ْم يَـ ْوَم ال ِْقَي َام ِة"
وه ْم فَا ْقـتُـلُ ُ
اج َرُه ْم ،فَأَيْـَن َما لَ ِقيتُ ُم ُ
وه ْم ،فَِإ َّن قَـ ْتـلَ ُه ْم أ ْ
َ
و يف لفظ(حدثاء اْلسنان) ما يؤكد إىل أن الشباب قد يقعون ضحية التيارات املتطرفة ,لقلة العلم
واخلربة ,وسرعة استثارة العاطفة.
( )3من مشكالت الشباب ص33-8
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الخطاب الفكري على شبكة اإلنترنت ص 9
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن /باب :إثم من راءى بقراءة القرآن( ) 91/6رقم الحديث1511:
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أيضا ما
ولعل من أبرز ما يواجه الشباب احملاور اآلتية  :ما يتعلق باخلطاب الوعظي وبعد الشباب عنهً ,
يتعلق بالشبه والشكوك املثارة بني الشباب.
 الخطاب الوعظي والشباب.إننا اليوم أمام جيل افتقد اخلطاب الوعظي وابتعد عن الرقائق ,فأصبح معظماً للحوارات الفكرية
والعقالنية ,غري متف ّكر يف عواقب اْلمور و مآالهتا ,وال مستشعر لتبعات التفكري وشطحات العقول..
فكان من الواجب إعادة النظر يف أدوات ذلك اخلطاب السائد عند بعض الدعاة واملصلحني ,الذين
يأخذون على عاتقهم التصدِّي ملواجهة االحنرافات اْلخالقية واملشكالت الفكرية املتزايدة للجيل اجلديد
من الشباب .
 االلتزام العلمي :إن املواعظ وتكرارها سنة من سنن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فعن اب ِن مسع ٍود
ْ َ ُْ
حيب صلحى اللحهُ َعَلْي ِه وسلحم يَت َخ حولَُنا بِالْمو ِعظَِة ِيف ْ َ ِ
آم ِة َعَلْيَنا" ( ,)3وقد
قَ َالَ :كا َن النِ ُّ َ
اْليحام َكَر َاه َة ال حس َ
ََ َ َ
َْ
اعتاد بعض املثقفني املعاصرين ذم اخلطاب العاطفي مطل ًقا ,والتهوين من شأنه ,ويذكرونه غالباً
يف مقابل اخلطاب العلمي املتزن ,واخلطاب الفكري العميق ,وَلذا قد يزهد بعضهم يف املواعظ,
ويأمر الشباب من املثقفني وطلبة العلم باالنفضاض عن الوعاظ مطلقاً ,فحديثهم – فيما يزعم –
يصلح للعامة والدمهاء والبسطاء - !...والشك أن اخلطاب العلمي هو اخلطاب الذي ينبغي أن
يعتمد عليه ,أال ميكن أن نرتقي باخلطاب الوعظي ليكون جامعاً بني االلتزام العلمي والبناء
العاطفي؟  -لقد وصف اهلل تعاىل كتابه بأنه (موعظة) فقال سبحانهَ {:ولَقَ ۡد أَ َ
نز ۡلنَآ إِلَ ۡي ُك ۡم َءا َٰ َيت
()3صحيح البخاري ,كتاب العلم ,باب ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتخوَلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا,
(رقم. )32 /3( )48 :
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ُّمبَيِّ َٰنَت َو َم َث ٗل ِّمََ للذ ِِيََ ََََ ۡۡا ِمَ قَ ۡبَِ ُك ۡم َو َم ۡۡ ِعظَ ٗة لِّ َۡ ُمتذقِيََ }٤٣

( )3

 ,إن املوعظة إحياء

للقلب ,وكبح جلموح النفس وإسرافها ,وبعدها عن اهلل (.)2
 التجديد يف املوعظة :إن حاجتنا إىل جتديد خطابنا الوعظي ماسة؛ إذ بتجديده يتجدد النشاط لدى الشاب املستمع
والقارئ ,وتراه يف غاية التلهف لسماع املوعظة ,أو اخلطبة ,ملن ُعلِم عنه اإلبداع يف اإللقاء ,وحسن
االختيار ملواضيعه وأدلته ومنقوالته ,وهل هدف الداعية إال تب ليغ الدعوة للخلق؟ بصورة جتعلهم
يتفهمون حكم اهلل سبحانه على صورته احلقيقية ,فتتشربه قلوِّبم ,وتطمئن إليه نفوسهم ,فالنفس
البشرية مطبوعة إىل التوقان لكل جديد ,ومن ذلك الوعظ املتجدد مالحمه ومضامينه ,وهذا ما دحتم
على الداعية سعة االطالع ,والتنقيب يف نصوص الشرع ,وأوجه دالالت النصوص؛ حىت خيرج جبملة
مباركة صاحلة من نصوص الشرع ومواعظه ,مل يتكرر تردادها على مسامعهم ,فتتشوف نفوسهم
للسماع ,وليس ذلك أمراً مستحيالً على الداعية ,ففي الشرع آالف النصوص ,يف خمتلف قضايا الناس
ٍ
إلعمال للنظر يف الكتاب والسنة ,بالضوابط املقررة عند أهل العلم ,وجيد املرء
وشؤوهنم ,حتتاج فقط
آالف النصوص اليت ميكن أن يستدل ِّبا على ما يريد احلديث عنه .
 حسن االنتقاء:إن املكتبة اإلسالمية تزخر بالكثري من املصنفات الوعظية العلمية ,والرتا

الوعظي دحوي العديد من

النماذج اليت جتمع بني رصانة املعلومات ,ورقيق العبارات املقرونة بالشواهد من اآليات وصحيح السنة,
فما على الداعية إال أن دحسن االنتقاء واالختيار

( )3

.

()3سورة النور 11 :
( )2ينظر :االفتقار إىل اهلل ص5
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 معرفة أوضاع الشحباب اخلفحية:إن من الضروري معرفة أوضاع الشحباب اخلفحية واملستجدات ,وما هو حمور احلد واحلديث بينهم ,وهذا
ال يتحقق إال بالقرب منهم وإزالة الفجوة بينهم وبني العامل واملصلح ,وجمالستهم ,وبالتايل يكون احلديث
والوعظ عن هذه املستجدات ,فتتدارك اْلخطاء ,وتقيم العثرات.
ـ ـ ـ ـ الشباب و الشبهات :
نظرا لقلة اخلربة لدى الشاب  ,ولكونه سريع احلساسية والتأثر والتفاعل -اْلمر الذي هو من خصائص
ً
هذه املرحلة العمرية ,-كان تأثره أسرع وجتاوبه مع الشبهة أكرب ..
إن الشبهة تثار لتزلزل القناعات واملبادئ والقيم ,ولتضعف اإلميان وتلبس على الناس ,ولتقوي الشرك
وغالبا ما تظهر بلباس فيه زينة ,كقوَلم حرية
والبدعة ,وهي تلبس ثوب احلق على جسم الباطلً ,
للفكر ..وحنو ذلك .
إن سياسة إثارة الشبهات قدمية لدى اْلعداء ,فالشبهات قدمية منذ وجد إبليس ,إال أهنا اليوم أشد
خطرا على اْلمة وشباِّبا ,فقد كانت قدميًا ما يطرحه املستشرقون ,تالها مرحلة هجرة
صعوبة وأكثر ً
بعض املسلمني إىل بالد الغرب وتشرِّبم ْلفكارهم وبثهم الشكوك والشبه يف اْلمة ,أما اآلن فإنه عرب
هذه التقنيات احلديثة ووسائل االتصال الكفية املتطورة وما فيها من برامج ومواقع..
إن الشبه قدميًا كانت تثار بني املفكرين أي بني ثلة من اْل مة أما اآلن فأصبحت عامة بني يدي كل
الناس ,شبهات السابق كانت قليلة ونادرة أما اليوم فإنه طوفان جارف من الشبه ,كما أن الشبه قدميًا

()3ينظر :جتديد اخلطاب الوعظي(مقال ل أ /فيصلل حسن ,منشور يف موقع رسالة اإلسالم االثنني يف -38رجب-
3115الساعة 36:31م) ,عودة اخلطاب الوعظي (مقال ل سعود الشويش ,منشور يف موقع َلا أون الين - 61
مجاد ثاين  3115 -ه الساعة )66 :5
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كانت معروفة املصدر كمستشرق ,أو مفكر ,أو أديب ,أما اآلن فريتب َلا من مجاعات ومنظمات
جمهولة املصدر (.. )3
ولشدة خطر ما يواجه الشباب من هذه الشبه والشكوك وااللتباس ,وجتددها عليهم بقوالب متنوعة,
وصراعهم معها ,يستلزم على املربني واملصلحني عدة أمور أبرزها:
 التأسيس املعريف ,وربط العلوم الشرعية امللقاة على الشباب باْلمثلة احلديثة الواقعة ,إن التأسيساملعريف وليس جمرد رد الشبهات ونقدها هو اْلصل يف منهج القرآن ,فالتأسيس املعريف الشرعي يف
مضمونه ثابت لكن قوالب تقدميه ووسائله وتطبيقاته جيب أن تتجدد بطريقة يتناسب واقع الشباب
وميوَلم وتطلعاهتم ,كما أن الشباب حمتاج مع العلم إىل الرتبية الربانية اليت تعيد للفطرة نقاءها
وتريح ركام املاديات و املتناقضات (. )2
 إن على مصلحي اْلمة الثقات اجللوس مع الشباب ,وفتح صدورهم َلم وتقبل ما عندهم,واالستماع َلم مهما عظم ما حتدثوا به؛ إذ أن الشاب يريد كشف ما ألبس عليه فإذا مل جيد من
يوضح له ذلك فإنه قد يسرتسل مع تلك الشبه وينساق وراء أصحاِّبا.
إن املتصدرين فكريًا الحتواء الشباب يف حراكهم الفكري أقل من احلاجة ,واْلزمة تتفاقم يف ظل
تعامل بعض املثقفني ,وحتوالت البعض اآلخر.
 كما أن يلزم توجيه الشباب إىل قواعد التعامل مع هذه الشبه وكيفية مواجهتها ,قبل ورودها:بالتحصن بالعلم واإلميان واليقني ,واالبتعاد عن مواطن مساع هذه الشبه؛ ْلن الشبه كما عرب السلف
عنها أهنا خطافة وأن القلوب ضعيفة ,كذلك أن ينأى الشاب بنفسه عن خمالطة أهل الشبه واْلهواء,
( )3ينظر :الشباب بني الشبهات والشهوات (مادة مرئية ل د.حممد العوضي على قناة الرأي)
( )2ينظر :الشباب يعانون ضعف اإلقبال عليهم( ل د/مها اجلري س ,تقرير عائشة مبارك ,منشور يف جريدة اليوم,
تاريخ الدخول 3115/36/22ه)
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل
فاحذروهم» (مسى اهلل) أي ذكرهم يف كتابه بأهنم يف قلوِّبم زيغ( ,)3وقال أبو قالبة -وقد كان من
الفقهاء ذوي اْللباب": -ال جتالسوا أهل اْلهواء وال جتادلوهم ,فإين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم
أو يلبسوا عليكم كما كنتم تعرفون"

( )2

.

مث توجيههم إىل التعامل معها بعد ورودها :وذلك باالعتصام بالكتاب والسنة كما قال عليه الصالة
والسالم ":وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهلل ,)1( "..كذلك عدم
االسرتسال معها والتفكري ِّبا بل التوقف ,والتفكري مبا يدفعها ,كما جاءت وصية املصطفى صلى اهلل
عليه وسلم حيث قال ":يأيت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا وكذا؟ حىت يقول له :من خلق
( )1
أخريا الرد إىل أهل العلم املوثوق ِّبم وااللتفاف حوَلم
و
,
ربك؟ فإذا بلغ ذلك ,فليستعذ باهلل ولينته"
ً

وسؤاَلم حىت تنكشف الغمة ويزول اللبس

( )5

.

 دعوة علماء اْلمة واَليئات العلمية ,واجملامع الفقهية إىل املبادرة إىل بيان اْلحكام الشرعية يفلفض مثل هذه املنازعات ,والقضايا
املستجدات على الساحة؛ ْلن الشاب ينتظر صوت العلماء الكبار ّ
الكبار ال ميكن أن تتعلق فيها مصائر الناس بعقل واحد مهما بلغ من العلم مبلغه ,وإمنا يقوى هذا
العلم والعقل والفكر حني يكون متدارسا مع جمموعة كبرية وثلة مباركة من علماء اْلمة .

()3صحيح البخاري ,كتاب تفسري القرآن  ,باب {منه آيات حمكمات} (رقم)11 /4()1513:
()2أصول السنة البن أيب زمنني (ص)161 :
()1صحيح مسلم ,كتاب احلج ,باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم (رقم)816 /2( )3238 :
()1صحيح مسلم ,كتاب اإلميان ,باب بيان الوسوسة يف اإلميان ( رقم)326 /3( )311 :
( )5ينظر:قواعد التعامل مع الشبهات (مادة مسموعة ل د .حممد صاحل املنجد .شبكة النور العنكبوتية)
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المطلب الثاني :تطلعات الشباب القتصادية .
ويقومون على
املال هو قوام احلياة ,وبه تنتظم معايش الناس ,ويتبادلون على أساسه جتاراهتم ومنتجاهتمّ ,
أساسه ما دحتاجون إليه من أعمال ومنافع.
وهو أحد اْلمرين اللذين مها زينة احلياة الدنيا ,كما أخرب سبحانه بذلك ,فقال  {:الْ َم ُ
ال َواْلَب نُو َن ِزينَةُ
احلََياةِ الدُّنَْيا }
ْ

( )3

.

( )2
ب
واإلنسان قد ُجبل على حب املال {َوُِحتُّبو َن الْ َم َال ُح ابا َمج اا}  ,وقال  -جل شأنه َ{ :-وإِنح ُه ِحلُ ِّ

اخلَِْري لَ َش ِدي ٌد}
ْ

( )1

و تكمن املشكلة اْلساسية يف شباب اليوم يف التصور املبين عن املادة ,والنظرة للمال ,باعتباره غاية ال
وسيلة  ,والسعي السريع للغىن بغض النظر عن الوسيلة عند البعض ,وتقييم اإلنسان بقدر ما ميلك من
مال حىت لو كان صفر القلب من اْلخالق واإلنسانية ,ولذا قبل إجياد حلول عملية ملشكالت الشباب
االقتصادية ,علينا أن نصحح التصورات الشبابية اخلاطئة عن املال اليت أفرزت تصرفات باطلة.

التعامل مع المال:
ويف نصوص القرآن الكرمي مبادئ ترشد إىل الطريق القومي يف التعامل مع املال ,وعلى املربني وذوي الشأن
أن يسعوا إىل ترسيخها يف نفوس الشباب ,وهي كاآليت:
أ -أن يكون املال قياماً للناس ,وال يكون حمالً لطيش السفهاء ,قال تعاىلَ {:و ََل تُ ۡؤتُۡا لل ُّسفَهَآ َء

()3الكهف14 :
()2الفجر26 :
()1العاديات8 :
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( )3
لَّلل لَ ُكمۡ قِ َٰ َي ٗما }  ,ويتحقق هذا بأن يستخدم املال يف وظيفته الطبيعية وهي
أَمۡ َٰ َۡ َل ُك ُم للذتِي َج َع َل ذ ُ

مواجهة حاجات اإلنتاج والتسويق واالستهالك العاقل وصوالً إىل استقرار االقتصاد ومنوه..
وعلى أرض الواقع جند أن النظرة إىل املال قد بدأت بالتغري ,إذ أصبح املال غاية لذاته ال وسيلة,
معيارا لقيمة الشخص وقدره ,من الشخص اْلفضل؟ هو من ميلك مادة أكثر..
فأضحى ً
وشاع االهتمام باملظاهر ,والتنافس على الشراء ,واملباهاة والتفاخر باملمتلكات ,وربطت السعادة باملال
والرفاهية..
وقد بوب البخاري –رمحه اهلل":-باب ما دحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها" ,فروى عن املصطفى
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « :فو اهلل ال الفقر أخشى عليكم ,ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ,فتنافسوها كما تنافسوها وهتلككم كما أهلكتهم»(,)2
والتنافس من املنافسة وهي الرغبة يف الشيء وحمبة االنفراد به واملغالبة عليه ,قال ابن بطال معل ًقا ":فيه أن
زهرة الدنيا ينبغي ملن فتحت عليه أن دحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها فال يطمئن إىل زخرفها وال

ينافس غريه فيها"

( )1

ب -أن ال يكون املال دولة بني اْلغنياء ,وكل أحد يعرف أن النظام االئتماين الغريب ينتهي باملال إىل أن
يكون دولة بني اْلغنياء ,وذلك نتيجة لعدة أسباب منها :أن الربا نظام متحيز لناحية اجلدارة االئتمانية,
وليس لناحية اجلدوى اإلنتاجية فكلما كانت اجلدارة االئتمانية للشخص أكرب كان معدل الربا الذي
يدفعه أقل وفرصته يف احلصول على

التمويل أعظم.

(()3النساء)5 :
()2صحيح البخاري ()13 /1
()1فتح الباري البن حجر ()215 /33
15

مبعىن آخر أ حن املنشأة الكبرية اليت هي أقدر على حتمل عبء الربا حتمل عبئاً أقل ,وبالعكس فإن املنشأة
املتوسطة والصغرية اليت قد تكون ذات إنتاجية أعظم مبقياس املسامهة يف اإلنتاج الوطين حتصل على مال
أقل بسعر ربا أعلى وهذا هو أحد اْلسباب يف النظام الرأمسايل للنمو السرطاين للمنشآت الكبرية,
واختناق املنشئات

املتوسطة والصغرية.

( )3
ج -عدم الظلم يف املعاملة املالية { فَ ََ ُكمۡ ُر ُءوسُ َأمۡ َٰ َۡ ِل ُكمۡ ََل تَ ۡظَِ ُمۡنَ َو ََل تُ ۡظََ ُمۡنَ , }٩٧٢

وقال سبحانهَ {:و ََل تَ ۡأ ُكَُ ٓۡا َأمۡ َٰ َۡلَ ُكم َب ۡينَ ُكم ِب ۡٱل َٰ َب ِط ِل َوتُ ۡدلُۡا ِب َهآ ِإلَى ۡللحُ ذك ِام ِلتَ ۡأ ُكَُۡا فَ ِر ٗيقا ِّم َۡ
ٱۡل ۡث ِم َوأَنتُمۡ َت ۡعََ ُمۡنَ }١88
اس ِب ۡ ِ
أَمۡ َٰ َۡ ِل للنذ ِ

( )2

أي :وال تأخذوا أموالكم أي :أموال غريكم ,أضافها

إليهمْ ,لنه ينبغي للمسلم أن دحب ْلخيه ما دحب لنفسه ,ودحرتم ماله كما دحرتم ماله؛ وْلن أكله ملال
غريه جيرئ غريه على أكل ماله عند القدرة ,وهو مسؤول عن ذلك املال يوم القيامة ,قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل ........عن ماله من أين اكتسبه وفيم
أنفقه»..

( )1

و من أمثلة الظلم :أكلها على وجه الغصب ,والسرقة ,واخليانة يف وديعة أو عارية ,أو حنو ذلك ,ويدخل
فيه أيضا ,أخذها على وجه املعاوضة ,مبعاوضة حمرمة ,كعقود الربا ,والقمار كلها ,فإهنا من أكل املال
بالباطل والظلم ْ ,لنه ليس يف مقابلة عوض مباح

( )1

.

()3البقرة231 :
( )2البقرة.388
()1سنن الرتمذي ,أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ,باب القيامة ,رقم )432 /1( )2133( :قال الرتمذي ":هذا
حديث حسن صحيح" ,وقال اْللباين":صحيح".
()1تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن (ص)88 :
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 /1الشباب والعمل:
العمل هو القضية اْلم يف حياة الشاب ,أو القضية الكيانية ؛ ْلهنا جواز العبور إىل اْلهلية االجتماعية
الكاملة  :اإلنسان املنتج ,املستقل ماديًا ,والذي ميكنه تأسيس أسرة  ,وإن مل دحصل عليها ,أو مل يوفق
فيها ,فإهنا ستولد أكرب قدر من اإلحباط ,واملعاناة ,والتشاؤم ,وردود الفعل السلوكية السلبية ,وأفعال
التطرف.
ويف استبيان أجراه مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين لرصد أهم قضايا الشباب -حيث فتح املركز
لكافة املواطنني فرصة املشاركة فيه -تصدرت قضايا العمل والبطالة أهم قضايا الشباب اليت تشغل باَلم
يف الوقت الراهن وذلك بنسبة . )3( %11
إن على مستوى الشرائح الشبابية –إذا ما قسم الشباب على أربع شرائح وطبقات -فإن الشرائح اليت ال
تواجه مشاكل اقتصادية بارزة ,متمثلة يف القدرة على الدخول يف سوق العمل ,واحلصول على العمل
املناسب وحنو ذلك ,مها شردحتان :أوَلما فئة النخبة ,اليت حظيت بأفضل رعاية نفسية وأسرية ,وأفضل
جيدا لسوق العمل املعومل؛ فلذلك فإهنا جتد
إعداد تربوي وعلمي ومهين وتفوقت يف ذلك ,وأعدت ً
فرصها بسهولة للولوج فيه والنجاح فيه ,مثال ذلك :أولئك الشباب الذين سرعان ما يرتكون وظائفهم يف
القطاع اخلاص املتقدم ,كي يؤسسوا مشاريعهم وأعماَلم اخلاصة على اختالفها.
تعوض إمكانات اْلسرة ونفوذها
أما الشردحة الثانية فيمكن أن يطلق عليهم فئة الشباب احملظي ,واليت ّ
عن قصور إعداده العلمي واملهين ,أبناء اْلسر ذات النصيب اْلكرب من مغامن الوفرة  ,واليت متسك بزمام

()3الوظيفة أبرز مهوم الشباب(مقال ل أ /حممد الغنيم ,منشور يف جريدة الرياض اخلميس  31شوال  3111ه العدد
.)34315
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املال واْلعمال ,اْلسر ذات العالقات مع أهل السلطة واملكانة يف اجملتمع ,فمكانه حمفوظ وحياته
كسبا) بعد أن يتجاوز ما يسمى بسن الطيش والعبث..
اجا ,و ً
املستقبلية مضمونة (إرثًا ,وزو ً
فإذا ما أخرجنا شردحة الشباب النخبوي واحملظي ,فإن حمور احلديث عن شردحتني من الشباب :فئة
الشباب املكافح من أجل حتسني ظروف حياتهِ ,من يلتحقون بالتعليم العام واجلامعات والوطنية ,و
شردحة الشباب اجلامعي املكافح هي الشردحة اليت تسلط عليها اْلضواء يف تقارير العمالة والبطالة.
والشردحة اْلخرى اليت تدخل يف املعاناة فئة الشباب املهمشة ,واليت ميكن أن يطلق عليها شباب الظل,
ِمن مل يتابعوا دراسة منتظمة ,وحتولوا يف أحسن اْلحوال إىل التعليم املهين ,أو نالوا قسطًا متفاوتًا يف
قيمته من التدريب املهين ,أو اخنرطوا يف اْلعمال احلرفية ,وأعمال االرتزاق بوسائلهم اخلاصة (. )3
ولعل يف هذا املبحث نسلط الضوء على أبرز تطلعات ومطالب الشباب االقتصادية:


توفري فرص عمل مناسبة َلم حبيث يستطيعون أن يوظفوا طاقاهتم وإمكانياهتم ضمن مشاريع
التنمية االقتصادية واالجتماعية ,وبأجور مالئمة للوضع املعيشي.



تدريب الشباب يف اجلامعات واملعاهد على املهارات احلقيقية اليت يتطلبها سوق العمل ,أو
وجود جهات ومؤسسات تقوم بتعليم وتدريب الشباب على ذلك؛ من أجل املواءمة بني
خمرجات التعليم والتدريب من جهة وسوق العمل ومتطلباته من جهة أخرى



( )2

.

تشجيع املؤسسات اْلهلية على توظيف أبناء الوطن بدالً من العمالة الوافدة ,واحلد من
الوسائل اليت يستخدمها أرباب تلك املؤسسات لتنفري أبناء الوطن من تلك املؤسسات مع

()3ينظر :الشباب اخلليجي واملستقبل دراسة حتليلية ص .36-48
( )2ينظر :الشباب العريب ورؤى املستقبل ص ,21التمكني االقتصادي للشباب ص.1
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حاجتهم َلا ,كإصرار أرباِّبا على سياسة اْلجر اْلدىن مقابل اجلهد اْلعلى املفروض على
العاملني ,وطول وقت العمل مبا ال يتناسب مع اْلجر ,وغري ذلك..
وقد تنبهت اَليئات املسؤولة عن خطر إحالل العمالة الوافدة مكان شباب الوطن فأطلقت
خططًا كربى للتدريب والتأهيلِّ ,بدف إحالل العمالة الوطنية حمل الوافدة ,ووظفت َلذه
عمليا جل هذه
اخلطط املوارد البشرية واملالية ,إال أن سوق العمل يف القطاع اخلاص قد أحبط ً
اجلهود ,وذلك لسببني :يتمثل اْلول يف العوملة وتوجهاهتا يف العمالة  ,واليت تتبع سياسة
اْلسواق احلرة والقائمة على قتل الكلفة مبعىن حتقيق أعلى أرباح ِمكنة بأقل كلفة تشغيل,
والسبب اآلخر ما احتج به أصحاب اْلعمال من عدم وجود الكفاءات الوطنية والرغبة اجلادة
من أولئك الشباب يف حتمل مسئولية اْلعمال..
ف االهتامات املتبادلة من قبل املؤسسات اْلهلية والشباب تتكرر دوما على اعتبار أن هذه
املؤسسات ال ترى لدى شباب الوطن الكفاءة اليت تناط ِّبم ,بينما يرى الشباب بأن بعض
املؤسسات اْلهل ية َّتتلق اْلعذار يف هذا اجملال َلدف سعيها للحصول على عمالة رخيصة
تقوم بنفس العمل املطلوب


( )3

.

احلد من الفساد اإلداري يف املؤسسات احلكومية واْلهلية ومكافحته ؛ إذ أن عوامل الوساطة
واحملسوبية واالحنياز مبختلف أشكاَلا تسهم يف تفويت فرص عمل للكثريين من الشباب الذين
يفتقرون إىل مثل هذه العوامل اليت تسهل عملية احلصول على عمل يف الوقت املناسب وباْلجر
املناسب (. )2

( )3ينظر :الشباب اخلليجي واملستقبل ص  ,35الشباب والعمل( مقال ل أ /جعفر الشايب منشور يف موقع امللك
عبدالعزيز للحوار الوطين بتاريخ 3115/8/21ه)
()2ينظر :الشباب العريب ورؤى املستقبل ص.21
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العمل على تشجيع الطاقات الشابة اليت متتلك احلماس واملبادرة للقيام بإدارة وتطوير مشاريع
خاصة ِّبا ,وتكون حتت إشراف مؤسسات ذات خربة وجتربة يف هذا اجملال ,مع دعم مادي َلم
يف بادئ اْلمر للنهوض بتلك املشاريع (.)3

 /2الشباب واملسكن:
إن متلك السكن املناسب ميثل مصدر استقرار وطمأنينة وراحة نفسية وأمناً اجتماعياً ,باإلضافة إىل كونه
ميثل دعامة اقتصادية كربى لألسرة والفرد؛ ْلنه يوفر ( )٪56من دخل اْلسرة الذي بدون متلك السكن
سوف يُدفع الستئجاره خصوصاً يف خضم هذا التنافس احملموم على رفع اإلجيارات دون اْلخذ بعني
االعتبار انعكاساته السلبية على اقتصاد اْلسرة وبالتايل انعكاسه على اجملتمع.
و ْلجل ما ذكر كان السكن عند الشاب من أهم القضايا املؤرقة لديه ,حيث جاء يف االستبيان الذي
أجراه مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين لرصد أهم قضايا الشباب-والذي سبق اإلشارة إليه -أن
قضايا اإلسكان واإلجيارات تقع يف املرتبة الثانية -بعد التوظيف -ضمن اْلولويات املهمة لدى شردحة
الشباب السعودي وذلك بنسبة . )2( %12
فيعيش معظم الشباب الذين يشكلون حنو  %36من سكان اململكة حلم متلك منزل لكي تبدأ حياهتم
العائلية اليت جتعلهم يف وضع مستقر ,لكن صعوبات عدة تقف يف وجه كل من أراد احلصول على هذا
املسكن  ,ولعل من أمهها:

()3ينظر :الشباب والعمل( مقال ل أ /جعفر الشايب منشور يف موقع امللك عبدالعزيز للحوار الوطين بتاريخ
3115/8/21ه)
()2الوظيفة أبرز مهوم الشباب (مقال ل أ /حممد الغنيم ,منشور يف جريدة الرياض اخلميس  31شوال  3111ه العدد
.)34315
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ارتفاع أسعار العقار ,وتدين الرواتب اليت يسحب ثلثيها مقابل إجيار السكن ,وارتفاع تكاليف املعيشة.
اْلمر الذي فاقم اْلزمة ودفع العديد من الشباب إىل العزوف عن الزواج لعدم قدرهتم على حتمل
املسؤولية االجتماعية .
ويتطلع الشباب إىل حل سريع اجتاه هذا املعوق ,وذلك بتطبيق حلول جذرية وفعالة أشار َلا
املختصون ,من أبرزها:


تسهيل إجراءات القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية ,ورفع مقدار تلك القروض.



مساندة البنوك بتقليل نسبة اْلرباح على املواطن .



االجتاه إىل تطوير خمططات املنح ,وَّتطيط مزيد من اْلراضي احلكومية وإيصال اخلدمات إليها
وعرضها للبيع بأسعار اقتصادية ,إذ سيؤدي ذلك إىل اخنفاض أسعار العقارات ,فالعمل على
إعادة سوق العقار إىل املستويات الطبيعية بصورة تدرجيية أصبح أمراً مطلوباً بل ُملحاً.



العمل على احلد من أسعار مواد البناء حبيث يصبح قرض صندوق التنمية العقاري كافياً لبناء
منزل العمر (. )3

( )3ينظر :أزمة السكن بني املعوقات واحللول(,مقال ل د .محد بن عبداهلل اللحيدان منشور يف صحيفة الرياض,
اجلمعة 4ربيع اْلول  3111ه 38 -يناير 2631م  -العدد  ,)34231متلك السكن هاجس يطارد الشباب
السعودي صاحب الدخل احملدود (,مقال حرر ل موقع العربية نت السبت  16صفر 3111ه  32 -يناير 2631م)
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املطلب الثالث :تطلعات الشباب االجتماعية :
سنتحد يف هذا املطلب عن أبرز أمرين اجتماعيني يعيشها الشاب ,األمر األول  :الفراغ ...والفراغ
قد سبقت آراء وكتابات كثرية تناولت هذا اجلانب يف مواضيع هتم الشباب ,ولكن مع ذلك ال يزال
وسيبقى هذا املوضوع مطروحاً وقابالً للنقاش؛ وذلك ْلمهيته للشاب وتأثريه عليه ,وال يقبل أي عقل
سليم أن يتساهل جمتمع من اجملتمعات يف صنع أجيال ضائعة أوقاهتم ,علماً بأن جهوداً تبذل من كل
اْلطراف املعنية واملهتمة بشؤون الرتبية واإلصالح واإلعداد االجتماعي من أجل تكوين الشباب
وإستثمار طاقاته اخلالقة وفعالياته اَلامة ِّبدف صنع املستقبل الكرمي ,وتفصيل هذا يأيت يف موضعه.
األمر الثاني :الزواج ..وهو يف مقدمة احلاجات االجتماعية وهو السبيل املشروع لتحصني الشاب
وعفته,و طريق للشاب حنو حياة مستقرة تسودها املودة والرمحة والتعاون املتبادل ,إال أنه يعوق تلبية رغبته
كثري من التعقيدات االقتصادية واالجتماع ية نفصل ذلك يف موضعه..
 /1الشباب والفراغ:
وعطاءا
وتعليما
وتوجيها
إن شباب اليوم هم رجال الغد الذين سيملكون زمام اْلمور يف اجملتمع إدارةً
ً
ً
ً
وخصوصا وقت الفراغ من العمل ,ما
وبناءا ,اْلمر الذي يدعونا إىل استشعار أمهية الوقت لدى الشاب
ً
ً
هو الذي سيكتسبه يف ذلك الوقت؟ وما الذي سيعود به؟ هل هو أمر إجيايب يعود به على نفسه
وجمتمعه ,أم عكس ذلك..
روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ":نعمتان مغبون فيهما
كثري من الناس الصحة والفراغ"( )3وقد اجتمعت النعمتان يف مرحلة الشباب ,ويراد باملغبون إما الغنب
بسكون الباء وهو النقص يف البيع ,وإما من الغنب بفتح الباء وهو النقص يف الرأي ,فيكون مراده أن
()3صحيح البخاري ,كتاب اجلمعة ,باب العيش إال عيش اآلخرة (رقم)88 / 8()4132:
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هذان اْلمران إذا مل يستعمال فيما ينبغي فقد غنب صاحبهما فيهما أي باعهما ببخس ال حتمد عاقبته,
أو ليس له يف ذلك رأي ألبتة ( ,)3فهو نعمة لكن إذا استغل يف معصية اهلل كان بالءً ونقمة ,و قد قال
بعض البلغاء  ":من أمضى يومه يف غري حق قضاه  ,أو فرض أداه  ,أو جمد أثله أو محد حصله  ,أو

خري أسسه أو علم اقتبسه  ,فقد عق يومه وظلم نفسه " (. )2
إن مسألة أوقات الفراغ عند الشباب ما إن تطرح إال وتتبادل االهتامات فالكبار يتهمون الشباب بأهنم
قد انصرفوا عن الثقافة والقراءة إىل أمور جتلب َلم أضرار خلقية وسلوكية تؤذيهم ,وتؤذي حميطهم ,كما
يتهموهنم بامليل إىل الكسل والدعة ,وأما الشباب فيضعون اللوم على قلة أماكن الرتفيه وضعف
اإلمكانات يف املؤسسات واْلندية الشبابية..
وبالنظر إىل واقع الشباب اليوم وكيفية قضاؤهم ْلوقات الفراغ ,أفادت دراسة قام ِّبا مركز رؤية
للدراسات االجتماعية على عينة من الشباب اجلامعي ,على مستوى املناطق اخلمس يف اململكة العربية
السعودية ,وذلك حول أولويات واهتمامات الشباب اجلامعي يف قضاء وقت الفراغ  ,فاحتل اإلنرتنت
أخريا العمل
املرتبة اْلوىل يف قضاء وقت الفراغ وذلك بنسبة  , % 38مث مشاهدة التلفاز بنسبة  ,%35و ً
التطوعي بنسبة .%21
كما وجدت دراسة أخرى قام ِّبا "الصندوق اخلريي" ومتحت على أكثر من  3566شاب من الشباب
اجلامعي خلصت الدراسة إىل أن اإلنرتنت كان يف مقدمة اْلولويات بالنسبة للشباب السعودي اجلامعي

()3ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري )332 / 11( -
()2أدب الدنيا والدين )53 / 3( -
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يف قضاء وقت الفراغ ,تليه مشاهدة التلفاز ,مث العمل التطوعي ,كما بينت الدراسة أن أكثر الربامج
مشاهدة للشباب :املسلسالت ,تليها اْلفالم العربية والغربية ,فالرياضة (..)3
كما أن هنالك فئات من الشباب يقضي فراغه بالتسكع يف الشوارع واْلسواق التجارية الكربى ,ويدفع
هذا التسكع إىل االنزالق يف بعض التصرفات اليت ال تليق بالشاب املسلم ,من املعاكسات والتحرشات
سببا الحنرافه
والكلمات النابية ,كما أن هناك فئات تقضي فراغها يف املقاهي وقد تكون بعض املقاهي ً
يف التدخني والشيشة ..
كبريا َلذه الطاقات الشبابية,
هدرا ً
إنه بالنظر إىل الواقع وإىل ما تشري إليه الدراسات نالحظ أس ًفا ً
وضياعا لألوقات ,إضافة إىل ما قد جينيه الشاب من تلك املمارسات من احن رافات دينية وأخالقية..
ً
شغال
وكما قال بعض الشعراء  :لقد أهاج الفراغ عليك ً

وأسباب البالء من الفراغ

( )2

.

وال يعين ذلك أن ترفض فكرة الرتويح واالستجمام ,لكن القصد أنه البد من التكاتف والتعاون لتنظيم
أوقات الفراغ لدى الشباب ,وتوجيههم حنو اْلفضل ( ,)1بتنمية مواهبهم وقدراهتم وطريقة التفكري
لديهم..
و ملواجهة اآلثار السلبية السيئة ملشكلة الفراغ علينا العمل على ما يلي:


تشجيع الشباب على البذل التطوعي:

( )3ينظر :الشباب السعودي ..الذات واللذات (مقال ل  :أبو جلني إبراهيم آل دمهان ,منشور يف صحيفة سبق
االلكرتونية بتاريخ  25ربيع اْلول )61-63-2631-3115
()2أدب الدنيا والدين )53 / 3( -
( )1ينظر :الشباب اخلليجي واملستقبل ص321
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إن الشاب بطبيعته مدفوع إىل العطاء ,إذا وجد اإلطار احملفز واملطلق حلماسته ,وال خيفى أن البذل
ار
التطوعي متجذر يف شخصية اإلنسان املسلم
عموما ,يقول سبحانهَ { :وللذ ِِيََ تَ َب ذۡ ُءو لل ذد َ
ً
اج ٗة ِّم ذمآ أُوتُۡا
َاج َر ِإلَ ۡي ِهمۡ َو ََل َي ِج ُدونَ فِي ُ
ور ِه ۡم َح َ
لۡلي َٰ َمََ ِمَ قَ ۡب َِ ِهمۡ ي ُِحبُّۡنَ َم َۡ ه َ
َو ۡ ِ
ص ُد ِ
ٓ
ق ُش ذح نَ ۡف ِسِۦه َفأُو َٰلَئِكَ هُ ُم
اص ۚٞة َو َمَ يُۡ َ
ص َ
َوي ُۡؤثِرُونَ َعََ َٰ ٓى أَنفُ ِس ِهمۡ َولَ ۡۡ َكانَ ِب ِهمۡ ََ َ
ۡلل ُم ۡفَِحُ ۡنَ ٢
وال خيفى ما جينيه املرء من التطوع من اْلجر العظيم يف اآلخرة إن أخلص النية ,كما يعود عليه وعلى
جمتمعه من النفع الدنيوي العاجل ,من تعزيز القدرات ,وتقوية رابطة اْللفة بني الناس ,وغرس املبادئ
احلسنة بتقدير ذوي احلاجة ,وخفض اجلناح واللني َلم ,والبذل واجلود املادي واملعنوي ..
والتشجيع واحلث يبدأ من البيت واْلسرة  ,كما أن للمسجد واجلامعات واملعاهد دور يف ذلك  ,وحىت
يقبل الشباب على تلك اْلعمال التطوعية النافعة فإن على تلك املؤسسات املتبنية لذلك أن تبتعد عن
الرتابة والتقليديةِ ,ما ال يثري محاس الشباب ,الذي دحتاج إىل الشعور باحليوية والتأثري واجلدة..
كما أنه يضاف إىل أنه من الضروري فسح اجملال أمام الشباب يف املشاركة يف اَّتاذ القرار وإدارة الربامج
التطوعية ,ال أن يكونوا جمرد أدوات منفذة فإن هذا منفر َلم (. )3
 صياغة اْلهدف :
إن غياب اْلهداف لدى بعض الشباب هي السبب اْلكرب يف ضياع أوقاهتم وسوء استثمارها ,وال
نقصد هنا غياب اْلهداف املرحلية ,من زواج أو جناح يف اجلامعة أو احلصول على ترقية مناسبة يف
العمل ,إمنا اْلهداف الكلية يف احلياة ,فأغلب الشباب إال من رحم اهلل ال يصيغون حياهتم وفق
( )3ينظرِ :مارسة ملعىن العطاء( مقال ل  :فاطمة اخلماس ,مقال منشور يف ااملوقع االلكرتوين َلا أون الين- 23 .
شعبان  3115 -ه |  - 24يونيو – ,)2631الشباب اخلليجي واملستقبل ص.81
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أهداف حمددة ساب ًقا؛ وبالتايل يبقى يف جعبتهم الكثري من اْلوقات غري املستغلة ,إن اْلهداف يف
احلياة هي مبثابة البوصلة الذاتية لكل إنسان ,فهي اليت حتدد له االجتاه الذي ينبغي عليه أن يسلكه
يف هذه احلياةِّ ,
مرجعيا يستطيع أن يرجع إليه ليتخذ كافة قراراته ,أما الذي ال ميلك
إطارا  ا
وتشكل له ً
أهدافًا؛ فإنه خيبط يف حياته خبط عشواء ,ال يدري أي الطرق يسلك ,وْلمهيته فإنه يلزم أن يغرس
املربون والقياديون ذلك يف نفوس الشباب ,و يوعى الشاب أمهية ذلك..
 تربية الشباب على علو اَلمة:
سببا من أسباب هدر اْلوقات لدى الشباب ,فمن َمسَت مهته وتطلع إىل
تأيت اَلمة الضعيفة لتضيف ً
معايل اْلمور؛ فلن يكون هناك متسع يف حياته لينشغل بالتافه من اْلمور ,أو الدون من املشاغل.
وعلى العكس من ذلك؛ فمن حامت مهته حول سفاسف اْلمور ,فلن يعدم فرا ًغا هنا أو هناك ,فال
تقوى مهته على االنشغال بالعظائم وصرف اْلوقات واْلعمار فيها ,وإمنا تزين له مهته الضعيفة توافه
اْلمور ,فينتقل من فراغ إىل فراغ (. )3
 مسامهة احلكومات ,و رجال اْلعمال يف إنشاء مراكز ضخمة خمتصة بالشباب والنشئ ,تشتمل
على برامج ونشاطات ودورات متنوعة ,دينية ,وتوعوية ,واجتماعية ,ورياضية ,وترفيهية,
مبستوى عايل ,و حتت إشراف خنبة من اْلساتذة واملربني والقدوات املؤثرين.
وتكون جمهزة
ً


العمل على توفري وظائف مؤقتة خالل اإلجازة ,وتشغيل الشباب فيها ,مبرتبات جمزية ,يستغل
فيها الشاب وقته ,وينتفع من خربهتا وماديتها..

( )3ينظر :أسباب وقت الفراغ ( مقال من إعداد موقع مفكرة اإلسالم االلكرتوين ,تاريخ النشر :اْلربعاء  63ديسمرب
.) 2636
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تشجيع وتنظيم إقامة الرحالت السياحية الداخلية ,وامل خيمات اخللوية ,عرب إشراف دقيق من
قبل مشرفني خمتصني بأمور الشباب ,مع تقدمي التسهيالت الالزمة من قبل شركات النقل
ومديريات السياحة .



أن تقوم اجلامعات واملراكز العلمية بطرح مسابقات متنوعة يف جماالت الفنون املختلفة مثل
كتابة البحو والقصة ,والقصيدة ,واملقال ,والرسم.. ,اخل خالل اإلجازة الصيفية المتصاص
رح يف وسائل اإلفادة من أوقات الفراغ
تنوِع الطح ِ
جزء من أوقات الفراغ لدى الشباب ,إضاف ًة إىل ُّ
لديهم



( )3

.

 /2الشباب والزواج:

إن الزواج من نعم اهلل اليت امنت ِّبا على عبادة؛ ملا تض حمنه من املوحدة والرمحة ,والسكينة واالستقرار,
وإشباع حاجات التفس البشرية ,واحملافظة على النسل اإلنساين ,و على اْلنساب ,يقول تعاىل:
ق َل ُكم ِّم َۡ أَنفُ ِس ُك ۡم أَ ۡز َٰ َو ٗجا لِّ َت ۡس ُكنُ ٓۡا ِإلَ ۡيهَا َو َج َع َل بَ ۡينَ ُكم ذم َۡ ذد ٗة َو َر ۡح َم ۚٞة ِإ ذن
{ َو ِم َۡ َءا َٰيَتِِۦٓه َأ ۡن ََََ َ

فِي َٰ َذلِكَ ََلٓ َٰ َيت لِّقَ ۡۡم يَتَفَ ذكرُونَ . )2( } ٩١
وْلجل ما ينطوي عليه االزدواج ويتبعه من النعم والدالئل جعلت هذه اآلية آيات عدة ِ {:إ ذن فِي َٰ َذ ِلكَ
ََلٓ َٰيَت لِّقَ ۡۡم يَتَفَ ذكرُونَ ٩١
والزواج أمر جاءت به الرساالت السماوية ,وأيدته الفطر السليمة ,وحث عليه العقالء يف كل أمة ,ودعا
إليه العلماء والوعاظ.
()3الشباب والفراغ ( مقال ل د.عالء الدين زعرتي ,منشور يف موقعه االلكرتوين ,بتاريخ :اْلحد  23مجادى اْلوىل
 61 / 3113أيار)2636
()2الروم23 :
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أيضا النيب صلى اهلل عليه وسلم الشباب على الزواج ,فعن عبد الرمحن بن يزيد ,قال :دخلت
وحث ً
شيئا,
مع علقمة ,واْلسود على عبد اهلل ,فقال عبد اهلل :كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم شبابًا ال جند ً
فقال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يا معشر الشباب ,من استطاع الباءة فليتزوج ,فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ,ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»

( )3

 ,وقد وقع اخلطاب مع الشبان

الذين هم مظنة شهوة النساء وال ينفكون عنها غالبا ,ويراد بالباءة يف معناها اللغوي اجلماع ,وتقديره من
استطاع منكم اجلماع لقدرته على مؤنه ,وهي مؤن النكاح فليتزوج ,ومن مل يستطع اجلماع لعجزه عن
مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطعها كما يقطعه الوجاء

( )2

.

أيضا أمر اْلولياء بتزويج مولياهتم إذا تقدم خلطبتهن من هو كفؤ,
وكما حث الشباب على الزواج فإنه ً
وحذر من التهاون يف الرد ,فعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا خطب إليكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ,إال تفعلوا تكن فتنة يف اْلرض ,وفساد عريض»( ,)1وقد فسر العلماء
الفساد املذكور يف احلديث بأنه :إن ال تزوجوه –وقد رضي دينه وخلقه  -فإنه ستقع فتنة يف اْلرض
وفساد كثري؛ ْلنكم إن مل تزوجوها إال من ذي مال ,أو جاه ,رمبا يبقى أكثر نسائكم بال أزواج وأكثر
رجالكم بال نساء ,فيكثر االفتتان بالزنا ,ورمبا يلحق اْلولياء عار فتهيج الفنت والفساد ,ويرتتب عليه
سببا يف ذلك الفساد
قطع النسب وقلة الصالح والعفة ,فليحذر كل مويل أن يكون ً

( )1

.

()3صحيح البخاري ,كتاب النكاح ,باب من مل يستطع الباءة فليصم  ,رقم)1 /3( )5644 (:
( )2ينظر :شرح النووي على مسلم ()331 /1
()1سنن الرتمذي ,أبواب النكاح ,باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه( ,رقم ,)184 /1( )3681 :و
سنن ابن ماجه ,كتاب النكاح ,باب اْلكفاء (رقم[)412 /3( )3143:حكم اْللباين]  :حسن
()1ينظر :شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه (ص ,)313 :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ( ,)2613 /5حتفة
اْلحوذي ()331 /1
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ويف هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات ,وانصرف فيه الكثري عن طاعة رب اْلرض
وحصنا
والسماوات ,وأصبحت الفنت واملغريات تعصف بالشاب ,تشتد احلاجة إىل الزواج صيانة وعفافًا
ً
له -بإذن اهلل -من هذه املغريات.
إال أنه على أرض الواقع يالحظ عزوفًا وتأخر عن الزواج بني الشباب ,وْلسباب متعددة ,وقد أجرى
الدكتور إبراهيم اجلوير أستاذ علم اجتماع يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ب الرياض دراسة
حبثية حول ذلك ,فتبني أن  %85من الذين مشلتهم الدراسة اعتربوا أن املسؤوليات بشأن تكاليف الزواج
تعد العائق اْلساسي ,وأن غالء املهور سبب تأخر زواج  %35منهم.
وأفاد  %11بأن قلة دخل أسرهم تؤثر على عزوفهم عن الزواج املبكر ,يف حني اعترب  % 38منهم إن
عدم توفر السكن املالئم هو املعيق ْلهنم يرغبون يف االستقالل عن أسرهم .
ومن املمكن حصر أبرز تلك اْلسباب يف التايل:
 أسباب اجتماعية :تتم ثل يف غياب دور اْلسرة يف توعية أبنائها مبفهوم اْلسرة والبيت واحلياةالزوجية؟ وما هو املعىن احلقيقي للزواج يف أذهان الشباب؟.
كذلك غياب دور املؤسسات االجتماعية واَليئات غري احلكومية يف إجياد حلول عملية واقعية
تتناسب مع كل بيئة ,واالستسالم واالنسياق وراء ما يبثه اإلعالم من مفاهيم مغلوطة عن اْلس رة
والزواج ومت طلباته.
 أسباب اقتصادية :تتمثل يف االرتفاع الفعلي لتكاليف الزواج واملبالغة فيها ,وليس املقصود هنا املهرأيضا ما يتبع هذا الصداق من تكاليف حفالت عدة ,كحفل ليلة عقد الزواج ,ومن
فقط ,ولكن ً
مث حفلة اخلطوبة ,ولبس الشبكة ,مث هناك حفل الزفاف للرجال وللنساء ,مث اَلدايا .
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أيضا صعوبة املعيشة وتكاليفها املرهقة على الشاب من مسكن ومأكل وملبس.
كذلك ً
 أسباب ثقافية وفكرية :مبالغة الشباب يف املواصفات واملقاييس املطلوبة يف زوجة املستقبل .كما أنالكتاب واملفكرين دور يف ذلك .
لغياب التوعية عرب وسائل اإلعالم و ّ
نظرا ال نتشار ظاهرة الطالق يف العصر احلايل اليت
 أسباب نفسية :منها اخلوف من املستقبلً ,وصلت خالل العام فقط إىل أكثر من  38ألف حالة طالق ,كما تزايدت نسب فشل الزواج
خالل العشرة اْلعوام اْلخرية إىل ما يقارب  16باملئة ,فيتخوف عدد من الشباب من اإلقدام على
الزواج إذ خيشى أن هذا الزواج سيؤدي إىل الطالق واالنفصال فلماذا يتزوج ؟.
أيضا طبيعة نفسية جيل اليوم فقد ولدوا يف عصر يتوفر فيه كل شيء ,خاصة أدوات التكنولوجيا
ً
واالتصال ,وبسبب ضعف الوازع الديين لدى بعضهم فإنه قد يتواصل مع اجلنس اآلخر ,فالشاب
يكتفي بالتواصل مع اجلنس اآلخر من خالل برامج احملادثة ,ويتدرج يف مهاويها فيجد متعته يف
ذلك  ,بينما جيد أن الزواج ارتباط وقيد للحرية الشخصية وحرمان من متع الدنيا  ,وحتمل مسئولية
ال طاقة َلم ِّبا (. )3
فمن أجل احملافظة على عفة اجملتمع اإلسالمي ,وصيانته من االحنرافات الناجتة عن ذلك ,وحىت ال
يتمادى هذا الوضع بالعزوف عن الزواج ,وكذلك حتقي ًقا آلمال وطموحات الشباب الراغب يف النكاح
وتكوين أسرة مستقرة ,علينا السعي جادين لتحقيق مجلة من احللول والتطلعات:
( )3ينظر :الشباب عازفون عن الزواج أم يائسون منه؟ (مقال ل أ/ناهد با شطح منشور يف جريدة الرياض تاريخ
الدخول 3115-36-36ه) ,شباب عازف عن الزواج!(مقال ل أ/سحر فؤاد أمحد ,منشور يف موقع اْللوكة ,تاريخ
اإلضافة 2664/36/13 :م) ,دراسة عزوف الشباب عن الزواج .اْلسباب واحللول د /عباس سبيت (مقال منشور
على الشبكة العنكبوتية) ,ملاذا يهرب الشباب من الزواج؟(مقال ل أ /ماجدة أبو اجملد ,منشور يف موقع اْللوكة تاريخ
اإلضافة. )2636/36/24 :
31

 .3منح "عالوة" للمتزوج ومع كل إجناب كمساندة من الدولة للحد من العزوف عن الزواج
والعنوسة!
 .2إقامة مدن سكنية للشباب باجيارات رمزية تنتهي بالتملك .
 .1تأمني قاعات أفراح حكومية على مستوى ِمتاز بأسعار رمزية ..
 .1إضافة إىل رفع الدعم احلكومي املقدم من "بنك التسليف واالدخار" الذي يصل إىل قرابة
اخلمسني ألف لاير وهو رقم يعادل احلد احلكومي ْلرقام املهور ا ّملت بعة يف بعض املناطق
السعودية.
 .5دعم املؤسسات االجتماعية احلكومية واْلهلية ورجال اْلعمال بتقدمي قروض حسنة بدون فوائد
للمقبلني على الزواج.
 .4إجياد منشآت خاصة أو مجعيات تعاونية لبيع املالبس واْلثا

املنزيل بأسعار خمفضة لألزواج

اجلدد.
 .3عمل دورات إلزامية احلضور لتوعية املقبلني على الزواج ..فالزواج "مودة" وليس فرصة الستغالل
اآلخر!
 .8إدخال مقرر " اْلسرة املثالية " كمقرر يف املناهج التعليمية يف املرحلة الثانوية واجلامعية لتعريف
الشباب بالزواج ,وتكوين اْلسرة ,وكيفية التعامل بني الزوجني ,وواجباهتما.

31

 .1مسامهة أجهزة اْلعالم املرئية واملسموعة بتوعية الشباب والشابات بأمهية الزواج ,وحث أولياء
اْلمور بعد وضع عراقيل حتول دون تطبيق مراسم الزواج

( )3

.

( )3ينظر :تأخر الزواج عن الشباب اجلامعي دراسة ميدنيه د.جالل السناد ص( 331وهو حبث منشور يف جملة دمشق
العدد اْلول ج2663 ,21م) ,الشباب عازفون عن الزواج أم يائسون منه؟ (مقال ل أ/ناهد با شطح منشور يف جريدة
الرياض تاريخ الدخول 3115-36-36ه) ,دراسة عزوف الشباب عن الزواج .اْلسباب واحللول د /عباس سبيت
( مقال منشور على الشبكة العنكبوتية).
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الخاتمـة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ,هذا ما وسعه جهد املقل ,وجاد به القلم ,فما كان من صواب
فمن اهلل ,وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني..
أبرز التوصيات:
 /1تشجيع الباحثين من طَلب الدراسات العليا لدراسات مشكَلت الشباب وفقا للمناهج
العلمية الدقيقة.

 /2املسارعة يف تقدمي احللول العملية ملشكالت الشباب بعيدا عن التنظري اململ.
 /1اشراك الشباب يف مواقع صنع القرار.
 /1عقد مؤمترات شبابية لدراسة تطلعات الشباب وتنفيذ توصياهتا.
 /5تفعيل التوصيات اليت مت طرحها يف اْلوراق املتقدمة فيما يتعلق بطموحات الشباب
الدينية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية.
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فهرس املصادر واملراجع:
 أدب الدنيا والدينْ ,لبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ,الشهري
باملاوردي ,الناشر :دار مكتبة احلياة ,تاريخ النشر3184 :م.
 أزمة السكن بني املعوقات واحللول(,مقال ل د .محد بن عبداهلل اللحيدان منشور يف صحيفة
الرياض ,اجلمعة 4ربيع اْلول  3111ه 38 -يناير 2631م  -العدد )34231
 أسباب وقت الفراغ ( مقال من إعداد موقع مفكرة اإلسالم االلكرتوين ,تاريخ النشر :اْلربعاء
 63ديسمرب .) 2636
 أصول السنة ,ومعه رياض اجلنة بتخريج أصول السنة ,املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
بن عيسى بن حممد املري ,اإللبريي املعروف بابن أيب َزَمنِني املالكي (املتوىف111 :ه ) ,حتقيق
وَّتريج وتعليق :عبد اهلل بن حممد عبد الرحيم بن حسني البخاري ,مكتبة الغرباء اْلثرية.
 االفتقار إىل اهلل لب العبودية .د /أمحد الصويان ,إصدارات جملة البيان 3125ه,الطبعة اْلوىل.


تأخر الزواج عن الشباب اجلامعي دراسة ميدنيه د.جالل السناد ص( 331وهو حبث منشور
يف جملة دمشق العدد اْلول ج2663 ,21م.

 جتديد اخلطاب الوعظي(مقال ل أ /فيصلل حسن ,منشور يف موقع رسالة اإلسالم االثنني يف
-38رجب3115 -الساعة 36:31م)
 التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» حملمد
الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ,الناشر  :الدار التونسية للنشر – تونس.
 حتفة اْلحوذي بشرح جامع الرتمذي ,املؤلف :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفوري ,الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ,عدد اْلجزاء.36 :


التعليم اجلامعي ..مشكالت وحلول(مقال ل د /عبداهلل حممد حريري ,منشور يف صحيفة
الرياض اْلحد  23شعبان  3113ه  8 -أغسطس 2636م  -العدد )35185

 تفسري القرآن العظيم ,املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث
الدمشقي ,احملقق :سامي بن حممد سالمة ,الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع.
 متلك السكن هاجس يطارد الشباب السعودي صاحب الدخل احملدود(,مقال حرر ل موقع
العربية نت السبت  16صفر 3111ه  32 -يناير 2631م)
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 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ,املؤلف :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي
 ,احملقق :عبد الرمحن بن معال اللودحق ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :اْلوىل 3126ه.
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه =
صحيح البخاري ,احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر ,الناشر :دار طوق النجاة.
 جهود الغرب يف حتجيم البذل التطوعي اإلسالمي؛ ملاذا ؟ (مقال ل  :د.صاحل احلصني منشور يف
موقع املختصر ,بتاريخ . )3111/5/1 - 35-61-2631


دراسة عزوف الشباب عن الزواج .اْلسباب واحللول د /عباس سبيت (مقال منشور على
الشبكة العنكبوتية).



روح البيان ,املؤلف :إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت  ,املوىل أبو الفداء
الناشر :دار الفكر – بريوت.

 سنن ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ,احملقق :شعيب اْلرنؤوط  -عادل مرشد -
حم حمد كامل قره بللي َ -عبد الّلطيف حرز اهلل ,دار الرسالة العاملية ,الطبعة :اْلوىل.3116 ,


سنن أيب داود ,احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ,الناشر :املكتبة العصرية ,صيدا –
بريوت ,عدد اْلجزاء.1 :

 سنن الرتمذي حملمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ,الرتمذي ,حتقيق وتعليق:أمحد
حممد شاكر (ج  ,)2 ,3وحممد فؤاد عبد الباقي (ج ,)1وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف

اْلزهر الشريف (ج  ,)5 ,1الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب –
مصر,الطبعة :الثانية 3115 ,ه  3135 -م.
 الشباب اخلليجي واملستقبل  ,دراسة حتليلية نفسية اجتماعية ,د .مصطفى حجازي ,املركز
الثقايف العريب ,الدار البيضاء.
 الشباب السعودي ..الذات واللذات (مقال ل  :أبو جلني إبراهيم آل دمهان ,منشور يف صحيفة
سبق االلكرتونية بتاريخ  25ربيع اْلول )61-63-2631-3115
 الشباب العريب وحتديات املستقبل ,وقائع املؤمتر الشبايب العريب اْلول ,2661,منتدى الفكر
العريب ,عمان ,اْلردن.
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 الشباب العريب ورؤى املستقبل ,إعداد جمموعة باحثني ,سلسلة كتب املستقبل العريب  ,18مركز
دراسات الوحدة العربية  ,بريوت .2664
 الشباب املسلم بني جتربة املاضي وآفاق املستقبل ,د .عبداحلليم عويس ,حبث نشور يف جملة
دعوة احلق الصادرة عن رابطة العامل اإلسالمي ,السنة  33العدد323,3131ه.
 الشباب بني الشبهات والشهوات (مادة مرئية ل د.حممد العوضي على قناة الرأي).


شباب عازف عن الزواج!(مقال ل أ/سحر فؤاد أمحد ,منشور يف موقع اْللوكة ,تاريخ
اإلضافة 2664/36/13 :م).

 الشباب عازفون عن الزواج أم يائسون منه؟ (مقال ل أ/ناهد با شطح منشور يف جريدة الرياض
تاريخ الدخول 3115-36-36ه).
 الشباب والتحديات املعاصرة (مقال منشور يف موقع اإلسالم اليوم ل د.ليث القيسي ,السبت
 22مجادى اْلوىل )3111
 الشباب والعمل( مقال ل أ /جعفر الشايب منشور يف موقع امللك عبدالعزيز للحوار الوطين
بتاريخ 3115/8/21ه).
 الشباب والفراغ ( مقال ل د.عالء الدين زعرتي ,منشور يف موقعه االلكرتوين ,بتاريخ :اْلحد
 23مجادى اْلوىل  61 / 3113أيار.)2636
 الشباب وحتديات الثقافة املعاصرة (مقال للکاتب  :سعيد كاظم منشور يف موقع البالغ
)2013/06/17
 الشباب يعانون ضعف اإلقبال عليهم( ل د /مها اجلري س ,تقرير :عائشة مبارك ,منشور يف
جريدة اليوم ,تاريخ الدخول 3115/36/22ه)
 الشباب ..وتساؤالت حول نظامنا التعليمي (مقال بقلم :د .فهاد بن معتاد احلمد ,مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطين ,تاريخ الدخول للموقع 3115/36/25ه).
 الشباب ..وتساؤالت حول نظامنا التعليمي (مقال بقلم :د .فهاد بن معتاد احلمد ,مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطين ,تاريخ الدخول للموقع 3115/36/25ه).
 عودة اخلطاب الوعظي (مقال ل سعود الشويش ,منشور يف موقع َلا أون الين  - 61مجاد
ثاين  3115 -ه الساعة )66 :5
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 قواعد التعامل مع الشبهات (مادة مسموعة ل د .حممد صاحل املنجد .شبكة النور العنكبوتية)
 جمموع الفتاوى ,املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:
328ه )احملقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ,الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ,املدينة النبوية ,اململكة العربية السعودية3134 ,ه 3115/م.
 مشكالت الشباب واسرتاتيجيات مواجهتها باملنطقة الشرقية (مقال ل أ.د .عبد العزيز بن عبد
الكرمي املصطفى,و د .عبد العزيز الساعايت حرر يف جملة الواحة 2661 / 1 / 1م  5:68 -م
 العدد ())56ِ مارسة ملعىن العطاء( مقال ل  :فاطمة اخلماس ,مقال منشور يف ااملوقع االلكرتوين َلا أون الين.
 - 23شعبان  3115 -ه |  - 24يونيو – .)2631
 من مشكالت الشباب ,للشيخ :حممد بن صاحل العثيمني ,من إصدارات مؤسسة الشيخ حممد
بن صاحل العثيمني.
 الوظيفة أبرز مهوم الشباب(مقال ل أ /حممد الغنيم ,منشور يف جريدة الرياض اخلميس  31شوال
 3111ه العدد .)34315
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