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 هموم املجتمع مع نفسه هو العالج األول 

 حممد سعيد رمضان البوطي  اإلمام الشهيد
وأشدها صلة مبا قد  يتعلق أبهم القضااي االجتماعية، رغم أن احلديث عن الشباب ومشكالته،

!..  املوضوع ال أييت بطائليث يف هذا فإين أتصور أن احلد نعانيه من املآسي واملصائب املختلفة،
 . رجو أن أكون خمطئاً هبذا التصور()وأ

ال ميلكون من أمر  ويتذاكرون يف أسباهبا وعالجاهتا، ذلك ألن الذين تؤرقهم مشكالت الشباب،
والذين ميلكون العالج ويقدرون على اإلصالح ال يؤرقهم من هذا األمر وال  هذا العالج شيئاً. 

 حساب.حيسبون لنتائجه أي 
دون   وظهرت فيها نظرايت وآراء، ونشرت فيها كتب وأحباث، وكم عقدت هلذه املشكلة ندوات،

 . أن جند لشيء من ذلك كله أي مثرة أو فائدة يف ساحة التنفيذ
وظل الذين بيدهم حقيقة  وظل اجملتمع يعاين من معاانته، بل ظل النشء يعاين من مشكالته،

 واهتمامهم عن هذا األمر كله. احلل والتنفيذ منصرفني أبفكارهم
وأسأله تعاىل أن يكون   وأعود مرى أخرى فأسال هللا تعاىل أن أكون خمطئًا فيما قد تومهت،

 ال مسوقني إىل ذلك مبجرد أداء األمانة وتقدمي املعذرة.  املخالفون يل متمسكني حببل من األمل متني،
ُهم   أُمَّة   قَاَلت   َوِإذَ ))متثال لقوله تعاىل: فلنعاجل هذه املشكلة بدافع من اال و أايً كان األمر،  لَِ  مِ ن  

ِلُكُهم   الل ُ  قَ و ماً  َتِعُظونَ  هُبُم   أَو   ُمه   ((يَ ت َُّقونَ  َوَلَعلَُّهم   َربِ ُكم   ِإىَل  َمع ِذَرةً  قَاُلوا   َشِديداً  َعَذابً  ُمَعذِ 
 . 164األعراف

 املشكلة وآاثرها املختلفة:
فعاجلها من ذلك  حدًا منها،جانبًا واو رمبا الحظ الباحث  جوانب متعددة،هلذه املشكلة 

 وحده.  اجلانب
 سرت إلينا من عدوى الغرب ووبئه.  فقد يرى البعض أهنا مشكلة نفسية،

أاثرهتا غواش من آاثر النهضة العلمية احلديثة ذات   وقد يرى البعض أهنا مشكلة فكرية،
عقدها الكبت   إىل قضااي جنسية وعاطفية،يرى آخرون أهنا تعود  وقد االكتشافات اهلائلة املثرية. 

  وال جيوز لنا أن نعترب شيئًا من هذه اآلراء تصورًا خاطئاً،  !..فظهرت مبظاهر متلونة خمتلفة واحلرمان،
 وإمنا هي يف احلقيقة شرح سطحي آلاثر مشكلة واحدة. أو نظراً بعيداً عن الواقع،
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ينعكس   ولكنها أمر  كلي خطري، حبد ذاهتا ليست كامنة يف الفكر أو النفس أو اجلنس، فاملشكلة
 آباثر معينة على كل من هذه اجلوانب الثالثة. 

 : االزدواج والتناقض
!.. االزدواج يف إمنا هو االزدواج واألمر الكلي اخلطري الذي تعاين منه الناشئة يف جمتمعاتنا،

وبجلملة فهو ازدواج   واالزدواج يف األفكار والقيم،  واالزدواج يف الرتبية،  التعليم،واالزدواج يف  القدوة،
 يف مجيع احلقول اليت تساهم يف تكوين شخصية الشاب ونسيجه الفكري.

يتلقى التلميذ أمشاجًا من القيم واآلراء املتناقضة   _وهي أهم  العوامل الرتبوية_ ففي املدرسة
فهو يتلقى من مدرس  ا مربون ومعلمون متناقضون يف الفكر واملنهج والسلوك.يتسابق إليه هب املتنافرة،

خالف ما كان   الفلسفة واألخالق نقيض ما قد تلقاه من مدرس الدين مث يتلقى من مدرس العلوم
 !!.. قد تعلمه من كليهما

من ذهنه  عبارة عن صراع من البناء  يف حياة التلميذ، وتغدو عملية الرتبية والتعليم والتثقيف، 
 !.. ن التفكري وتبعد الصفاء عن النفسحتجز العقل ع غباراً و غشاوات داكنة، ونفسه،

 :جمتمع متناقض
ظاهر أخرى من هذا التناقض تطوف به م فزيون،ويف الشارع واملكتبة والنادي وأمام التل

 !..العجيب
فهو يسمع عن األخالق والفضيلة وضرورة التقيد هبما وخطورة اخلروج عن قانوهنما. ويسمع أيضاً  

 !!.. الكبت والقوقعة يف محأة التقاليد، وخطورة حلياة العصرية وضرورة التجمل هباعن احلرية وا
ه حلل  وحقائقه وضرورة قيام اجملتمع على دعائمه واالستعانة مبنهاجه وعالجوهو يسمع عن الدين 

والنهضة العلمية وكيف أهنا نسخت العقائد ويسمع أيضًا عن الرجعية وأوضارها  كل مشكلة.
ر اإلميان بلغيبيات و االستعانة بلفكر املادي حلل كل  الدينية، وعن ضرورة حترير الفكر من أس 

 مشكلة وحترير كل أرض.
ويقرأه يف الكتب و اجملالت اليت يطلع  إنه يلمس هذا التناقض اخلطري يف الشارع الذي يسري فيه،

ويسمعه يف احملاضرات والندوات اليت حيضرها أو يتلقاها من املواقع اإللكرتونية املتناقضة اليت   عليها،
جدااًل ومشادة  مث هو يعانيه بني زمالئه وأصدقائه الذين ينعكس عليهم ذلك كله، ال حصر هلا،

 وهياجاً. 
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إذ قلما ختلو أسرة من  وضرراً. يف مظاهر أشد خطورة، لك كله،تتجمع حوله آاثر ذ ويف البيت،
فيتحول وائم   جينح كل منهم إىل واحدة من هذه األفكار واالجتاهات املتناقضة. أشخاص متناقضني،

  بزوجها،  وتتأزم صلة الزوجة وتسوء عالقة الوالد مع األوالد، البيت وسعادته إىل شقاق وشقاء،
 ع عند كل صباح ومساء.ويتعاىل الشجار بني اجلمي

 :مظاهر النفاق 
فيفوق  ،يف مظهر هادئ من النفاق األملس ويتجسد هذا التناقض يف جوانب أخرى من اجملتمع،

 إذ تكون هي وحدها يف الغالب، تلك املظاهر املتناقضة األخرى، يف أضراره وبالئه على الناشئة،
 حمط اخلديعة وكبش الفداء.

، ضمن قالب  حديث التضحية والوطنية والفداء وقلب صدوق،  صافية، يف نفس  يسمع الشاب،
مث يكتشف على حني غرة أن الشأن   فيصدق ويتحمس ويتفاعل، رائع من األلفاظ والشعارات،

 وأن األمر ل يكن أكثر من بضاعة كالم. أهون من ذلك بكثري،
وتطمح به نفسه إىل  فيتأثر ملا يسمع،  السمع إىل كثري من الوعاظ واخلطباء واملوجهني، ويصغي

يفاجأ بكتشاف   وفيما هو يسري بصدق ومحاسة إىل هذه الغاية، .القيم العالية واألخالق الفاضلة
ل أربهبا ما  ويكتشف من حا أغراض ومصاحل أخرى من وراء تلك التوجيهات والعظات البليغة،

 !.. ها كل التناقضيناقض
 فقط الثقة أول النتائج: 

وهذه هي األجواء الرتبوية اليت ينهل الشاب تربيته   !..اجملتمع الذي ينشأ الشاب يف ظله هذا هو
ومن هو  ؟!..ظره من الشاب أفضل من هذا املصريمصري تنتفأي  !..ه منهاويستوحي هنج سلوك

وكل من هذه العناصر الثالثة أبشد   إنه كتلة غضة اينعة من الفكر والنفس والعواطف...  الشاب؟..
 احلاجة إىل الغذاء الصاحل الذي يتوقف عليه منوه وتكامله .

 ذا عسى أن تكون النتيجة؟.. افم هذا الذي وصفته لك، _لسوء احلظ_ وقد كان الغذاء
وال   الشاب يصلح أن يتتلمذ عليه،فال  تمع.هو انعدام ثقة الشاب بجمل إن رأس النتائج كلها، 

 !!.. تاذًا لنفسه منفردًا إبرشاد ذاتهوإمنا يغدو أس اجملتمع يصلح أن يكون مربيًا له.
 االنطالق الغريزي.و  والتعقد النفسي، فال ريب أهنا ينبغي يف االحنراف الفكري، وأما النتائج األخرى،

 : الحنراف الفكري والنفسي والغريزيا
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  تنتج شيئًا واحدًا هو:  ألن املقدمات املنطقية املتناقضة، هي تتمثل يف االحنراف الفكري أواًل:
مادام سائرًا يف املرحلة اليت يتوكأ فيها   وليس أن تنتظر منه غري هذا، إنكار طبيعة املنطق حبد ذاته.

عرجاً دائماً   اضطراهبموقد توكأ عليها فأورثه  تعليماهتم.على أفكار اآلخرين و  _بشكل طبيعي_ عقله
 يف الفكر.

  وقد علمَت أن مقياس هذه القيمة واقع جمتمعه الذي يعيش فيه،  وأي قيمة تبقى للعقل عنده،
ويف   ، وضمن وسائل إعالمه،تناقضات عجيبة داخل جدران مدرستهوقد رأى العقَل ممزقًا فيه بني 

مث رأى هذه املزق العقلية املتناقضة كيف تعيش يف ظل ظليل من رعاية أربب  وأسواقه.شوارعه شىت 
 هذا اجملتمع وساسته والبصريين بشأنه. 

نطقية  ألن الالشيء هو النتيجة امل إن من الطبيعي أن جتد أكثر هؤالء الشبان ال يؤمنون بشيء،
 !... للصراع املستمر بني شيئني

ألن النفس اإلنسانية إمنا تسري يف فجاج احلياة بدافع من   ي اثنياً:وهي تتمثل يف التعقد النفس 
إمنا يتألف نسيجها يف النفس عن طريق وهذه العواطف  جمموع عواطفها الدافعة والرادعة واملمجدة.

وأسباب النعم   روادع اخلوف والعقاب واإلشفاق،يه من دوافع األمل والرجاء واحلب، و اجملتمع وما ف
وبقدر ما يتألف مزاج معتدل من جمموع هذه األنواع الثالثة من العواطف يف  ريات،والرفاهية واخل

 يتوفر فيها الصفاء والشعور بلسعادة واالستقرار.  النفس،
 ؟!!طفها اإلنسانية يف تناسق واعتدالفكيف للنفس أن تسرتضع من اجملتمع الذي هذا شأنه عوا

مث يتخذ من الناشئة حقاًل لتجاربه   املذاهب واآلراء،إن اجملتمع الذي تتشابك متصارعة فيه 
هذا اجملتمع ال   أو الشارع أو املكتبة_ _سواء متثل ذلك يف املدرسة أو البيت، وحلبة ملصارعاته 

ومن مث فهو ال   الشاب أبي معىن مما يسمى بحلب أو األمل أو الرجاء،يستطيع أن يغذي نفس 
 دل من اخلوف واإلشفاق وروح العقاب.يستطيع أيضاً أن يقرنه أبي مزيج معت

 ال تدين  والنتيجة هي أن تنمو بني جوانح هذا الشاب نفس متمردة على كل شيء،
وال تغذي سوى   نفس مضطربة ال تؤمن إال بذاهتا، وال ترتدع خبشية، وال تنقاد حلب، بوالء،

ل جتد من عطاء اجملتمع ما  و  ألهنا ل جتد من سلطان العقل ما يفرض عليها أي سلوك غريه،  أاننيتها، 
 يربطها أبي تعلق آخر. 
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وعجز عن النظر والضبط، وتقاصر   ألن العقل ملا تثلم حدٌّه، وتتمثل يف االنطالق الغريزي اثلثاً،
_ظهرت من وراء ذلك الغريزة الطبيعية  سلطانه عن السيطرة على النفس والقدرة على توجيهها

وما   حترراً من قيوده الفكرية ازداد ارتباطًا بدوافعه الغريزية. ازدادواإلنسان كلما  لتنطلق على سجيتها.
وقلما جتد يف مثل  اإلنسان لوال ضوابط العقل والتفكري إال حيوان هائج اثئر األهواء والشهوات.

ذلك ألن الغريزة يف احليواانت املختلفة تسد مسد العقل عندما تتوقف   شراسته أيَّ حيوان آخر. 
إذ   أما اإلنسان فالغريزة فيه هي الدوافع واللواعج الشهوانية فقط.  بعااثت عقلية مدبرة، حياهتا على ان 

فإذا فاتت حكمة العقل وزوال رشده  كان يف وجود العقل ما يغين عن ضوابط الغريزة وتدبريها.
 !... هياجاً ال جتد مثله عند أي حيوانهاجت الغريزة 

 االجتماعية الصغرية:  التيارات
 وإليك بعضاً من آاثرها.  وإهنا عالج الشباب يف جمتمعاتنا، 

  كانت آاثرها يف نفوس الشبان وتفكريهم أشد وأخطر،   كلما كانت هذه املشكلة أبرز وأقوى، 
رأيت مصداق هذا  وإذا أتملت حال األمم املختلفة اليوم وما يعانيه نشؤها من املشكالت والعقد،

 وال جمال يف هذا املقام لسرد الوقائع التفصيلية دليالً على ذلك. لك.الذي أقوله 
شباًب يستمتعون بستقامة   _رغم ما فيها من التناقض الذي وصفناه_  وقد جتد يف جمتمعاتنا

 فتظن أنه دليل على خطأ ما قد عرضناه.  فكرية وسعادة نفسية وسلوك منضبط قومي، 
ضمن جمتمعهم الصاخب  هلم أن ينضووا يف تيارات اجتماعية صغرية،واحلقيقة أن هؤالء الشبان أتيح 

  فكان هلم من جمتمعهم الصغري ذاك ما حجزهم عن الزعازع والعواطف اليت تطوف من حوهلم،  العام،
االجتماعية  ومثل هذه التيارات  لقدر الذي ميلكون به قوة املدافعة والثبات.فتقلصت آاثرها عنهم ب

ويعود إليها وإىل قادهتا   ب جناة قد ينجو من يتعلق هبا ويصل إىل شاطئ األمان.يعترب قوار الصغرية 
 الفضل األكرب يف إنقاذ ما ميكن إنقاذه وسط عواصف هذا اجملتمع اخلطري.

 املرض يف اجملتمع وليس يف الشبان: 
 ولنتحدث بعد هذا عن العالج.

 أهو النشء أم اجملتمع؟ قبل ذلك عن املريض الذي يتطلب العالج، ولكن فلنتساءل
ال ريب أن املريض إمنا هو اجملتمع وما ظاهرة املشكلة اليت تتمثل يف حياة الشباب إال أثرًا من 

 آاثر مرضه هو. 
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ومن الظلم العجيب ما قد يفكر فيه بعض الباحثني من عالج يوصف للشبان أو منهج تربوي  
وأن   وواضح أهنم يفكرون يف غري طائل،  يصلح أمرهم وحتل مشكالهتم!!.حىت يؤخذون به،

ألن الشبان ليسوا هم املرضى، وإمنا املريض هو اجملتمع الذي   عالجاهتم ال تقع أي موقع للشفاء،
 يعيشون فيه. 

 ؟وما هو العالج الذي يصلح اجملتمع
متسقاً مع شىت مؤسساته  ،هو أن يكون صادقاً مع نفسه واحد،إن الذي يصلحه إمنا هو شيء 

 وجوانبه. 
  أن حيرك أجهزته بتساق وتعاون حنو هذا السبيل.  _وقد أقر بإلسالم وسبيله _  يصلحه

  واحلركة  فاملدارس مبختلف مقرراهتا ومدرسيها ونظمها جيب أن تضفر جهودها يف هذا السبيل.
الثقافية اليت تتمثل يف نشر الكتب والصحف ونشاطات وسائل اإلعالم جيب أن ال تند أو تنحرف  

والقيم واملبادئ اليت يدين هلا اجملتمع جيب أن ال تكون شيئًا آخر غري قيم اإلسالم   عن هذا السبيل.
 منهجه.ونظرة التطور والتقدم والرقي جيب أن ال تكون حمصورة ضمن سلم اإلسالم و  ومبادئه.

فما ينبغي أن يرتك اجملتمع شبابه املثقف حائرًا بني اآلايت القرآنية اليت يتلوها القارئ يف   أجل..
َن ِمن  أَب َصارِِهنَّ َوحَي َفظ َن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ب ِديَن  املذايع مرددًا قوله تعاىل : } َوُقل ل ِل ُمؤ ِمَناِت يَ غ ُضض 

رِب َن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َواَل يُ ب ِديَن زِينَ تَ ُهنَّ زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ  َها َول َيض  {]سورة   ِمن  
[واحلديث االجتماعي الذي يلقيه مذيع من بعده يفند فيه مضمون هذه اآلية ويدعو  31النور/

 النساء إىل التحلل من السرت الصيانة واحلجاب!. 
مث   يعاكس الفتيات وحبطة من ينحرف إىل معاطاة الرذيلة، وما ينبغي أن يلوَّح للشبان بعقوبة من

 ينقلب هؤالء امللحون فيشجعوا مغرايت الرذيلة ويصفقوا ملظاهر الغي ونداء اجلنس ودوافع األهواء.
 إىل جانب  وما ينبغي أن ترتك املدارس حقالً للتنافس يف النزعات الفكرية املتصارعة،

 مدرس مسؤول وبكل نظامي ورمسي !..  درس الدين الذي يلقاه التالميذ من
وينشر   حديث ديين يذكر الناس بخلالق وحسابه، وما ينبغي أن ينشر يف صحيفة يومية سائرة،

 إىل جانبه حديث آخر يهزأ بلدين ودالئله وقيوده... 
وما ينبغي أن جيهد نفسه كاتب مثلي بلبحث يف حلول مشكالت الشباب على حني يعكف  

   املزيد من نريان هذه املشاكل.آخرون على إضرام 
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 ال مكان ملثل هذه احلرية بني عوامل الرتبية:
 إهنا حرية الفكر والقول !...  ولعلك تقول:

و ما قال أحد   أنه ال مسوغ لرتع هذه احلرية ضمن العوامل الرتبوية املقصودة يف اجملتمع.  فلتعلم
وإال فكيف تكون  الفكر والقول جمااًل ضمن سلطان هذه العوامل.من علماء الرتبية يومًا إن حلرية 

كان  املدرسة أو املذايع أو الرائي أو الصحف واجملالت وسائل تربوية لعقلية النشء ونفسه إذ 
لوساوس األفكار على اختالفها أن ترتع وتتصارع فيها كما تشاء ؟. وأي غاية تربوية تبقى أمام هذه  

 العوامل عند ذلك؟
 ؟ما هو البديل عن اإلسالم

 فعليهم أن يستعجلوا يف عرض البديل. أما إن اختار قادة اجملتمع سبيالً له غري سبيل اإلسالم؟
 وحيقق مصاحله؟ ويعاجل مشكالته،  تمع،ما هو البديل الذي حيرس كيان اجمل

من املشكلة اليت نبحث إن أي بديل عن اإلسالم يوقع اجملتمع عامة وشبانه خاصة يف أخطر 
 اآلن عن خمرج منها. 

فراح يدفع أمواجاً  إن اجلنون الذي سيطر على رؤوس الشبان يف أمريكا وأحناء كثرية من أورب،
إمنا هو جنون الفراغ واالبتعاد عن   أبمواج أخرى إىل العزلة وممارسة البهيمية،منهم إىل االنتحار ويدفع 

أما اجملتمع   إذ كان الدين يف حياهتم ال يعدو أن يكون شعارًا يقبع يف املعابد والكنائس، الدين.
 والسلوك فبعيدان كل البعد عن الدين وأحكامه وأخالقه!... 

  ربية!...ورمبا ظنوا أن هذا البديل يكسبهم أصالة جديدة، ورمبا حيلم البعض ببديل يف احلضارة الغ
 وحيل الكثري من مشكالهتم.

  وعلى هؤالء الناس أن يدركوا أبن املسلمني يستطيعون بسهولة أن خيرجوا على مبادئ اإلسالم، 
 ا،وأن حييدوا عن صراطه الذي ارتقى هبم إىل أوج التاريخ وأن يركنوا إىل احلداثة وأن يفكروا مبا بعده

ولكنهم ال يستطيعون يف يوم ما أن يكتسبوا أي أصالة أو حياة عزيزة من وراء هذا االحنراف 
 واخلروج.

هو أننا سنقع يف جو من   بعد حماولة استجرار احلضارة الغربية إلينا،  بلتأكيد،  إن الذي سيتم،
سنجد أن األمم كلها الفراغ النفسي وسننتهي إىل حالة تشعران أبن اي اتريخ ال يتعرف علينا، و 

وسترتاكم على  أي كشحاذين تتقاذفنا جدران احلضارات اليت نتطفل عليها، تنظر إلينا هبذا االعتبار،
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وبني الوصول إىل مثار ذلك اجملتمع اليت نتخيلها   وسيحول كل ذلك بيننا نفوسنا مركبات النقص،
 شداق شهوة إليها. وتتحلب منا األ

 عن البديل:  شهوة البديل أم البحث
يسلكه العقالء  أن يتذكروا أن سبيل االشتهاء يسري، بديالً عن اإلسالم، إن على الذين يشتهون 

ولو كان لشهوة الغريزة أن تصلح   وليس اإلنسان أغىن هبا من البهائم.  ألن دوافعه الغريزة، وغريهم،
 فاسداً لظهر الصالح يف عال البهائم. 
  ووقائع الدنيا اليت من حوهلم، فليسائلوا عنه عقوهلم وجتارهبم، أما الذين يبحثون عن البديل،

هل جيدون عن اإلسالم من  مث ليقولوا منصفني صادقني، وراثء العال لشبابه. وشقاء الغرب حبضارته،
 بديل؟

 املصدر: كتاب من هنا وهناك


