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اإنها ق�شية كل ع�شر.. وهاج�ش الأجيال 
مل  ق�شية  اإنها  وقت..  كل  يف  املتعاقبة 
الرتبية  خرباء  ونتائجها  اأثارها  يغفل 
وعلماء النف�ش، فان�شغلوا بها واأعطوها 
انبثق  ما  مع  يتنا�شب  الذي  الهتمام 
الأجيال«  »�شراع  ق�شية  اإنها  عنه... 
هل هي اأزمة قيم؟؟؟ اأم اأنها �شوء تقدير 
تتنكر  التي  احلداثة  هي  هل  ؟؟  وفهم 
األف  ما  باأن  التم�شك  اأنها  اأم  لالأ�شالة، 
تغري  كل  يرف�ش  الذي  هو  الآباء  عليه 

بداعي احلداثة؟؟؟
مظاهر  اأن  يوؤكد  املعا�ش  العلمي  الواقع 
منطي  بني  قائمة  مازالت  الفجوة 
التفكري عند الآباء والأبناء وهي اآخذة 

يف الت�شاع اأكرث من اأي وقت م�شى..
الأمن واحلياة .. تناق�ش م�شكلة »�شراع 
يف  املتخ�ش�شني  من  عدد  مع  الأجيال« 

ندوتها » ندوة الأمن واحلياة« ....
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الدكتور حميد بن خليل الشايجي
التقنية الحديثة أوجدت أمية اليكترونية لدى 
األجيال الكبيرة التي ال تستطيع التعامل مع 

األجهزة الحديثة

الدكتور عبداهلل أحمد عويدات
األخطار التي أصابت األسرة الممتدة أصابت 

كذلك األسرة النووية

الدكتور محمد مرسي محمد مرسي
آليات الضبط االجتماعي تتمثل في األسرة 

المعتدلة والمؤسسات الدعوية والشبابية 
المعتدلة

الدكتور عبدالعزيز بن أحمد العليوي
تعدد المعلومة من عدة أشخاص ومن 

جهات مشبوهة أوقع الشباب في اضطراب 
شديد

الدكتور محمد سيد شحاته
الفجوة بين شباب الجيل الحديث والجيل 

القديم تتوقف على مدى التقارب بين الجيل 
والذي يليه

األستاذة صبحة بوغورة
الشغف بكل جديد والتطلع إلى مواكبة 
روح العصر يعمي البصيرة لدى كثير من 

المراهقين

األستاذ محمد علوش
- األجيال القادمة بحاجة إلى تجاربنا االيجابية 
لتستطيع قيادة المرحلة القادمة وذلك أمر 

يتطلب تواصال معهم ال تنافر
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الدكتور حميد بن خليل ال�شايجي 
وكيل كلية الآداب - جامعة الملك �شعود-

المملكة العربية ال�شعودية

الأ�شتاذة �شبحة بغورة
باحثة، كاتبة �شحفية- الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية ال�شعبية

�شحاته  الدكتور محمد�شيد 
جامعة الأزهر -  جمهورية م�شر العربية

معالي اأ.د. عبداهلل اأحمد عويدات
وزير التنمية الجتماعية ال�شابق ع�شو مجل�ش 
الأعيان، رئي�ش مجل�ش اأمناء جامعة الح�شين بن 

طالل -  المملكة الأردنية الها�شمية

الأ�شتاذ ماجد محمد علو�ش
مدير عام جمعية ال�شديق الطيب لرعاية وتاأهيل 

مدمني الكحول والمخدرات -  دولة فل�شطين

الم�شاركون في الندوة:

الدكتور محمد مر�شي محمد مر�شي
كلية التربية -  جامعة الأزهر -  القاهرة

الدكتور عبدالعزيز اأحمد العليوي
كلية التربية الزلفي-جامعة المجمعة -  

المملكة العربية ال�شعودية
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اآفات  حول  الندوة  هذه  حماور  من  الأول  املحور  كان  وقد 
الع�سر التي يواجهها �سباب اليوم و�سبل الكفيلة واملطلوبة 
املحور  هذا  يف  احلديث  وتناول   .. الآفات  هذه  ملواجهة 
الدكتور حميد بن خليل ال�سايجي وكيل كلية الآداب بجامعة 
الذي  اجلرمية  اجتماع  بعلم  ومتخ�س�ض  �سعود  امللك 

ا�ستهل حديثه بالقول

اإليجابية واإلنتاجية بين أجيال 
الماضي والحاضر

احلديث عن اأجيال اليوم واجليل ال�سابق والهوة التي توجد 
بينهما حديث تناوله  كثري من املخت�سني �سابقا بل هناك 
اأفالطون  وقبله  اأبي طالب  ابن  لعلي  املقولت  بع�ض  اأي�سا 
كان له كالم حول اجليل، وهناك ق�سية مهمة، هي الهوة 
لي�ست  وهي  اجربن(،  )ويليام  عنها  التي حتدث  الثقافية 
كما هي الهوة الثقافية اليوم،  كان يتحدث عن الختالف 
والتغري عن جيل الآباء مع جيل الأبناء وعدم التفهم مما 
يخلق اإ�سكالية يف الت�سورات ويف تف�سري الق�سايا املختلفة يف 
املجتمع �سواء كانت الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، 
لختالف الفهم بني الكبري وال�سغري، اأت�سور هذا الكالم 
الذي حتدث عنه ويليام اأجربن قبل ع�سرات ال�سنني، وهو  

هناك صعوبة في التنشئة والتربية أفرزت 
شبابًا متمردًا على الواقع االجتماعي التقليدي

المنظمات اإلرهابية تستخدم المخدرات الرقمية 
في تجنيد شباب ال تعرف األسرة خطورتها

شباب اليوم بين آفات العصر .. وسبل المواجهة
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لكل زمان أحكامه وإيجابيات 
وسلبياته وذلك أمر ينطبق 

على الجيلين القديم والجديد

جيل  بني  حدث  ملا  هاله  ما  لهاله  اليوم  موجودا  كان  لو 
والتقنية  احلديثة  الت�سال  و�سائل  لتوفر  والأبناء  الآباء 
احلديثة، التي مل تكن موجودة يف ال�سابق و�سائل التوا�سل 
و�سائل  نتج عنه من  وما  الإنرتنت  وخا�سة  اليوم  احلديثة 
والأطراف،  والألوان  الأ�سكال  متعددة  اجتماعي  توا�سل 
فبالتايل هذه الو�سائل حقيقة جعلت هناك فارق كبري يف 
التعامل مع هذه التقنية، يف التعامل مع الو�سائل املختلفة 
يف الفهم يف الو�سول اإلى املعلومة، اأوجدت اليوم اأمية من 
نوع اأخر، اأوجدت اأمية الإليكرتونية يف التعامل مع الأجهزة 
هذه  مع  التعامل  ي�ستطيع  ل  الذي  الكبري  اجليل  قبل  من 

تعامل  التي  وال�سرعة  والطريقة  الأ�سلوب  بنف�ض  الأجهزة 
فيها اجليل اجلديد، واأدت هذه الق�سية اأحيانا اإلى �سراع 
و�سدام بني اجليل الكبري واجليل ال�سغري يف ق�سية )ماذا 
تفعل(، احلجب، املنع، قطع الإنرتنت داخل املنزل، �سحب 
اأكرث من  الولد بجهازه  الت�ساق  الأجهزة، فاأحيانا ي�سبح 
الت�ساقه بوالديه وكنا ن�سمي �سابقا التلفزيون الأب الثالث، 
التلفاز،  اأمام  الطفل  يق�سيها  التي  ال�ساعات  لكم  نظرا 
واليوم اأ�سبحت م�ساهدة  التلفزيون قليلة جدا لأن تلفازك 
وكل  املعلومات  كل  يعطيك  الذي  فهو  جيبك،  يف  اأ�سبح 
املقاطع والت�سلية وكل التثقيف، وت�ستطيع اأن حت�سل عليه 
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اأو املدر�ض يف املدر�سة،  م�سدر �سلطة يف البيت وهو الأب 
م�سادر  تعددت  فقد  اليوم  اأما  ياأخذها،  هو  وبالتايل 
اأ�سبحت هناك  املعلومة ومل تعد م�سادر تقليدية، ولذلك 
الأب  يقول  عندما  واأبنه  الأب  بني  ما  التعامل  يف  �سعوبة 
�سرعية،  ق�سية  كانت  اإن  حتى  الق�سايا  من  ق�سية  لالأبن 
كطريقة الو�سوء مثال اأو اجللو�ض يف ال�سالة اأو يف غريها 
حمركات  على  يدخل  الأبن  فاإن  ابنه  الأب  ياأمر  عندما 
البحث ويدخل �سفة ال�سالة اأو اجللو�ض يف ال�سالة اأو يف 
الق�سايا  هذه  حول  املتعددة  الآراء  على  ويح�سل  الو�سوء 
املوجودة  الأخرى  بالنا باجلوانب  الأب، فما  ليحاج  فياأتي 
يف احلياة، ن�ستطيع القول اأن م�ساألة طفل اليوم لي�ض كطفل 
لبني،  تربيتي  عن  تختلف  اأن  يجب  يل  اأبي  تربية  الأم�ض 
لأن تربيتي لبني اليوم خمتلفة متاما ما يواجه الأب اليوم 
الأجداد  ال�سعوبات  هذه  يواجه  مل  والرتبية  التن�سئة  يف 
عندما ربوا الآباء، مل تكن احلياة معقدة بهذا ال�سكل ومل 

الت�ساق  وبالتايل  الكف  بحجم  الذي  اجلهاز  هذه  خالل  من 
الطفل بهذا اجلهاز اليوم اأ�سبح اأكرث بكثري من الت�ساق الطفل 
بالتلفزيون يف ال�سابق، كان بع�ض املتخ�س�سني يحذرون من اأن 
الأبناء،  تثقيف  وم�ساركته يف  البيت  اإلى  التلفاز  م�سكلة دخول 
واأ�سبح هذا اجلهاز الرقمي ال�سغري احلجم اليوم هو املتواجد 
متاأخر عن فهم  لهذا اجلهاز  الآباء  لدى  فالفهم  اأكرب،  ب�سكل 
الأبناء لهذا اجلهاز وهنا يخلق هوة ما بينهم يف التعامل مع هذه 
الأم�ض  الأم�ض، طفل  لي�ض كطفل  اليوم  الطفل  اأ�سبح  الق�سية 
وبالتايل  املعلومة،  م�سدر  اأنت  ت�سبح  املعلومة  تعطيه  عندما 
هو يوؤمن بهذه املعلومة وياأخذها وين�ساع لها لأنها جاءت من 
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يكن التزاحم يف خطف هذا الطفل بطرق خمتلفة وو�سائل 
خمتلفة مل تكن موجودة كما كانت يف ال�سابق ولذلك نحتاج 
اإلى تهيئة الآباء ب�سكل اأكرب لي�ستطيعوا تربية اأبنائهم ب�سكل 
تغريات  �سريعة  تغريات  املت�سارع،  الع�سر  هذا  يف  اأكرب 
اأن  ن�ستطيع  ل  متالحقة،  و�سيا�سية  واقت�سادية  اجتماعية 
نلحق بها، فاليوم قد يحدث حدث وغد قد يحدث حدثني 
اأو  الجتماعية  اجلوانب  يف  �سواء  كثرية  واأ�سياء  وهكذا، 
القت�سادية اأو ال�سيا�سية، ومن هنا اأ�سبحت هناك م�سكلة 
يف متابعة مثل هذه الأمور امل�سكلة يف تعقب مثل هذه الأمور 
البيت  القدمي عندما تربى يف  النظام  تعلموا على  فالآباء 
وتتلمذ يف املدر�سة وتعلم يف اجلامعة على النظام القدمي، 
لكنه الآن يريد اأن ينقل هذه املعلومات يف التن�سئة والرتبية 
فالعامل  ال�سالحية،  منتهية  املعلومات  هذه  تعترب  لأبنائه 
املجتمع  موؤ�س�سات  بع�ض  نالحظ  ولذلك  خمتلف  اليوم 
املدين عندنا يف جمتمعنا ال�سعودي بداأت حتاول اأن تدخل 
يف هذا املجال يف تهيئة الأ�سرة للتعامل مع الواقع اجلديد 

والتقنية اجلديدة والأحداث اجلديدة با�ستخدام اأ�ساليب 
تربوية متقدمة عن الأ�ساليب القدمية ولذلك ظهر عندنا 
ما ي�سمى برخ�سة قيادة الأ�سرة لبع�ض املنظمات الأهلية 
كجمعية التاأهيل الجتماعي وغريها حتاول اأن تكيف هوؤلء 

الزوجني اأول اأن يتعامالن بطريقة �سحية مع بع�سهما.
اإجبارية  الأ�سرة  قيادة  رخ�سة  تكون  اأن  املطالبة  مت  وقد 
كما هو فح�ض الدم وغريه باأن املقدم على الزواج يح�سل 
على هذه الرخ�سة ويقدمها للقا�سي اإن اأراد الزواج، اإننا 
حتدثنا  الذي  الواقع  فهذا  اأنف�سنا،  نطور  اأن  اإلى  نحتاج 
هذه  مواكبة  يف  الأ�سرة  يف  املوجود  ال�سعف  ظل  يف  عنه 
والأبناء،  الأب  بني  ما  احلادث  واجلذب  وال�سد  التغريات 
كان  و�سعره  مكتبي  دخل  املثال  �سبيل  على  طالب  لدي 
منفو�ض ب�سكل كبري جدا وله طريقة معينة يف �سعره فقلت 
يل  وقال  لل�سوؤال  فا�ستغرب  والدك،  مع  عالقتك  كيف  له 
كيف  وا�سح  �سوؤال  اأ�ساألك  له  قلت  دكتور،  يا  ق�سدك  ما 
واأبي يف  اأنا  �ساألت عن عظيم  لقد  قال  بوالدك،  عالقتك 
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�سد وجذب واأنا اأ�سكن الأن بامللحق ول اأدخل داخل البيت 
واأنا  �سعري  اأحلق  اأن  على  ي�سر  الوالد  لأن  �سعري  ب�سبب 
اأرف�ض، والأم يف الو�سط حتاول اأن تدفع له مبلغًا من املال 
مقابل اأن يحلق �سعره لإنهاء هذه الإ�سكالية، فهنا نالحظ 
يف  القدمي  التقليد  يعي�ض  اأن  يريد  الأب  هذا  التجاذب 
طريقة اللبا�ض وطريقة ال�سعر وطريقة كذا والأبن يريد اأن 
يعي�ض الطريقة اجلديدة املوجودة، كيف ن�ستطيع التعامل 
مثل هذه  كما حدث يف  الطرد  هو  الإ�سكالية هل  مع هذه 
البيت ب�سبب عدم متا�سيه مع  الأبن من  اأن يطرد  احلالة 
قيمي ونظرتي هذه هي الإ�سكالية فالأ�سرة اليوم مع هذا 
العجز تولد لدينا �سباب متمرد، �سباب من نوع اأخر واعي 
وينفعه  ي�سره  فيما  واعيا  لي�ض  لكنه  التقنية  ا�ستخدام  يف 
باأنني  اأقول  اأن  يوؤمنه،  الذي  املطلوب  وامل�ستوى  بال�سكل 
زرعت يف نف�سه واأتركه هو الأن واعي ويفهم اأن يختار ما 
ي�سلح وما ل ي�سلح له لكن هذه املقولة لالأ�سف ل ن�ستطيع 
اأن نطلقها برتك الختيار ال�سباب ما ي�ساوؤون يجب اأن يكون 

فقط  لي�س  الكالم  هذا  بل  اإن  وان�سباط,  �سوابط  هناك 
علينا يف العامل العربي، ولكنه موجود يف اأمريكا واأوروبا يف 
ق�سية كيف يكون التعامل الأمثل لدى ال�سباب مع الإنرتنت 
يعانون  هم  م�سكلة  وهذه  الوالدية  الرقابة  غياب  ظل  يف 
يف  �سعوبة  هناك  ونقول  فقط،  العربي  عاملنا  ولي�ض  منها 
التن�سئة والرتبية اأدت اإلى اأن بع�ض ال�سباب لالأ�سف اأ�سبح 
التقليدي  الجتماعي  الواقع  على  ومتمردًا  وحاقدًا  ناقدًا 
يف جمتمعه لأن العامل انفتح اأمامه من خالل هذا اجلهاز 
على  نخاف  �سابقا  كنا  يده،  يف  املوجود  الكفي  الرقمي 
لل�سارع  يخرجون  ل  الأن  لل�سارع،  يخرجون  اأن  الأطفال 
اجلهاز  هذا  يفتح  الطفل   نوم  لغرفة  ال�سارع  انتقل  بل 
ويتعرف على �سديق يف �سوي�سرا واأخر يف رو�سيا واآخر يف 
الكثريين  يخاطب  كمبيوتر  لعبة  خالل  من  وهكذا  الهند 
اإذا  العامل  اأنحاء  �ستى  من  ب�سداقات  يتعامل  اأنه  كما 
الق�سية لي�ست بالأ�سلوب التقليدي اأ�سف لذلك لالأ�سف اأن 
اأ�سحاب الف�ساد وع�سابات املخدرات الإجرامية والت�سويق 

انعكاسات الجيل 
السابق كانت محدودة .. 

واالنحرافات كانت محدودة



58

ندوة األمن والحياة

الالاأخالقي من اأفالم وغريها   قد ا�ستغلوا هذه الو�سيلة 
الو�سيلة  هذه  ت�ستخدم  التي  ال�سريحة  وا�ستغلوا  املفتوحة 
�سواء  �سمومهم  بثوا  اأنهم  اإلى  اأدى  ب�سكل  ا�ستغاللها  فتم 
اأو  الدين  اإرهابية �سموم ت�سكك يف  كانت �سمومًا متطرفة 
الإنرتنت،  طريق  عن  املخدرات  بيع  اأو  لاأخالقية  �سمومًا 
واليوم املخدرات متنوعة فهناك ما يطلق عليها املخدرات 
للدماغ،  تر�سل  �سوتية  ذبذبات  عن  عبارة  وهي  الرقمية 
فالتغريات مت�سارعة ومتالحقة ولبد لالأ�سرة واملجتمع اأن 
�سنوات يخاطبه  �سبع  واعيًا ملواجهتها، فطفل عمره  يكون 
�سخ�ض عرب لعبة اإليكرتونية، فيوجهه لكره والديه و للحقد 
على والديه وكرهه جمرد عمله يف ال�سلك الع�سكري فالذي 
يلعب معه يف الطرف الأخر يلعب لعبة �سممت من طرف 
اإحدى املنظمات الإرهابية وا�ستخدمت يف التجنيد والأ�سرة 

ل تعرف ماذا يفعل ابنها، عندما تنظر الأم اأو الأب للطفل 
عرب  يخاطبه  من  يرى  ول  لعبة  فريى  ال�سبكة  عرب  يلعب 
هذه اللعبة من خالل ال�سماعة، لأن وعي الوالدين حمدود 
والهجمة كبرية جدا على م�ستويات خمتلفة حتتاج لت�سافر 
جهود وتوعية ليكون املجتمع قادرًا على التعامل، اإن اأ�ستاذ 
اجلامعة هو من اجليل القدمي وقد �سبقه اجليل احلديث يف 
توفري املعلومة وهناك �سراع ي�سل بني التلميذ واأ�ستاذه يف 
هذا امل�سمار، فيظهر التلميذ اأنه يعرف اأف�سل من اأ�ستاذه 
موؤ�س�ساتنا  على  فاإن  لهذا  امل�سكلة،  هنا  وتبداأ  فيقهره، 
يف  املت�سارعة  التغريات  هذه  تواكب  اأن  والدينية  الرتبوية 
جمتمعاتنا وبعد ذلك ن�ستطيع اأن نحمي هذا ال�سباب وان 
ي�ستفيدوا من هذه الو�سائل بطريقة �سحيحة، اأما املطالبة 
بالإغالق فهذا اأ�سلوب عقيم ولكننا نقول ر�سد ال�ستخدام 

جيل التقنية يتمتع بالخير واألخالق واالنضباط وجزء منه 
حاد عن الطريق
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اأمام  الطفل  يق�سيها  التي  ال�ساعات  عدد  وحدد  ال�سليم 
ي�ستخدمها  اأو  ي�ساهدها  التي  املواقع  ونوعية  اجلهاز  هذه 
الإباحية  املواقع  لبع�ض  حظر  عمل  وميكن  الطفل،  هذه 
يف  مب�ستوانا  الرتقاء  ن�ستطيع  احلالة  هذه  ففي  وغريها، 

التعامل مع اأبنائنا.  

ولكن من هي األكثر إيجابية وإنتاجية 
وإفادة للمجتمع أجيال اليوم أم 

أجيال األمس؟
اأن لكل زمن اأحكامه وبالتايل ل ن�ستطيع القول  اأقول  واأنا 
اأن هذا اأف�سل اأو ذلك اأف�سل لكل زمن اإيجابياته و�سلبياته 
وبالتايل فاإن اجليل ال�سابق له اإيجابيات و�سلبيات كما اأن 
لي�ست  اليوم  و�سلبيات احلياة  اإيجابيات  له  اجليل احلايل 
حياتنا  عي�ض  على  اأولدنا  نحمل  عندما  الأم�ض،  كاحلياة 
نحن فهذا يعني تاأخر جمتمعاتنا عن ركب املجتمع املدين 
نحجب  ونحن  ي�سري يف جانب  العامل  واحل�ساري،  العاملي 
التقدم  ن�ستطيع  لن  وبالتايل  ذلك  من  اأبنائنا  ومننع 
نهائيا ولكن نحن لدينا اأمور واأ�سلحة جميلة جدا موجودة 
والتقاليد  القيم  ق�سية  ذكرت  عندما  جمتمعاتنا،  يف 
القيم  فاإن هذه  الأ�سري،  والتما�سك  املوجودة  الجتماعية 
والتقاليد هذا التما�سك الأ�سري هذا الواقع الذي يحتكم 
اإلى �سرع اهلل والدين الإ�سالمي عندما ندين بهذا الدين 
ويكون جزًء من حياتنا اليومية فبالتايل نطوع حياتنا على 
يف  ال�سليم  العتقاد  زرعنا  فاإن  املوجود،  العتقاد  هذا 
املهول  العتقاد  اأو  املحرف  العتقاد  ولي�ض  النا�ض  نفو�ض 
يزرع  عندما  ال�سليم  العتقاد  لكن  املخوف،  العتقاد  اأو 
يف نفو�ض الأبناء وندفعهم للحياة ب�سكل �سحيح �سنجدهم 
الإعالم  و�سائل  يف  ن�سمع  عندما  كبري  ب�سكل  منتجني 
وح�سول  العلم  جمالت  اأحد  يف  امل�سلمني  اأحد  تقدم  عن 
من  باخرتاع  يقوم  عندما  اأو  جائزة  على  امل�سلمني  اأحد 
التي  الغربية  املجتمعات  تلك  عقر  يف  وهو  الخرتاعات 
تتدعي اأنها هي التي و�سلت ملرحلة الكمال يف العلم �سواء يف 
اأوربا اأو اأمريكا جند اأحد اأبناء امل�سلمني من يقتحم �ساحة 
العلم يف تلك البالد وي�سار له بالبنان ويتميز وبع�سهم فاز 
بجوائز )نوبل(، نقول يف هذه احلالة اأن جيل التكنولوجيا 
املوجود اليوم ل ن�ستطيع اأن نقول اأنه �سيء ول اأف�سل بكثري 

من ال�سابق بل هو لديه اإمكانيات اإذا �سخرت ب�سكل �سحيح 
�سيكون من اأروع النا�ض اإذا �سخرت هذه الإمكانات ب�سكل 
خاطئ �سيكون اأ�سواأ النا�ض، الأن و�سائل العلم والبحث عن 
املعلومة عندما اأنظر يف العلم ال�سرعي عندما يبحث عامل 
�سرعي يف ق�سايا احلديث اأو ق�سايا فقهية يذهب ملجموعة 
من الكتب وي�سافر ويبحث اليوم من خالل �سغطة زر كل 
فبدل  الوقت،  يوفر  وهذا  ناظريه  اأمام  متوفرة  املعلومات 
اأ�سبح  اأ�سهر   6 يف  واحدة  م�ساألة  يف  يبحث  كان  اأنه  من 
متوفرة  فاملعلومات  م�ساألة،   60 يف  املدة  نف�ض  يف  يبحث 
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اأمام طالب اليوم ومهمتنا اأن نقوده لذلك ونفتح له املجال 
اأمام ذلك لزلنا ندر�ض بطرق تقليدية ل تتواكب مع ع�سر 
اليوم  يف جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا واملعطيات التي وفرها لنا 
العلم يف �سبيل توفري املعلومة فيجب اأن نتخطى ذلك باأن 
اأكرث  اأكرث ففر�سه  يكون معطاء  باأن  الطالب  ن�سغط على 
لقد  لأبي،  اأتيحت  اأو  يل  اأتيحت  التي  الفر�ض  من  بكثري 
كان اجليل ال�سابق لديه اأمكانيات حمدودة وبالتايل قالب 
موجودة،  اأنها  مع  حمدودة  فالنحرافات  حمدود  احلياة 
لكنها ل تتوفر ب�سهولة كما هي متوفرة اليوم جليل اليوم اأن 
النحرافات متاحة ب�سكل كبري لذلك نحتاج جلهد اأكرب يف 
الأبناء  نفو�ض  ال�سليمة يف  القيم  والتقومي وغر�ض  التن�سئة 
ليكون البن هو رقيب نف�سه، ل نحتاج ل�سرطي ليكون مع كل 
فرد لرياقبه على ما يفعل هو رقيب نف�سه عندما يحا�سب 
نف�سه اأمام اهلل �سبحانه وتعالى اإن غر�سنا ذلك فلنفتح له 
املجال يف عامل التقنية ليتطور، والقول باأن التقنية خربت 

�سيخ�سرنا و�سيبقينا يف موؤخرة الركب يف العامل، نريد اأن 
نكون يف مقدمة الركب يف العامل ولكن ب�سكل �سحيح وي�سار 
والأخالق  والقيم  واأخالقنا  بقيمنا  ومتميزون  بالبنان  لنا 
يكون  البع�ض  لكن  العلم  لها  يطوع  العلم،  مع  تتعار�ض  ل 
انهزاميًا لالأ�سف لدرجة اأنه يريد اأن يلقي بكل هذه القيم 
يكون  اأن  ويريد  مبجتمعه  املوجودة  والتقاليد  والأخالق 
مثل  نكون  اأن  الق�سية  فهل  بالكامل،  الغربي  املجتمع  مثل 
الغرب اأم اأن تكون عاملًا، فالعلم ل جن�سية له ول هوية وهو 
اأتلقى  لكي  اأنه  ق�سية  يف  اأنف�سنا  نخدع  فال  للجميع  متاح 
هذا  الغربي  املجتمع  بكل خ�سائ�ض  اأكون  اأن  يجب  العلم 
ت�سور خاطئ لأن املجتمعات الإن�سانية مرت مبخا�ض كبري 
وحروب وم�ساكل و�سراعات اإلى اأن و�سلت اإيل ما و�سلت 
اإليه اليوم، ل نحتاج اأن تكون هذه ال�سراعات التي عا�ستها 
العي�ض  دون  لديهم  ما  اأخذ  ا�ستطيع  بل  املجتمعات  تلك 
وتقاليدنا  الإ�سالمي  ديننا  يف  ونحن  ال�سراع،  مرحلة 
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تقبل هذا امل�ستقبل والتعامل معه.
موؤ�س�سات  قبل  من  جهود  ت�سافر  هناك  يكون  اأن  ويجب 
م�ساكل  وفهم  ال�سباب  ق�سايا  فهم  يف  املختلفة  املجتمع 
ال�سباب وفهم احتياجات ال�سباب الأنية احلالية وامل�ستقبلية 
ول ننظر اإلى احتياجات �سباب اليوم بنظرتنا لحتياجات 
ال�سباب فاملوؤ�س�سات الريا�سية واملن�ساآت الريا�سية والأمور 
التي كانت تغذي ال�سباب �سابقا وت�سغل وقت فراغه �سابقا، 
لطرق  نحتاج  لذلك  الطريقة  نف�ض  هي  اليوم  عادت  ما 
هو  مبا  ال�سباب  فراغ  وقت  مللء  مبتكرة  وو�سائل  مبتكرة 

مفيد من خالل حماكاة احتياجات ال�سباب اأنف�سهم.
ويف حمور اآخر من حماور الندوة كانت مناق�سات امل�ساركني 
حول اأجيال الأ�سرة املمتدة و اأجيال الأ�سرة النووية.. وهذا 

ما ت�ستكمله الأمن واحلياة يف عددها القادم.

والعلم  للعلم  يقود  الدين  اأن  نعلم  الإ�سالمية  وتعاليمنا 
نريد  وت�سادم  �سراع  يوجد  ل  وبالتايل  الإميان  اإلى  يقود 
املحافظة على القيم، اأعمل مع كثري من ال�سباب �سواء يف 
اجلامعة اأو من خالل العمل اخلريي كثري من �سبابنا هم 
هذه  ي�ستغل  من  ال�سباب  من  ولدينا  يكون،  ما  اأف�سل  من 
الو�سائل التقنية احلديثة للدعوة اإلى اهلل لن�سر العلم لن�سر 
معلومات عن الإ�سالم والدول العربية ب�سكل �سحيح، فال 
مفروغ  جيل  التقنية  وجيل  ال�سباب  كل  اأن  القول  ن�ستطيع 
به خري  التقنية  لأن هذه مقولة غري �سحيحة فجيل  منه، 
وجزء منه لالأ�سف حاد ولكنه نف�ض ال�سيء اجليل ال�سابق 
بها  بال�سابق  ال�سجون  به خري وبه جزء قد حاد، امل تكن 
م�ساجني، يف عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من جلد 
ومن طبق عليه حد الزنا ومن طبق عليه حد ال�سرقة وهم 
يف عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم خري القرون هو قرن 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، لكن معدل اجلرمية ونوعها 
جرمية  به  ال�سابق  اجليل  نقول  عندما  اختلف،  ون�سبتها 
نعم به جرمية واحلايل به جرمية، ولكن اجلرمية اختلفت 
وتنوعت وزادت معدلتها وهذا ما نحتاج التاأكد منه اليوم 
60% من جمتمعنا باململكة العربية ال�سعودية �سباب، زادت 
مل  ال�سابق  يف  بينما  ال�سحية،  والرعاية  الولدة  معدلت 
معدلت  تكون  اأن  نتوقع  ولذا  الن�سب،  بنف�ض  الأمور  تكن 
اجلرمية مرتفعة بني ال�سباب لأن عدد ال�سباب زاد، ولهذا 
نقول يجب علينا النتباه واأن نكون مو�سوعيني، واملو�سوعي 
هو الذي يبحث املو�سوع مبو�سوعية وبتجرد وبعدم حتيز 
على  ونحافظ  وجمتمعنا  ب�سبابنا  الأمان  لرب  ن�سل  لكي 

قيمنا واأخالقنا الإ�سالمية.
واإنني اأو�سي يف اخلتام ب�سرورة اإعادة تاأهيل املقدمني على 
الزواج الذين �سي�سبحون اأباء امل�ستقبل ويكونون الأ�سر هم 
من �سريبون نحتاج اإلى اإعادة تاأهيلهم ليكونوا قادرين على 

علينا أن نبحث الموضوع 
بتجرد بعيدا عن التحيز 

للوصول بشبابنا ومجتمعنا 
إلى بر األمان


