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 نيسيا وتحديات المستقبل: رؤية قرآنيةإندو الشباب المسلمون في 
 *د. زمخشري حسب اهلل

 :ملخص البحث
نيسيا اليوم، وحتّديات املستقبل اليت يواجهوهنا، ث يف واقع الشباب املسلمني يف إندو هدفْت هذه الّدراسُة إىل البحْ      

اليت مُتَك ن الشباب املسلمني من مواجهة تلك التحّديات. وقد اسُتخدم املنهج التحليلي الوصفي الستنباط واإلرشادات القرآنّية 
أهّم التعاليم القرآنية اليت جيب مراعاهُتا واتّباعها على الشباب املسلمني. وقد رّكز الباحث يف طرح حبِثه على واقع الشباب 

لة إسالمية من حيث عدد املسلمني، ومن حْيث عدد الشباب. وخلصت الدراسة إىل أّن املسلمني يف إندونيسيا باعتبارها أكرب دو 
القرآن أبرز دوَر األسرة واملدرسة واملسجد واجملتمع واحلكومة يف تربية وإعداد الشباب املسلمني، الذين سيلعبون ثالثة أدوار 

بالنجاح، وحتريك اجملتمع حنو اإلصالح والتغيري. وكشف  أساسّية يف املستقبل: مواصلة إجناز السابقني، وتعويض فشل السابقني
البحث أّن أهّم املعّوقات والتحّديات اليت واجهها الشباُب املسلمون اإلندونيسيون تكمن يف أربع حتّديات رئيسة، وهي: حتّدي 

 .علمانية، وحتّدي احلكومة الالشيطان والنفس واهلوى، وحتّدي الغزو الفكري، وحتّدي االحنالل األخالقي
_____________________   

 :المقدمة
تُعّد إندونيسيا أكرَب دولٍة إسالميٍة ِمْن حْيث عدد السّكان. وتُعّد فئُة الشباب فيها أكرَب شرحية من شرائح السّكان.      

، واليت قد تتضّخم تلك املشكالُت إْن مل مع هذا العدد الضخم من الشباب، يُوجد العديُد من املشكالت اليت يواجهوهنا
 جتد احللول املناسبة هلا. 

القرآُن ِو تمل حيبالشباِب وباملشكالت اليت يواجهوهنا اهتماماً كبرياً، وإْن  ولقد اهتّم القرآُن الكرمي وسنة نبّينا حمّمد      
األلفاظ، مثل الفتية والذرية. وعلى الرغم من  مباشرة إاّل أنّه ورد فيه ما يرادفها منأو لفظة )الشباب(  على مصطلحٍ 

وجود كثرٍي من التعاليم القرآنية اليت تتعّلق بالشباب، إاّل أّن الوعي بتوجيه الشباب ومتكينهم من مواجهة مشكالهتم على 
جهًة غربيًة، أساٍس قرآيّن ال يزال ضعيفاً. بل جند أّن أكثَر حكومات الدول اإلسالمية متيل يف سياساهتا حنو الشباب و 

مثل تركهم دْون توجيٍه وال إرشاٍد، مما يؤّدي إىل هدر طاقاهتم فيما ال ينفع. أّما يف الغرب، فقد ظهر يف العصر احلاضر 
، حيث يدّرس يف جامعاهتم، بينما جامعات العامل اإلسالمي مل تتعّرْف بعد إىل  Youth Scienceعلم  يسّمى علُم الشباب

 تكفي نظرة سريعة إىل واقع الشباب يف عصر العوملةيف هذا الصدد: " لدكتور مصطفى حجازييقول امثل هكذا علم . 
شبابية  لوضع سياسات وضرورته، كأساسٍ  ضح مدى أمهية مثل هذا العلمعموًما، وواقعهم يف بالد هدر اإلنسان كي تتّ 

 .1"كما يف الرتويحواملشاركة االجتماعية واالنتماء،   على الصعيد اجملتمعي يف الرتبية، والعمل
 المبحث األول

 القرآُن والشبابُ 
 المطلب األول: مفهوم الشباب

                                                            
 .معة دارماوانسا مبيدان إندونيسياحماضر بكلية الرتبية، جا *
 .221، صاإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،مصطفى حجازي 1
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 ، وما بكت العربُ 1"وهو ما بني الثالثني واألربعني ،مجع شابٍ ه "أنّ بيف كتابه فقه اللغة  لغةً  الشبابَ عّرف الثعاليب      
 :أبو العتاهية قال حىّت  ،على الشبابِ  على شيء كما بكتْ 

 2بفأخربه مبا فعل املشيْ         د يوماً ليت الشباب يعوْ  فيا
 ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ة بنْي ، قوّ ة بني ضعفنْي ه "مرحلة قوّ بأنّ  بُ اجلعْ  هعّرفف ،اصطالحاً  الشباب اوأمّ      

م 1565بالقاهرة  ل يف جامعة الدول العربيةكما حّددها مؤمتر وزراء الشباب األوّ   ،سنة 29-19رية بني وهي مرحلة عمْ 
تالف البلدان اخْ باملدى العمرى للشباب َيتلف  بأنّ  فق عليه يف هذا الشأن، علماً انسجامًا مع املفهوم الدويل املتّ 

 .3واجملتمعات"
َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل بَ ْعِد  ن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمنم م  اللَُّه الَِّذي َخَلَقكُ ﴿وقد أشار القرآن إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل:      

 .[91]الروم: ﴾بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة ََيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ  ِمن
  Youngو Youth من اللفظتني الشباب باللغة اإلجنليزية كلّ  يقابل لفظُ  ،(Oxford) يف املعجم اللغوي اإلجنليزيو      

  .1"ابتداًء من مرحلة الطفولة إىل ما قبل الرشد العمرية اليت متتدّ  تطلق على املرحلة"و
 يف مظهرٍ  على املرحلة اليت يكون فيها الفردُ  يف املعجم العريب، يدلّ  الشبابَ  ن خالل املعجم اللغوي، أنّ مِ  يبدوْ      

ستعمل كمرادف ملفهوم ت املراهقةَ  األجنيب يشري على أنّ  جمَ ة، يف حني جند املعْ باحليويّ  مفعمٍ  ، وجسدٍ حسنٍ  ، ووجهٍ حسنٍ 
ات النفسية والبيولوجية شد حيصل فيها جمموعة من التغريّ الرُ  ة اليت حتدث ما بني الطفولة وسنّ العمريّ  املرحلةَ  الشباب، ألنّ 
  .واالجتماعية

يف عمٍر يرتاوح ما بني سّن العاشرة إىل سّن ( فئة الشباب أهّنا مْن كان WHOوقد حّددْت منّظمة الصّحة العاملية )     
الرابعة والعشرين. أّما فئة املراهقني، فهي يرتاوح أعماُرها ما بني سّن العاشرة إىل سّن التاسعة عشر. وقد سار على هذا 

الرابعة والعشرين املفهوم كثري  من احلكومات من الدول الغربية. ففي كندا مثاًل، قّررْت احلكومة الكندية أّن من جتاوز سّن 
 .9ليس له أّي حّق يف املطالبة بضمان توفري الدمة االجتماعية من احلكومة

من البيان أعاله، ميكن أن نستنتج أّن مثّة اجتاهات يف التعريف بالشباب، منها من جيعل الشباب حمصورًا يف فئة      
ادت فيها القوة اجلسمية والفكرية، حيث ميكن عمرية معيّنة، ومنها من جيعل الشباب يشمل الفئة العمرية اليت س

 للشخص فعل العديد من اإلجنازات ما ال ميكن حتقيقها فيما قبلها وما بعدها. 
 
 

                                                            
 .313ص، 1ج، فقه اللغة وأسرار العربيةثعاليب، ال 1
 . 32، صديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،  2
. 3م، ص2212نوفمبري  0-6، ، حبث مقّدم ملؤمتر فيالدلفيا الدويل السابع عشر عن ثقافة التغيريتربية الشباب على ثقافة التغييرنافذ سليمان اجلعب،  3

 www.philadelphia.edu.joواملقال منشور على املوقع التايل: 
1 Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Oxford University Press, Fourth edition, 8002), p. 812 
9 http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=11,  :م2211سبتمبري  22تاريخ التصفح 

http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
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 المطلب الثاني: سمات الشباب وصفاتهم في القرآن
ة وال يف قوّ  ،ليس يف قدرة اجلسد يف مفهومه القرآين الشبابَ َمْن أمعن النظر يف ُرؤية القرآن حنو الشباب، يُدرك أّن      

 ،األربعني على سنّ  بعث املصطفى  ، أنّههلل تعاىلومن حكم ا .يف صالبة العزمية ومحاسة الروح بُ ا الشباالشهوة، وإمنّ 
وهو يف  أسلمَ  أسلم يوم أنْ  يق أبو بكر الصدّ ف ها، وأحاطه بالشباب.العمر وأنضجُ  من فرتاتِ  فرتةٍ  وهي أخصبُ 

أسلم   انبن عفّ  عثمانُ كذا و  .هرِ والثالثني من عمْ  سادسةأسلم وهو يف ال اب بن الطّ  عمرُ كذا و  .السابعة والثالثني
  .هرِ ة عشرة من عمْ نيسلم وهو يف الثاأ علي بن أيب طالب أّما  .رهعمْ  وهو يف الامسة والثالثني من

 ومن إشارات القرآن إىل أهّم صفات الشباب ومساهتم ما يلي:     
اّلذي قد يواجهونه، كما  ذىاألو  تهديدٍ الال َيافون  هم يف العادة. فبقّوة ومبا يؤمنون به بعون احلّق،تّ يالشباب : أوالا      

َعْوَن َلَعاٍل يف االٌّْرِض َوِإنَُّه َفَمآ ءاَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذر يَّة  م ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف م ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم َوِإنَّ ِفرْ ﴿: قال اهلل تعاىل
يتمّسكون و  يّتبعون احلقّ  اب الذينالسابقة باألحداث والشب. فّسر ابن كثري كلمة الذرّية يف اآلية [03]يونس: ﴾َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ 
 . 1هتديد فرعون وأتباعه، على الرغم من مبا يؤمنون به

 مل يكْن هلمْ  اليت على املعلومات اجلديدة (، والتعّرفِ sense of curiosity) االستطالعِ  حب  مفطور على  : الشبابثانياا      
ميّرون هبا، كما قال اليت  والوقائعِ  داثِ األسرار واحِلَكم وراء األحْ  ملعرفةث والتطّلع البحْ  هم كثريُ قبل. ف نْ علم  ومعرفة  هبا مِ 

ُل فَ ْوَق رَْأِسي ُخْبزًا تَْأُكُل َوَدَخَل َمَعُه الس ْجَن فَ تَ َياَن قَاَل َأَحُدمُهَا ِإين  أَرَاين َأْعِصُر مَخْرًا َوقَاَل اآلَخُر ِإين  أَرَاين َأمحِْ ﴿ :تعاىل
ُر ِمنْ  َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلُمْحِسِننيَ الطَّي ْ  .[36]يوسف: ﴾ُه نَ ب ئ ْ

مها من فئة الشباب،  نِ السجْ  داخلَ  يا يوسفَ  الَذْين لقِ نْي يف تفسريه لآلية السابقة أّن السجين َ  البغويّ  ذكر اإلمامُ      
وكان  فحبسهما. ،هماعليْ  ب امللكُ رابه. غضِ ه وصاحب شَ وصاحب طعامه، واآلخر: ساقيْ  مصرَ  ملكِ  مها: خبَّازُ أحدُ 

ليسمَّا امللك يف طعامه وشرابه  ،بامللك واغتياله، فضمنوا هلذين ماالً  أرادوا املكرَ  أهل مصرَ  منْ  مجاعةً  فيه: أنّ  السببُ 
 ،الساقي: ال تأكلْ ا أحضر الطعام والشراب قال الساقي نكل عنه، وقبل الباز الرشوة فسمَّ الطعام، فلمّ  إنّ  فأجاباهم، مثّ 

فلم  ،فشربه ،ك للساقي: اشربْ فقال امللِ  .مسموم   الشرابَ  فإنّ  ،از: ال تشربفإن الطعام مسموم، وقال البّ  ها امللكُ أيّ 
 .2"سهماحببْ  ، فأمر امللكُ ه فهلكتْ ة فأكلتْ ك، فأىب فجرب ذلك الطعام على دابّ من طعامِ  لْ از: كُ ه، وقال للخبّ يضرّ 

، كما أهّنم خبسٍ  ن باملبادئ بثمنٍ تاجروْ ا مّمن يُ ليسوْ  مْ هم القوّي مببادئهم، فهُ العالية ومتّسكُ : استقامة الشباب الثاا ث     
َيُة ِإىَل اْلَكْهفِ ﴿ :ها، حيث قال تعاىللِ أجْ  هم منْ هم ومبادئَ نَ ن دي ْ كوْ احلياة الدنيا، فيرتْ  م متاعُ ا مّمن اغرتهتْ سوْ ليْ   ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ

ف، الكهْ  أصحابِ  قّصةِ  عنْ  هذه اآليةُ  تتحّدثُ . [12]الكهف: ﴾ُدْنَك َرمْحًَة َوَهي ْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدافَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَّ 
  هم.وتوحيدِ هم هم ومبادئِ نِ على ديْ  احلفاظِ  أجلِ  نْ هم مِ دقائَ م وأصْ رهتَ هم وأسْ ذين تركوا قْريتَ الّ  ن الشبابِ مِ  جمموعة   وهمْ 
، أو  الكارهني هلم عددِ  كثرةِ   نْ ، على الرغم مِ مهمبادئِ  عنْ  ونيرتاجع فهم العلى احلّق،  تِ الثب: يّتسم الشباب بااا رابع     
، على مهعلى مبادئِ  حلفاظِ من أجل ا أّي شيءٍ  فعلِ  على االستعدادِ  متامَ  ونمستعدّ  عدد املستهزئني عليهم، فهم كثرةِ 

                                                            
 .200، ص1، ج تفسير القرآن العظيمابن كثري،  1
 .212، ص1، جمعالم التنزيلالبغوي،  2
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ْعَنا فَ ىًت َيْذُكُرُهْم يُ َقاُل َلُه ِإبْ رَاِهيمُ ﴿ :حيث قال اهلل تعاىل .مهد سالمتَ ويهد   مهه قد يضرُّ ونعلُ ما يفْ  نِ كوْ   نْ م مِ الرغْ   ﴾قَاُلوا مسَِ
 بأنّه شاّب يتحّلى بالشجاعة.   إبراهيمَ  السابقةُ  اآليةُ  لنا صّورتْ . [62]األنبياء:

يتحّلى أْن ّد ال بُ  ، بلْ فحسب كان يف سّن اإلنتاج  نْ تعين مَ  ال القرآن، فالشباب يف نظر بناًء على البيان السابق     
ن بأهّنم ية املستقبلية، واألخالق الكرمية. فالشباب متمّيزوْ ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ أيضًا ببعض السمات اإلجيابية، مثل: التجْ 

 رّوادَ  كثريًا ما يكون الشبابُ   ماعي، والثقايف. بلْ كان على الصعيد االجت  حنو األفضل، سواء   أّي تغيريٍ  ن ملواجهةِ مستعّدوْ 
 والتغيري حنو األفضل يف اجملتمع. التجديدِ 

وقْد ذكر اهلل مناذج من الشباب الرّية يف القرآن من خالل القصص القرآين، ليكونوا املَثَل األْعلى لشباِب املسلمنْي      
، ويكونوا أصحاَب عّفٍة  كعّفة يوسف 1كما فعل أصحاُب الكهف  الئمٍ  يف اهلل لومةَ  اال َيافو يف كّل عصٍر ومصر، لكْي 


، ويكونوا أصحاَب تْضحيٍة وفداٍء كما فعل إمساعيل 2

، ويكونوا أذاّلء هلل وأعزّاء على أعداء اهلل كما كان 3
إبراهيُم 

1. 
 لشبابلها القرآن مطلب الثالث: األدوار التي أناطال

يف  ر اإلخالصِ هبا، وتوفّ  ي اإلميانُ وِ إذا قَ  الفكرةَ  ا تنجحُ إمنّ ، ها الشبابُ "أيّ  خماطبًا الشباَب: االبنّ  حسنُ  الشهيدُ  قال اإلمامُ      
: األربعةُ  ة والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه األركانُ مل على التضحيّ ذي حيْ الّ  هلا، ووجد االستعدادُ  احلماسةُ  ها، وازدادتْ سبيلِ 

 .9"الشباب صائصِ خَ  نْ مِ  ، والعملُ ماسةُ ، واحل، واإلخالصُ اإلميانُ 
من حكمة اهلل تعاىل، كّلما تعظُم اإلمكاناُت اليت ميتلكها الشباُب، تعظُم املسؤوليُة اليت ُتوَضع على عاتقهم كذلك.      

 فقد أناط القرآن على الشباب أدواراً كبرية للقيام هبا. ذكر القرآُن أّن على الشباب املسلمني ثالثَة أدواٍر رئيسة، وهي:
ُهْم ُذر ي َّتُ ُهْم بِِإميَاٍن َأحلَْْقَنا هِبِْم ُذر ي َّتَ ُهْم َوَما أَ ﴿السابقني. قال اهلل تعاىل: : مواصلة إجناز أوالا       َناُهم َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ لَت ْ

. صّورت لنا اآليُة السابقة، أّن يف اجملتمع طائفة  َمْن كان [21]الطور: ﴾َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهني   نْن َعَمِلِهم م  م  
آباُؤهم على إمياٍن، مث اتّبعْتهم ذرّيُتهم على إمياٍن بعد وفاهتم، فهْم خرُي خَلٍف لري سلٍف. بعبارة أخرى، هناك طائفة يف 

وانب الدينية واإلميانية، أْم على اجملتمع واصلوا حتقيق اإلجنازات اليت سبق أن حّققها َمن قبلهم، سواء  كان على اجل
 اجلوانب الدنيوية كاالجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت  أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعنيَا ﴿: تعويض فشل من سبقهم بالنجاح. قال اهلل تعاىل: ثانياا      
َك َفْضُل َلْوَمَة اَلِئٍم َذلِ  َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّه َواَل ََيَاُفونَ اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم 

أنّه يف بعض األحياِن يكْوُن الشباُب خَلفاً ملن . بّينْت لنا اآليُة السابقُة، [91]املائدة: ﴾َيَشاُء َواللَُّه َواِسع  َعِليم   اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن

                                                            
 .10-13انظر: قوله تعاىل يف سورة الكهف اآلية  1
 .33و 23انظر: قوله تعاىل يف سورة يوسف اآلية  2
 .122انظر: قوله تعاىل يف سورة الصافات اآلية  3
 .62و 92انظر: قوله تعاىل يف سورة األنبياء اآلية  1
 .123ص، مجموعة الرسائلحسن البنا،  9
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سبقهم الذين هم أْسوُء منهم، سواًء كان على اجلانب الديين واإلمياين، أْم على اجلوانب الدنيوية كاالجتماعية، 
 والسياسية، واالقتصادية. وهذا يعين أّن على الشباِب القياُم مبا ميّكنهم على تعويض فشل من سبقهم بالنجاح.

اّلذي قام بالتجديِد وإصالِح أّمته،  : حتريك اجملتمع حنو اإلصالِح والتغيرِي. وقد ذكر القرآُن قّصَة إبراهيَم ثالثاا      
نُْدرك . حينما منعن النظَر يف الشباب، [12]مرمي: ﴾َك َشْيًئااَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن َعنيَا أََبِت مِلَ تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع وَ ﴿حنْيَ قال: 

م، التغيري يف جمتمعاهتِ  قيادةِ  نْ نهم مِ ث متكّ هم من الناس، حبيْ ن غريِ وْ دُ  والصائصِ  دراتِ والقُ  كاناتِ اإلمْ أهّنم يتمّتعون ب
. ومن املعلوم أّن الشباَب مفطور  على ُحّب التغيرِي، َكما أّن هلم القدرَة على بناِء املستقبل أفضل هلا مستقبلٍ  وحتقيقِ 

هتا، ، ومادّ إىل الشباب لتجعل منه وسيلتها هتْ يف التاريخ العاملي اجتّ  التغيريِ  حركاتُ عّباس حمجوب: " األفضل. يقول
يف  أملٍ  ، ويراوده كلّ جديدٍ  يستهويه كلّ  اهتا، ومن طبيعة الشباب أنْ ها، ومنجم تضحيّ أفكارها، وإطار حركتِ  وحملّ 

 .1"التغيري
إّن العامل اإلسالمي اليوَم يتفّوق على غريِه ِمن العوامل بالنسبة إىل عدد الشباب. فلو أحسن القادُة املسلمْون إعداَد      

 شباهِبم وتوجيِحهم إىل ما فيه صالُحهم لكان ذلك قّوًة هائلًة لتحقيق النهضة احلقيقّية يف العامل اإلسالمي. 
ق ، ويعلّ بليون شاب( 1.3، فإنه يعيش يف البلدان النامية )م2222نمية البشرية للعام تقرير البنك الدويل للت وحسبَ      

تبلغه  رقمٍ  لدان العامل النامية   وهو أكرببليون شاب يعيشون حاليًا يف بُ  1.3 ه نظرًا لوجودِ إنّ " على ذلك قائاًل: التقريرُ 
 ة وأوفرُ صحّ  م أفضلُ ث إهنّ أفضل من اآلن لالستثمار فيهم، حيْ  هناك وقت   يكنْ  التاريخ، ملْ  الشباب على مرّ  شرحيةُ 

عالني اخنفاض عددِ  ة العمل يف ظلّ خلون قوّ يدْ  مث إهنّ باألجيال السابقة، وحيْ  ًا من التعليم مقارنةً حظّ 
ُ
بسبب تغرّي  ،امل

م ليالءِ  ،تدريب نْ نه مِ وْ الية ما يتلقّ نام هذه الفرصة لزيادة فعّ اإلخفاق يف اغتِ  شأنِ  نْ مِ  أنّ  العوامل الدميوغرافية. إالّ 
األمل،  اإلحباط وخيبةِ  من ي حالةٍ ي إىل تفشّ يؤدّ  ني يف جمتمعاهتم أنْ لِ ني فاعِ نِ هم مواطِ لِ العمل، وجلعْ  قِ وْ سُ  احتياجاتِ 

 .2"اجتماعيةٍ  راتٍ مثّ إىل توتّ  نْ ومِ 
 المبحث الثاني

 يات المستقبلوتحد   الشباب المسلم اإلندونيسي
م بلغ 2213( بإندونيسيا أّن تعداد الشباب اإلندونيسي عام Badan Pusat Statistikأشاَر مكتُب اإلحصاِء املركزي )     

هذا العدد يُعّد كبرياً. هذا يعين أّن احلديث عن واقِع الشباب املسلم يف إندونيسيا يعين احلديث  3ميلون نسمة. 62.6
% من التعداد الكلي لشباب إندونيسيا(. ألّن هنضَة اإلسالم يف 09مليون شاب مسلم )أي  93.2عّما ال يقّل عن 

ب املسلمني فيها. إذا صُلحت أوضاُعهم يف احلاضر، إندونيسيا، كغريها من الدول اإلسالمية، متوّقفة على أوضاِع الشبا
 فستصُلح أوضاُع البالد يف املستقبل، والعكس صحيح، ألّن شباَب اليْوم رجاُل املستقبل. 

                                                            
 .22، صمشكالت الشباب الحلول المطروحة والحل اإلسالمي ،عباس حمجوب 1
 ، انظر: 15، ص م2222لبنك الدويل سنة ل السنوي تقريرال 2

siteresources.worldbank.org/EXTANNREP8K7/Resources/English.pdf 
 2211أغسطس  12تاريخ التصفح  ,=id_subyek=1&kat=1http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel&18 انظر: 3

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
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وقد شهد التاريخ أحداثًَا مهّمة يف إندونيسيا لعب الشباُب الدوَر الرئيَس فيها. فقبل استقالل إندونيسيا، لعب      
(، وهي حادثة  Peristiwa Sumpah Pemudaا يف حادثتني ال يُنسيا، أوالمها حادثة َقَسم الشّباب )الشباب دورًا مهم
م، حيث اجتمع الشباب اإلندونوسيون باختالف قبائلهم، وجزرهم، ولغاهتم، 1520أكتوبر  20وقعت يف تاريخ 

حتالل اهلولندي بإقرارهم أن قوميتهم واحدة، وديانتهم، أيّام االحتالل اهلولندي، واتّفقوا على أن يّتحدوا يف مقاومة اال
 Proklamasiوثانيهما، حادثة اإلعالن الرمسي الستقالل إندونيسيا ) 1ولغتهم واحدة، ووطنهم واحد، وهي إندونيسيا.

Kemerdekaan Indonesia  م، حْيث لعب الشباب الدوَر املهّم يف 1519أغسطس  12(. وقعت هذه احلادثة يف
، من أجل دفعه إىل استغالل فرصة اهنزام اليابان يف احلرب Rengasdengklokكارنو إىل منطقة خطف املهندس سو 

 .2العاملية الثانية وإصدار اإلعالن الرمسي الستقالل إندونيسيا من احتالل اليابان
ط اسقإ( و Reformationحادثة إصالح احلكم )أّما يف العصر احلاضر، فقد لعب الشباب اإلندونيسي دوراً كبرياً يف      

نيسيا مّدة اثنتني وثالثني سنة، حيث لعب الشباُب، خاصة طاّلب اجلامعات، إندو الذي حكم  Suhartoنظام سوهارتو
ل الرئيس سوهارتو، وغريها من األحداث الدوَر الرئيَس فيها من خالل قيامهم باملظاهرات واملطالبة من الربملان بعزْ 

 التارَيية املهّمة األخرى.
على الرغم من أّن الشباب اإلندونيسي الناجحني واملتفّوقني موجودة  يف كّل عصر، إاّل أنّه من املؤسف حّقاً، أّن      

الصورَة األبرَز للشباب اإلندونيسي اليوم صورة  ال حُيسد عليها، حيث إّن وسائل اإلعالم كثريًا ما تسّلط الضوَء على 
 ندونيسي يف عصرنا احلاضر.اجلوانب املظلمة للشباب املسلم اإل

إّن املشكالت اليت يعاين منها الشباب املسلم اإلندونيسي اليوم ال تُعّد وال حُتصى. فهناك مشكالت أخالقية،      
ومشكالت اجتماعية، ومشكالت صّحية، ابتداًء من الزَّن، وتعاطي املخدرات، انتهاء إىل انتشار مرض األيدز، وغريها 

 هاواجهييات حتدّ وعند إمعان النظر يف تلك املشكالت، ميكننا أن نستنتج أّن هناك أربع  من املشكالت األخرى.
لقي، االحنالل ال يحتدّ و ي الغزو الفكري، حتدّ و ي الشيطان والنفس واهلوى، ل يف حتدّ مثّ تت، يف إندونيسيا املسلم الشبابُ 

 . العلمانية ةي احلكومحتدّ و 
 التحّديات بالتفصيل: وفيما يلي بيان كل حتّد من تلك     

 الشيطان والنفس والهوى  ياألول: تحد   المطلب
: إّن الشيطاَن والنفَس خطرية  ليسْت على الشباِب فحْسب، بْل على كل  إنساٍن ضعيِف اإلمياِن. وقال رسوُل اهلل      

 .3«وشيطان ُيِضلُُّه، ونفس تنازُعهاملؤمُن بنْيَ مخِس شدائَد: مؤمن حْيُسُدُه، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتُلُه، »
يشطن( معناه -ذكر القرآُن مرارًا وتكرارًا أّن الشيطاَن كاَن لإلنساِن عدّوًا مبْيناً. والشيطاُن مأخوذ  ِمْن فعل )شُطن      

الن النفس إىل ما ميْ َلق على ى، فُتطاهلو . بينما 1فالشيطاُن صفة  ُتْطلق على كّل بعيٍد عن احلّق، وبعيٍد عْن رمحِة اهللبُعَد يبُعُد. 
                                                            

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, p 888-885. انظر: 1
 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, p. 112-192. انظر: 2
 حمل عن المغني. وضعفه العراقي يف أنس عن أبان عن الل ابنإىل  25، رقم15062ص ،1، جالكبير الجامع أو الجوامع جمع يف لسيوطينسبه ا 3

 .2222، رقم211ص ،2ج ،األسفار
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ترجيح ما حيسن لدى  . وهنى اإلسالم املسلمني عن اتّباع اهلوى، الذي يتمّثل يف2ه من الشهوات من غري داعية الشرّ تستلذّ 
 . 3والرشد ما يدعو إليه احلقّ النفس من النقائص احملبوبة على 

هلا بااًل، هذه الطوة  ونلقييف خطوة أوىل، جزئية بسيطة ال  الشيطانَ  الشبابُ  طاوعيحينما وقد أشار القرآن أنّه      
ُُم الشَّ يهم ستطيع من خالهلا أن ينفذ إلاألوىل البسيطة ي  . وكذا، حينما[199آل عمران:] ﴾ْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا﴿اْستَ َزهلَّ

 .للشهوات ، فليس فيه مكان  اهلل بّ حب امتأل القلبُ  حينماللطاعات، و  الشهوات، فليس فيه مكان   حببّ  امتأل القلبُ 
تبع يُ  ه منْ أنّ  لتلك اآلية املعىن املخالف. ف[92القصص:] ﴾ِبَغرْيِ ُهًدى ِمَن اللَّهِ َوَمْن َأَضلُّ ممََّن ات ََّبَع َهَواُه ﴿يقول اهلل تعاىل: 

 .فال شيء عليه ،منهج اهلل هواه وفقَ 
إّن وقوع العديد من الشباب يف وحل الرذائل يرجع سبُبه األساسي إىل عدم وجود الوعي لدى العديد منهم خبطورة      

 :لشاعر العريبالشيطان والنفس، خاصة يف ظّل كثرة أوقات الفراغ لديهم. وقد قال ا
 دةي مفسأرء ملل مفسدة            واجلدة  راغَ والف ابَ الشب إنّ 

إّن توّرط العديد من الشباب باملشكالت العديدة، كتعاطي املخدرات، والزَّن، تبدأ من فشلهم يف استغالل أوقاهتم      
 اهلل يف كلّ  مراقبة وااًل أن يستحضر أوّ  معليه فإنّ  ،استغالاًل صحيحاً  مهتاوقأ الشبابولكي يستغل االستغالل األمثل. 

باملسؤولية حنو الذات  وار يشعُ  أنْ  مْ عليه كما أنّ م،  حياهت من حلظاتِ  حلظةٍ  كلّ   عنْ  واباسَ سوف حيُ  مأهنّ  واكدِر يُ  وأنْ  ،حلظةٍ 
ظهر اليوم يف إندونيسيا العديُد من حركات  وقدهم. اه جمتمعوجتُ  منفسهأاه جتُ  مطلب منهإجيابياً يُ  هناك دوراً  وأنّ  ،واجملتمع

 . ACT(Aksi Cepat Tanggap)1الشباب اليت تعين بتوجيه الشباب على القيام بأعمال خريية، ومن أبرزها حركة 
 الغزو الفكري  المطلب الثاني: تحد ي

املعىَن السليَب الذي يشري إىل ، حيمل يف صلبه Brain Washingإّن مصطلح الغزو الفكري الذي ُيسمى يف اإلجنليزية      
ويرادف الغزُو الفكري مصطلَح التغريب، ويعين "خلق  9انتهاك القَيم اليت تقع ِضمن حّيز الصوصية الثقافية جملتمع ما.

عقليٍة جديدٍة تعتمد على تصّورات الفكر الغريب ومقاييسه، مّث حتاكم الفكر اإلسالمي واجملتمع اإلسالمي من خالهلا، 
 .6دف سيادة احلضارة الغربيةوذلك هب

القرآن الكرمي حيثنا على التفاعل الفكري ويرفض الغزو الفكري، ألّن التفاعل إمّنا يكون من جانبني بني نّدين، يُعطي       
 كّل منهما ويأخذ، أْي يأخذ ما حيتاج إليه وفق معايري مدروسة، ويرتك ما يرتك تبعًا ملنطق معلوم حمتفظًا هبويّته. بينما

الغزو دائمًا يكون من طرٍف قويٍّ لطرٍف ضعيٍف، لغالب قاهر ملغلوب مقهور، يأخذ وال يعطي، وكثريًا ما يأخذ الضاّر 
 2ويدع النافع.

                                                                                                                                                                                                     
 .392، ص2، جالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد، و  ؛922، ص2، جمجمل اللغةابن فارس، و  ؛125، ص1ج ،معجم العينالليل الفراهيدي،  1
   .322، ص 1ج حتقيق : إبراهيم األبياري، ،التعريفاتاجلرجاين،  2
 .393، ص0، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  3
 2211يوليو  15تاريخ التصفح  ,do-we-http://www.act.id/id/what هم برامج وفعالية الشباب يف هذه احلركة من خالل املوقع التايل:أانظر  1
 )بتصرف(. 136  ،نظرة إسالمية –الثقافة والغزو الثقافي في دول الخليح العربية مرسي،  9
 .12، صواالتجاه التغريبي التربوي الحديث بين االتجاه اإلسالمي صول الفكرأبو العينني، أانظر:  6
 )بتصرف(. 126-129، صالصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي اإلسالميالقرضاوي،  2

http://www.act.id/id/what-we-do
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اليت هي يف معظمها يسيطر عليها رجاُل األعمال الصينيون -لقد لعبت وسائل اإلعالم يف إندونيسيا اليوم      
الثقافة الغربية والغري اإلسالمية وسط اجملتمع، ويستهدف أساساً هدم فئة الشباب الذين دوراً بارزاً يف غرس  -1املسيحيون

 هم احملّرك األساسي يف هنضة اجملتمع. 
السياسات  ج حبسبروّ املوضوعات اليت أصبحت تُ  أهمّ  من واإلسالمصورة املسلم  تشويهَ باالستقراء، جند أّن      

على الرغم من أّن أكثر تلك املسلسالت تأخذ موضوعات ذات طابع ديين، إاّل أهّنا   يف إندونيسيا.اإلعالمية يف التأثري 
كثرياً ما تُعرض صورَة املسلم واحلاّج يف شكٍل مسيٍء لإلسالم. إضافًة إىل ذلك، كثرياً ما تشّجع تلك املسلسالت الفتاَة 

 اإلسالمية يف اللباس.املسلماِت على اتّباع موضٍة معّينٍة يف اللباس اليت تتعارض مع القيم 
 الثورة اإلعالميةسيادة وأخطرها يتمثَّل يف  على خمتلف الصُُّعد،والصينية يف عصر اهليمنة األمريكية  اليوم نعيش     

ت، بل  ، ومبا حتمل من قيم وعاداٍت دخيلة، وما صاحبها من بثٍّ بصبغة أمريكية وصينية ملفردات جديدة يف واقعنا، غريَّ
 2.باإلمكان خلخلُتها الوعي، مل يكن هدمت مناطَق من

ة اإلقناع، بعمليّ  تأثُّرالبالتحشيد أكثَر من  تتأثّر الشبابإن حتّدي الغزو الفكري وخطورهتا تكمن يف أّن سلوكيات      
التحشيد  مع عملية الشبابُ  ينساق ُسرعان ما جمتمع ما حول مسألة معيَّنة؛ فرأيًا عامًّا يفوسائل اإلعالم  صنعتفعندما 

م بشىت أنواعها؛ املرئية ن على وسائل اإلعالو املهيمن . وقد قامتام   ضة، وإن مل يصاحْبها اقتناع  اتباعية حم هذه بطريقة
 .تبصر احلقيقةَ  أعني هؤالء الشباب ، فما عادتْ [116األعراف:] ﴾َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاسِ ﴿والسمعية باستغالل القاعدة 

ووا إىل الكهف، هربًا من آ ملواجهة هذه التحّدي، ال بّد أن نأخذ الدروس والعرب من قّصة أصحاب الكهف الذين     
إىل كهٍف من ماّسة كذلك حاجٍة يف ، املسلم يف إندونيسيا اليوم شباب. فال، ليحافظوا بذلك على دينهمامللك الظامل

ا ربانًيا، أو كتاَب علٍم يُنتَفع جتمًُّعا ف قد يكونهذا الكه. إليه نوٍع آخر؛ يلتجئون
ً
 إميانيًّا، أو مركز علٍم ومعرفة، أو عامل

طلب ليس فقط من أجل لكهف إىل ا لجوءفال .ووسائل الغزو الفكري فُت الزمان من أجل وقاية هؤالء الشباب منبه، 
 .اإلمياين والفكري؛ لتحقيق االنطالقة الرشيدة والفاعلة يف حياة الشباب دللتزوّ  بلْ العزلة، 

 االنحالل الخلقي  المطلب الثالث: تحدي  
كّلما كانت الثقافُة اليت حيملها الفرُد   .، تتمثَّل يف: مأكله وملبسه وحديثهحيملها الفردُ  ينبثق من ثقافةٍ إّن السلوك اإلنساين      

 مستنقع االحنالل األخالقي. مصّبغة بصبغٍة إسالميٍة، فهو يتمّتع حبصانة قوية من االنزالق يف 
إّن حتديات االحنالل األخالقي اليت يواجهها الشباب املسلمون اليوم تزداد يومًا بعد يوٍم بأشكاهلا املختلفة. فهناك      

املخّدرات لدى الشباب، وهناك مشكلة انتشار الزَّن أوساط الشباب، وهناك جرائم واالحنراف السلوكي مشكلة تعاطي 
 لدي الشباب. وميكننا أن نتصّور حجم تلك التحّديات من خالل البيانات التالية:

                                                            
لكها رجل العمل  اليت مينيحكومية. وسوى قناتني تلفيزيونيت نيسيا مخس عشرة قناة تلفيزيونية جمانية؛ وحدة منها حكومية، و غريها غريإندو يوجد اليوم يف  1

 املسلم، اثىن عشرة قناة تلفيزيونية أخرى ميلكها رجال األعمال الصينيون الغري املسلمني.
 .223، صاإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،حجازي 2

http://aafaqcenter.com/post/174#s%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81:116
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 Kementrianيسيا )نإندو فيما يتعّلق خبطورة انتشار الزَّن، أصدرْت وزارُة االّتصال واملعلومات حبكومة أواًل:      

Komunikasi Dan Informasi طلبة املدرسة اإلعدادية يف اثنىت  1922% من  52( نتائَج اإلحصاء أّن أكثَر من
  1نيسيا قد سبق هلم التعامل مع املواقع اإلباحية على شبكة اإلنرتنت.إندو عشر مدينة كبرية يف 

ُدن الكبرية يف يف ا 2229وأشارْت بعُض الّدراسات املْسحّية سنة      
ُ
نيسيا إىل وضٍع مأسوي ألحوال إندو لعديد من امل

طلبة املدرسة الثانوية الذين  633مثاًل، أّن من  Baliيف مقاطعة بايل  Denpasarففي مدينة دنباسر الشباب والشابات، 
م ممارسة % من إمجايل العدد الكلي، قد سبق هل 23.1شخص منهم، أي  199يدرسون يف الصّف الثاين الثانوي 

، Bandungنج إندو ، بJakartaنيسيا )جاكرتا إندو % من الشباب والشابات يف أربع مدن كبرية يف  02الزَّن. و
 ( يشهدون أّن هلم أصدقاء قد مارسوا العالقة اجلنسية قبل الزواج )الزَّن(. كما أنّ Medan، وميدان Surabayaسورابايا 

%، ويف  91هلم صديقات حوامل قبل الزواج. يف جاكرتا وضواحيها نسبتها  % من الشباب والشابات يشهدون أنّ  66
 2%. 92%، ويف ميدان نسبتها  12%، ويف سورابايا نسبتها  91نج نسبتها إندو ب

شاب  1.922( بإجراء مقالبة مع Komisi Perlindungan Anakوقام مكتب حكومي حلماية حقوق األطفال )     
% من املقابلني اعرتفوا أهّنم قد مارسوا العالقة  62.2الكبرية، وتوّصل إىل نتيجٍة معجبة أّن  وشابة يف العديد من املدن

% ممّن ُيصابون بعدوى األيدز يف  29كما أصدرْت وزارة الصّحة اإلندونيسية بيانًا أّن   3اجلنسية قبل الزواج )الزَّن(.
 .1ةإندونيسيا كانوا من الشباب خاصة مّمن كانوا يف سّن املراهق

نيسية أّن العديد من ندو سّجل مكتب الشرطة املركزيّة اإلثانياً: فيما يتعّلق خبطورة تعاطي املخدرات واإلدمان عليها،      
اليت يف أغلبها ترتبط بسلوكيات  م2225م إىل مارس 2221حاالت تعاطي املخّدرات واملسكرات يف الفرتة من سنة 

(، Cocain، كوكاين Heroinحالة تتعّلق بتعاطي املخّدرات )احلشيش، هريوين  19.191 الشباب، كما يلي:
حالة تتعّلق بتعاطي املسكرات  12.112(، وامليثامفيتامني، Extacyحالة تتعّلق بتعاطي العقلية )إكستاسي  30.129و

يسية كذلك، أّن أكثر اجلرائم اليت كما سّجل مكتب الشرطة املركزّية اإلندون. 9وأدوات التجميل، واألدوية املغشوشة
حالة جرمية ارتكبها طلبة املدرسة  50.611يرتكبها الفئات التالية: م 2225م إىل مارس 2221تُرتكب يف الفرتة من سنة 

 .6املدرسة االبتدائيةحالة جرمية ارتكبها طلبة  12.151حالة جرمية ارتكبها طلبة املدرسة اإلعدادية، و 39.936الثانوية، و
( بيانًا أّن عدد متعاطي Badan Narkotika Nasionalنيسي حملاربة املخدرات )إندو أصدر مكتب وطين وقد      

نيسي، ممن يرتاوح أعماُرهم من السّن العاشر إىل السّن التاسع إندو مليون   1.2 – 3.2م هو 2211املخّدرات سنة 

                                                            
1 . http://www.antarajatim.com/lihat/berita/181515 /pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan,  أبريل  12تاريخ التصفح

 م.2211
2 .Herna Lestari, Kehamilan Tak Direncanakan, (Jakarta: Mitra Inti, 8008), p. 15. 
3 www.okezone.com, Monday, 10th May 8010. 

1 Lili Junaidi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Multipartner pada Tukang Ojek yang Mangkal di Dekat 
Lokalisasi Pasar Kembang Kota Yogyakarta, makalah pada Jurnal pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementrian kesehatan RI, Edisi 1, Desember 8011, hlm 81. 
9 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet ke-8, 8011), p. 881. 

6Ibid, p. 881-882. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan
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% يف عام   2.0%. ويتوّقع أن تزداد نسبتها ب   2.2والمسني، أي  نسبة تفضيل الشباب لتعاطي املخدرات هي 
 .1م2219

 Badan( بالتنسيق مع مكتب وطين حملاربة املخدرات )Universitas Indonesiaنيسية )إندو قامت جامعة و      

Narkotika Nasional يف  نسياإندو مقاطعة يف  33( بدراسة مسحية على عشرات آالف طلبة املدارس واجلامعات يف
%، ويتوزع  1.1م، وتوصلت إىل نتيجة أن نسبة ازدياد تعاطي املخدرات سنويًا هي 2225م إىل 2226فرتة ما بني 

%، ولدى طلبة  6.6%، ولدى طلبة املدرسة الثانوية = معّدل  6.2لدى طلبة اجلامعة = معّدل  معّدهلا كما يلي:
 %. 1.2املدرسة اإلعدادية = معّدل 

بيانات أعالها، سيشعر حبزٍن شديٍد مبا عاَّن هبا الشباُب اليوم من مشكالت تتعّلق باالحنالل من نظر إىل ال     
األخالقي. تلك األرقام والبيانات ال تبّشر بالري، كما أهّنا تشري كذلك إىل وجود خمّططات مربجمة من قبل جهٍة معينٍة 

 شباهبا. من أجل إفساد الشباب، واحليلويلة دون هنضة إندونيسيا بنهضة 
ًسا يف مواجهة التحد ي األخالقي، درْ  حىّت نأخذ قصَّة نيب اهلل يوسف واجلدير بالذكر، أّن القرآن قّص لنا      

 ﴾َغلََّقْت األَبْ َواَب، َوقَاَلْت: َهْيَت َلَك. قَاَل: َمَعاَذ اللَّهِ ﴿ :اهلل منتصرًا على مكيدة زليخا، بعد أن خرج نيب حينما
 ﴾َواْسَتبَ َقا اْلَبابَ ﴿ :، وممانعة يوسف، ويلخص القرآن املشهداجلنسية زليخا إثارة، بني الواقعةستمرُّ تو ، [23]يوسف:
ألوامر زليخا أو  الضوع، وبعد أن ُخري  بني وعّفته على دينه احملافظةه، وهو يريد السيطرة عليتريد  هي، [29]يوسف:

  .كارثة القحط البالد من السجن، قام بإنقاذمن  . وملّا ُأخرجالسجنَ  يوسف السجن، اختار
م كفيلة بأن تقوّ  فهي فحسب،الشهوة اجلنسية  مسألة العّفة مقابل يف معاجلة ال تقتصر فائدة دراسة تلك القّصة     

من  عاليةً  ه يعيش درجةً ظ، إالَّ أنّ جمتمع  حمافِ  بأنّه، وإن قيل اليوم إندونيسيا جمتمعهم كذلك. و أخالقو  ناشباب سلوك
يف  كّنا. التأثُّر والتفاعل مع الثقافات األخرى حدود أو قيود متنع الشباب منألنّه مْل يعْد يوجد اليوم أّي االنفتاح، 

براحة اليد  اآلن العامل َشب هُ نُ  ومع ازدياد تطّور وسائل األتصالبالقرية الصغرية؛  يف ظّل عصر العوملة السابق ُنَشب ه العامل
 ء.تستطيع أن تبصر فيها ما تشا اليت ،املبسوطة

عصمة من الطأ، وجناة من  ة اهللشريعب ألّن يف التمّسك ؛البعد عن منهج الل األخالقي سببه الحناللال شّك أّن ا     
ي إىل اإلضرار اختيار الزوجة يؤدّ  االحنالل األخالقي من بداية تكوين األسرة، فالطأ الذي ينشأ عنكثرياً ما يبدأ و  .الزلل

الفساد كذلك: ترك املسلمني األمر باملعروف والنهي  ومما يؤدي إىل .باألبناء والبنات، فإذا فسدوا كانت األمة بال أخالق
القدوة الصاحلة اليت هبا  التعليم وفقرها من التوجيهات الربانية واحلكم اإلهلية، وفقد املسلمني عن املنكر، وفساد مناهج
 .يتشبهون ومبنهجها يأتسون

 
 العلمانية  الرابع: تحد ي الحكومة المطلب

                                                            
1Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 8011, p. 2. 

    http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/8012102115/LAKIP_BNN_8011_Oke.pdf 



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

31 
 

يُنّص يف الدستور، أّن إندونيسيا ليسْت دولًة إسالمية، حيث إهّنا ال تّتخذ من أحكام الشريعة اإلسالمية أساساً      
ر، مل للدولة، على الرغم من أّن أكثَر سّكاهنا يتديّنون باإلسالم، فهي ليست دولة دينية ثيوقراطية كذلك. ويف جانب آخ

تكن إندونيسيا دولًة علمانية بكّل ما حتمل تلك الكلمُة من املعاين كذلك، فهي تعرتف بسّتة أدياٍن رمسية يف الدولة، هي 
اإلسالم، والكاثوليكية، والربوتستانية، واهلندوسية، والبوذية، وكونفوشية. بل توجد يف إندونيسيا وزارة الشؤون الدينية 

ية األخرى، حيث تقوم هذه الوزارة بتنظيم كّل ما حيتاج إليه أصحاب كّل الديانات الرمسية يف خبالف بقية الدول العلمان
إندونيسيا من أمور، مثل غرس التسامح الديين بني أصحاب الديانات املختلفة، تنظيم التصريح بشأن بناء املعابد، حىّت 

 اح واملعتمرين وتوزيع أموال الزكاة بالنسبة للمسلمني.  القضايا اليت تتعلق بشأن شعائر دينية لديانة معنة، كتنسيق احلجّ 
على الرغم من ذلك، فهناك حتّديات ال ينبغي االستهانة هبا بشأن اتباع احلكومة الشياسة العلمانية جتاه الشباب.      

على املسلمني عامة،  جند مثاًل، كيف كانت احلكومة العلمانية كثريًا ما تشّجع على نشر الفكر اللربايل يف فهم اإلسالم
وعلى الشباب خاصة. هذا األمر ميكن أن يستنتج من حّث احلكومة لطلبة العلوم اإلسالمية على الدراسة يف الغرب، 

 .1وهتيئتها ملن خترّج من جامعات الغرب على املناصب املهّمة يف تنظيم الشؤون اإلسالمية
بانتشار بعض الفلسفة الدينية اهلّدامة اليت تسعى إىل بلورة كل الديانة وجعلها  احلكومةُ  إضافة إىل ذلك، فقد مسحتْ      

دينًا واحداً، وعدم وضع عقوبة صارمة ملْن يرَغب يف التزاوج من خمتلف الديانة. وقد أّدى هذا األمر إىل وقوع حاالت 
 .2الزواج يف إندونيسياارتداد بعض املسلمني واملسلمات بسبب 

إىل ازدياد  بدعم اقتصاديات الدولة لكي تبقى على أساسها العلماين الرأمسايل. وقد أّدى هذا األمرُ  كومةُ احل تقامو      
ني وغري املسلمني وبني طبقة الفقراء الذين هم يف أغلبها من ها من الصينيّ الفجوة بني طبقة األغنياء الذين هم يف أغلبِ 

، مما يدّل على أّن بقاء النظام االقتصادي الرأمسايل 3«أن يكون كفراً  كاد الفقر»من قبل:  املسلمني. وقد قال الرسول 
 العلماين يوّلد حتّديا كبرياً على الشباب بشأن دينهم.

بالتفريق بني املدارس الدينية واملدارس غري الدينية، خاصة فيما يتعلق بامليزانية قامْت احلكومة واجلدير بالذكر، أّن      
ا، ممّا أّدى يف كثرٍي من األحيان إىل هتميش وتقليل امليزانية اليت تُعّد للمدارس واجلامعات اإلسالمية. وقد املالية اليت تعّد هل

ومن  ادى هذا األمر إىل نفور الشباب من االلتحاق باملدارس واجلامعات اإلسالمية لتدين مستويات املرافق املتوّفرة فيها.
سالم يف احلياة، يكون معّرضًا بدرجة أكرب لتحديات العوملة وسلبياهتا. وكّلما املعلوم، كّلما ابتعد الشباُب عن نظام اإل

 متّسك الشباُب بتعاليم اإلسالم، ليس يف شؤون عالقتهم مع أنفسهم ورهّبم فحسب، وإمّنا يكون كذلك يف شؤون 
 عالقتهم مع الناس من حوهلم، يكونوا ذوي حصانة من التأثّر بسلبّيات تلك التحديات.

 
 
 

                                                            
 .Sohirin Mohammad Solihin, Emergence And Development of Liberal Islam In Indonesia, p. 28-25 انظر: 1
2 Ugi Suharto, Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan isu – isu Sentral, p. 12-80. 
 .1202، رقم22ص ،5، جسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةوهو حديث ضعيف كما قال األلباين يف  3
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 المبحث الثالث
 يات المستقبلمواجهة تحد   من المسلم اإلندونيسي التعاليم القرآنية لتمكين الشباب

م، وهي فرتة ذهبية 2232م إىل سنة 2222( فيما بني سنة Window of Opportunityستقابل إندونيسا فرتَة )     
سنة( إىل أعلى قّمته، ويف  61-16ر ما بني لنهضة البالد، حيث بلغ عدُد الصاحلني للعمل )أي من كان يف فرتة العم
سنة( إىل أدَّن  69سنة، وفيما بعد  19-2نفس الوقت نزل عدُد غري الصاحلني للعمل )أي من كان يف فرتة العمر 

 .1قّمته
(، ستكون ثقل املسؤولية اليت ُوضعْت على عاتق فئة الصاحلني للعمل جتاه فئة Window of Opportunityويف فرتة )     

غري الصاحلني للعمل يف أدَّن النسبة. فهذا األمر يؤّدي إىل كون إندونيسيا ستمتلك عددًا كبريًا من فئة الصاحلني للعمل 
 من شعبه، نتيجة اخنفاض عدد الوفّيات والوالدة. 

ْن شباهُبا من ( متام االستغالل إْن مل يتمكّ Window of Opportunityإّن إندونيسيا لْن تتمّكن من استغالل فرتَة )     
مواجهة. فكيف ميكن للشباب أن يصبحوا قادًة يف املستقبل، إذا اخنرطوا مواجهة العديد من التحّديات اليت يواجهاهنا أحسَن 

يف عنفوان شباهبم بأموٍر تُبعدهم من املسامهة الفّعالة لنهضة البالد. وهلذا، فمن الضرورة أن يُوجَّه الشباُب، الذين سيصبحون 
مسؤوليُة تطوير البالد، وجهًة قرآنية حىّت يتمّكنوا من استغالل تلك الفرصة الثمينة حيث ستكون على عاتقهم  املستقبل، رجااًل يف

 للنمو االقتصادي.من أجل حتقيق أعلى نسبٍة 
متكني الشباب من مواجهة حتّديات املستقبل يف إندونيسيا متوّقفة على تكاُتف  وأشار القرآن الكرمي إىل أّن مسؤلية     

اجلهود لعديد من اجلهات: األسرة، واملدرسة واجلامعة، املسجد، واجملتمع، واحلكومة. وفيما يلي بيان مسؤولية كل من 
 تلك اجلهات.

 :مسؤولية األسرة
تكوين شخصيات الشباب ومتكينهم على مواجهة حتديات حياهتم. األسرة هي اجلهة اليت تلعب الدور األهّم يف      

 .(متفق عليه) «ا من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانهم»وقد أشار النيب إىل ذلك يف حديثه: 
واألّمهات على أن يوّفروا األوقاَت الكافية لالهتمام بشؤون أبناءهم، واحملاورة معهم، ليتمّكنوا  وقد وّجه القرآن األباء     

من التعّرف على حاجات الشباب النفسية واجلسمية، وأهّم املشكالت اليت يواجُهها أبناُؤهم. فمسؤولية توجيه األبناء 
اء القيام بواجبهم كذلك. وقد قّص القرآن قّصَة لقمان وتربيتهم ال تكون على عاتق األّمهات فحسب، بل ال بّد لآلب

َنا لُْقَماَن احلِْكْ ﴿ووصاياه البنه لتكون منوذجًا لآلباء يف تربية أوالدهم. قال اهلل تعاىل:   َمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمنَوَلَقْد َآتَ ي ْ
يد   نَّ اللَّهَ َكَفَر فَإِ   ا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمنَيْشُكْر فَِإمنََّ  الش ْرَك  َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بُ يَنَّ اَل ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ  .َغيِنٌّ محَِ

 .[15-12]لقمان: ﴾َلظُْلم  َعِظيم  

                                                            
1 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, p. 121-180. 
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ا على مراقبة كما وّجه القرآن اآلباء واألّمهات على أن يتعرّفوا على أصدقاء أبنائهم وبناهتم وخلفياهتم، حىّت يتمّكنو       
أبنائهم وصرفهم عن التأثري السيء الذي قد يظهر فيما بعد. وقد قّص القرآن كيف أن ابنيت الرجل الصاحل الذي كان يف 

 .1الذي قد ساعدمها يف إصدار الرعاء، باعتباره غريباً يف املدينة َمدين، أْخربتا أبامُها بشأن موسى 
نشر الوعي لدى أبنائهم بضرورة االلتزام بالتعاليم اإلسالمية يف على  واألمهات اآلباءإضافة إىل ذلك، وّجه القرآن      

مجيع شؤون حياهتم، سواء كان يف عالقتهم مع رهبم يف شؤون العبادات، أو كان يف عالقتهم مع الناس يف شؤون 
 املعامالت.  

 :مسؤولية المدرسة والجامعة
ست يف تعليم ونشر املعلومات للطاّلب فحسب، وإمّنا يف غرس التصّور إن املهّمة األكرب للمدارس واجلامعات لي     

اإلسالمي الصحيح حنو احلياة. فكّل املعلومات اجلديدة اليت جيدها الشباب من املدّرسني واحملاضرين إن مل تكن مبنّية 
 على التصّور اإلسالمي الصحيح، قد تكون وبااًل عليهم.

رس اليوَم أن تلعب دورًا فّعااًل يف تربية الشباب تربيًة جنسيًة، من خالل ضْبط سلوك إضافة إىل ذلك، ال بّد للمدا     
الشباب والشابات بشأن عوراهتم، وتربيتهم االستئذاَن يف الدخول إىل غرف الغري، وتفهيُمهم بأمهّية غّض البصر وحفظ 

ق مناهج الرتبية على تفهيم الشباب والشابات هبذه الفروج، وغريِها من األمور املهّمة بشأن الرتبية اجلنسية. إْن مل تتطر 
األمور، فستزداد الفرصُة أن حيصلوا على معلوماٍت خاطئٍة أو معلومات ال تتساير مع الشريعة اإلسالمية من مصادر 

 أخرى، مثل اإلنرتنت.
هلا دور  مهّم يف ضبط سلوك ومن األمهّية مبكان كذالك، أن تتعاون املدارُس واجلامعاُت مع املكاتب األخرى اليت      

الشباب. مثاًل، بالتنسيق بني املدارس واجلامعات مع ديوان حكومي حملاربة املخّدرات بإجراء مراقبة مستمرّة من خالل 
 وضع جدول مربمج من أجل حتليل الدم والبول لدى الطلبة لتأكيد خلوهم من التعاطي باملخّدرات.

 :مسؤولية المسجد
أحّب : »مُسّي املسجُد بيَت اهلل تكرميًا وتعظيمًا وإشارًة على علّو مكانته وعظمة دوره يف اجملتمع. وقال الرسول      

 )رواه اإلمام مسلم(.« البالد إىل اهلل مساجدها
مها إصالح  تتحّدث عن املسجد، جند أّن القرآن أشار إىل دورَين رئيسني للمسجد؛ 2بالنظر إىل ثالث آيات قرآنية     

العقيدة، وحّث الناس على القيام بالعمل الصاحل. وهذا يعين، أّن للمسجد دورًا كبريًا يف متكني الشباب على مواجهة 
 التحّديات. 

يف العصر احلاضر يف إندونيسيا، ابتعد الشباُب عن املسجد إاّل قليل منهم ممن رمحهم اهلل، حيث صار املسجد ممتأًل      
ذكَر يف حديثه، أّن ِمن ضمن سبع فئات اليت سيظّلهم اهلل يف ظله   كبار السّن دون الشباب. والرسول بفئة الشيوخ و 

)رواه اإلمام البخاري(. فمن الضررورة أن نسعى إىل إرجاع شبابنا قريباً « رجل قلبه معّلق باملساجد»يوم ال ظّل إاّل ظله: 
 من املساجد.

                                                            
 .20-23ية القصص اآل انظر قوله تعاىل يف سورة 1
 .10، وسورة اجلن: 32-36، وسورة النور: 10انظر: سورة التوبة:  2
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ومن األمور اليت ميكن للمسجد أن يلَعب الدوَر الرئيَس يف متكني الشباِب يف مواجهة التحّديات، أّن على خطباء      
العديَد من قضايا الشباب ومشكالهتم يف خطب اجلمعة، وأن يوّجهوا الشباب إىل ما فيه صالحهم. كما املساجد أْن يناقشوا 

لشباب يف أنشطتهم اإلجيابية النافعة، ويكونوا قدوًة صاحلًة هلم، حىت يتأّسى ويقتدي الشباُب أّن على أئّمة املساجد أْن يُرِفقوا ا
أّن على نظراء الوقف للمساجد أن يدفع الشباَب إىل عمارة املساجد بوضع الربامج اليت ميكن هبم. إضافة إىل ذلك، 

 للشباب املشاركة واإلسهام واإلبداع فيها.
 :مسؤولية المجتمع

ّن للمجتمع دْورًا مهّمًا يف تكوين شخصية الشباب ومتكينهم على مواجهة التحّديات. فالشباب كثريًا ما يتأثر مبن إ     
حوله. فاجملتمع الصاحل يؤثّر إجيابّيًا على صالح األفراد، كما أّن اجملتمع الطاحل يؤثّر سلبّيًا على أفراده. وهلذا، أشار القرآن 

مي اليت يتنافس املسلمون فيه مجيعاً، شباهبم وشيوخهم، على اإلكثار من فعل الريات، حني إىل ضرورة إجياد جمتمع إسال
َراتِ ﴿قال تعاىل:   .[110]البقرة: ﴾فَاْسَتِبُقواْ اْلَي ْ

ّق والتواصي بالصرب بعُضهم لبعٍض، كما أن عليهم أن ُيكثروا بالتواصي باحل على القيامِ اجملتمع  وّجه القرآن مجيع أفراد     
من األعمال النافعة اإلجيابية حىّت يقتدي اآلخرون هبا، وأاّل يكثروا من األعمال الضارّة السلبية حىّت ال يقتدي اآلخرون 

غري ان ينقص من  من سّن يف اإلسالم سّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من: »هبا. قال رسول اهلل 
أجورهم شيء ، ومن سّن يف اإلسالم سّنًة سّيئًة  كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من 

 )رواه اإلمام مسلم(.« أوزارهم شيء  
الرسول قال  باألخيار واالبتعاد عن أصدقاء السوء. على الصحبةِ يع أفراد اجملتمع إضافة إىل ذلك، وّجه القرآن مج     
« : مثُل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكري احلّداد، ال يعدمك من صاحب املسك إّما أن

 )رواه اإلمام البخاري(. « تشرتيه أو جتد رحيه، وكري احلّداد حيرق بدنك أْو ثوبك أْو جتد منه رحياً خبيثةً 
فيما  فقد كان وجود رسول اهلل  تكوين جّو إمياين لبعضهم البعض.ضرورة  على أفراد اجملتمع مجيعَ كما وّجه القرآُن       

َلى َعَلْيُكْم َآيَاُت الوََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَن﴿بني الصحابة سببًا رئيسًا يف تقوية إمياهنم. قال اهلل تعاىل:  لَِّه َوِفيُكْم َرُسولُُه ُتْم تُ ت ْ
عدُم التظامل فيما . ومن أهّم مسات جّو إمياين يف اجملتمع [121]آل عمران: ﴾ْسَتِقيمٍ ىَل ِصرَاٍط مُّ فَ َقْد ُهِدَي إِ  يَ ْعَتِصْم بِاللَّهِ  َوَمن

 )رواه اإلمام مسلم(.« املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يكذبه وال حيقره: »بني أفراد اجملتمع. قال الرسول 
 :مسؤولية الحكومة

إّن احلكومة بسياستها وُخططها التنموية تلعب دورًا مهّمًا يف تكوْين شخصّية الشباِب ومتكيِنهم على مواجهة      
التحّديات. وقد أشار القرآن أّن السياسات اليت اتبعتها كّل حاكم ال بّد أن تكون مبنية على احلّق وبعيدة عن اهلوى. 

َسِبيِل  ِبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعنَجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ نْيَ النَّاِس بِاحلَْق  َواَل تَ تَّ يَا َداُووُد ِإنَّا ﴿يقول اهلل تعاىل:  
 .[26]ص: ﴾اللَّهِ 

وأّول مسؤولية احلكومة جتاه الشباب وضُع اسرتاتيجية اليت تكون يف مصلحة الشباب. احلكومة ال بّد أن تفسح      
فستكون النتيجة  ،صاحلٍ  اجتماعي ضمن توجيهٍ  فسح اجملال للشباب يف ممارسة رغبته بلعب دورٍ تمل اجملال للشباب، إْن 



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة اإلسالمية االعالمية بماليزيا                                                               

35 
 

، منحرفةٍ  ا أن يبادر إىل ممارسة أدوارٍ وإمّ  ،طموحاته مواهبه، وتدفن اب، وتقتلبا أن ختمد طاقات الشأحد شيئني: إمّ 
 .1فاسدةٍ  ويقوم بأعمالٍ 

 مستوى العامل هي اليابان، وذلك ألن من أبرز الدول اليت تنخفض فيها نسبة اجلرمية على كر يف بعض التقارير أنّ ذُ      
 وحدة اإلرشادب، ومن بينها مؤسسة يُطلق عليها بالشبااجتماعية تُعىن  حتتضن مؤسسات احلكومة اليابانية كثريا ما

 ألف متطوعة. فكلّ  322تضم  التأهيل ع. وكذلك مؤسسة املرأة إلعادةألف عضو متطوّ  126تضم  والتوجيه للشباب
بدراستها وبوضع الطط ملواجهتها وبالتحرك جتاهها، بينما ال يتجاوز  صةمشكلة من املشاكل جتد هلا مؤسسة متخصّ 

دون أن نندفع  ،احلديث عن املشكلة جمالَ  حكومة الدول اإلسالمية عامًة، وحكومة إندونيسيا خاصًة، عند تمامُ االه
 .2اصة لدراستها والبحث عن حلوهلاملتخصّ  سات واللجانباجتاه تأسيس املؤسّ 

 :الخاتمة ونتائج البحث
بعد هذه الدراسة املتواضعة حول الشباب املسلمني اإلندونيسيني وحتدياهتم يف املستقبل من خالل نظرة قرآنية هلا،      

 أجدين قد توّصلت إىل أهّم نقاط رئيسة كما يلي:
يف صالبة العزمية ومحاسة  بُ ا الشباة الشهوة، وإمنّ وال يف قوّ  ،ليس يف قدرة اجلسد يف مفهومه القرآين الشبابَ أواًل: إّن      
ية املستقبلية، ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ التجْ . والشباب يف نظر القرآن ال بّد أن يّتسم بالشجاعة، وحّب االستطالع، الروح

، والتمسك على املبادئ. وقد أناط القرآن عليهم ثالث مسؤولية رئيسة، هي مواصلة إجنازات من واألخالق الكرمية
 شل من قبلهم بالنجاحات، وحتريك جمتمعهم حنو التغيري لألفضل.سبقهم، وتعويض ف

ثانياً: للشباب املسلمني دور كبري يف هنضة اإلسالم بإندونيسيا. وقد ظهر هذا الدور بارزًا يف املاضي، سواء قبل      
مني اإلندونيسيني ما زالوا استقالل إندونيسيا وبعد استقالهلا. على الرغم من أنه إىل اآلن يوجد العديد من الشباب املسل

قائمني بتحقيق العديَد من اإلجنازات، إال أّن الصورة األغلب اليت تظهر يف وسائل اإلعالم أن معظم الشباب مل حيسن 
التعامل مع أربع حتديات رئيسة، وهي حتّدي الشيطان والنفس واهلوى، وحتّدي الغزو الفكري، وحتّدي االحنالل 

 مة العلمانية.األخالقي، وحتّدي احلكو 
ثالثاً: أشار القرآن إىل ضرورة تكاتف اجلهود بني الفئات املختلفة، من األسرة واملدرسة واملسجد واجملتمع واحلكومة،      

من أجل القيام بالطوات اليت من خالهلا متّكن الشباُب على القيام بدور فّعال يف اجملتمع ومواجهة التحديات يف حياهتم 
 حبسن مواجهة.

 وأوصي ببعض التوصّيات التالية:     
أواًل: على الشباب املسلمني اإلندونيسيني أن يكونوا قريبني من القرآن تالوًة وفهمًا وعماًل، ألّن يف القرآن عصمة      

 من االنزالق يف وحل االحنراف والضالل.

                                                            
 .32، صولية الشبابؤ مس ،حسن الصفار 1
 .212-235، صمقاالت في فهم الدين، محيد املبارك 2
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املدّرسني، واحلكومة، أن يعوا أن أفضل ثانياً: على القائمني بشؤون الشباب، من اآلباء، واألقارب، واجملتمع، و      
االستثمار يف هنضة البالد هو االستثمار يف تربية الشباب وتأهيلهم ليتمّكن الشباب يف احلاضر واملستقبل من حتّمل 

 املسؤولية فرديًّة كانْت أم مجاعّية. 
ن حياولوا الروج من مجيع املشكالت اليت ثالثاً: على املسلمني اإلندونيسيني أن يعودوا إىل شخصياهتم اإلسالمية، وأ     

 يواجهوهنا منطِلقني من فهمهم الصحيح للقرآن، ومطب قني مناهَج القرآن يف حياهتم. 
_____________________________ 
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