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 مقدمة
 

سقفية في بعد رسامتي األمنذ استالمي لجنة الشبيبة الكاثوليكية 

في  على دور الشبيبةعضاء اللجنة أمع التركيز حاول ا  نا أو 2015 بغداد

 نشطةواأل الكنيسة من خالل اللقاءات والمشاركات في مختلف الفعاليات

العيش المشترك وتزرع السالم ة وخو  االالتي ترسخ مبادى خاصة تلك 

وقد جاءت  .وتبادل الخبرات الشخصية بين الشبيبة وتعبر عن االيمان

عالن قداسة البابا فرنسيس بتخصيص سينودس إبعد  فكرة هذا الكتاب

 .ودورهم الفعال في الكنيسة جل الشبابأمن  2018 في اكتوبر ساقفةاأل

 

، بجب ان نأخذ بنظر االعتبار الفئات زاهر لمستقباذا اردنا بناء اليوم 

 تأهيلهم وزرع المبادئ االنسانية وااليمانيةمن خالل توعيتهم و الشبابية

 ع. ، النهم سيكونون قادة المجتم، واعطاء الثقة والمسؤولية لهمفي قلوبهم

فال يوجد كرة قدم بال شباب وال يوجد غناء وحب ورومانسية اال وكان 

ً فيها،  ما عالم الموضة واالزياء فال يخلو من الشباب أالشباب طرفا

 مل والرجاء.... انهم األ والسياسة تستند عليهم والثورات ال تقوم بدونهم

 

 مواضيع مختلفة تخص الشباب ومشاركتهم في هذا الكتاب تناولت  

نهم ، ألفضلأ دورهم في بناء غد  كذلك و الفعالة في الكنيسة والمجتمع

  .مل والرجاء في التغيير والتطوير وبناء البلد وحضارة الشعوباأل

وايضاً االهتمام بهم وتطوير قابليتهم ومهارتهم  ، فمن واجب الجميعلذا

 تقديم االرشاد لهم من خالل بعض النصائح والخطوات العملية الموجودة

 الكتاب.هذا في نهاية 

 

 

       

 باسيليوس يلدو د. + المطران                                                

 البطريركي للكلدانون المعا                                                  
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 من هم الشباب وما هو دورهم؟
 

اً في تنميِة الم جتمعات وبنائِها، كما أللش باب دوراً كبيراً  ن  ومهم 

جتمعات التي تحوي على نسب كبيرة من الفئة الش ابة هي م جتمعاٌت  ة  الم 

كها وترفعها، لذلك  قوي ة؛ وذلك كون طاقة الش باب الهائلة هي التي ت حر 

أساس  اإلنماء والت طور فيها، كما أن هم ب ناة  هم ، وةم  اال  فالشباب ركائز 

ماتها.م  جدها وَحضارتها وح 

 

ً وفقَ  نظ مة األمم المت حدة للتربية والعلم والث قافة )اليونسكو( فإن  نسبة لم ا

% من مجموع سك انه؛ حيث  يتواجد في 18الش باب في العالم ت قارب 

مليار شخص يقعون ضمن فئة الش باب، ومن  1.2العالم ما يقارب 

قع زيادة عددهم بما مقداره  م،  2025ليون حت ى حلول عام م 72المتو 

كما أن  اإلحصائيات ت شير إلى أن  أعداد الشباب في الجيل الحالي تفوق  

غم من هذه اإلحصائية ومن العدد  أي  عدد  مضى عبر التاريخ، وعلى الر 

ة في الت ناقص  ة فيه، إال  أن  نسبتهم م ستمر  الكبير للشباب والزيادة المستمر 

 سن  حول العالم.مع زيادة نسبة كبار ال

 

ه م سرُّ  ، بلالم جتمعِ تنمية  فقط على عملية ور  الشبابِ دال يقتصر 

 الِد فاعِ بناة  حضارتِها، وخَ النَّهضِة فيها، و
ي فترض أن يشاركوا عنها، و طُّ

ِة،  : التالية األمثلةِ  كما في في عمليَّاِت التَّخطيِط المهم 

 

شاركة بعملي ة االنتخابات؛ حيث  تعد   -1 حاسمةً،  أصوات  الشباب الم 

أ من األصواِت الشاِملةوت شِك ل  جزءاً كبيراً   . ال يتجزَّ

 

شاركة   -2 قوِق الَمرأةِ  قضايا الرأي العامب الم  ناصرةِ كقضايا ح  والم 

قوقها.  شِة في الح صوِل على ح  هم  ناصرة  الِفئاِت الم   والِط فِل، وم 

 

؛ إالتَطو -3 جتمعِ المحليِ  ذ ي ساهم  ذلك في إضافِة ع في مؤس ساِت الم 

 عدِد األيدي العاِملِة وزيادةِ اإلنتاجِ والفائِدةِ.
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ساعدة   -4 ، كالضَّغِط على الشركاِت الكبيرةِ يةإنشاِء الَمشاريعِ الخدمبالم 

جتمعِ.  ِة لسيِر حياةِ الم   إلنشاِء مشاريعِ الب نى الت حتي ِة المهم 

 

ؤتمرات  علميَّة  وورشاِت  -5 عمل  من شأنِها توسيع  التخطيط إلقامة م 

 الَمعِرفِة، وتَحفيز  العقِل الستقباِل إنتاجات  فكريَّة  جديدة . 

 

والمساهمة الفع الة في ؛ على البيئة كيفي ِة الِحفاظِ نشر الوعي عن  -6

ِة، وأماكِن الت رفيِه التخطيط  نتَزهاِت العام  تقِن ألماكِن الم  الم 

 والرياضِة والت عليِم. 

 

ساهمة  في  -7 عاِت للمؤسساِت الخيري ة الم  جمعِ الت مويالِت والتبر 

حتاجِة، وال تي ت عاني من إمكانيات  محدودة.   الم 

 

 .والمشاركة باالحتفاالت زياراتِ التعزيز  الجانِب االجتماعيِ  بتباد ِل  -8

 

بادراِت للتعريِف بالثقافاِت  -9 تعزيز  الجانِب الثقافي  من خالل الم 

تنوعِة، وتباد لها  الشباِب لبلدان  أ خرى.  سال بعثاتوار الم 

 

َل  -10    في الِد فاعِ عن الوطِن وحمايتِه؛ حيث  يكون  الشباب  أو 
ساهمة  الم 

 . الوطنالعسكرية وفداَء  للخدمة مون انفسهممن يقِد  

 

حوَل األمراِض  نشر  الوعيِ الصحيِ  من خالِل األنشطِة والفَعاليَّاتِ  -11

  .يِة والوقايِة منهاالخطيرةِ وأسبابِها وكيفيِة الحما

 

ً في السياسِة والعمليَِّة السياسيَِّة؛ حيث  لهم الشباب   -12 ا  دوراً مهم 

كِم والرئِيِس  اختياريساهمون في    .وبقية المسؤولين نظاَم الح 

 

كونهم اليد العاملة تقوية اقتصاد البلد كفاءة الشباب تعمل على  -13

 والمنتجة في البلد.
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 :شباب  السمات 

 ية. ماً نحو الحري ة والديمقراطالتَطل ع دائ -1

خاطرة والش جاعة -2  . والجرأة في التعبير الم 

 التأثر السريع وبالتالي اتخاذ القرارات بسرعة. -3

 . والوقوف في وجه االخر الحماس لالبتكار والتحد ي -4

 حشِد الجماهير.  فيجاز، والق درة، والسرعة العالية اإلن -5

 

 :واصنافهم عمار الشبابأ

نما هناك كبار بالعمر إو معينة عمار  أفقط المحددين بالشباب ليسوا 

حسب لة ليست بأوتطلعاتهم. فالمس ولكنهم شباب في قلوبهم ونشاطهم

من حيث  الشباب والشابات لذا يمكن تصنيفالقلب والفكر. بالعمر وانما 

 :والشخصية الى انواع كثيرة، نذكر اهمها الجسم والفكر

 

  :المدلل الشاب

، ومع االصدقاء في البيت كثر وقتهأيقضي  ،لطيف رقيق، ،من صفاته

ستجابةكلها  اتهطلب  . الكل ويعتبر نفسه افضلوال يكلف نفسه بالعمل  م 

 .بقدراته الثقةعلى نفسه و االعتماديحتاج الى مساعدة لكي يتعلم 

  

 :الشاب االجتماعي

 . ى االخرينعل فالتعرُّ ومن صفاته، لبق في الكالم وجرئ ويحب الناس 

 .بعض الوقت للتأمل واالختالء يحتاج أن يتعلَّم منح نفسه

 

 :الشاب المؤمن

خرين ويساعد المحتاجين اآل هللا ومتعاون معالى من صفاته، قريب 

 التعمق في روحانيته. عليهدنيوية. صالته وحياته ال ويفكر في

 

 :هوائيالشاب ال

 . مزاجي وكل مرة يكون مع شخص معين ،ومتقلب متحمس صفاته،من 

 لى الصراحة.عمبنية بناء عالقة حقيقية يحتاج أن يتعلم كيفية 
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  :الشاب الغني

. واالرقام ك وبيت وسيارة ويتكلم بالمشاريعلديه رصيد بالبن صفاته،من 

 .طفق لمالاوالسعادة ال تأتي باقتناء  العالم زائليدرك بأن ن يحتاج أ

 

 :الشاب البخيل

لذي و يتمتع باأري امام االخرين ولكنه ال يصرف ثصفاته، يبدو من 

 خرين.يبخل على نفسه واآل وملبسه أكلهبم نما يكون متواضع جداً إلديه و

 تعلم العطاء والخدمة المجانية بدون مقابل.ن ييحتاج أ

 

 :الشاب الخيالي

ينزل الى ان يحتاج . عن الواقع اً وبعيد ش في االحالمئمن صفاته، عا

 من خالل المواجهات. معه ويتفاعلالواقع أرض 

 

 :الشاب المكافح

ويهمل حاجاته ويعمل بجد ونشاط هله وعائلته أمن صفاته، غيور على 

 ان يفكر في نفسه وبناء مستقبله.الشخصية. يحتاج 

 

 :الشاب الوحيد

خرين وحزين وكئيب. من صفاته، منطوي على نفسه وال يختلط مع اآل

 صدقاء وبناء عالقة معهم.أالتعرف على يحتاج الى 

 

 :الشاب المغرور

افضل  أن يرى اآلخر معجب بنفسه وكل ما يقوم به، ال يريد ،من صفاته

 خر.التخلص من حب الذات والتركيز على اآليحتاج الى  منه.

 

 :الشاب المشغول

يحتاج بحاثه. أو أو دراسته أفي عمله دائم االنشغال من صفاته، يكون 

 والتمتع بمظاهر الحياة. الوقت للترفيه عن نفسهالى توفير 
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 ؟ تجاهوفي اي ا بلتعامل مع الشباكيفية ا

ً  تعاملر من اتجاه في الهناك أكث : منها عتباراتلعدة امع الشباب، تبعا

 :نذكر المكان والزمان والثقافة وااليدولوجيا، ومن بين هذه االتجاهات

 

عدم االكتراث بالشباب كطاقة وقوة  :اتجاه النبذ واالضطهاد والتهميش

وقضية، يعكس البعد السلبي في مسألة التعامل مع الشباب، باعتباره 

في ظل أجواء هذا النوع من التعامل  يشيع . عا للهدم والتدميرمشرو

تجد طريقها في أنماط عليه التخلف، والجهل واألمية، والنتائج المترتبة 

التمرد والثورة، التي يلجأ إليها الشباب وسيلة وآلية مناسبة، لتحقيق 

 .ضهمأهدافهم وأغرا

 

المتابعة ب مل مع الشبابلتعايتم افيه : اتجاه التتبع والمراقبة والتدقيق

، ارتدادهمأماكن و ، وهمسة ، بحيث يرصد كل حركةالمراقبةوالتدقيق و

ً وخشيةً ورهبةً من قوة الشباب وطاقته، وأوقات فراغه التي هي  خوفا

 ، والتوظيف االيجابي لصالح الشباب والمجتمع, بأمس الحاجة إلى العقلنة

 

ضرورة التعامل على يؤكد  : الذياتجاه التوجيه واإلرشاد واالستثمار

 ة التنموية، باعتبارهممع الشباب كأصدقاء وكشركاء أساسيين في العملي

حسب . ضوء إعدادهم، ورعايتهمعلى الذي يتوقف ، مستقبل المجتمع

نضمن المستقبل، ال بد  أن يكون الشباب  لكيومنظور هذا االتجاه 

يعيشون  ، باعتبارهم هم الذينيتعلق بمصيرهمشركاء في كل شيء 

هم الذين سيرثون الحاضر بكل ما فيه من آالم وآمال وطموحات، و

 لتعليمات، واألوامرعلى إصدار ا التسلط القائم عن بعيداً  .المستقبل

ً و ر عن مسلك الوصاية وفرض التبعية عب  والتي بمجملها ت   ،الوعظ أحيانا

 مرارهق كونال يمل نهمأك، وسلب حقوقهم االحتواء، وتهميش دورهمو

ض الشباب إلى مما ي ،في الحاضر والمستقبل ؤدي بالنتيجة إلى تعر 

 ، وغيرها.باط واالضطرابحاالت القلق واإلخفاق واليأس، واإلح
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 :أخالقيـات العمل مع الشبـاب

 أخالقيات العمل مع الشباب:فيما يلي أبرز

 

   يعني تقبل الشباب كما هم في الواقع، واحترامهم الذي من  :ـلالتقب

شعرهم بأن لهم كرامتهم أن يشيع عاطفة اعتبار الذات، وي   شأنه

سواء أكانوا آباء )وكيانهم، وبذلك يتمكن العاملون مع الشباب 

من  (،ومعلمات، أم مقدمي خدمة للشباب وأمهات، أم معلمين

ل التقبُّ . كما أن امتصاص مشاعر الدونية التي يشعر بها الشباب

لهم ورغباتهم، وتوجهاتهم االهتمام بالشباب من حيث ميو يعني

ومن خالل التقبل . وأوجه نشاطاتهم، وتوجيههم الوجهة الصحيحة

على العاملين مع الشباب أن لذا  الطرفين. بين تنشأ العالقة الحميمة

ً دون تمييز بغض النظر عن معتقداتهم  يهتموا بالشباب جميعا

غبة في وأفكارهم، كذلك ينبغي أن تتوافر في العاملين مع الشباب الر

 المساعدة، والتوجيه والخدمة دون من ة.

 

 يعني منح الشباب الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة  :التوجيه

لمصلحتهم حاضراً ومستقبالً، واشتراكهم في تحمل الجزء األعظم 

 من مسؤولية توجيه أمور حياتهم من الجوانب كافة.

  

 إلى إتاحة يعني أن يسعى العاملون مع الشباب : ستماع لهماإل

أنفسهم، وما يجول  لهم، لكي يعبروا عنلالستماع الفرصة 

العمل على تذليل الصعوبات التي ودون سقوف محددة،  بخاطرهم

 تعترض الشباب أوالً بأول، وحل المشكالت التي تواجههم وعدم

الحديث مع الشباب بين هناك فرق كبير ، تأجيلها لكي ال تتراكم

 الحديث في المشاركةل يعني: الحديث إلى الشباب، فاألوو

 يغلب علىفي حين  طرافاالقبل جميع من  والتواصل، والتأثير

اطاعة يترتب عليه و ي والتلقيني والسلطويالطابع اإلمالئ ،الثاني

 .وتنفيذها وامراأل
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 الشباب بها قام ثورات
 

 ما معنى الثورة؟

. هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره :سياسي كمصطلح الثورة

س على أنها ظاهرة اجتماعية تقوم بها فئة أو جماعة ما رَّ دوالثورة ت  

الفئة أو  هذههدفها التغيير)ال تشترط سرعة التغيير( وفقا أليدولوجية 

ا تعبر عن انتقال السلطة من كم ،ترتبط بشرعية قانونية وال ،الجماعة

  ر.االطبقة الحاكمة إلى طبقة الثو  

 

هو التغيير الكامل لجميع  :المعاصر واألكثر حداثةً للثورةوالمفهوم 

المؤسسات والسلطات الحكومية في النظام السابق لتحقيق طموحات 

التغيير لنظام سياسي نزيه وعادل ويوفر الحقوق الكاملة والحرية 

 تمع. والنهضة للمج

 

فهو االنتفاض ضد الحكم الظالم.  :المفهوم الدارج أو الشعبي للثورةاما 

وثورات  1789وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 

ً 1989أوروبا الشرقية عام  مثل  ، أو عسكرية وهي التي تسمى انقالبا

، سينيات الستيناتالالتينية في حقبتي الخم أمريكا االنقالبات التي سادت

 ثورات التحرير.  أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل
 

الثورة هي حركة سياسية ف :في التاريخ السياسي لثورة ظاهرة مهمةا

تستخدم هذه والشعب إخراج السلطة الحاكمة. بها يحاول  في البلد

يؤسس ، حيث  المجموعات الثورية العنف في محاولة إسقاط حكوماتها

الشعب حكومة جديدة في البلد بعد إسقاط الحكومة السابقة. ويسمى هذا 

 .ثار على الحكومة السابقةألنه  "الثورة"التغيير في نظام الحكومة 

 

 كثير من الثورات أصبحت حروب ثورية ومات فيها كثير منولألسف 

األبرياء. والثورة هي مجموعة من التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

 .المجتمع والثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل في

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 :أهم الثورات عبر التاريخ

 .بالثورة المجيدة عرفت1689 عام ليزيةكالثورة اإلن

 .1775عام  الثورة األمريكية

 .1799سنوات وانتهت عام  10استمرت  1789عام  الثورة الفرنسية

 .1916عام  الثورة العربية الكبرى

 .1917عام  روسيا الثورة البلشفية في

 .مصر في 1919ثورة 

 .1920في العراق  ثورة العشرين

 .1927حتى  1925من  الثورة السورية الكبرى

 .1959 الثورة الكوبية

 .1962حتى  1954عام  ثورة التحرير الجزائرية

 .1979عام  الثورة اإليرانية

 .ومن بعدها بدأ الربيع العربي 2010عام  الثورة التونسية

 

 اب حدوث الثورة؟اسب
إذا شعرت فاإلحساس بالظلم.  هوقال أرسطو أن سبب الثورة  :الظلم

 .، فإنهم سوف يثورونمظلومينيتامى تمع بأنهم المجبالطبقات الفقيرة 

 

يقول بعض العلماء أن الثورات تحدث بعد فترة من إنتهاء  :الحرمان

قع نوعية األوقات الجيدة وأوقات الرخاء. حيث يبدأ المواطنين في تو

 .تراجعحياة أفضل و لكنهم يشعرون بالغش عندما يرون الركود أو ال

 

لبلدان ذات الحكومات الفاسدة. في اتحدث الثورات كثر أ :ةالحكومفساد 

 ً  .مكفاءة حكومته عدمر المواطنين بـشععندما ي وخصوصا

 

تحدث أم وف ا إذا كانت الثورة سيحدد بشكل كبير مهو الذي : الجيش

فإذا دعم الجيش الحكومة، فإن  ؟ستكون ناجحة أم ستفشلهل و؟ ال

 ونقطة التحول في كثير من الثورات حدثت .الثورة تكون غير محتملة

 .جانب الثوارب الوقوفعن الحكومة و خليعندما قرر الجنود الت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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شك فيه أن ال مما  :ثورة االنترنيتوهناك نوع اخر من الثورات وهو 

الوسيلة الكبرى  يه تأصبح الجتماعيووسائل التواصل ا اإلنترنت

 !للمعرفة بعد هيمنة طويلة من وسائل المعرفة التقليدية

 

 "اإلنترنت"ومنذ ثالثة عقود تقريباً، استطاعت شبكة المعلومات الدولية 

أن ت حدث ثورة عارمة في شتى المجاالت والمستويات، وأن تتغلغل في 

خبير االتصال مارشال  كل شؤون الحياة المختلفة، محققة بذلك نبوءة

، إذ تحول ١٩٦٨عام  "القرية العالمية"ماكلوهين الذي وضع مصطلح 

 .العالم بالفعل إلى مجتمع صغير جداً 

 

، تحول اإلعالم من سلطة ووسائل التواصلوبفضل اإلعالم الجديد 

 ً  بذلك كل القيم واألعرافرابعة إلى سلطة أولى بال منازع، محطما

ً مؤثراً وخطيراً في واألساليب اإلعالمية  التقليدية، بل وأصبح العبا

التحوالت والتطورات الهائلة التي غي رت و الثورات إحداث الكثير من

 .من وجه العالم

 

اإلعالم الجديد اآلن، هو من ي صيغ وي شكل وي وجه المرحلة الجديدة من 

 وجدواويمثل الشباب األغلبية الساحقة من م ستخدميها، إذ ، لحياةا واقع

من خالل  ضال تهم في هذا الفضاء الواسع من المعرفة والتنوير والترفيه

 ....".جاتسناب  ،يوتيوب ،فيس بوك، تويترمتعددة: "الكترونية وسائل 

 

من استخدم هذه التقنيات والشبكات بشكل رائع وثري  هناك ،ولألمانة

لت ذهومفيد، وقدم العديد من المبادرات واإلنجازات واإلبداعات التي أ

هناك من استخدمها بشكل خاطئ ومسيئ ايضاً. لذا بينما العالم بأسره، 

حان الوقت لتوعية الشبيبة بأهمية استخدام هذه الوسائل للخير العام فقد 

 وبناء الشخصية والمجتمع.
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 كينغ لوثر مارتن ثورة
 

ً كان زعيم ،م1929م عا يناير 15 مارتن لوثر كينغ فيولد   ا

ً أمريكي من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنهاء  ا

 .التمييز العنصري ضد الس ود

 

نغ من يبر مارتن لوثر كاعت  و، 1968عام  غتيل في الرابع من نيسانا  

أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق اإلنسان. أسس 

 الحصول على الحقوق المدنية هدفهاالمسيحية الجنوبية، ولوثر زعامة 

 ضيته. ، وراح ضحية قمن أصول أفريقيةلألمريكان  والمساواة

 

مثال لرفاقه وللكثيرين  ، وكان بنفسه خيررفض كينغ العنف بكل أنواعه

ظه ود من خالل صبره ولطفه وحكمته وتحف  ممن تورطوا في صراع الس  

 .قادة السود الحربيينأنه لم يحظى بتأييد حتى 

 

 :النضال من اجل الحرية

، ورك ز لجامعة عد ل من موقفه تجاه البيضامارتن عندما دخل 

دما قرأ لك عنلقد حدث ذ غضبه على الظلم بدل كراهية شخص بعينه

ف على فكرة العكتابات ثورو وغاندي صيان المدني كسالح ، حيث تعر 

 ، وهكذا بدأ يقول إن الحبالسلمية ك فكرة المقاومة، وكذلمن أجل التغير

ت حياة غاندي وطريقته كينغ في األعماقيمنح قوة الداخلية  . . لقد هز 

 

نت بداية ، وكاكنيسة المعمدانية في شارع ديكسترك ل ف كينغ بخدمة ال

، لكن جاءت ى منصب األستاذ في كل ية الالهوتطيبة له ليصل إل

كانت األوضاع تنذر برد فعل عنيف . م1955حوادث ديسمبر سنة 

ر أنهار الدماء لوال أن  مارتن لوثر كينغ اختار للمقاومة يمكن أن يفج  

عنف" أو دى بمقاومة تعتمد على مبدأ "الالطريقا آخر غير الدم. فنا

وكان يستشهد . غاندي الهندي زعيمومة السلمية" على طريقة القا"الم

ً بقو . أَْحِسن وا إِلَى أَِحبُّوا أَْعدَاَءك ْم. بَاِرك وا الَِعنِيك مْ " ل المسيح:دائما

ْبِغِضيك ْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذيَن ي ِسيئ وَن إِلَْيك ْم   . (44: 5)متى  "... م 

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
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ً ببدء حقبة جديدة في حياة األمريكان ذو األصول  وكانت حملته إيذانا

فكان النداء بمقاطعة شركة الحافالت امتدت عاما كامالً أثر  األفريقية.

% من 70يمثلون  األمريكان حيث كان األفارقة كثيراً على إيراداتها،

ركاب خطوطها، ومن ثم من دخلها السنوي. لم يكن هناك ما يدين 

ميالً في  30مارتن فألقي القبض عليه بتهمة قيادة سيارته بسرعة 

ميالً، وألقي به في زنزانة مع  25الساعة في منطقة أقصى سرعة فيها 

كان هذا أول اعتقال لمارتن  مجموعة من السكارى واللصوص والقتلة.

لوثر كينغ أثر فيه بشكل بالغ العمق، حيث شاهد وعانى بنفسه من 

أوضاع غير إنسانية، إلى أن أ فرج عنه بالضمان الشخصي. وبعدها 

، كان مارتن يخطب في أنصاره م1956يناير  30بعة أيام فقط وفي بأر

بنه، وحين وصل حين ألقيت قنبلة على منزله كاد يفقد بسببها زوجته وا

 ً ً  إلى منزله وجد جمعا عداد لالنتقام، فارقة مسلحين على استمن األ غاضبا

مري على حافة االنفجار من الغضب، ساعتها وقف غوأصبحت مونت

 ً ً كينغ يخاطب أنصاره: "دعوا الذعر جانبا يمليه عليكم  ، وال تفعلوا شيئا

 شعور الذعر، إننا ال ندعو إلى العنف". 

 

الحادث أ لقي القبض عليه ومعه مجموعة من القادة  هذا وبعد أيام من

البارزين بتهمة االشتراك في مؤامرة إلعاقة العمل دون سبب قانوني 

من السيدات من ذوى  4بسبب المقاطعة، واستمر االعتقال إلى أن قامت 

قية بتقديم طلب إلى المحكمة االتحادية إللغاء التفرقة في يأصول افر

غمري، وأصدرت المحكمة حكمها التاريخي الذي الحافالت في مونت

ينص على عدم قانونية هذه التفرقة العنصرية. وساعتها فقط طلب كينغ 

بتواضع " ويعودوا إلى استخدام الحافالت من أتباعه أن ينهوا المقاطعة

 .ودون خيالء"، وأفرج عنه لذلك

 

، وهنا على أيدي البيض بالديناميت بعد شهر من ذلك ، ن سف منزل كينغ

شك ل كينغ مؤتمر القيادة المسيحي الجنوبي لنشر األسلوب الذي اتبعه 

م، مثل 1960ينغ عام سجن ك. سود مونتغمري إلى كل أنحاء الجنوب

 ً ، التمييز العنصري ، بسبب حمالت االحتجاج السلمية ضدغاندي تماما

 . الظلم مة ضدوبدأ يطالب الحكومة الفيدرالية باتخاذ اإلجراءات الالز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85
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 :لدي حلم )خطاب مارتن لوثر المشهور(

بثورة لم يسبق لها مثيل في  1963ميركا في عام أفارقة أقام 

ألفا من البيض  60ألف شخص، منهم نحو  250قوتها اشترك فيها 

وب نصب لنيكولن التذكاري، فكانت أكبر مظاهرة في تاريخ متجهة ص

 I have " "حلم يَّ لد" :هبِ طَ الحقوق المدنية، وهنالك ألقى كينغ أروع خ  

a dream" بأن يوم من األيام أطفالي األربعة  التي قال فيها: "لدي حلم

سيعيشون في شعب ال يكون فيه الحكم على الناس بألوان جلودهم، ولكن 

 .بما تنطوي عليه أخالقهم

 

 منحه جائزة نوبل للسالم: 

الواليات  م صدر قانون الحقوق المدنية في1964ي عام ف

، وفي العام نفسه أطلقت مجلة "تايم" على كينغ لقب المتحدة األمريكية

نح هذا اللقب، ثم "رجل العام" فكان أول رجل  من أصل أفريقي يم 

على جائزة نوبل للسالم لدعوته إلى الالعنف،  1964حصل في عام 

وسه ل األمر أن ه قسيس، فكان بذلك أصغر رجل في التاريخ يفوز بهذه 

ل مَ السود وعَ عند عاما. ولم يتوقف عن مناقشة قضايا الفقر  35الجائزة 

 فارقة.لأل شكل عادلعلى الدعوة إلى إعادة توزيع الدخول ب

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


16 

 

 جيفارا الشاب ثورة
 

(، 1976اكتوبر  9 – 1982يونيو  14) إرنستو "تشي" جيفارا

، El Che)  التشي ، أوChe Guevara ) تشي جيفار باسموالمعروف 

 Ernesto Che Guevara: باإلسبانية، (Che)  تشي أو ببساطة

 ، هو(المولد نتينيأرجي ماركسي كوبي ثوري، وهو )غڤارا اسمه ينطقو

وقائد عسكري ورجل دولة  حرب العصابات طبيب وكاتب وزعيم كذلك

أصبحت صورته المنمقة . الثورة الكوبية عالمي وشخصية رئيسة في

 .للشباب الثوري منذ وفاته رمزاً 

 

 – جامعة بوينس آيرس سافر جيفارا عندما كان طالبا في كلية الطب في

إلى جميع أنحاء أمريكا ( 1953 تخرج منها عام)وقد  االرجنتين

على متن دراجة نارية وهو في  ألبيرتو غرانادو الالتينية مع صديقه

السنة األخيرة من الكلية، وكونت تلك الرحلة شخصيته وإحساسه 

ً ألنه  ،أمريكا الجنوبية بوحدة ً خصوصا بعد مشاهدة الفقر  تغير داخليا

 .قِبِل منزارع الالتيني البسيط على الم  الظلم الكبير الواقع و

 

كان هذا االعتقاد  الثورة العالمية. أن العالج الوحيد هو رأى جيفارا

في ظل  غواتيماال الدافع وراء تورطه في اإلصالحات االجتماعية في

وكالة المخابرات  ، الذي ساعدتجاكوبو أربينز غوزمان حكم الرئيس

في نهاية المطاف على اإلطاحة به مما سهل نشر  المركزية األمريكية

مدينة  ايديولوجية غيفارا الراديكالية. بينما كان غيفارا يعيش في

المنفي مع أصدقائه الذين كانوا يجهزون للثورة  روكاست التقى مكسيكو

خرج هذا ما إن . كوبا من سجنه في فيدل كاسترو وينتظرون خروج

 يفارا االنضمام للثورة الكوبية.جاألخير من سجنه حتى قرر 

  

 ه اليهمفضمَّ  رأى فيدل كاسترو أنهم في أمس الحاجة إليه كطبيب،

ة اإلطاحة ني  بِ  غرانما ، التي غزت كوبا على متنيوليو 26حركة  في

التي  االمريكية الواليات المتحدةقِبل من المدعوم  الدكتاتوري بالنظام

سرعان ما برز . وفولغينسيو باتيستا الديكتاتور الكوبىأيضاً تدعم كانت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2_%D8%BA%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2_%D8%BA%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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وتمت ترقيته إلى الرجل الثاني في القيادة حيث  المسلحين يفارا بينج

ً  لعب دوراً  سلحة في نجاح حملة على مدار عامين من الحرب الم محوريا

 .التي أطاحت بنظام باتيستا

 

في أعقاب الثورة الكوبية قام غيفارا بأداء عدد من األدوار الرئيسية 

وفرق  للحكومة الجديدة، وشمل هذا إعادة النظر في الطعون

على المدانين بجرائم الحرب خالل المحاكم الثورية، وأسس  اإلعدام

قوانين اإلصالح الزراعي عندما كان وزيرا للصناعة وعمل أيضا 

للقوات المسلحة الكوبية،  تنفيذيكرئيس ومدير للبنك الوطني ورئيس 

 الكوبية. العالم كدبلوماسي باسم االشتراكية ب تجول كما

 

من أجل التحريض على الثورات  1965يفارا كوبا في عام جغادر 

ومن ثم تلتها محاولة أخرى  الكونغو كينشاسا األولى الفاشلة في

وكالة االستخبارات  ، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبلبوليفيا في

 .بمساعدة القوات البوليفية وتم إعدامه المركزية

 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 الشاب زوكربيرغ وثورة التواصل االجتماعي
 

 حاسوب مبرمج هو (Mark Zuckerberg) زوكربيرغ مارك

 لموقع زمالئه من ثالثة مع سيسهبتأ اشتهر أميركي، أعمال ورجل

 على العالمية االجتماعي التواصل مواقع أكبر يعد الذي "فيسبوك"

  العالم. أثرياء أصغر أحد جعلته ثروة بذلك وحصد اإلنترنت،

 

 وايت في 1984 أيار 14 في زوكربيرغ مارك ولد :ودراسته والدته

، ألسرة متعلمة أبوه طبيب أسنان وأمه األميركية نيويورك بوالية بلينس

ر بالحاسوب مولعا صغره منذ زوكربيرغ كانقد و طبيبة نفسية.  فطو 

ضعه في سن ، منها برنامج واإللكترونية واأللعاب البرامج من العديد

واستخدمه أبوه في العيادة فأتاح له التواصل مع الممرضة عن بعد  12

بخصوص المرضى في قاعة االنتظار، كما استعملته العائلة في المنزل 

 للتواصل بين أفرادها.

حرص والده بعد مالحظته لموهبته في مجال الحاسوب على جلب أستاذ 

المعلم الحقا بأنه  خصوصي له لتطوير تلك الملكة لديه، حيث صرح

"كان من الصعب البقاء مع هذا الطفل العبقري وتعليمه، لكونه منذ 

 ً ً  طفولته كان سباقا  لألشياء التي أردت تلقينه إياها". دائما

 

 "فيليبس أكاديمية في والثانوية اإلعدادية دراسته زوكربيرغ تابع

خاص ، وقام خاللها بتطوير برنامج موسيقى 2002 عام غايةل إكستر"

 تقدمت عدة شركات عالمية لشرائه، طالبة عمله معها لكنه رفض ذلك.

والتحق بعد ذلك بجامعة هارفرد حيث قام بتطوير برنامج يساعد 

الطالب على اختيار صفوفهم بناء على اختيار طالب النخب السابقين 

في الجامعة، وقام بعد ذلك بتطوير موقع يتيح مقارنة صور للطلبة 

م، بناء على جاذبية صاحب الصورة، لكن إدارة والتصويت عليه

 الجامعة أغلقته لعدم مالئمته لقوانينها.

 

: اإلنجليزية، والفرنسية، والعبرية، خمس لغاتمارك زوكربيرغ يتقن 

 والالتينية، واليونانية القديمة ويسعى لتعلم اللغة الصينية.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8dcd1485-596e-4e9a-aa92-ce30c5c02cea
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 موقع طويرت بفكرة العلمية تجاربه زوكربيرغ جتوَّ  :العملية تهجربت

يقوم باستخدام المعلومات المتوفرة عن طالب جامعة  اجتماعية شبكة

هارفارد لتطوير شبكة تعارف بين النخبة فيها، وبدأ المشروع باالتصال 

 ببعض زمالئه في الجامعة وأطلعهم على الفكرة.

 

الحقا باالنسحاب من المشروع للعمل على إنشاء مارك زوكربيرغ قام 

دستين  :ل االجتماعي مع ثالثة من زمالئه وهمللتواصخاص موقع 

موسكوفيتش، وكريس هيوز، وإدواردو سفري. وقد طور الثالثة الموقع 

بحيث يسمح للمستخدمين بتصميم صفحاتهم الشخصية وتحميل صورهم 

والتواصل مع مستخدمين آخرين من داخل سكن طالب هارفرد 

 الجامعي، وسموا هذا الموقع بـ"فيسبوك".

 

 رفقةب التخرج قبل الجامعة زوكربيرغ غادر 2004 عام يرانحز وفي

روا بيتا صغيرا بمدينة بالتو ألتو في كاليفورنيا زمالئه مثل مما ، وأج 

 بداية نجاح المشروع، حيث تجاوز حينها المشتركون فيه مليون شخص.

مساعدة من إحدى الشركات فارتفع عدد المستخدمين  2005وتلقى عام 

مشاكل قانونية  2006شخص، ورغم ذلك واجه عام ماليين  5.5إلى 

مع زمالء سابقين في جامعة هارفارد اتهموه بسرقة فكرتهم وتطبيقها 

 مليون دوالر لهم. 65في مشروع "فيسبوك"، فاضطر لدفع مبلغ 

 

من  كثربر أكبر مقر عمل مفتوح، وتضم أوتطورت الشركة التي تعت

 زوكربيرغ ثروة وصلت حتى، ثة آالف مهندس في عمارات متعددةثال

 ومستخدمي متتبعي عدد أصبح حين في دوالر، مليار 38 من ألكثر

براءة  50، في وقت حصل فيه هو على شخص مليار يناهز المشروع

 اختراع خاصة بـ"فيسبوك".

 

وسائل اإلعالم وشبكات معظم ورغم شهرته العالمية وظهور اسمه في 

أنه خجول ويبتعد عن التواصل االجتماعي، فإن زوكربيرغ يوصف ب

 .الصين األضواء بشكل كبير، وهو نباتي الغذاء، ومهتم بتقاليد

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
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 مجلة "تايم"ي؛ منحته التقني العالم هتقديرا لمشروعو 2010في عام 

لقب "شخصية العام"، كما أنتج عنه فيلم بعنوان "شبكة التواصل 

االجتماعي" تطرق لمساره بطريقة منتقدة إلنجاز مشروع فيسبوك، وقد 

اعتمد الفيلم في ذلك على كتاب "ملياردير بالصدفة" الذي أصدره بشأنه 

 .2009الكاتب األميركي بن مزريتش عام 

 

تتعلق باستخدام  اتهامات، واجه زوكربيرغ 2018آذار في : اتهاماته

غير قانوني لبيانات شخصية لماليين المستخدمين من قبل شركة 

بأن  "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، واعترف المدير التنفيذي لفيسبوك 

 ارتكب أخطاء فتحت المجال لذلك. موقعه

 

ب واستدعى مجلس الشيوخ األميركي زوكربيرغ للشهادة بشأن تسري

بالمجلس  بيانات مستخدمي الموقع، ووجه زعماء لجنة الطاقة والتجارة

رسالة دعوة إلى زوكربيرغ تحدثوا فيها بالتفصيل  2018آذار  23في 

عن مخاوف جديدة بشأن استخدام شركة التواصل االجتماعي للبيانات، 

 .وطلبوا منه رسميا اإلدالء بشهادته
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 عبالمجتم ثرهمأو الشباب ابداعات
 

تعمل  طاقةو مواهب من لهم لما الشبابية هي المبدعة الفئات اكثر

على بناء وتنمية الم جتمع؛ فهي عموده الفقري  الذي ال ي مكن االستغناء 

حد د، بل يتقاطع مع جميع  عنه، كما ان دورهم ال يقتصر على َمجال  م 

. الت نميةالمجاالت االجتماعي ة والسياسي ة واالقتصادي ة، وم ختلف قطاعات 

ةِ تغيير م جتمعي ة: وفيما يلي أهم ما يميز الشباب   كقو 

 

ً في المجتمع، وعملي ة الت غيير والتقدُّم  -1 الش باب هم األكثر طموحا

ة القادرة  ال تقف عند حدود  بالن سبة لهم، فهم أساس الت غيير والقو 

على إحداثه، لذلك يجب أن يكون استقطاب  طاقاتهم وتوظيفها 

ؤس سات والَمجموعات االجتماعي ة.يات من أولو  جميع الم 

 

الش باب هم الفئة األكثر تَقبُّالً للت غيير، وهم األكثر استعداداً لتقبُّل  -2

التكيُّف  ىاألقدر علالجديد والت عامل معه، واإلبداع فيه، وهم 

ا يجعل دورهم أساسيٌّ  جتمعاتهم.بت غيير  بأحداثبسهولة، مم   م 

 

ى الش باب والط اقة الجب ارة التي يملكونها الحماس الفكري  لد -3

ت ساعدهم بشكل  كبير  نحو التقد م والحيوي ة في الت فاعل مع 

تغي رة. عطيات السياسي ة واالجتماعي ة الم  ختلف الم   م 

 

ةٌ اجتماعي ة هائلة، ففي بعض الب لدان هم أكثر الفئات  -4 الش باب قو 

الي ي مكنهم تغيير الكثير عدداً، وهم بالط بع األكثر نشاطاً، وبالت  

جتمعي ة في جميع  من خالل االشتراك بأعمال الت نمية الم 

ساهمة في إصالحها، والت أسيس ل  .ألجيال القادمةالمجاالت، والم 

 

نافسة الش ريفة في اإلبداع  -5 بادرة لدى الش باب، والم  روح الم 

بادرات  عهم على إطالق أفكارهم وخلق م  واالبتكار ت شج 

ؤس سا  .عي ات في م ختلف المجاالتت وجموم 
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 :بالمجتمع ثرهمأ تركوا شباب

 الفئة باعتبارهم المجتمعات في ثرأو دور لهم كان دائما الشباب

 التي االحداث من الكثير وهناك الناس، في غيرها من اكثر تؤثر التي

 عدب   بسبب بها، نسمع نكن لم ولكن الشباب بواسطة العالم في حصلت

  .الحديثة التكنلوجيا استخدام عدمو التصاالتا ضعفو المسافات

 

ودورهم الكبير رسالتهم،  بإظهارالعديد من الشباب  بدأ اليوم ان الإ

خالل استخدام من التي يقومون بها في كل انحاء العالم ومساعيهم 

فالكثير من االنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي والتكنلوجيا ....! 

 .وخدمته وتساهم في تقد مه هذه الرسائل تهم المجتمع،

 

المجتمعات المتحضرة يعتمدون على الشباب في بناء البلد، ففيهم طاقات 

هائلة يجب استثمارها، سواء في الفن والعلوم او الرياضة او السياسة، 

اليد العاملة في والفئة المعتمد عليها في خدمة العلم )الجيش( فالشباب هم 

بهم نكتب و ،ثقفة من طالب الجامعاتالمعامل والمصانع، والطبقة الم

 . بلداننا تاريخ

 

 يمكن ال وتاريخ، وبصمة اثر ترك من هناك العالم بقاع من بقعة كل ففي

 سام. هدف ألجل حياته وقدم االنسانية خدم من خاص وبشكل محوه،

 حياته قدم منهم الكثير فهناك المجال هذا في كبير دور للشباب وأكيد

 من وهناك بها، يؤمن كان التي والقيم االنسانية يالمباد ألجل واستشهد

 الحرية نحو بلده قاد من وهناك المجتمع لتطوير وانتج وابدع اخترع

 مهمتهم ألن والتربية التعليم مجال في عمل من ننسى ال كما واالستقالل،

 من هناك أن كما وواع. مثقف جيل تهيئة في خريناآل من اقل ليست

 زرعو هللا كلمة ونشر والمحبة للخدمة نفسه سوكرَّ  القداسة حياة عاش

 اثر تركوا والذين الشبابية النماذج بعض نأخذ هؤالء بين ومن السالم

 بعدهم: جاءت التي لألجيال كبير
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  الشباب(: بقديس )الملقب االيطالي بوسكو دون
 .والمدارس بالشباب تهتم لتياو العالمب السالزيان بنةره مؤسس يعتبر    

أغسطس  16وفان ي بوسكو، المعروف باسم "دون بوسكو" في ولد ج

في عائلة فقيرة. بعد وفاة والده الشاب، عاش جوفاني بوسكو مع  1815

سنوات،  9أمه مارغريتا سنوات صعبة جد اً. وكان له حلم شهير بعمر 

الحلم هو أنه كان مع أطفال آخرين يلعبون، يصرخون ويجدفون على 

ب تجديفهم على هللا، وعندها ظهر له شخص جليل هللا. فبدأ يلكمهم بسب

 وقال له: "ال بالضرب، بل بالرفق ستربح أصدقاءك هؤالء لي".

أجاب جوفاني أنه ولد فقير وجاهل، وكيف له أن يفعل أمراً مستحيالً 

ً عمن هو الشخص الذي يكلمه فأجابه: أنه يسوع  كهذا. وسأل أيضا

ياة جوفان ي. بدأ مسيرته نحو وظهرت بجنبه أمه مريم. عندها تبد لت ح

وري ة، إذ أنه عمل الحياة الكهنوتي ة. ولكن هذه المسيرة لم تكن سهلة وف

 .حتى تمكن من تحصيل علمهالناس خدمة في المطاعم و

 

ً ارتسم كاهن في مدينة تورينو اإليطالي ة. عمل بين  1841يونيو  5في  ا

ف، كان فخوراً جد اً بكهنوته، مليء باالشباب ومعهم.  لروحاني ة والتصو 

ية والواقعي ة فتمكن من مرافقة ودعم الشباب،  أغنت حياته األحالم والرؤ 

الذين اقتدوا به وبمثاله. إنه رجل مصنوع من قطعة سماء ومحب ة، إذ أنه 

لذلك كان دون  .عمل بجهد طوال حياته لتطبيق إرادة هللا على األرض

 قبل. بوسكو ي عتبر أب الشباب في الماضي والمست

العقل، "وع رف بكلماته الثالث  .1888يناير  31توفي دون بوسكو في 

 . والتي بنى عليها تعليمه "الدين والعاطفة

به البابا بيوس الحادي عشر  .1934عام ، وأعلن قداسته 1929 عام طو 
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 :سيزيأفرنسيس وكالرا من 

د في ول ،فرانجسكو بيرناردوني( -)فرانجسكو دي أسيزي يسمى         

من عائلة تعمل في التجارة  1181 سبتمبر  26 االيطالية أسيزي مدينة

تاجر اقمشة كبير في المدينة  ويعتقد بأن أمـه فرنسية االصل ووالده كان

حياة البذخ في مراهقته وبداية  فرنسيس عاش .يسمى بيترو بيرنادوني

عندما ترك عائلته وأصدقائه وبيته وبدأ بالدعوة ، 1206 عام شبابه إلى

 عام ، وفيتعمل لغة بسيطة ومؤثرة في الناسواس الفقراء إلى مساعدة

ن مجموعة من  1209  وهبهم سكان مدينة أسيزيمن أتباعه،  12كو 

 قطعة أرض وبنوا عليها مساكنهم واتخذو لنفسهم مالبس بسيطة. 

 

الحقيقية  خدمةوال هللا حبوالبساطة،  الى عيشدعا فرنسيس الناس 

المجتمع، ب ةشرت في البداية بين الطبقات الفقيرانتعماله أ. المسيحية في

في وعظه، ومن ثم انتشرت هذه  ةللغة العاميا استخدامهوذلك بفضل 

بنيت الكنيسة االصلية  .بين جميع طبقات المجتمع األعمال بسرعه فائقة

وبعد أن أطلقت الكنيسة  1206الصغيرة على يد فرنسيس واصدقائه في 

ى فرنسيس قاموا ببناء كنيسة أكبر في نفس الكاثوليكية لقب القديس عل

سيزي، في مكان كان يستعمل إلعدام أفي غرب مدينة  1228المكان 

ود فن  1230 المجرمين، واليوم يلقب بعامود الجنة. انتهى بنائها في

 .جسد فرانسيسكو فيها

 

بما س س  أو واالراضي المقدسة  ،أفريقياو إسبانيا إلى سافر فرانسيسكو

انضمت اليه  1212 وفي 1209 عام في نسيسسمى )احكام القديس فري

 1194من مواليد مدينة اسيزي كالرا دئوفريدوشي الشابة الجميلة 

عندئذ وتأسس  ف الذي كان يدعو اليه فرانسيسكوخريات بنفس الهدوا  

بالقد يس  سمعت كالرا. فقد (سم كالراالنظام كالريساس )اي جمع 

فذهبت  .على خطاه سارتالذي ذاعت شهرته، وسرعان ما  فرنسيس

ً هلل، وبعيش اإلنجيل  ها وبرغبتها بتكريس ذاتها كلي ا إليه، وفاتحته بسر 

نسيس، مضت تاركةً وراءها بيتها وعندما وافق فر .بالفقر والصالة

 وعائلتها، مت جههً نحو دير سي دة المالئكة.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1181
https://ar.wikipedia.org/wiki/1206
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1230
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1209
https://ar.wikipedia.org/wiki/1212
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 من خالل مثالهم المتواضع للناس أجمع م فرنسيس وكالرا المحبةعلَّ 

ويناديهم بهم على الرفق  يحثُّ ووكان يحترم الحيوانات والنباتات 

. دياناتجميع الكان يحترم  كما وعدم التبذير، ، ويدعو الى الفقرباإلخوة

 .الن دعوته كانت للسالم والمحبة

 

من القديس فرنسيس وكالرا مثاالً للشباب في تكريس  كالً أعطى لقد 

خرين وخصوصاً الطبقة الفقيرة من المجتمع. وبعد حياتهم هلل وخدمة اآل

الرهبانيات في شهر أصبحت الرهبنة الفرنسسكانية من أسنين طويلة 

ان وراهبات فرنسيسكان في القارات رهبويوجد اليوم  ،عالم بفضلهمال

 الخمسة من العالم يقومون بالخدمة والتعليم والوعظ. 
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 :)تريزا الطفل يسوع( الشابة القديسة الفرنسية

، 1873ولدت القديسة تريزا الطفل يسوع، في بلدة إلنسون سنة 

من أسرة مسيحية هي التاسعة بين أبنائها، وحين بلغت الخامسة عشرة 

، انتسبت إلى دير سيدة الكرمل في ليزيو، حيث كانت قد من عمرها

، شغوفة 1897أيلول سنة  30سبقتها إليه ثالثة من أخواتها. توفيت في 

 . بداء السل الرئويإثر إصابتها ب يسوع، بح

 

أن سبيل القداسة يستوجب "قهر الذات"، تعتبر في مستهل حياتها كانت 

أيقنت بأن القداسة ترتكز على  حين بلغت الثانية والعشرين من عمرها،و

واقع حياتنا إتقان ممارسة األعمال اليومية الوضيعة التي يوجبها علينا 

"طريق البساطة الروحية"، فارتقت في غضون سنوات  الراهنة. عاشت

 م مدهشة من اإليمان والرجاء. قليلة إلى قم

 

وعلمت، من  (1886) بلغت تريزا الرابعة عشرة من عمرهاعندما 

حف، الحكم باإلعدام على المجرم برانزيني، الذي كان يرفض الص

ً أن يلتقي الكاهن، قبل تنفيذ الحكم عليه، ً باتا تريزا، بكل ِ  دأبت رفضا

ضراعة على الصالة ليَل نهار، لتلتمس خالص نفس هذا المجرم. وفي 

بأن هذا المجرم،  La Croix " أول أيلول َعِلمْت من صحيفة "الكروا

ذ حكم اإلعدام به ، أخذ الصليب من يد الكاهن وقبَّله، وتبيَّنَْت قبل أن ي نفَّ 

بذلك إشارةً من هللا الذي ال ي خي ِب ملتمس من يعتمد عليه تعالى، كما 

ترسَّخْت في نفسها الدعوة إلى تكريس الذات للتفرغ والصالة، التي 

 .1886أحست بها ليلة عيد الميالد سنة 

 

وس الحادي عشر أهمية طريق تريزا الطفل يسوع لقد فهَّم جيداً البابا بي

قديسة، ثم جعلها شفيعة  1925المبسطة إلى القداسة، فأعلنها منذ عام 

وضعها  1997للمرسلين في العالم. وفي اليوبيل المئوي لوفاتها سنة 

قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في مصف معلمي المسكونة بإعالنها 

القديسين،  ى مرتبة أعظمجامعة" رافعاً إياها إلالكنيسة ال ملفانة / "معلمة

 .هي التي كانت تعتز بصغرها وِضعة شأنها
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 وعالجه اسبابه ،الشباب حب
 

الظهور بمظهر جميل ولكن  ونيريداكثر الشباب والشابات 

يبدو كابوساً خصوصاً للفتيات من حفر وندب ظهور حب الشباب وآثاره 

  .عالجهكيفية ب ظهوره وأسباه ونواعأعلى  فيما يلي سنتعرفو

 

 ؟ ما هو حب الشباب

اضطراب الهرمونات، يظهر نتيجة  ،هو أحد أمراض البشرة الدهنية

انتاج الغدد الدهنية للزيوت، فتتجمع مكونة حب الشباب، وزيادة 

انواع حب الشباب خالل المراحل التي يتكون بها، وتتدرج في  وتختلف

 كل من أحمر إلى أسود. اللون والش

 

 ؟أسباب ظهور حب الشباب

 :منها البشرة بسبب عدة عواملبالشباب يظهر حب  

 ة عند كال الجنسين االضطرابات الهرمونيومرحلة البلوغ بدء  .1

 التهاب الغدد الدهنية.  .2

 تعرض البشرة للبكتيريا.  .3

 تماثل الجينات. مثل عوامل وراثية،  .4

 ية. أعراض جانبية لتناول بعض األدو .5

ق عدم تجفيف البشرة .6  . أثناء التعر 

 لبشرة.ل جيدة أو غير مناسبة استخدام مستحضرات تجميل غير .7

 

 انواع حب الشباب: 

نتيجة حدوث التهابات في الجلد تصاب البشرة  :حب الشباب األحمر -1

 بحب الشباب والذي يظهر باللون األحمر. 

 

من  يعدلبيضاء، وفيه تكون البثور ا :حب الشباب األبيض -2

أصحاب البشرة الدهنية بين  ةوالمنتشر ةالمشهورنواع الا أحد

البشرة المختلطة، بسبب تجمع األتربة والخاليا الدهنية في و

 خصوصاً في منطقة األنف.  الوجه،
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أو البثور والرؤوس السوداء، يتكون بسبب  :حب الشباب األسود -3

لنوع تجمع األتربة، وتعرض البشرة ألشعة الشمس الضارة، وهذا ا

 غير ملتهب. 

 

وصلت إلى قد في هذه المرحلة تكون البشرة  :حب الشباب الكيسي -4

شديدة أو متوسطة الشدة، لهذا يظهر حب الدرجة من االلتهابات 

 الشباب متكيس. 

 

هو نوع متوسط الشدة من حب الشباب  :حب الشباب العقدي -5

كور من زيوت زائدة  الملتهب، ويتكون حب الشباب العقدي أو الم 

توجد داخل مسام البشرة، مع زيادة البكتيريا التي على سطح الجلد 

بين  انواع حب الشباب انتشاراً  الوجه، وهو من أكثر وترسبها في

نوع يظهر به حب الشباب على هذا الأصحاب البشرة الدهنية، و

 ، ولونها أحمر. زةبارلحبة فيه ، حجم ا"دمل"هيئة 

 

ي وين حب الشباب فهو أول مراحل تك :حب الشباب الخفيف -6

، ويظهر إما عند بداية البلوغ عند أصحاب البشرة الدهنية البشرة

أو في بداية النضج عند  .اضطراب الهرمونات في هذه الفترة بسبب

  .عام 19البعض في عمر 

 

من حب الشباب  ثانيةالدرجة ال يمثل :حب الشباب المتوسط -7

 المسام. ب ريامع الدهون والبكتوااللتهابات التي تحدث بسبب تج

 

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من ظهور  :حب الشباب الشديد -8

تحصل التهابات شديدة الدرجة في الوجه، وهذه هي المرحلة الثالثة 

 دون عالج. بمرحلتين الخفيفة والمتوسطة نتيجة إهمال ال

 

ة الموجودة حيث الغدد الدهني يكون منفشباب ماكن انتشار حب الما اأ

 كله أو منطقة األنف فقط، ويكون اماالوجه، والبشرة، وهي: الجسم كله ب

 الظهر. و الكتفينعلى الحب ينتشر واحياناً . البيضاء سالرؤو بظهور
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  :عالج حب الشبابطرق 

 حب الشباب، وهي:قد يصف الطبيب عدة عالجات وكريمات ترطيب ل 

جات ويتم استخدامه في العديد من العالالمرطبة،  Tretinoin تريتينوين

 وهو عبارة عن  األخرى المرتبطة بالبشرة مثل إزالة الرؤوس السوداء.

Gel  يقضي على حب الشباب ويزيل  كريم أو كبسوالت، والذيأو

 2، والمدة المستغرقة في العالج من  Aالبقع، ألنه يحتوي على فيتامين

أسابيع، وهذا العالج قد يظهر زيادة في حجم حب الشباب لهذا  6إلى 

  .تماماً التعرض إلى أشعة الشمس خالل فترة العالجيحظر 

، ويستخدم مرة واحدة قبل النوم لمدة Gelقد يصف الطبيب لك أدابالين و

من العالجات وأسابيع، قد يسبب تهيج الجلد واحمراره وجفاف الجلد.  4

ً  التي يصفها الطبيب م في القضاء بنزويل بيروكسايد والذي يستخد أيضا

ريا المكونة لحب الشباب وهو من أكثر األنواع لبكتعلى الفطريات وا

 المنتشرة والذي يسبب تقشر الوجه. 

 

ً من الممكن  اص لمعالجة أن يصف الطبيب دواء عبارة عن أقرايضا

، ومن مميزاتها أنها يسهل امتصاصها وتحمي جميع انواع حب الشباب

م من األفضل استشارة الطبيب حول استخدا .البشرة من أشعة الشمس

أنواع كريمات الترطيب المختلفة مع العالج بالمضادات الحيوية، ألن 

البشرة تعاني من زيادة إفراز دهون، لهذا ليس كل الكريمات تناسب 

 بشرتك، وتزيد من ظهور حب الشباب.  قد تؤذيف، بشرتك

شراء صابون  هو طرق العناية بالبشرة عند عالج حب الشبابومن 

من حجم الحبوب، وينظف مسام البشرة لل والذي يقحب الشباب الطبي 

 . لتحديد نوعهن األفضل استشارة الطبيب مو ،ريامن األتربة والبكت
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 إيميالت ورسائل للشباب .. انسخ ووزع !
 

كانوا بعض االصدقاء يعطون لي ورقة  اً تذكر عندما كنت صغيرأ      

يدك ووزعها  طها عشر مرات بخاكتب قولونيبالمدرسة او الكنيسة و

 االهل واالصدقاء.كثر من أو أشخاص أ 10على 

 

مثل هذه  فأصبحتهذا الشيء بمرور الزمن والتطورات التقنية  تغير

التلفون )الموبايل( او بريدنا االلكتروني تحمل  عبرتصلنا رسائل ال

ً دعوة مسيحية كصالة للعذراء أو للرب يسوع المسيح أوأيقونة  ظاهريا

والشيء المشترك في هذه الرسائل طلب ارسالها لعدة ! أو ... ينيةد

عادة و! عدم إهمالها أو تجاهلها ... واشخاص أو تالوة صلوات معينة 

او تحمل في مضمونها وعداً بالحصول على الخيرات من جراء ارسالها 

ممن المعروفة سماء لبعض االتهديداً بعقوبات لمن يهملها مع ذكر 

 تجاهلها! لمن الفشلو الرسالة أو من نال الموتساعدتهم هذه 

 

جاء  ما يصدقوافي أغلب األحيان ال  ما يلفت النظر ان بعض الشبابو

على  يؤكدون بذلك هموكأن ألصدقائهم وهارسليورغم ذلك  الرسالة في

عمل نحول هذا الأننا ب ،في نشر أكاذيبها وادعاءاتها المساهمةصحتها و

 تعويذة أو نوع من الشعوذة والتي الالى  ةنالصورة وااليقو أو ةالصال

 ً لسنا ممن يصدقون الخرافات أو ألننا نرغب باالشتراك بها خصوصا

 !ممن يؤمنون بالسحر

 

مفعول السحر بمجرد ارسالها نحصل  ةهل لهذه الصالوالسؤال هو: 

 ؟ ةعلى البركة وبمجرد اهمالها ننال اللعن

 

ب بالشرور  لهناا هذه الظاهرة ليست مسيحية بل هي شعوذة، غير مجِر 

وال هو إله انتقام بل إله محبة، وبدل نشر رسائل من هذا النوع ليتنا 

ننشر كلمته لمن يهملها وال يعمل ويفكر بها. عندما نساعد في نشرها 

نعطي فرصة للشيطان لينال من قوة إيماننا، فثقتنا بالرب يسوع ال 

 .تحتاج تعويذة او شعوذة
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إليميالت هي بمثابة إهانة كبرى هلل، ألنه ال ينتظر منا هذه اايها الشباب، 

ً ه، أو لكي يحقق لنا معجزة أو طلبأن نرسل إيميالً لنثبت محبتنا ل أو  ا

 ً ً  حاجة نريدها ... قوموا بالتواصل معه روحيا . .وليس إلكترونياً. وجسديا

كل موجود دائما معنا وبيننا، أنظروا فقط إلى داخلكم .. أنتم يا هيا  يسوع

  الروح القدس.

 

 ماكن العمل للحد  أتوعية الشباب في الكنائس والجامعات و دورنا اليوم

يسوع يحب نا كما نحن وهو ينتظرنا  الن ،من نشر مثل هكذا ايميالت

 .دائًما في بيته )الكنيسة(، بإمكانكم زيارته في أي وقت ترغبون
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 الشبابية واالتحادات االندية
 

ً  اً كبير اً ءجزتحادات الشبابية االندية واال شكلت  وزارة من ومهما

واالندية منظمات التشمل و. والرياضة في مختلف دول العالم الشباب

باإلضافة إلى أندية صغيرة  الشبابية اتوالحرك واالتحادات والجمعيات

 متعددة تابعة للمدارس والمراكز الرياضية. 

 

يم االجتماعي بالتعل هناك منظمات طوعية أخرى تتعلق أنشطتها مباشرة

مل هذه مهًما داخل الخدمات الشبابية. وتش اً للشباب وتؤد ي دور

لفة للرياضة لتدريبات البدنية باإلضافة لتنظيم دورات مختالمنظمات ا

 ، كما تقوم بتدريب المشرفين على أعمال الكبار والشباب. واأللعاب

 

التي بدأت تشق  واحداً من االتجاهات الرئيسية يعتبر العمل مع الشباب

طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية 

عملية، وتأهيلها الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية وال

، شباب في مختلف الميادينمع المستجدات، وتدريب القادة الللتجاوب 

قائمة بين لكن ما يجب اإلشارة له هو أن هوة واسعة كانت وال زالت 

الشباب في البلدان المتقدمة والشباب في البلدان الفقيرة والنامية؛ ألسباب 

تتعلق بالقدرات المالية وعدم توفر الخطط والبرامج الكافية للتأهيل 

والتنشئة والتربية، إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بالموروث العقائدي 

تركيبة المجتمع والعائلة واالجتماعي وطبيعة القيم والعادات والتقاليد، و

ومستوى االنفتاح االجتماعي، وطبيعة النظم السياسية القائمة، حيث 

من دور الشباب في البلدان الفقيرة وتفاقم  تظافرت كل تلك العوامل لتحد  

انخفاض المستوى األزمات المستشرية في أوساط الشباب: كالبطالة، 

ى المعيشي، ونقص سوء العناية الصحية، وتدني المستوالدراسي، و

 المؤسسات الراعية، ومراكز الترويح والترفيه. 

 

هذا ال يعني البتة أن الشباب في الدول المتقدمة والغنية ال يعانون طبعاً 

من مشاكل وأزمات رغم الوفرة في اإلحصائيات والخدمات، ولكنها من 

 .نوع مختلف عما يعانيه الشباب في الدول الفقيرة
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خيرين، وبسبب التطورات العلمية والتقنية الهائلة، وخالل العقدين األ

ول العالم في مرحلة وثورة االتصاالت واإلنترنت والفضائيات، ودخ

؛ تفاقمت أزمات الشباب أكثر فأكثر في البلدان الفقيرة،؛ حيث بات جديدة

الشباب يعاني من أزمة مزدوجة متولدة عن األزمات المتوارثة، 

أخرى ناتجة عن التأثيرات القادمة عبر والمركبة القائمة أصالً و

اإلنترنت والفضائيات، والتي تعكس ثقافة ومفاهيم مجتمعات أخرى 

غريبة، وتتحدث عن رفاهية خيالية نسبة لشباب البلدان الفقيرة؛ ما يهدد 

 .لتطور والمد السريعزمات جديدة جراء هذا االشباب في هذه البلدان بأ

 

نظر حول السبل الوجهات تبادل وت وحوارالذا نحتاج الى ورش عمل 

المفضلة للتربية، والتكيف السليم للشباب بما يضمن انخراطه في 

حول من خالل المنظمات الشبابية االندية واالتحادات والبحث  المجتمع

فه أنجع وأفضل السبل لتنشئة الشباب وتربيته تربية متوازنة تضمن تكي  

 عزال.من التقوقع واالن اإليجابي مع ما يحصل من تطورات، وتحميه

 

في هذا المجال؛ فمدرسة التربية واالندية الشبابية  تتعدد المدارس

الصحية والنفسية تركز على أهمية الرعاية النفسية والصحية للشباب، 

التي من خاللها يمكن حفظ توازن الشخصية، وعدم إصابتها بتشوهات 

باعتبارها مرحلة خالل المرحلة االنتقالية من الطفولة إلى الشباب؛ 

الرياضية ترى في التنشئة الرياضية للشباب أساساً  االنديةحرجة. و

 .سليماً للشخصية الشبابية المتفاعلة إيجابياً مع محيطها

 

االتحادات المختلفة للشباب عقلية الشاب والشابة من فيما تغذي االندية و

 لعمليةباألشياء اثل الصحيحة، وصقل الشخصية لم  زرع القيم وا خالل

مدخالً منهجياً لبناء  تمثلالتي واكتساب الخبرة وبناء الشخصية القيادية، 

ل األعباء ومواجهة الصعاب، شخصية متوازنة وفاعلة، قادرة على تحمُّ 

 .بما يحقق اآلمال العريضة والكبيرة على الشباب
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 لقاءات ايام الشبيبة العالميةنبذة عن 
 

الشباب يتجم عون من جميع أنحاء العالم من ماليين الك الهن

 الكثيرو يام الشبيبة العالمية مع قداسة البابا.أفي  واالحتفالللمشاركة 

، تكوين صداقات روحية التي تشتد  الحاجة خبرات جديدةيشهدون  منهم

الفرح، ترانيم  ونهناك يك ور بمحبة هللا بطريقة جديدة.إليها، والشع

 .وصلوات الشكر التسبيح،

اليوم العالمي للشباب هو بالتحديد الشيء الذي يحتاج اليه شبابنا في ف

ً ميؤوس منه ومليء بالعنف البابا فقد قال  واالرهاب. عالم يبدو أحيانا

 الشباب من الكثير التقيت  ": يوم الشبيبة العالمي عن فرنسيسالحالي 

 بين االشتباكات من .المنقسم العالم هذا من تعبوا أنهم يقولون الذين

 الديانة تستغل   بها الكثيرة، والحروب المختلفة. الفصائل مناصرين

ر  نحو رحماء نكون بأن النعمة هللا من نطلب أن يجب للعنف. كمبر 

 "صالبيه أجل من الصليب على من صل ى يسوع إلينا. المسيئين أولئك

ْم الَ يَْعلَ " ْم، ألَنَّه  وَن َماذَا يَْفعَل ونَ يَا أَبَتَاه ، اْغِفْر لَه   .(34 :23 )لوقا "م 

 جداً، ضروري العدل الشر. على للتغلب الوحيدة الطريقة هي والرحمة

ً  يسير أن يجب والرحمة العدل يكفي. ال ذاته حد في لكن ه  جنب. الى جنبا

ً  نت حد أن أتمنى كنت كم  أن قلوبنا، أعماق من الصالة، من جوقة في معا

 . أجمع العالم ويرحم يرحمنا أن الرب نتوسل

 

 الحدث؟ هذا تأسيس في السبب هو ما
-1983الكنيسة أرادت تنظيم نشاطات للشباب خالل سنة يوبيل الفداء 

 ضمن لذلك قاموا بمهرجان كبير في روما بهذه المناسبة 1984

 15سهرة أحد الشعانين في  كان أهمهاوللشبيبة  النشاطات المخصصة

 .اب وشابةش 300,000اشترك فيها ابريل 

، نظمت الكنيسة الكاثوليكية لقاء عالمي جديد في أحد 1985في عام و

ً م 350,000أبريل، مع حوالي  21الشعانين  عوا معا  ن الشباب الذين تجم 

يوم  الباباأعلن بعد النجاح الكبير للحدث، وفي ساحة القديس بطرس. 

 .الشبيبة العالمي العام في كانون االول من نفس العام
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 األول؟ العالمي الشبيبة لقاء انك متى
لكن  ،1985و  1984 يفي عامدعا األب األقدس الشباب للقاء ضخم 

 يوم أحد الشعانينفي  "اليوم العالمي للشباب"بـ د عي اللقاء للمرة األولى 

  .باالرجنتين وكان في بوينس ايرس 1987عام من 

  

 ؟ العالمي الشبيبة يوم احتفاالت عدد كم
منها كانت  12، بيوم الشبيبة احتفاال 30 اكثر من اكهن ى اآلنحت

، حيث  يقيم عانينسفي أحد ال لشبيبة العالمي كل عامي حتفل بيوم ا. عالمية

ً بهذا اليوم أيضاً،خاص احتفاالً  الفاتيكان كل  أن تحذو ومن المفترض ا

 حذوه.كاثوليكية في العالم  أبرشية

  

 :العالم في للشباب العالمية باأليام الئحة هذه

 يطاليا، اروما –الفاتيكان  1985

 بوينس آيرس، األرجنتين 1987

 سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا 1989

 شيستوشوا، بولندا 1991

 دنفر، الواليات المتحدة األمريكية 1993

 مانيال، الفلبين 1995

 باريس، فرنسا 1997

 روما، إيطاليا 2000

 رونتو، كنداتو 2002

 كولونيا، ألمانيا 2005

 سيدني أستراليا 2008

 مدريد، أسبانيا 2011

 ريو دي جانيرو، البرازيل 2013

 كراكوف، بولندا 2016

 

الفليبين عام  –أكبر تجمع ليوم الشبيبة العالمي كان في مانيال وي ذكر أن 

في ريو دي وماليين من الشباب.  4حيث حضر أكثر من  1995

 . ماليين 3برازيل بلغ عددهم أكثر من جانيرو، ال
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لهائلة. على مدار الحشود اتجذب  ةعالميالشبيبة ايام ال بشكل عام، كل

يكون هناك مئات اآلالف من المشتركين. وينمو هذا  عادة ،األسبوع

وعادة ما يصل إلى  –لقاء مع قداسة البابا اليوم من لما اقتربنا العدد ك

ن أكبر لقاء في روما في عام كاوبا، في أور .مليون شخص على االقل

مليون  2.18القديس يوحنا بولس الثاني مع البابا التقى حين  2000

 .شخص في تور فيرغاتا

 

 العالمي؟ الشبيبة يوم سأس   من

هو القديس البابا يوحنا بولس الثاني. حيث دعا الشباب إلى روما في عام 

أخرى : في بوينس . والتقى فيهم في لقاءات 2000و  1985و  1984

؛ في شيستوشوا 1989، في سانتياغو كومبوستيال في 1987آيرس عام 

: في باريس 1995: في مانيال عام 1993؛ في دنفر في عام 1991في 

 .2002وفي تورونتو في  1997في عام 

  

 اللقاء؟ ترافق التي الرموز هي ما

شأها البابا يرافق هذه اللقاءات دائما اثنين من الرموز الخاصة التي أن

وقد ، متر 3.8. الصليب الخشبي وطوله 1984يوحنا بولس الثاني في 

رمزا لمحبة "لشباب مهمة تقاسمه مع العالم باعتباره لمنح األب األقدس 

 ."يسوع للبشرية

 .قد م البابا القديس أيقونة والدة اإلله لترافق الصليب 2003الحقاً في عام 

. هما الشباب فقط خالل يوم الشبيبة مع الصليب واأليقونة ليست موجودة

في حالة تنقل دائم في جميع أنحاء العالم لدعوة مئات اآلالف من الناس 

 الشبيبة للقاء المضيفة المدينة عن اإلعالن يتم .الصالة والعبادةالى 

 .يوم الشبيبة العالمي ختمخالل القداس النهائي الذي ي القادم
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       بيبةلقاءات الش خبرات المشاركين في

 

 :تقبل الكنيسةالشبيبة، مس
 

ي مجتمع في كل مكان وزمان، أن الشبيبة هم  ضمان مستقبل إ

فال مستقبل بدون دورهم البناء والفاعل الذي يستند على وعيهم برسالتهم 

بنائهم، وكذلك الحال داخل أبائهم ويسلمونها الى آالتي تسلموها من 

بيبة دوراً مهماً وكبيراً في نقل وديعة ن للشأالجماعة الكنيسة المؤمنة، اذ 

 االيمان ما بين االجيال. 

 

ن تهتم أهميته، على الجماعة الكنسية أون دورهم وولكي يدركون ويعَ 

بهم في كل مراحل حياتهم، فهم تسلموا االيمان منذ الصغر من خالل ما 

ا تقدمه لهم الكنيسة من تعليم مسيحي واعداد للتناول االول، وبعدها عليه

ن تجذبهم في فترة شبابهم وتثبتهم فيها من خالل النشاطات التي تنضج أ

فرادا مثمرين ال أايمانهم وتقويه، وايضا تصقل شخيصتهم كي يكونوا 

ن تستثمر طاقاتهم لمجد أيضا، وأفقط في الكنيسة وانما في المجتمع 

الرب ولخدمة االنسان من خالل توظيف مواهبهم الموسيقية والفنية من 

ل االجواق الكنسية، وقدراتهم التعليمية في مجال التعليم المسيحي، خال

 يضا الرياضية منها من خالل انشاء فرق رياضية. أو

 

ن ال تكون بعيدة عن واقهم والصعوبات التي أوقبل كل هذا عليها 

يمرون بها، واالهتمام بشؤون الشبيبة، فالكنيسة هي العائلة االكبر 

ها، وما ينفهم ينفعها. وهذا هم يضر  نائها، وما يضر  بألهؤالء الشبيبة، فهم 

م أكله يتم من خالل حوار مكون من لغة يفهمها الشبيبة. فالكنيسة هي 

تدرس أوضاع الشبيبة وذهنية العصر، تفهم و نأومعلمة وعليها 

 وباألخصواإلعالم، والمجتمع المدني، وكيفية التواصل مع الشبيبة 

 المبتعدة عن الكنيسة.
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تحاول قدر والتي  ذا ما تقوم به لجنة الشبيبة الكاثوليكية في العراق،وه

ً أاالمكان وبكل السبل المستطاعة  ً  ن تقدم يد العون للشباب روحيا  ونفسيا

 ً ون ويدركون دورهم فيها وهم بدورهم يمدون لها يد ، كي يعَ وماديا

 كي تكمل رسالتها في عالم اليوم. العون مستقبالً 

  

 العاصمة في وباألخصبرشيات العراق أفي مختلف  شبيبةال تحاول لجنة

بغداد ان تنظم لقاءات شهرية متنوعة وعلى مدار السنة تجمع فيها كل 

عن لقاءاتهم الخورنية  خويات الشبيبة في لقاءات مركزية عامة فضالً أ

االسبوع، وتتنوع هذه اللقاءات من حيث المحاور واالماكن  ارعلى مد

 مناسباتو أزمنة ليتورجية أو أعياد أيتزامن من والوقت من خالل ما 

تنظم اللجنة سفرات ومخيمات للشبيبة داخل كما اجتماعية وثقافية، 

ن أبرشيات االخرى، ومن الجدير بالذكر وخارج بغداد باالشتراك مع األ

الشبيبة  م على االشتراك الدائم في لقاءاتالشباب وتساعده اللجنة تحث  

الكنيسة الكاثوليكية، كي ينقلون فيها شهادتهم،  العالمية التي تنظمها

نحاء أمن مختلف  ت حية تقاسموها مع اخوتهمويرجعون محملين بخبرا

الرب يسوع على االيمان بالعالم والذين ينتمون لكنيسة واحدة مؤسسة 

ننسى  وال ب في العالم.قادة من قبل الروح القدس وعاكسة لوجه اآلم  و

 الحقيقي. باالنتماءبالحب والشعور  ال تنمو اال بأن الكنيسة

 

 االب امير كمو

 سكرتير لجنة الشبيبة الكاثوليكية في العراق
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 :اتلقاءات الشبيبة فرصة لالنفتاح واالختبار

 

اللقاء هو فرصة لالنفتاح والتعرف على اآلخر، اللقاء هو حوار 

رى وتبادل للخبرات. فلقاءات الشبيبة بالنسبة لي تكون دائما فرصة أل

يسوع في األخر الذي يكون ربما مختلفاً عني بالشكل والثقافة واللغة. في 

خوتي في المسيح والذين يكونون بالنسبة لي أعضاء إهذا اللقاء أكتشف 

 في جسد المسيح "الكنيسة".

 

هذا ما أختبره في لقاءات الشبيبة العالمية في كل مرة أشارك بها. حين 

دان أخرى ونجتمع فيها سويةً حول قداسة ألتقي بالشبيبة من بلدي ومن بل

البابا "خليفة الرسل". إن هذه اللقاءات تعود بي إلى زمن يسوع فحينما 

نلتف حول قداسة البابا ونصغي إليه وكأننا نكون جزءاً من تلك الجموع 

التي كانت ترافق يسوع وتتبعه حينما ذهب وهو يصنع المعجزات بينهم 

ات العالمية للشبيبة نعيش حياة الشركة ويعلمهم ويرشدهم. في اللقاء

والشهادة نحمل خبرات بلدنا ونعود بخبرات جديدة، نتوحد مع الشبيبة 

باإليمان والمحبة ونصلي سويةً، ونرفع تضرعاتنا بلغات مختلفة إلى هللا 

. ونعود إلى ديارنا حاملين البشرى السارة التي تعلمناها من "أب الكل"

 تلك األيام .األب األقدس وعشناها في 

 

اللقاء بالمسيح على طريق عماوس: في حضن كنيستي الكلدانية في 

كركوك، ومن خالل الجماعة التي أنتمي إليها "جماعة عماوس" أساهم 

مع أخوتي أعضاء الجماعة في عيش خبرة تلميذي عماوس، من خالل 

ي ما نقوم بتحضيره وتقديمه للشبيبة في اللقاءات والمخيمات الشبابية الت

برشية. منطلقين من خبرة تلميذي عماوس في اللقاء نقيمها في األ

بالمسيح وكيف عرفاه بكسر الخبر والكلمة، وبعدها عادوا مبشرين 

أخوتهم التالميذ بالمسيح يسوع . هكذا تكون لقاءات الشبيبة التي نقيمها 

اضافة  ،نحن الجماعة، نعيش أيام صالة وتأمل وحياة الشركة مع األخر

)ممارسة أعمال  مثل مارسة بعض النشاطات الروحية والفعالياتمالى 

االعتراف واإلرشاد الروحي،  الرحمة، اكتشاف المواهب، ممارسة سر  

 .التأمل واالختالء الكتشاف الدعوات(
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نها فرصة للتقرب اهذه اللقاءات هي فرصة للقاء باهلل وسماع نداءاته، 

. توسعنا في الفترة األخيرة واإلرساليةإلى هللا أكثر وعيش حياة التلمذة 

وبدأنا نلتقي من خالل المخيمات التي ننظمها مع  اتفي إقامة هذه اللقاء

نختارها لتكون أماكن شبيبة من مختلف األبرشيات في العراق وفي 

مالئمة إلقامة هذه المخيمات. لنعيش أيام فرح ومحبة وصالة كأبناء هلل 

لقيامة لعوائلنا وأصدقائنا. في كل وتالميذ ليسوع المسيح حاملين بشرى ا

خطوة )من تحضير وتقديم في هذه اللقاءات والمخيمات( أعيش خبرة 

 اللقاء بيسوع. وهذا يدفعني ألنقل فرح هذا اللقاء إلى الشبيبة.

 

ة ألن نعيش نحن الشبيبة بقرب اكثر من لح  اليوم صارت الحاجة أكثر م  

بية والتي من الممكن تنظيمها شبااللقاءات الخالل المشاركة في مثل هذه 

الكلدانية غبطة أبينا البطريرك ساكو )مرة كل  تناسيكنبدعوة من رأس 

سنة أو كل سنتين(. هذا يساعدنا لنعيش حياة تجدد وتعمق أكثر في 

جذور أيماننا المسيحي. لقاءات تدعونا لعيش شهادة األيمان وفي وسط 

كنائسنا المنتشرة في المضطرب. أو تنظيم لقاءات مع شبيبة عالمنا 

 لعيش كجماعة واحدة مؤمنة.لالدول القريبة والبعيدة .هذا يدفعنا أكثر 

إن كنائسنا في العراق غنية بالنشطات والجماعات الشبابية، وهي 

 االجتماعات  هذهتنظيم متنوعة بالروحانية والرسالة والشهادة. فباإلمكان 

ة الكاثوليكية في العراق( والنشاطات تحت هيكلية معينة )كأسقفية الشبيب

ً )لجنة الشبيبة الكاثوليكية في العراق( ليكون  .أو كما هو موجود حاليا

رشاد تلك الجماعات والشبيبة وتثقيفهم بشكل ممنهج ومنظم. إدورها 

ومن الممكن تنظيم دليل تعريفي عن هذه النشطات والجماعات من أجل 

ما باإلمكان انشاء موقع التواصل فيما بينها وتنظيم لقاءات مشتركة وك

إلكتروني للشبيبة في العراق، فيسوع صلى من أجل ان يكونوا تالميذه 

 . ونحن اليوم الشبيبة تالميذ يسوع في عالمنا المعاصر.باسمهموحدين 

 

 ريان لويس بهجت

 مسؤول جماعة عماوس

 شبيبة أبرشية كركوك الكلدانية
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 !لقاءات الشبيبة تصقل الشخصية وتقوي االرادة 

 حضرأكنت  ينماح 19خدمتي في الكنيسة منذ سن  ابتدأت

الكبير  التأثيراذ كان لها ، الكنيسةنظمها لقاءات خاصة بالشبيبة التي ت

سم هذه اللقاءات التي كانت تت   على حياتي وطباعي فقد ساعدتْ 

ً ، رادتيإبصقل شخصيتي وتقوية  ،بالروحية المخيمات التي  خصوصا

جواء روحية وترفيهية أام حيث كنا نعيش يأ 5-4كانت تستمر لمدة 

 رائعة.

 

 التي لقد ساعدتني على معرفة ارادة هللا في حياتي وماهي المواهب

اذ من خالل هذه  ،ستثمر وزنتي في حقل الربأاعطاها لي وكيف 

وكيفية  في كركوك خدم في جماعة عماوسأن أدعوة الالمواهب تلقيت 

 انتمائهمبضرورة  شعورهمة والتعامل مع الشبيبة بطباعهم المختلف

 والدها.أ باحتضانم التي تقوم للكنيسة األ

 

 ،من حياتي أال يتجز بذلك اصبحت هذه اللقاءات والنشاطات جزءاً 

و أففي كل لقاء اخرج منه بكلمة ملئه، شعر بفراغ ال يمكن أبدونها 

على  .و عمليأستفاد منها لتطبيقها في حياتي سواء في عائلتي ارسالة 

التي  لكثيرةوالتحديات اواالمكانيات  الصعبة م من الظروفالرغ

ن يد هللا ممدودة أشعر أعداد اللقاءات وتحضيرها للشبيبة إتواجهنا في 

ولو بسيط  للشبيبة الضائعة في  ءشييصال إلنا ليسندنا ولنتمكن من 

 مل والرجاء لها.عطاء األإوبالتالي  وسط هموم هذه الدنيا وصعوباتها

 

ً من الصعوبات  وال تخلفي مجال الشبيبة ن خدمتي إ نشعر  فأحيانا

و ضعف االستجابة من قبل الشبيبة والمباالتهم في االهتمام أبالضعف 

الخدمات في الكنيسة لكن  بأعدادهاوالحضور لهذه المبادرات التي تقوم 

باء والراهبات هي التي تعطيني صالتي واالرشاد الروحي من قبل اآل

 .ي هذه الخدمةالقوة لالستمرار ف

 

 من شبيبة العراقريتا جورج  
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 مقترحات عملية في لقاءات الشبيبة
 

من خالل مشاركة الشباب والشابات في عدة لقاءات للشبيبة سواء على 

و على مستوى الرعية، هناك أو المستوى المحلي أالمستوى العالمي 

م في تساهأن نتمنى الكثير من المقترحات العملية وبعض االفكار التي 

 :هم هذه المقترحاتأومن  .يجابيةإوالخروج بنتائج تطوير هذه اللقاءات 

 

 عداد كوادر مختصة لتدريب الشباب وتهيئتهم لهذه اللقاءات.إ .1

 بهذه اللقاءات. ولوية للفئات العمرية المطلوبةأوهمية أعطاء إ .2

 كبر عدد ممكن من الشبيبة ومساعدتهم.أفسح المجال لمشاركة  .3

 من خالل هذه اللقاءات. الكهنوتية والرهبانيةالدعوات تشجيع  .4

 مثلة من الحياة المكرسة.أبالفقرات الروحية وتقديم االهتمام  .5

 االستعانة باختصاصيين في مجال التنشئة الشبابية ودعمهم. .6

 خالل هذه اللقاءات.وترفيهية  واجتماعيةتقديم خبرات روحية  .7

 لعالمية.و محاضرات قبل اللقاءات اأو ندوات أعمل مخيمات  .8

 ثناء هذه اللقاءات.أعقد حلقات للتربية الدينية والتعليم المسيحي  .9

 تبادل الخبرات بين شبيبة الدول المشاركة باللقاءات. .10

 افاتهم.ثقتقديم فقرات عن تراث كل بلد للتعرف على  .11

 مساعدات البلدان الفقيرة للمشاركة من خالل دعمهم. .12

 اللقاءات. الرعايا الصحية والنفسية للشبيبة في هذه .13

 الشبيبة. اتجل لقاءأخلق فرص ومناسبات من  .14

 بهم. واالهتماملجان خاصة بالشبيبة  استحداث .15
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 قصة الشاب الغني
 

فنظر إليه يسوع »انجيل مرقس: قصة الشاب الغني في نجد 

وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل مالك واعط الفقراء 

 .(21: 10 ر)م« ز في السماء وتعال اتبعني حامالً الصليبفيكون لك كن

نما بأجيال إهذه القصة لم تؤثر فقط بالشاب الغني الذي التقى به يسوع و

 انأبو الرهب الكبير، ، ألم يذهب القديس أنطونيوسكثيرة على مر التاريخ

إلى الكنيسة، وسمع عظة عن الشاب الغني فتأثر بها، وقرر أن يوزع 

 ، ما خال شيء صغير يبقيه من أجل أخته؟ الى الفقراء لككل ما يم

وتؤثر « ال تهتموا للغد»ثم يعود مرة أخرى إلى الكنيسة ليسمع القول : 

 فيه الكلمة فيوزع القليل الذي ألخته، حتى تضحي كاملة مثله! 

، فيتخلى عن ثروته الطائلة، زيألم يتأثر بها القديس فرنسيس األسياو 

 ! الفقراء في الشوارعالبرص وويخرج إلى خدمة 

 

الشاب الغني  يسوع، لقد أحب بمعناهاعميقة  الغني قصة إن قصة الشاب

ً كان نموذج ألنه اإلعجاب والحب، ولكن المسيح المحيطين بلشباب ل ا

ً ضأي  امتيازه، لم يتردد في كشف الحاجز الرهيب الذي فصل الشاب عن ا

 مساومة أو تردد! األعظم، دون أدنى 

كاملة  حتى اذا كانت ألي سفينة، ن العيبكشف عقصة تهذه ال

تتدفق منه المياه فيها ثقب واحد  ولكن وجودفخمة المظهر، والمحتويات 

 حق. لذا من ها وفخامتها ومن فيهاتغرق بجمال سوف يجعلهاإلى داخلها 

 الشباب. جميعأمام  ة وجليةواضحتكون هذه القصة علينا أن  يسوع
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 تاذهالشاب الجامعي واس
 

و  قال طالب جامعي الستااه  للمرت    ب لليت  ثييت لو ثييته ات  لي تا
 لرد عزمت على للزثلج ثلخا ُت ش يثة حيااي. فسأل  لالسااه 

 
 ما هي مزليا للفااة للاي لخا اها؟ 
 أجاب للطالب  لنها جميلة جدلو. 

 فثاب لالسااه صف لو على لللثح. يم سأل  ماهل اعد هلك؟
 من عائلة مع ثفة. لجاب للطالب  لنها 

و؟  فثاب لالسااه صف لو لخ لو على لللثح. يم ماهل لي ا
 لجاب للطالب لنها غنية جدلو. 

و. ثماهل اعد؟  فثاب لالسااه صف لو ياليا
 أخي لو، قال للشاب للجامعي  لنها مادينة جدلو.

 
 ( أمام لألصفا  ثقال للطالب 1عندها ثاب لالسااه  قم )
 ، أهنئك، فأنت حصلت على ثنز يمين. لالن لصاح لالصفا  قيمة

 ساس للحياة ثللا حية ثللاثل ع.أن  حافظ على لاليمان أل
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 الشيخ الذي مات بعمر الشباب
 

ن يكتبوا أصدقائه حسب وصيته أهله وأطلب رجل عجوز من 

 سنة؟ 80سنة ودفن بعمر  18على قبره عند موته بانه مات في عمر 

ند االستفسار منه عن معنى ذلك! استغرب الجميع من هذا الطلب وع

سنة عندما ماتت حبيبته  18قالوا لهم بان الحياة انتهت عنده وهو بعمر 

مواله وعمله ولم يبقى للحياة أي معنى عنده .... بقى يعيش فقط أوخسر 

 سنة. 80ن وصل الى عمر أيام الى يأكل ويشرب ويعد األ

 

الى مرحلة الياس ولم كل شيء وهو في عنفوان الحياة ووصل فَقَدَ لقد 

مل ورجاء ! لهذا اعتبر السنين بعد ذلك مجرد رقم له تقدم أيبقى له أي 

 وال تؤخر... الحياة ال تقاس بالسنين وانما باألعمال والثمار التي نتركها.
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 الشاب الفقير والفتاة الكريمة
 

فقير يبيع السلع بين البيوت ليدفع ثمن شاب في أحد األيام، كان 

ه، وقد وجد أنه ال يملك سوى عشرة سنتات ال تكفي لسد جوعه، دراست

ولكنه خجل  لذا قرر أن يطلب شيئا من الطعام من أول منزل يمر عليه،

من أن يطلب وجبة  جميلة، فبدالً فتاة من نفسه حين فتحت له الباب 

أحضرت  وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع، .طعام، طلب أن يشرب الماء

"ال تدين  فأجابته: ن، فشربه ببطء وسألها: بكم أدين لك؟له كأسا من اللب

 .أن ال نقبل ثمنا لفعل الخيرتعلمنا لي بشيء... لقد 

زداد، إإيمانه باهلل وباإلنسانية قد  وهو يشعر بانالمنزل،  شكرها وغادر

لمرض  لفتاةبعد سنوات، تعرضت تلك او .بعد أن كان يائسا ومحبطا

حليين، فأرسلوها لمستشفى المدينة، حيث خطير، مما أربك األطباء الم

تم استدعاء األطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر، وقد أستدعي 

ي وعندما سمع اسم المدينة الت الدكتور هوارد كيلي لالستشارة الطبية،

، فتاة تأثر ألنه عاش فيها ويعرف الكثير من سكانهاقدمت منها تلك ال

أبدى اهتماماً وقد  أن رآها،عرفها بمجرد وعندما وصل للمريضة 

ً بحالتها طلب الدكتور كيلي بعدها ، شفيتو واجرى لها العملية .خاصا

 .في حاشيتهاالفاتورة إلى مكتبه كي يعتمدها، فنظر إليها وكتب شيئا 
 

كانت خائفة من فتحها، ألنها كانت عندما وصلت فاتورة الدفع للمريضة 

 ؟  من هذه الفاتورةتعلم أنها ستمضي بقية حياتها تسدد في ث

 :بأسفلها الكلمات هذه قرأتتعجبت عندما حتى نظرت إليها، ن أوما 

 .التوقيع: د. هوارد كيلي ..."مدفوعة بالكامل بكأس واحد من اللبن"
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 الشاب المراهق وااليس كريم
 

وجلس على الطاولة،  يس كريمآمحل لبيع الى شاب مراهق  خلد        

ً من الماء : بكم اآليس كريم لها الشابفسأ ه،أمام فوضعت النادلة كأسا

فأخرج الصبي يده من جيبه وأخذ !  أجابته: بخمسة دوالرات بالكاكاو؟

ً ، ثم يعد النقود وبكم اآليس كريم لوحده فقط  سألها مرة أخرى: حسنا

في هذه األثناء كان هناك الكثير من الزبائن ينتظرون خلو  بدون كاكاو؟

: بعصبيةفأجابته  النادلة بالنفاذ بدأ صبر وهنا .للجلوس محلفي ال طاولة

 .سآخذ اآليس كريم العادي :عد الصبي نقوده وقالت، فبأربعة دوالرا

 

لمحل ودفع حساب الفاتورة وغادر ا اآليس كريم كلأ أنهى الصبي

مسحها  قت عيناها بالدموع أثناءا عادت النادلة إلى الطاولة غروعندم

 حتى يوفر يس كريم بالكاكاوآلا من قد حرم الصبي نفسهة فللطاول

 .النادلة به دوالراً يكرم

 

 .والتقدير الحب من الكثير لنا يحملون أناس بجرح تسببن ما كثيراً 
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 الشباب 
 

 وعيش
 

 االيمان 
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 والشباب الكنيسة
 

البعض يتصور من كل الفئات. الكنيسة هي الجماعة المؤمنة 

ة الكل يشترك في الكنيسة، االكليروس؟ بالحقيق ملك الكنيسة هي فقط

ً أ...  و جدران فارغةأال ستبقى مؤسسة دكتاتورية إو  نركز على حيانا

 االنسان !بناء وننسى  الجدران بناء

 

: أنت المسيح ابن هللا الحي ... وشهادة يسوع الى يسوع بطرس اعتراف

ألنها قوية ال  ؟ لماذا يختار يسوع كلمة الصخرة" انت الصخرة: "له

 وصلب. ساسها قويأقوله مبنية على الصخر، معناه تتزعزع، 

ً هذا ال يعني انه لم إيماننا، إن يكون أهكذا يجب  يمان بطرس، طبعا

ً أو يهتز بالعكس نراه أيخاف  ً أمتحمس و حيانا متخوف أخرى  حيانا

يمانية ويعطي م من كل هذه الخبرة اإلومتسرع ولكن في النهاية يتعل  

نتظر الثمار، الحصاد يكون في النهاية، النتيجة دائما ن الشهادة الحقيقة...

 السباق!او الجائزة في نهاية باالمتحان تكون النهائية 

 

مامنا تحديات كثيرة، في عالم طغت عليه العلمنة والمادة أاليوم 

رهاب وكلها ساعدت في ابتعاد والتكنلوجيا وسادت فيه الحروب واإل

حث عن المصالح بعيداً عن القيم؟ بدأ الناس بالب .الناس عن هللا والكنيسة

كنيستنا فعلينا العودة الى الجذور، لنتعلم من حياة القديسين والشهداء. 

عطت الكثير منذ تأسيسها أالمشرقية تدعى كنيسة الشهداء، ألنها 

بالقرون االولى وتعرضت لالضطهادات على يد الرومان والفرس 

 ليل لذلك!سالم. وعدد  الشهداء لحد االن دواالتراك واإل

 

عطوا حياتهم شهادة إليمانهم وعلى مثالهم أنسميهم شهداء النهم 

يماننا وشهادتنا إن نكون مثال لألخرين في أالقديسين، اليوم مطلوب 

ما لم تتاح لنا فرصة شهادة الدم ولكن تبقى الشهادة بليسوع المسيح، ر

 عمالنا!أليسوع بتصرفاتنا و
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عديدة  ألسبابعن الكنيسة،  تعدوااباليوم نرى الكثير من الشباب قد 

ن نبحث عن االسباب وطرق المعالجة، لنتعرف سويةً على هوية أوقبل 

 الشاب، وما الذي يجذبه الى الكنيسة وماذا يريد؟

 

 ما الذي يجذب الشاب الى الكنيسة؟

هناك شباب ينجذبون الى الكنيسة تحت تأثير رفاقهم واصدقائهم:  .1

ً في المجتمع الذي ال ن يلتقوا في الكنيأيطيب لهم  سة، وخصوصا

 لتسلية، لترفيهية سواء كانت يوفر لهم الكثير من مجاالت اللقاءات

مكان لذلك من خالل لهم فتكون الكنيسة ، للتعارف او اجتماعية

 (.وعرض افالم اجتماعية ودينية لقاءات ترفيهية ومخيمات)

 

ً شباب ال يتوقفون عند هذه االعتبارات الترف .2 يهية وهناك ايضا

نما ينجذبون الى الكنيسة النهم يرون فيها البيئة إوواالجتماعية 

الجيدة لتنمية طاقاتهم الروحية، ولتبادل الخبرات والدراسة والتثقيف 

المسيحي ولهذا توجد فيها )لقاءات صالة ورياضات روحية 

 (.ودروس تثقيفية محاضراتو

 

ن أهم وهناك كذلك شباب بدأوا يدركون ان مسحيتهم تقتضي من .3

يكونوا رسالً بالمجتمع، فهم ال يأتون للكنيسة للمعلومات والتسلية 

نجيل وهنا تظهر واللقاءات الروحية فقط، بل لنشر وعيش اإل

 .والتكريس هلل )الدعوات الكهنوتية والرهبانية(،

 

 ا يريده الشاب من الكنيسة؟ن نبحث عم  اآل

ير الوسائل لتجسيده يمانه وتوفإن تسهم الكنيسة في تعميق أيريد الشاب 

ن تكون كنيسته متفهمة لمشاكله وطموحاته، وان أبالحياة اليومية. يريد 

و أ، دون هيمنة واالجتماعية تهتم بجميع شؤونه االنسانية والروحية

سيطرة )فرض رأي(! وسحب كل الصالحيات منه وكأن الكاهن او 

 ذ.وينف   مر والناهي والكل يطيعالمطران هو اآل
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 شباب كنيستنا اليوم؟نظرة الى 

ً إ  فأننان نرسم صورة حقيقية لشباب كنيسة العراق مثالً، أذا حاولنا معا

قد نتعرض لخيبة أمل، أكيد واحد من هذه االسباب هي )ظروف البلد(، 

غلبية تبحث عن المادة فشباب اليوم ليس له وقت يكرسه للكنيسة، األ

، فيس بوكالجتماعي )سائل التواصل اولقمة العيش والتفكير بالسفر وو

 ف الشباب الى فئتين:ن نصن  أ( ومع ذلك ممكن ...جات  ، سنابانستكرام

 

كثرهم! وال أالذين ال يهتمون بالشؤون الدينية، وما  :نالالمبالييفئة 

يهمهم أمر الكنيسة وكأنهم غرباء عنها... قد يكون هذا االمر لديهم ناجماً 

ً عميقاً. عن نشأتهم االولى حيث لم يتلقوا تعليم ً دينيا و ربما يكون أا

 و الكاهن قد خلق فيهم ردود فعل معاكسة أبعدتهم عنها.ة أموقف الكنيس

 

ننا نجد حول كل أقل من الفئة االولى بالطبع، حيث أوهم  :فئة الملتزمين

 بإرادةكنيسة خورنية نخبة من الشباب، من كال الجنسين الذين يتميزون 

 ة.يرَ عدة وبغَ صالحة وبرغبة في تقديم المسا

 

 احتضانهم! كيف يمكننا وتطلعاتهمن بعدما عرفنا نظرة الشباب واآل

 .التطبيق كيد الكلمات والمواعظ سهلة ولكن يبقىأوالعمل كفريق واحد ! 

 

 بعض النصائح العملية للشبيبة العاملة بالكنيسة:

 

من الشباب يعمل ولكن هناك من : الكثير العمل بتواضع وهدوء -1

ال تشعر و يعمل بار خلفه ويجعل كل التركيز عليه وهناك منالغ جعلي

يْنبَِغي أَنَّ ذِلَك " :يوحنا المعمذانفي ذلك  نامثالويعمل بثقة هدوء ألنه به 

 .(30: 3" )يوحنا يَِزيد  َوأَن ِي أَنَا أَْنق ص  

 

 وانتقاد: هناك من يعمل ولكن بتذمر امعدم التذمر واالنتقاد الهد   -2

( وهناك من يقدم مقترحات ونظريات، ؟ين الباقينأقط؟ ماذا نحن ف)ل

 .اسمهخلف الكواليس دون ذكر بجد ونشاط يعمل  منايضاً هناك لكن و
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ً ا: االهتمام بالكل دون استثناء -3 و ثالثة أ الثنينصديق كون أحيانا

الكل ن نكون مع أو قريتي؟ علينا أ و تطلعاتيأ فكاريأمن نفس النهم 

 .عضاء(الجميع يشكل الكنيسة )كل األ ألنه، بهم حتى الذين ال نرغب

 

حدهم معاق أذا شاهدنا إخصوصاً : بهم االستهزاءالكل وعدم  احترام -4

ً مشجع كنبل ال تستهزئ و بسيط، أالفهم  بطيءو أ  .له ساعداً مو ا

 

يؤكد علماء النفس ان انفعاالت  :كسب الناس من خالل الحركات -5

شخصيته، مثال االبتسامة  من كثيرة اإلنسان وحركاته، تعكس مالمح

 .ةحرارة بالمصافحطريقة ومفتاح للدخول الى قلوب االخرين، 

 

اسم اإلنسان هو أعز ما يملك، فهذا دليل أن  :اسكر أسماء النتذ -6

يسوع وزكا مثالنا سطحية...  العالقة بينكم عالقة صداقة وليست معرفة

 ا: "دعوتك باسمك".والراعي الصالح يعرف خاصته بأسمائها، وأشعي

 

لالستمرار، وتشدد  هي التي تدفع اإلنسانف :كلمات الشكر والتقدير -7

 .قيمتكمن عزيمته، كما ان اهتمامك باألخر واحترامه يرفع من قيمته و
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 الشباب وتكريس حياتهم
 

و أس نفسه هلل ما نسمع بان الشاب الفالني ترك العالم وكر   كثيراً 

؟ سكلمة مكر   ست حياتها هلل؟ فما معنىقد كر   الشابة التي كنا نعرفها

 مثل ريس يرتبط بفئة معينة من الناسغالبا ما يرتبط بذهننا أن التك

(، الخ ...  خدام الكنيسة -المتطوعين  -الراهبات  -الرهبان  -)الكهنة 

 (ف رز ،خ صص)س يعني ربية نجد أن فعل كر  ولكن بالعودة إلى اللغة الع

 .و مهمة معينةأ لعملس هو المخصص أو المفروز ر  وبالتالي يكون المك

 .يخصص حياته لهان مكرس ون يكون هللا هدف الأ معناهالتكريس ف

 

وكل إنسان مدعو  دعوة ولقاء مع هللا،هو  :في الكتاب المقدسالتكريس 

ويختبر  مع هللاروحية مدعو أن يعيش مسيرة ، هو ومفروز من هللا

 . ، .........إلخيةالسامرو لمجدليةمريم ازكا العشار و. مثل محبته

لنا عن محبة هللا، مثلما تركت السامرة أن نترك ونهجر كل ما يعط  يعني 

 .تها، وتركت المجدلية خطيئتها، وترك زكا عمله كعشارجرَّ 

 

 .يتجاوب مع هذه النعمةان وعلى اإلنسان  :مجانية و نعمةهالتكريس 

في  لمسيح ويرى عمل هللاجل اأفي حياته من  شيءن يضع االنسان كل أ

 .في حياته عظمة هللا وقوته كل موقف من مواقف حياته، بل يتعجب من

 

َكَما أَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن لَْم يَأِْت ِلي ْخدََم بَْل ِليَْخِدَم، " :المكرس هو خادمواخيرا 

قبل أن من ي س هوالمكر  ( 28: 20)متى  "َوِليَْبِذَل نَْفَسه  فِْديَةً َعْن َكثِيِرينَ 

معها ، وأن يعلن محبة هللا وسط الجماعة التي يعيش يخدم جميع البشر

 ن تكون خدمته مجانية بال مقابل.أو

 

 كيف يحيا المكرسون؟

 .يعيشوا في األمانة للعهد الذي قطعوه للرب ـ 

 .وينشروا محبة هللا وسط العالم يعلنوا المسيح،ـ 

 .لمسين بالعاالمكر  حدوا بالمسيح مع جميع ت  ي ـ 
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 ! ةالمكرسالشبيبة لتحديات التي تواجه بعض ا

 هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشباب اليوم وفي مقدمتها:

 

 :تناقص الدعوات

سين هو تناقص الدعوات من التحديات الكبرى التي تواجه المكر  

وسط ألسباب عديدة الكهنوتية والرهبانية وخاصة في بلدان الشرق األ

ص عدد المسيحيين والهجرة وعدم االستقرار في قاوفي مقدمتها تن

على طرق  االعتمادلذا علينا التفكير بإيجاد بدائل من خالل  المنطقة.

 جديدة للتنشئة والتبشير.

 

 :الهجرة وتداعياتها

والشعوب وخاصة بلدان الشرق االوسط،  دولبسبب ظروف بعض ال

في السنوات  بدأت هجرة المسيحيين نحو الغرب بشكل واضح وبالتحديد

والتوجه الى بلدان اكثر  اضطراباتاالخيرة بسبب ما تشهده المنطقة من 

مستقرة، وبالتالي ضعف المؤسسات الكنسية والرهبانية من الكوادر التي 

 .وازدهارهاكانت لها الفضل في تقدمها 

 

 :الروتين اليومي

ط مور قيمتها الجوهرية من خالل التعود على نمفقد األمن شأنه ان ي  

سة كل يوم من خالل ن نجدد الحياة المكر  أمعين في الحياة، لذا علينا 

ن ال نبقى أكثر مع دعوتنا، وأساليب جديدة، تجعلنا نتفاعل أ ابتكار

سرى لعادات وتقاليد وقوانين، اذ يجب تجديدها والنظر فيها بحسب أ

 متطلبات العصر.   

 

 :المرشد الروحي

س، أل وحيينيضاً غياب مرشدين رأمن المخاطر   ن لمن يرغب بالتكر 

في التنشئة الروحية وخاصة في حقل اإلرشاد  دورهم كبير جداً 

واالعتراف وفحص الضمير، كذلك ال ننسى للمرشد دور أساسي في 

س لمواجهة تحديات عالم اليوم.   تهيئة المكر 
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 :وسائل التواصل االجتماعي

لنا إلى قرية صغ يرة، الجميع إن  اكتشاف عالم اإلنترنيت قد حو 

فوا إلى طريقة تفكيرهم  يستطيعون أن يتواصلوا مع بعضهم ويتعر 

وعيشهم ورؤيتهم للعالم. فمن التداعيات الخطيرة الناتجة من وسائل 

وقت كبير فيها يمكن  ضاعةإوهو فقدان المثال الثقافي  هذه،التواصل 

 خرى.ألمجاالت  استخدامه

 

 :التنشئة الدائمة

عليم المستمر من العناصر المهمة جداً للمكرس في التنشئة الدائمة والت

عصرنا هذا، فهو بحاجة الى تثقيف دائم من خالل دروس الهوتية 

داء أنسانية ودورات وندوات تساعده على مواكبة العصر وعلى إوعلوم 

يه بالتنشئة الدائمة، ذاتي ةً كانت أم  خدمته بشكل أفضل وهذا ما نسم 

 نحو األشكال الجديدة للرساالت.  فتاحاالنعلى  جماعية فهي ت ساعد

 

 :وفقدان القيم لمنةالع  

وحاني ة،  عليه اليوم نعيش في مجتمع طغت المادي ة على حساب الرُّ

ل حضارة الموت والعقالني ة على حساب اإليمان، بدأ بعض الشباب يفض  

غبة بالحياة ىعل األمر الذي يؤد ي بهم إلى  ،الحياة، من خالل موت الرَّ

علينا العودة  !حار، وتفش ي روح المتعة على حساب معنى المحبةاالنت

ينا عليها: المحبة غير المبادي المسيحية التي ترب   رالى الجذور ونش

 المشروطة والخدمة المجانية والتواضع الحقيقي.
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 يمانهم؟إع الشباب في عيش كيف نشج  
 

هذه وسط كل اليوم في عالم  يمانهمإلكي يعيش الشباب المسيحي 

على تحقيقه،  همأن نساعد علينا؟ الفكرية والتقنيات العصرية التيارات

 .والمجتمع الكنسية فيالذي يقدموه لنموذج الصالح امن خالل  أوالً 

 وثانيا من خالل عيش االنجيل وتطبيقه في حياتهم العملية.

 

 :، بمثابة دستور اخالقي للشبابالتطويبات

( 17-3: 5نجيل متى إي )استخدم يسوع بموعظته على الجبل ف

و أيونانية )مكاريوس( وتعني الغبطة، كلمة كلمة "طوبى" وهي 

خالق نها بمثابة دستور لألإمرات،  8السعادة، ويكرر هذه الكلمة 

 معناها: النرى الى من يوجهها وموالمبادى المسيحية لمن يريد تطبيقها. 

 

 (3:5طوبى للمساكين بالروح، فلهم ملكوت السماء )متى   - 1

كلمة مسكين لها معنيان، المعنى األول هو المسكين الفقير الذي ال يملك 

كل وال شرب، أما المعنى الثاني فهو المسكين أشيئاً، ال بيت وال 

ى عن باختياره، فهو الذي في إمكانه أن يملك كل شئ لكنه برضاه تخل  

خرين ويساعدهم بحريته، كما إن كلمة مسكين كل شئ، فهو يعطي لآل

 الروح تعني الغني باهلل.ب

 

 (4:5طوبى للحزانى فانهم يفرحون )متى    - 2

أو فشل  بيت وأشخص  الحزن نوعان: حزن طبيعي ينتج عن خسارة

وحزن روحي ناتج عن الخطيئة. والشعور بالحزن من الخطيئة،  .بالحياة

  هو الطريق نحو التوبة. 

 

 (5:5نهم يرثون االرض )متى إطوبى للودعاء ف   - 3

عصرنا هي ضعف وهزيمة. فالوديع يخسر في  و التواضعأالوداعة    

دائما أمام سلطة القوى. أما بالمفهوم المسيحي، فهي نعمة من هللا، يسوع 

 مثال الوداعة والتواضع، ولهذا يكافئ هللا الودعاء بأنهم يرثون األرض. 
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 (6:5 طوبى للجياع الى البر فانهم يشبعون )متى   - 4

ن . يوجد اآلإلى البر(ي نوع من الجوع والعطش )أح هنا يحدد المسي

السلطة ال يشبعون كثير من الناس جياع وعطشى إلى المادة والشهرة و

 نه يوجد في داخله هللا.من هللا يكون شبعان، ألالمملوء ، االنسان أبداً 

  

 (7:5 نهم يرحمون )متىإطوبى للرحماء ف   - 5 

نا، فما يزرعه اإلنسان إياه يحصد، فاذا رحمتنا للغير صدى لرحمة هللا ل 

 .نه طويل االناة، كثير الصبرألرحومين فاهلل يرحمنا كنا 

  

 (8:5نهم يرون هللا )متى إطوبى النقياء القلب، ف   - 6

النقاوة هي الطهارة، وأنقياء القلب، هم أصحاب القلوب الطاهرة، وهم 

و شوائب، اذا أويش غتنه النقي يرى بدون وحدهم الذين يعاينون هللا، أل

 .العين ضرورية لرؤية هللاكانت عينك سليمة فكل جسمك يكون سليم، 

  

 (9:5طوبى لصانعوا السالم، فانهم ابناء هللا يدعون )متى    - 7

 التدمير ؟المفي كل عصر يتطلع الناس نحو السالم. لكن من يصنع الس

نفسنا أمع  بدأن نأيجب لذا ، يستغرق وقت أطولولكن البناء  يكون سريع

 .نه إله السالمصانعي السالم يدعون أبناء هللا، أل مكافأةحيث أن 

  

 (12-10:5 عظيم )متى جر  أجلي، فلهم أطوبى للمضطهدون من   - 8

 ً يكافأ مقابل  ،لهمن أج اً اضطهادو يعلن المسيح أن كل من يواجه ظلما

 ضطهاد موجه ضد المؤمن،إكل ظلم ون ألض من السماء. ذلك بتعوي

 هو حقيقته موجه ضد هللا ذاته.

 

 ن المحاولةطبيق كل هذه التطويبات، ولكت جميعالكيد ال يستطيع أ 

 يماننا المسيحي والمبني علىإيجعلنا نشعر بعمق قسم منها،  بتحقيق ولو

هذه التطويبات هي فالمسامحة، الصبر، عمل الخير، السالم(، الرحمة، )

ا مطلوب من  مراضنا أنشفى من  لكيف الدواء الشافي لالنسان المريض!

 والعيش بمحبة وسالم. الرحمةوأعمال ر خيالعطاء وال
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 :بعض الخطوات العملية لتشجيع الشباب

 .األنشطةقيادة  في ليةؤوجيع الشباب على تحمل المستش .1

 .بتحقيق العدالة ورفض الظلمباالهتمام شباب اليوم توعية  .2

 رية.الخدمة والمشاريع الخي الشباب من خاللجذب  .3

 .المتطلبات غير ضروريةهمال إو االعتماد على النفس .4

 المشاركة الديمقراطية في المدرسة والمعمل ومرافق المجتمع. .5

 فرص الرياضة والترفيه والمناقشة والتوجيه واإلرشاد.تهيئة  .6

 المبادئ. القيم ووضع الكتشافحلقات دراسية ومناقشة إقامة  .7

 .القرارات باتخاذرع ومسؤولياته وعدم التسمعنى الزواج فهم  .8

 عطاء مثال ونموذج للمحبة والتضحية.إفي حالة تكوين عائلة،  .9

 .وشهادة حقة مانةأعيش االيمان المسيحي بكل صدق و .10

 

وعصره  به ووسائلهفي تركي يكون مميز تنظيم خاص للشبابكما يمكن 

 هيئةو أخوية )الجامعيين( أو أمن خالل تشكيل لجنة )الشبيبة( 

و فرقة .... الخ. أو رابطة )الدارسين( أ )عماوس( جماعةأو  )المفكرين(

يشعر الشباب بأنها بل ( اجتماع )محضر مجرد ن ال يكونأعلى شرط 

 مع مراعاة: إليها باالنتسابتتناسب مع مرحلته الجديدة ويمكنه أن يفخر 

 الكالم. وليس شعارها العمل .1

 الحوار والبحث وليس التلقين. .2

  تنفيذ.وال القيادة يتولى الشباب .3

 .وضع برامج ومشاريع عملية .4

 .تجديد مستمر ومواجهة التحديات .5
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 :الشباب تلبية احتياجات
لمجتمع وتقديم أي في ا وانخراطهمالشباب  استعداداتلمعرفة 

أو تنموياً،  اجتماعياروحياً او سواء كان نشاطاً  و نشاط،أو عمل أخدمة 

والعمل على تلبيتها  فإن المطلوب معرفة االحتياجات األساسية للشباب

 باعتبارهاأو أخذها بعين االعتبار لدى صياغة الخطط والبرامج؛ 

متطلبات ضرورية يجب إدراكها من قبل المعنيين. مع اإلشارة إلى أن 

ً لطبيعة مفهوم الحاجات مفهوم نسبي يختلف من مجت مع إلى آخر تبعا

 ي. ، ومستوى التطور االجتماعوالكنسي المجتمع المدني ةوخصوصي

العمل مع الشباب على الحاجات التالية مجال ويتفق المتخصصون في 

 :باعتبارها حاجات عامة تنطبق على جميع فئات الشباب وهي

 

 الحاجة إلى تقبل الشباب ونموه العقلي والجسمي، حيث يسعى .1

 .مإلدراك ما يدور حوله و الشابةأالشاب 

 

وعدم بدع، ه ويحبه ويفي نشاط يميل إلي الشباب توزيع طاقات .2

 .حالة االضطراب والملل والتوتر لديه تزيدتفريغها في أنشطة 

 

، فهناك ر وواعحاجة إلى تحقيق الذات، بما يعنيه من اختيار حال .3

 كثير من الشباب والشابات يكرسون حياتهم هلل وخدمة االخرين.

 

 ي من شأنها أن تجعل، والتالرعاية الصحية والنفسية الحاجة إلى .4

ً  نموه نه من فهم التغيرات وإلى عطائه ثقافة صحية عامة تمك   متوازنا

 .الجسدية في مرحلة المراهقة كمرحلة حرجة

 

أساسي في حياة لتعليم، لما لهما من دور لحاجة إلى المعرفة واا .5

 الفرد، ولكونها توسع اآلفاق والمدارك العقلية. 

 

؛ فحياة الشباب ليست كلها عمل ونشاط سليةلترفيه والتلالحاجة  .6

 عن النفس جدي، بل يحتاج الشباب إلى توفير أماكن للترويح

 ...(. افية )دور سينما، مسرح، منتزهاتومراكز ترفيهية ثق
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 :حاجة الشباب الى الزواج
 

بسبب شباب اليوم هو العزوف عن الزواج  من اهم مشاكل
، فقد كان ومتطلبات الزواج العديدة متغيرات الوقت والعادات والتقاليد

بدون أي تعقيدات او كثرة المطاليب  ميسورا   مرا  أي السابق الزواج ف
اختلفت النظرة لقضية الزواج  اليوم !ثقل كاهل الشبابلتي بدأت اليوم ت  ا

الزوجية واختالف  لحياةا معايير ومفاهيموبناء األسرة نتيجة اختالف ال
  والِقيَم والعادات في مجتمعاتنا.نمطية التفكير 

فقد أصبح تأمين السكن  ،يرات اقتصاديةإلى أن هناك تغي ضافةا
فرص العمل  قلةصعبا  في ظل البطالة والفقر ووتكاليف الزواج أمرا  
هات لألوالدمن ناحية أ خرى و ..واألزمة االقتصادية.  تربية اآلباء واألم 

توعية  ال يوجدو ! ل المسؤوليةالقدرة على تحم بحيث ليس لهمتغيرت، 

 لقيام بدورهم في المستقبل. اج والزول تحضيرهماو وقت كافي ل

 

زواج أما عن األسباب التي دفعت الكثير من الشباب إلى العزوف عن ال

.. .ة وديني ةثقافية، اجتماعية، اقتصادياسباب  منها متشابكةو هي عديدةف

 أهمها:يمكن التطرق الى و

 

 .عاجز البطالة والفقر وانخفاض مستوى الدخل ما يجعل الشاب - 1

 .االهل لبناء وتأسيس عائلة جديدة الزواج وكثرة متطلبات يفتكال - 2

 .عاتواج عائقاً أمام الطموحات والتطلواعتبار الزالدراسة مواصلة  - 3

 .ة في شريك الحياةالتفتيش عن شروط معينة ومواصفات عالي -4

 .الى الزواج الحقيقيدون اللجوء  غير شرعيةإقامة عالقات  -5

 .تحمل أعباء إضافية موعدم استطاعته اء كثيرةأعباب ببالشرتباط ا -6

 .او تحمل مسؤولية عائلية تقييد الحرية الشخصيةفي  عدم الرغبة -7

 .الحبغياب و طالقالكثيرة وال ن الزواج بسبب الخالفاتالخوف م -8

 .والمعيشية بسبب األوضاع األمنيةوعدم استقرارهم هجرة الشباب  -9

 الحلولوإيجاد في التوعية  ة والرسميةغياب دور المؤسسات األهلي -10
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الزواج  وفي المقابل نجد بعض الشباب الذين تيس رت لهم سبل

 :الحد هذه االسبابعنه  يعزفونوتكاليفه ولكنهم 

 

واجتماعياً تتوافق معه فكرياً  فتاةعلى التعرف على  ة الشابعدم قدر -1

 طموحاته وتطل عاته.كل وتحقق له 

 

 ونيحصل ملزواج ألنهل حاجة ونيجد الف شرعيةغير عالقات اقامة  -2

 .عائلية ةمسؤوليأي ل من لذ ة في الحرام وبدون تحم ونعلى ما يريد

 

سدياً انه مريض ج العجز الجنسي يمنع الشاب من الزواج إلدراكه  -3

 يظلم زوجته وهو غير قادر على إعطائها حقوقها.فال يريد ان 

 

د -4 في التجدد  مفي العالقة ورغبتهعلى التعددية بعض الشباب  تعو 

 ة.قات متعددعن الزواج ليستمتع بعال ينعازف مالدائم ما يجعله

 

ر ِسن الزواج  له الشباب بعض عند مما ال شك فيه أن تأخ 

انعكاسات وآثار سلبية كثيرة على المجتمع من جهة وعلى الشاب والفتاة 

 :مثل ذلك من النواحي النفسية والجسديةمن جهة أ خرى و

 

 .لمجتمعاقية في واألخال الجنسيةاالنحرافات وة انتشار الرذيل -1

 

الشريك وبسبب ضغوطات ئاب والقلق بسبب عدم وجود االكت -2

 .المجتمع ما يؤدي إلى نشوء عقد نفسية

 

 .واالضطرابات النفسية والخوف من المستقبل قدان الشهيةف -3

 

 .مسؤولية عدم الزواجاً الميل للوحدة واالنعزالية وتحميل األهل أحيان -4

 

 يادة نسبة اإلجهاضقلة فرص الحمل لدى المرأة الكبيرة وز -5

 .من االمراض وتعرض الحامل الرتفاع ضغط الدم وغيرها



65 

 

ض الطف -6  .عند الفتاة الكبيرة إلعاقة ذهنية أو جسدية لإمكانية تعر 

 

 العادةمن خالل تفريغ الطاقة الجنسية ورة الشعور الدائم بالحس -7

 .مشفرةية والقنوات الإلباحالمواقع امتابعة السرية و

 

 .والعالقات غير الطبيعية مراض الجنسية بسبب الشذوذانتشار األ -8

 

 .والخطف والجرائم الجنسية االغتصاب كثرة حاالت -9

 

 فقدان السالم الداخلي وقد تصل لليأس واالنتحار. -10

 

في نشر  رونية( دور كبير)المرئية والسمعية وااللكتعالم سائل اإلولو

إقامة عالقة حب قبل الخطوبة، وتأخير سن الزواج للشباب  مثل أفكار

رد مالي ووظيفة محترمة، م العالي وتأمين مويكضرورة التعل   تلفتياول

تقوية الفتيات من خالل االفالم والمسلسالت وبعض البرامج على وتحث 

عليها فتصبح له  رالتساوي مع الرجل حتى ال يسيطالشخصية والنضج و

 ً  ! او مجرد خادمة في البيت تبعا
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الزواج او كل هذه االسباب تجعل الشباب والفتيات ال يفكرون ب

 القرار مما يؤثر على حياتهم وعلى اسرتهم. بأخذ على االقل يتأخرون

 من خالل: هؤالء الشباب وحث هم على الزواجولهذا علينا اليوم مساعدة 

 

ر ألبنائها وعدم المغاالة في المه الزواج سهيلي تاألسرة ومهمتها ف -1

 اب.بعلى عاتق الش الملقاةوالتقليل من الطلبات 

 

تأمين فرص في ومسؤوليتها  والشؤون االجتماعية وزارة العمل -2

 .على الزواج للشباب المقبل عمل وزيادة الدخل

 

يات على القنوات التلفزيونية والفضائ ةيالرقاب هاإلعالم ومسؤوليت -3

 وفلترة االنترنت من المواقع اإلباحية.

 

عات سكنية بمعايير  اومهمتهواالعمار وزارة اإلسكان  -4 بناء مجم 

 مقبولة للشباب المقبل على الزواج وعرضها للشراء بدفعات ميس رة.

 

 .واقامة دورات للمقبلين على الزواج للتوجيه شبابية تأسيس جمعيات -5

 

هي نتاج طبيعي لمشاكل او تأخيره  جالزوا عدممشكلة  ختامفي ال

ولحل هذه المشكلة ال بد من أن ودينية و.... اجتماعية وتربوية وثقافية 

 وايجاد الحلول المناسبة.جميع المعنيين لاللتفاف عليها  يتعاون
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 منيات وتطلعات للشبابأ
 

جل أختم هذا الكتاب ببعض االمنيات والتطلعات للشباب من أ

 همها:أ، ومن تحقيق آمالهمبناء مستقبلهم و

 

 الماضي. أخطاءو السلبيات لم منبالتع الشبابي تثقيف المجتمع 

 .االهتمام بالشباب وتطوير مهاراتهم وخاصة المبدعين منهم 

 المدارس في لتربوي والبرامج الوقائيةا منهاجضرورة تفعيل ال. 

  إعداد القائمين عليهاو للشبابالثقافية والرياضية النوادي فتح. 

 وتعلم الصبر الشباب. تربي ف المخيمات الشبابية التيكثيت  

  هم.وتطلعات بالشباب وهمومهم هتمإعداد قنوات فضائية ت 

 مام زواج الشباب ودراسة الحالة.أزالة العقبات التي تقف إ 

 .تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى الشباب في كل المجاالت 

  ً  لجامعات.خريجي ا توفير فرص العمل للشباب وخصوصا

 

لألخرين من خالل  ن يكونوا قدوة ومثاالً أتمنى من الشباب أفي النهاية 

 وحرصهم على بقية مكونات المجتمع. واهتمامهمالتزامهم وخدمتهم 
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