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 وصناعة مستقبل معزز للهوية االنسانية  الشباب..

ما الحاسم في تشكيل هوية األفراد، و   ، وإجاباتها هي العنصر-تحديدًا لجيل الشباب-أسئلة وجودية ملحة كبرى   ..من أنا؟ ما سبب وجودي

ضربًا من ، وحياته سلسلة من التناقضات و هــفي التي، فهو  الوجوددرك غاية  في  وقيم السماء  الى موروثه الحضاري   -بحثًا عن هويته–لم يرجع الفرد  

  .وحياة الالمعنى التخبط والعشوائية

 على موروثها الحضاري القضاء  بوتدميرها،    والشعوب  األمم  مناجزة  االتي يتم من خالله  بمثابة الحرب الباردةهي    اختراقهاأو  يب الهوية  تغي 

إال    ال يمكن الحفاظ على الهويةف  .عاصف  يومفي    بثبات ريشةاشبه    معولمفي عالم    فالحفاظ على الهويةثقافة وقيم وتاريخ ولغة،  من    يحملهبكل ما 

  .وتحمل المسئوليةالعطاء القائم على  وإعادة المعنى الصحيح للحياة ،توثيق الصلة بالموروث الحضاري ب

 
 الهوية.. مكونات

واجتماعي    :ةــــــــاللغ • ثقافي  حامل  هي  بل  وحسب،  تواصل  أداة  ليست  الشعوباللغة  والمشاعر    وهي  ،لحضارة  للعواطف  األكبر  الرافد 

التي تنحدر   المجتمع ، فداللة الكلمة عربيًا تختلف عن داللتها في اللغات األخرى، لذا فالتمسك باللغة األم هو تمسك بقيم وثقافة  واألحاسيس

اللغة هي أبرز سمات المجتمع اإلنساني، ":على أهمية اللغة في تشكيل الهوية   2003للعام    وقد أكد تقرير التنمية اإلنسانية  هذه اللغة.  منه

المنظار الذي من خالله يدرك اإلنسان عالمه، وهي العامل الحاسم الذي    فاللغة هي  ،وما من حضارة إنسانية إال وصاَحَبها نهضة لغوية

تعد اللغة محورية في منظومة  ، كما ورد في موقع آخر من التقرير: " "  ن ويضفي على المجتمع طابعه الخاصايشكل هوية هذا اإلنس

 ".الثقافة الرتباطها بجملة مكوناتها من فكر وابداع وتربية واعالم وتراث وقيم ومعتقدات

بأعماق القدم، ويجعل منه حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، فال مستقبل مشرق وهي ما يضفي على الفرد ارتباطه    :خـــــــــالتاري •

عليه، ألن    أو السكون   دون التجمدأعظم قيمة للماضي تكمن في كونه معلما لنا،  ف،  يمكن بناؤه اال بالنظر والتقاط الحكمة من الماضي

وعالج مشاكلها   مستجدات الحياةغير قادر على التعاطي مع    ،تقليدياً منغلقًا  بليدًا  التجمد على قصص وأحداث الماضي ال تنتج اال مجتمعًا  

 . التي تتسم بالتعقيد والتشابك

  باهتمامفهو يتابع  معرفته بواقعه المعاش وأبرز قضاياه،    اعّبر الماضي مضافًا اليهو   إرث  تأتي وليدة لما يحمله الفرد منو   :الثقافة والمعرفة •

،  الجاهل   االنسان  على عكس،  اإلنسانية على اختالف تالوينهاالتجارب    من مختلفالحكمة    تلقفل، منفتح  ، باحث عن المعرفة دكل ما يستج

، ويسود عليه  المحدوديةالسذاجة و لألحداث يتسم بضيق األفق و منظوره  ف  ، الكاملة  االنسانية  ، العتقاده بأنه يملك الحقيقةمنغلق  فهو سطحي

لمسخ هويته دون    عقلهيراد لها أن تخترق    مبطنة  رسائلمن    تلك الصوروراء  قد يكون  ما    عن  الهياً   ،واألضواءاالنبهار بالصور واألشكال  
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، فالعقل الفارغ كالكأس الفارغ ممكن  قلنا أن نقص الثقافة لدى الجيل الحالي هي أشد األمراض فتكًا به وبهويته  ال نبالغ اذاف    .ان يشعر

 . ملئه بأي محتوى، نقي أم فاسد

السماوية هي حجر األساس األهم في    الرساالتفالقيم والمشتركات اإلنسانية التي أجمعت عليها كل    :المشتركات اإلنسانية  ،كقيم  الدين •

لفرد ان يبنيه بينه  وغيرها هي الحبل المتصل الذي على ا  ، فقيم الصدق والفضيلة والشرف والنبل والتسامح والسالم والتضحيةتشكيل الهوية

السماء، فاإلنسان صاحب   قيم  العلم والمعرفة والثقافة، فإنه يبقى بال عنوان حين يكون منفصال عنوبين السماء، فمهما بلغ االنسان من  

كما أن مواجهة الحياة وتحدياتها بال دين وقيم، تجعل من االنسان بال ارادة كالقشة التي    الهوية المعروفة انسان متصل وليس منفصل.

  ، فالمعرفة بالدين تهب االنسان القدرة على التمييزالقاصرة  باطل وفقًا لتصوراته الشخصية فكل ما يتعلمه حق أو  ،  حيث يشاء  يحركها التيار

مع قيم   ا، فال يلتقط من ماضيه أو حاضرة اال ما وجده متسقوفقًا للمعايير السماوية التي أجمعت عليها كل األديان  بين الخطأ والصواب

  يخالفه.، ويضع جانبا كل ما ومقاصده ومراميه الدين

تنتمي الى طبقة   أسرة عريقةأو من    ،أو فيلسوفاً   ، فكونه طبيبًا أو مهندساً في جوهره ال مظهرهقيمته الحقيقية هي    أن   يدرك صاحب الهوية

لهويته اإلنسانية فكل ذلك    ، في المحافل  وحضور قوي بكاريزما    يتمتع  ربما  أو  ،أو يتسم مظهره بالجاذبية  النبالء بالنسبة  ال يعني شيئًا 

، فالقيم الحقيقية بالنسبة موجود في أعماقه يتعزز بمقدار ممارسته للقيم جوهر هيالحقيقية، ألن الهوية ال ترتبط بصورته الخارجية، وانما 

  ، فكل الناس مستعدون لممارسة القيم في أوقات الراحة والدعة في كل الظروف حتى لو كانت ضد مصلحته  له هي تلك التي يمارسها

 .  هي تلك التي تمارسها في أحلك الظروف )الندرة( ، لكن القلة القليلةواالسترخاء

لما    فاإلنسان صاحب الهوية لديه رؤية واضحةكل ما سبق،  ل  الفرد   إدراك  التي تتمخض عنوهي الحصيلة النهائية  :  الوجودغاية    إدراك •

انطالقا   يرسم حياته على أساس ما يمكن أن يقدمه لصالح اإلنسانيةلذا فهو  ،  مفعول به""ال    فاعل" " ، فموقعه في الحياة هو  يجب أن يكون 

بطاًل أن يكون  أو    النجوميةبفالموهبة ال تعني لصاحب الهوية أن يحظى    ،ومواهبه  موظفًا كل قدراته  ،من حس المسئولية الكامن في أعماقه

قبل    فضاء الكون الواسع، فيصبح نجمًا متألقا في  غاية جهده  فيبذل  أن يحظى بإمكانيات أكثر تمكنه من خدمة الناس،  تعني  ، بلللمسرح

النجاح والمجد الشخصي ليس غايته، بل التقدم اإلنساني ف  ،تعود عليه شخصيا  قد  المكاسب أو المخاسر التيب  لذا فهو ال يأبه  ،األرض

فالفرد يبتعد عن هويته االنسانية   .، فهذا هو معنى الحياة التي يبحث عنها ويجد من خاللها هويته الحقيقيةوتحقيق الخير والصالح للجميع

وذوبانه لآلخر، فما بين األنا واآلخر خط رفيع عليه أن يجتازه ليصبح على  عطائه  بمقدار امعانه في الطمع والجشع ويقترب منها بمقدار  

   ة. يتماس مع هويته الحقيق
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 ..الشباب لصناعة مستقبل معزز للهوية اإلنسانية دور

مما   حياة ما هو اال لتسهيل الجانب المهني ومستلزمات ال  اللغات األخرى فتعلم  عمليًا،    بلغتهم العربية األم وتوثيق الصلة بها  تعزيز االرتباط •

 وجود  ، ومن شديد األسى اليوملليوميات والمعامالت لغات بديله للغة األم ويتم استخدامها ، ال أن تكون وتطور الحياة يفرضه واقع المعاش

، منذ نعومة أظافرهم  عليها  ن التي ينشؤو   هي لغتهم األم  اللغات األجنبية األخرى لغتهم العربية األم، بل ترى  شباب عرب كثر ال يتقنون  

على    وسيلة للتفاضل تتباهى بها األسر  تلك اللغاتأصبح اتقان  و ، بل  بضع كلمات عربية ال تكاد تفهم منهم المراد منها   نطقون وبالكاد ي

على  للتفوق  العربية كعرق وقومية نتفاضل بها  ولسنا نتحدث عن اللغة    لسنا ضد تعلم أي لغة أخرى،ونحن هنا  ،  في تربية أبنائهااألخرى  

فحديثنا عن اللغة هو ،  وقيمنا السماوية الخالدة  لهذه اللغات بدياًل عن ثقافتنا وحضارتناوالقيمي  المحمول الثقافي  ضد تبنى    ناولكن   غيرنا،

، وعليه  -الحضارات واألديان السماوية الثالثمهد    ،العربيةاألرض  لغة    -   الذي تحمله اللغة العربيةثقافي  الرث  المحمول واالعن    حديث

   . اهمال محمولها الحضاري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى تعنياهمال اللغة العربية، فإن 

تعزيز االرتباط بالتاريخ، بالرجوع الى أعماق الماضي والتماس النور من تجاربه وقصصه وأحداثه ومالبساته، وهذا يتطلب قراءة متنورة   •

،  الكاتبلمنتصر في أحداث التاريخ هو فاللماضي، مع ضرورة االنتباه من كتب التاريخ التي تحمل الحقيقة والتزوير في آن واحد،   وواعية

، فالتاريخ ركام معرفي ضخم،  والدنيءالوضيع  و   خبيثالومنهم    خلصوالم  ، فمنهم الشريف والنبيلاألزمانوالمنتصرون أناس كثر عبر  

، فتاريخ الواليات  والبناء عليها اال بعد االلمام بكامل حيثياتها وحقائق والغوص فيه يتطلب الوعي الكامل وعدم أخذ كل ما ُيكتب كمسلمات

على    استحوذوا أو ممن    النبالء  طبقة  ويصبحوا من  ،من هاجروا اليها ليستوطنوها الحقاً الواليات مألمريكية حينما يكتبه سكان  المتحدة ا

والحقيقة موجودة  -الهنود الحمر - ممن ُشردوا وُعذبوا  عن التاريخ الذي يكتبه سكانها األصليون   حتماً   سيكون مختلفاً   ،مواقع النفوذ والسيطرة

 . بين ثنايا السطور يدركها من يلم بكل تفاصيلها

  التسلح بالمعرفة والعلم والثقافة المتنوعة بواقع مجتمعهم وقضاياه، ألن المرء ان لم يعي قضايا مجتمعه ومشاكله وتحدياته، فلن يستطيع  •

األزمة الثقافية التي يعيشها المواطن    حول معدالت القراءة في الوطن العربي الى  ، وقد اثبتت عدة تقاريرالمساهمة في تطويره أو حل قضاياه

دقائق سنويًا، بينما يقرأ   6الصادر عن "مؤسسة الفكر العربي" أن العربي يقرأ بمعدل    2011م  أشار تقرير التنمية البشرية للعاالعربي حيث  

، ألن قلة القراءة  ن معدالت القراءة للمواطن العربي تعطي مؤشر على درجة الوعيوهنا وان كنا نتفق بأ  .  ساعة سنوياً   200األوربي بمعدل  

، ألن كثرة القراءة ليست نؤكد أيضا بأن مقدار ما يقرأه المواطن األوروبي ليست دلياًل ومؤشرًا على الوعي  نا، لكنحتمًا تعني قلة الوعي 

ألن الوعي والثقافة شيئان مختلفان، فالثقافة هي اكتساب للمعلومات بينما الوعي  و ،  الوعي كما هي قلة القراءة  تطور  مؤشر علىبالضرورة  
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، واألخطر ومحاربة قيم األديان  ، فاليوم تحفل المكتبات ودور النشر بكتب التفاهة والدجلهو توظيف تلك المعلومات في تحسين واقع الحياة

الفرد    تجريد  تعمل على  فيروسات، لكن تحمل في باطنها  ، وقد تحمل عناوين إنسانية براقةقيمة في الظاهرهي وجود كم هائل من الكتب ال

بحر المعرفة ، فاالنطالق الى  وفقًا لقيمنا وثقافتنا وحضارتنا  فعلى الشباب في رحلتهم للبحث واالطالع أن يغربلوا ما يقرأوهوعليه    ،من هويته

         .أخالقية قد يكون أكثر تدميرًا لهوية الفرد من الجهل نفسه كوابحبال ثوابت معرفية و 

ومكارم األخالق من الكرم والوفاء   شيمبال  فتاريخ الجزيرة العربية زاخر، ولنا في سيرة العرب القدماء قدوة وأسوة،  الرجوع للقيم كثوابت ومعايير •

الرجوع الى قيم الماضي وسير القدماء ليس جماد على الماضي وانما بالعهد ورفع الظلم وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإجارة المستجير،  

تاريخ العرب ما  كل ة علىالجاهليو  الهمجية محاولة اسباغهو بحث عن قيم الرساالت وانعكاسها في الواقع واألحداث والقصص واآلثار، ف

مكان  لمسخ هويتها، واذا كنا سنعترف للعرب بالعهد الجاهلي في  للقضاء على أي موروث حضاري للمنطقة العربية  فاشلةهي اال محاولة 

، واذا سجل  - العصور الوسطى–  والخرافات في فترة قريبة جداً   والهمجيةكانت تشهد الوحشية    أيضا  أن أوربازمن ما، علينا أن نقر  و   ما

)انظر مقال   نه سجل تهاويًا ساحقًا في القيم والمثل العليافإالمكتشفات العلمية،  و المعرفة والتكنلوجيا  في    غير مسبوق الغرب اليوم تطورًا  

ر تطو في مقابل    والعلوم  ر الدور واألبنيةالخط الفاصل بين تطو   توضيحن قبيل  اال م  ، لسنا بصدد مهاجمة الغرب في هذه األسطر1بوكانن( 

 وجذورنا القتالعنا من قيمنا    حرب كونية  -ان صح القول   - ليسوا قضيتنا، فقضيتنا هي هويتنا، وهويتنا تواجه    فالغرب  القيم واألخالق،  

   .سس حضارتناوأ

من المهم أن ينتبه الشباب الى أننا حين نتحدث عن القيم فإننا نتحدث عنها وفق التعريف الصحيح المرتبط بتحقيق رسالتهم في الحياة، 

السعادة وفق موروثنا الحضاري قيمة  الممتلكات في عالم المادة واالستهالك، ف  عبر تحقيق الثراء وجمع  يتم فإذا كان تحقيق قيمة السعادة  

واذا كانت الحرية وفق النمط الغربي هي   .وخدمة الناس  راك غاية الوجود واالنطالق في تحقيق أدوارنا في تطوير واقع الحياةهي في اد

، فإن الحرية وفق منظورنا الحضاري هي عمل  -، يقول ما يشاءيلبس ما يشاء، يشرب ما يشاء، يذهب حيث يشاء  -فرد عمل مما يحلو لل

 
"بوكانن" في كتابه )موت الغرب، تأليف: باتريك جيه. بوكانن( في سياق متصل عن نبوئته بإقتراب إنهيار  األمريكيالسياسي والمفكر  يرى }}   1

ان ا كان في الدول األوربية ُمْفِزعة بشكل كبير؛ ففي الوقت الذي تضاعف فيه عدُد ُسكَّ ستَّة   لعاَلم إلىالحضارة الغربية قائاًل: " أنَّ إحصاءات السُّ
كان في التوقُّف، ومن بين األمم األ عوب األوربية عن التكاثر، وبدأ عدد السُّ وربيَّة السبع باليين نسمة في غضون أربعين عاًما، فقد "توقََّفت الشُّ

د،   ِبُمعدَّل مواليد كاف   2000واألربعين هناك أمَّة واحدة فقط، وهي ألبانيا المسِلمة، كانت ما تزال َتحتفظ في العام  ِلُيبقيها حيًَّة إلى أَجل  غير محدَّ
ة  إلى  أمَّا بقية أوربا فقد بدَأت تموت"، ويرجع "بوكانن" السبب في شيخوخة الغرب وتراجع عدد السكان الذي سيؤول إلى انهيار الحضارة الغربي

لدينية التي كانت فيما مضى تشكل سدا في وجه منع  "انهيار )القيمة( األساسية األولى في المجتمع وهي )األسرة( وانحسار األعراف األخالقية ا
 الحمل واإلجهاض والعالقات الجنسية خارج إطار المؤسسة الزوجية…إضافة الى تبرير ال بل تشجيع…!!! العالقات الشاذة المنحرفة بين أبناء

 {{سرة((الجنس الواحد، كل هذا دمر بشكل تدريجي الخلية المركزية للمجتمع وأساس إستمراره وهي ))األ
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وقد تشعر بأنك أصبحت أقل حظوظًا ،  رفقاء دربك فينفضوا من حولكلظروف، فقد يحرمك قول الصدق من  الصواب مهما كانت الضغوط وا

في التاريخ أبطال كثر ممن حافظوا على قيمهم،  ، فثابت على قيمك ومبادئكفأنت قيمة مارستها...ولكنك رغم ذلك أو  مبدأ أخالقي  بسبب

  األحرار حقًا! و  أبطال التاريخ ولو قيد أنملة، فهوالء هم عنها فلم تسمح لها الظروف والمحن بالتنازل

كل هذه      ضعها؟أولوياته كيف ي  هدرها؟عمره فيما يصرفه؟ طاقته فيما ي،  للباحث عن الهوية  ثمن البد من دفعه وتقويمها  محاسبة الذات   •

وُيضاف الحرف )د( ألسمك   شارة الطبيب  الذي يحمل  ذاك فإذا كنت تدرس الطب لتكن  األسئلة البد أن يتم اخضاعها للتحليل والتقييم،  

إعادة   بالتأكيد الى  فانت حتمًا فقدت الصلة بهويتك الحقيقية، وتحتاج،  دياًل عن هدف خدمة الناس ورفع معاناتهم والتخفيف من اآلآلمهمب

 المسئولية لمن حولك. أهدافك على أساس  رسم 

 عودًا على بدء...رحلة البحث عن الهوية..

، وأن يتحلى بالشجاعة  ويشمر عن ساعديه   همته عن هويته أن يشحذ    -بصدق–البحث عن الهوية ليس باألمر اليسير، فعلى الباحث  

المجتمع   المفروضة عليه سلفًا من قبلألنها تستلزم جهد ذاتي يتخلى فيه المرء عن األطر والقوالب  ،  المتشعبة  للخوض في هذه الرحلة   المناسبة

مع ذاته، ليحاكمها على   قاسية  وقد يجد الفرد نفسه في مواجهة،  بقصد أو بغير قصد  ، فكل ما حوله متكالب عليه لمسخ هويتهواالعالم وغيرهم

الذات، فأي محاولة للبحث عن الهوية في    محاسبة  ولى الخطوات الصحيحة للبحث عن الهوية تبدأ من، واننا على ثقة بأن أفي هويتهاتفريطها  

 !، فتجد لحياتك معنىادراك حقيقة الوجود-كلتصل الى هنا -ذاتك–الخارج لن تفضي اال الى المزيد من التيه، فأبدأ من هاهنا 

 

 


