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 بدينهم وعالقتهم المسلمين شباب

 :الخبر

 بي بي البريطانية اإلذاعة هيئة "العربي البارومتر" شبكة أجرته رأي استطالع نتائج كشفت

 يتزايد إذ العربي العالم في الدينية الشعائر وممارسة بالدين الشباب عالقة في كبير تحول عن سي،

 .تونس شباب صفوف في خاصة ،٢٠١٨ عام في بعددهم قياسا التدين على يقبلون من عدد

 مختلف يمثلون بحيث عشوائيا اختيارهم تم شخص، ألف ٢٣ ستطالعاال هذا في وشارك

 وربيع ٢٠٢١ أواخر بين الفترة في إنجازه وجرى االستطالع في المشمولة الدول كل في األطياف

 في المتدينين بغير أنفسهم يصفون الذين الشباب فئة أوساط في ملحوظا تراجعا أظهر حيث ،٢٠٢٢

 .مستطلعة عربية دول ٩ أصل من ٧

 في تراجعا الفلسطينية، واألراضي واألردن ومصر والسودان والمغرب وليبيا تونس وشهدت

 البلدان هذه مواطني من مزيدا أن االستطالع كشف فيما. العمرية الفئات كل من المتدينين غير عدد

 (نسمة). بالمتدينين أنفسهم يصفون باتوا

 
 :التعليق

 دينهم، عن مسلمينال إبعاد لمحاولة ةاإلسالمي بالدال شهدهات التي التغريب محاوالت رغم

 أنّ  واضح بشكل تُظهر ،العالمات من وغيره هذا لرأيا استطالع أنّ  إالّ  منهم، الشباب فئة وخاصة

 .يوم كل يزداد اإلسالم بأحكام ويلتزمون بدينهم يهتّمون الذين المسلمين شباب عدد

 القنوات عبر تعرض التي والمائعة التافهة اإلعالمية المادة كثافة الشباب هؤالء في ؤثّرت لم إذ

 في المتنفذة والجمعيات الحاكمة الجهات من دعم من المواد هذهبه  تحظى ما رغم التواصل ووسائل

 مثل االجتماعي، الطابع ذات منها خاصة الغرب، من المفروضة القوانين وحتى. المسلمين بالد

 .أثرا لها نرى نكاد وال أكلها تُؤت لم معهما، والتطبيع والفاحشة الرذيلة نشر بها يُراد التي سيداو

 الشعلة هذه ألن المسلمين، صدور في تقدت التي اإلسالم شعلة إطفاء يمكن ال األمر، حقيقة في

 .ةبالطمأنين أحس اإلنسان بها التزم ما إذا ،صحيحة عقيدة على تقوم

 الواقع أرض على اإلسالم أحكام إحياء أجل من أيضا العمل المسلمين شباب على ولكن

 .الشخصي المستوى على اإلسالم بأحكام بااللتزام االكتفاء وعدم اإلسالمية، الحياة باستئناف
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