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مازال الكثيرين منا إلى حد 
الساعة يشعرون أنهم ليسوا 
مريضى وال مجانين، حتى 
ينساقوا وراء كل الدعوات 
اإلنتحارية، تحت تأثير الحروب 
النفسية لإليقاع بهم مرة 
أخرى في نفس األفخاخ 
والصراعات الدينية 

ة واإليديولوجية والمذهبي
والسياسية والعرقية التي ولى 
عهدها في كل المجتمعات 
 واألمم

 
أوقعوا العالم االسالمي 
والعربي في تمزق وعداوات 
بسبب نرجساتهم وأالعيبهم و 
فبركاتهم للمعلومات 
المغلوطة التي تدفع الناس 
إلى الصدام واالقتتال بدل 
دفعهم إلى الحوار و 
 . التفاوض السياسي

 
يعقل أن نقبل اليوم أن  هل

يحرضوننا مرة اخرى على  
المزيد من االقتتال ضد بعضنا 
البعض ونسير دائما وراء 
 جنونهم وأمراضهم النفسية

 
لسنا ملزمين بالسير وراء 
القطيع و ال وراء القصف 
االعالمي المكثف لعقولنا 
بدعايات وفبركات لمعلومات 
وأخبار تعولب وعينا و تشوش 

تحبط معنوياتنا، و تفكيرنا و 
تستفز عواطفنا و انفعاالتنا 
 لنكون أكثر توحشا وافتراسا

 
إننا نملك آذان نسمع بها 
وأعين نبصر بها وقلوب نفقه 

إذا كان هناك مجانين ومرضى بالسادية في عالمنا العربي واإلسالمي يتلذذون بالقتل        
ورغباتهم النرجسية،  موالدمار والتفرقة والتشتيت بين المسلمين ويفرحون لذلك لتحقيق نزواته

 نساقوا، حتى يينوال مجان ىمريض واليس مأنه ونمنا إلى حد الساعة يشعر ينالكثيرمازال ف
مرة أخرى في نفس  همنتحارية، تحت تأثير الحروب النفسية لإليقاع بوراء كل الدعوات اإل

التي ولى عهدها في  الدينية والمذهبية واإليديولوجية والسياسية والعرقيةوالصراعات األفخاخ 
 .كل المجتمعات واألمم

واإلعالميين التابعين لهم او لقد سبق وان ساهم الكثير من السياسيين و رجال الدين      
في عالمنا العربي و االسالمي في تدمير أفغانستان والعراق، و ليبيا و سوريا تحت وصايتهم 

واليمن و ساهموا في تقسيم السودان وتقسيم الفلسطينيين، وتجاهلوا قضيتهم كما صمتوا أمام 
وغذوا الدمار والقتل في  .متكررر التي يرتكبها النازيون االسرائيليون ضدهم بشكل المجاز

الجزائر وفي مصر واليوم يعملون على إشعالها في تونس وغيرها من في العشرية السوداء 
الدول التي تريد االبقاء على استقاللية قراراتها ومواقفها ولو نسبيا، عن طريق تجنيد وتحشيد 

ل اآلالف من الشباب العربي والمسلم بدعوى الجهاد و جهاد النكاح و االستمتاع وتسليح وتموي
بحور العين في الجنة وكأنهم يعلمون بالغيب ويملكون صكوك الغفران الضامنة للجنة لكل 

بدل توجيههم إلى االهتمام بالعلم والمعرفة في حين ال يستطيعون ضمانها ألنفسهم، هؤالء، 
لوم والتكنولوجيات المتطورة للمشاركة في بناء أوطانهم والنهوض للتحكم في مختلف الع

  .باقتصادها وتنمية مجتمعاتهم في كل المستويات

في نشر الكراهية والعداوات بين المسلمين عبر سموم وسائل إعالمهم التي  اوقد ساهمو    
لسطين وحاصروها وتنازلوا عن ف. واشتروا لها قلوبا وأقالما وعقوال طيعة ها و مولُوهاؤأنشأ

جويا وبحريا وبريا، اقتصاديا وسياسيا وحتى صحيا لتخضع إلرادتهم عن طريق اليد 
وأوقعوا العالم االسالمي والعربي في تمزق وعداوات بسبب نرجساتهم وأالعيبهم . االسرائيلية

لحوار إلى ا مإلى الصدام واالقتتال بدل دفعهالناس و فبركاتهم للمعلومات المغلوطة التي تدفع 
  . و التفاوض السياسي

 موالمفارقة العجيبة ان نجد هؤالء العرب والمسلمين يدفعون الفلسطينيين ويلزمونه   
ويمعنون عن  سرائيليين،باستعمال أسلوب الحوار والمفاوضات السياسية السلمية مع اإل

بين و حوار سياسي سلمي أبينما يرفضون كل مفاوضات  الفلسطينيين الجهاد والمقاومة،
، بل معالجة مشكالتهم وخالفاتهمفي  هامكونات الشعوب العربية واإلسالمية وبين دول

فهل . يحرضونهم على العنف واالقتتال والذبح والتشريد جهارا ونهارا وعلى مسمع الجميع
المزيد من االقتتال ضد بعضنا البعض   يعقل أن نقبل اليوم أن يحرضوننا مرة اخرى على

وراء  ال لسنا ملزمين بالسير وراء القطيع و. جنونهم وأمراضهم النفسية ونسير دائما وراء

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhaledDoNotMindsTrust.pdf


 2

بها وعقوال نزن بها األمور، 
فال نحتاج إلى من ينصب نفسه 
وصيا على هذه الملكات 
الفطرية التي اكرمنا بها 
الخالق سبحانه وتعالى، و ال من 

 ي عقولنايستغب
 
اتركونا نوظف عقولنا لفهم 
االمور بطريقتنا الخاصة و نحلل 
و نعالج المعارف واألحداث 
بما اعطاه لنا ربنا عز وجل من 
علم وذكاء لنقدر به مصالحنا 
ومستقبلنا في العيش في أمن 
 وسالم ومحبة

 
لقد خلقت لنا عقوال كما 
خلقت لكم العقول، فكما 
تمارسون تفكيركم وفهمكم 

حياة، يحق لنا أيضا ممارس لل
تفكيرنا وفهمنا ولكن 
 بأسلوبنا وطريقتنا الخاصة

 
لسنا ملزمين بتفكيركم 
ورؤيتكم كما انكم لستم 
ملزمين بتفكيرنا ورؤيتنا، فال 
يحق ألحد ممارسة الوصاية 
 على اآلخر

 
لم تتعظوا بعد و لم تستفيدوا  

من تجاربكم وال من أخطائكم 
بال  الماضية، بل لم يهدأ لكم

حتى تستنسخوا وتكرروا نفس 
 األخطاء والحلول اإلنتحارية

 
لم تسعوا إلى  الوقوف مع 
انفسكم ولو لمرة أمام المرآة 
لتغيير طريقة تفكيركم 
ورؤيتكم لآلخرين و تجريب 
أساليب تفكير وطرق معالجة 
أخرى أكثر عقالنية و اكثر 
 تحضرا

 
نريد تجريب حلوال اخرى 
 ومنطقا جديدا في حياتنا
مبني على الحوار والنقاش 
الهادئ والمسؤول الذي 
يرقى بقيمتنا كبشر 

وعينا و تشوش  عولبالقصف االعالمي المكثف لعقولنا بدعايات وفبركات لمعلومات وأخبار تُ
  .وافتراساحشا أكثر توتستفز عواطفنا و انفعاالتنا لنكون و  ،تفكيرنا و تحبط معنوياتنا

، فال وعقوال نزن بها األمور ها وأعين نبصر بها وقلوب نفقه بهاإننا نملك آذان نسمع ب   
نحتاج إلى من ينصب نفسه وصيا على هذه الملكات الفطرية التي اكرمنا بها الخالق سبحانه 

ع ابقن اتمذهبي و مر يستغبي عقولنا، مرة بقناع ديني ومرة اخرى بقناعال من  وتعالى، و
   ...متنوعة أقنعة سياسية وإيديولوجيةأو بعرقي 

اتركونا نوظف عقولنا لفهم االمور بطريقتنا الخاصة و نحلل و نعالج المعارف      
واألحداث بما اعطاه لنا ربنا عز وجل من علم وذكاء لنقدر به مصالحنا ومستقبلنا في العيش 

م كمارسون تفكيرتالعقول، فكما  كملقت لنا عقوال كما خلقت للقد خُ .في أمن وسالم ومحبة
ولسنا . مارس تفكيرنا وفهمنا ولكن بأسلوبنا وطريقتنا الخاصةيحق لنا أيضا مم للحياة، كهموف

ملزمين بتفكيرنا ورؤيتنا، فال يحق ألحد ممارسة  تملس كمم كما انكم ورؤيتكملزمين بتفكير
ال نحن نقبل ان نمارس الوصاية على عقول غيرنا وال نقبل من غيرنا . الوصاية على اآلخر

لوصاية على عقولنا، ال اإلعالميين وال السياسيين وال الدعاة وال الجماعات وال ا ةمارسم
  .أي كاناألحزاب وال المذاهب وال الطوائف وال 

نقول لهؤالء المجانين في السياسية والزعامات المريضة بالنرجسية، لقد جربتم حل و  
والعرقية المدمرة منذ قرون  مشكالتكم بالقتل واالنتقام والصراعات والحروب االهلية الدينية

يهدأ لكم  مبل ل ،لم تستفيدوا من تجاربكم وال من أخطائكم الماضية بعد ولم تتعظوا  خلت، و
الوقوف مع   ولم تسعوا إلى .نفس األخطاء والحلول اإلنتحاريةتستنسخوا وتكرروا  حتىبال 

مرة أمام المرآة لتغيير طريقة تفكيركم ورؤيتكم لآلخرين و تجريب أساليب تفكير لانفسكم ولو 
وطرق معالجة أخرى أكثر عقالنية و اكثر تحضرا، كما فعلت الكثير من األمم والشعوب 

نموذج امريكا، واليابان ، ( األخرى التي عاشت صراعات مشابهة لتلك التي عاشها أجدادنا
ألنكم ترفضون أفكار وأراء اآلخرين، وتعتبرون قراراتكم ومواقفكم ..) واوروبا جنوب إفريقيا

  . ونظرتكم اموار مقدسة ال يحق لبشر مناقشتها و الرد عليها

ومنطقا لسنا ملزمين بأخطائكم وطريقة تفكيركم، بل نريد تجريب حلوال اخرى  نفنح   
 رقى بقيمتنا كبشرالذي يمبني على الحوار والنقاش الهادئ والمسؤول جديدا في حياتنا 

جسد رسالة ديننا كمسلمين ينشدون السلم يحافظ على كرامتنا اإلنسانية، ووالذي ي وآدميين،
ألننا كلنا من آدم وأدم من تراب، . والسالم ليس بين المسلمين فحسب بل بين كل بني البشر

       .نسانية جمعاءآلخر إال بالعمل الصالح و خدمة اإلاوال فضل ألحد منا على 

االستبداد االعالمي الذي ينصب بقبل باإلرهاب الفكري وال أحد منا مازال يفال    
. كمنصات إلطالق صواريخ الكراهية والعداوات واألحقاد و يتالعب بعقولنا ووعينا كل مرة

ن إلى متاهاتكم عدة مرات، ولم نعد نحتمل المزيد من ون منا وانجر الكثيرولقد انخدع الكثير
منذ عدة بإعالمكم وخطبائكم وأبواقكم بمشاعرنا وعقولنا  تملقد تالعب. نزالقاتالمتاهات واال

حان الوقت ف. فلم نجني إال الخراب والدمار والتشتت والتخلف في كل المستويات ،سنوات
فليست  .اليوم كفى استخفافا واستهتارا بما ميزنا وفضلنا اهللا به عن سائر المخلوقاتلكم نقول ل

ي يجب علينا ذالصحيح والمقبول الهو دائما ومواقفكم وفهمكم كم وقراءاتكم رؤيتكم وروايات
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وآدميين، والذي يحافظ على 
كرامتنا اإلنسانية، ويجسد 
رسالة ديننا كمسلمين 
ينشدون السلم والسالم ليس 
بين المسلمين فحسب بل بين 
 كل بني البشر

 
ال أحد منا مازال يقبل 
باإلرهاب الفكري وال 

المي الذي باالستبداد االع
ينصب كمنصات إلطالق 
صواريخ الكراهية 
والعداوات واألحقاد و 
يتالعب بعقولنا ووعينا كل 
 . مرة

 
اتركوا األجيال الناشئة تجرب 
ذكاءاتها وحلولها وفق قيم 
التفاهم و االنفتاح على 
اآلخرين واالعتراف بهم 
وبالتعدد والتنوع في األفكار 
والحلول والتصورات دون 

 تهميش آلحد إقصاء وال
 
نحن األجيال الناشئة نرى أن 
عاملنا العربي واإلسالمي في 
امس الحاجة إلى الوقوف 
أمام مرآة التاريخ لممارسة 
قراءة نقدية لواقعه من اجل 
مراجعة أخطائه المتراكمة 
والمتكررة، وتقييم تصرفات 
مسؤوليه و حكامه وعلمائه 
ومفكريه وسياسييه ووسائل 
 إعالمه ونخبه

 
الكثير منا أن العالم  يرى 

االسالمي اليوم في امس 
الحاجة إلى تأسيس جسور 
التواصل و الحوار والنقاش 
المتحضر الهادي والمسؤل 
لحل مشكالته وقضاياه المعقدة 
 و المتعددة

 
تعلمنا من علم النفس المعرفي 
أن المشكالت الحياتية تحتاج 
إلى التفكير في عدة حلول 

مثل لكل منها لنختار منها اال

  . مهما كانت النتائج التسليم به والعمل بمحتواه

وراء جنونكم منذ عدة قرون فأوصلتم أمتنا إلى حائط مسدود وإلى ما  ينلقد سار الكثير    
. ح والخراب المادي والمعنويالمزيد من التخلف والتقهقر و الهدر للطاقات واألموال واألروا

ال تملكون الحقيقة المطلقة في أي أمر من امور في قرارات انفسكم تشعرون أنكم  فإذا كنتم
ان قراراتكم واختياراتكم لم تحقق تطورا كل مرة   ونكتشفت الحياة الدنيوية وال األخروية، و

و التفاهم ا وحلولها وفق قيم ذكاءاتهوال ازدهارا لمجتمعاتنا، فاتركوا األجيال الناشئة تجرب 
بهم وبالتعدد والتنوع في األفكار والحلول والتصورات دون واالعتراف على اآلخرين  االنفتاح

  .إقصاء وال تهميش آلحد

ن عاملنا العربي واإلسالمي في امس أجيال الناشئة نرى فإذا كان االمر كذلك فنحن األ     
مارسة قراءة نقدية لواقعه من اجل مراجعة أخطائه الحاجة إلى الوقوف أمام مرآة التاريخ لم

، وتقييم تصرفات مسؤوليه و حكامه وعلمائه ومفكريه وسياسييه ووسائل والمتكررة المتراكمة
الحياة كما فعلت الكثير من األمم  فيهإذا أردنا فعال بناء مستقبل آمن تزدهر  ونخبه، إعالمه

  . قبلنا المتحضرة

العالم االسالمي اليوم في امس الحاجة إلى تأسيس جسور  أنويرى  الكثير منا     
المعقدة و  التواصل و الحوار والنقاش المتحضر الهادي والمسؤل لحل مشكالته وقضاياه

  .المتعددة

ر في عدة يفكالمشكالت الحياتية تحتاج إلى الت النفس المعرفي أنمن علم  قد تعلمناف     
لكل ا أبديا علمنا انه ال يوجد حال واحدكما ت. واألنجعختار منها االمثل كل منها لنحلول ل

فاإلنسان الذي يبرمج نفسه على حل واحد . وقاتالمشكالت وفي كل المراحل، وعبر كل األ
كما ان االنسان . جاهز طوال كل مراحل حياته وتاريخيه هو أقرب للبرمجة الغريزية للحيوان

يجب التسبيح به الذي مقدس الحل الع على انه الذي يفكر دائما بحل واحد ويفرضه على الجمي
   .ي وجنونيرة وأصيال فهو تفكير فرعوني إقصائبك

وأكثر  علما انه توجد حلوال متعدد لكل مشكالتنا اكثر رحمة وأكثر رأفة بالنفس البشرية
عن  ونبحثناس يونتعجب كثيرا عندما نجد الكثير من ال. تحضرا وارتقاء بالكرامة االنسانية

 الباب المغلق، في حين يتجاهلون أبوابها أمام ادائم منينة بوقوفهأمن والطمدة واألالسعا
  .المتعددةالمفتوحة 

الحياة تسع وتعلمنا من ديننا االسالمي ومما كتبه  الكثير من المفكرين والعلماء أن      
  . الجميع وخلقت للجميع فال يمكن ان ينصب البعض نفسه أربابا في األرض من دون اهللا

ان المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى تبادل الرؤى واألفكار يرى الكثير منا  و     
البعض أكثر عبر المؤتمرات والملتقيات والندوات  موالتجارب والقناعات للتقرب من بعضه

اليجاد مساحات كبيرة من التفاهم والتالقي  والحوارات اإلعالمية الهادئة والهادفة والمسؤولة،
الذي ولسنا في حاجة إلى مزيد من الوصاية و االرهاب الفكري واالستبداد اإلعالمي  ،للتعاون

 .يوظفه الكثيرين لفرض قناعات على ال وعينا ليزيدنا جرحا وألما وتخلفا ودمارا

وكم نحن شغوفين لنرى عالمنا العربي واإلسالمي نموذجا في التسامح بكل أبعاده     
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كما تعلمنا انه ال . واألنجع
يوجد حال واحدا أبديا لكل 
 المشكالت وفي كل المراحل

 
اإلنسان الذي يبرمج نفسه 
على حل واحد جاهز طوال 
كل مراحل حياته وتاريخيه هو 
أقرب للبرمجة الغريزية 
 للحيوان

 
ان االنسان الذي يفكر دائما 
بحل واحد ويفرضه على 

مقدس الجميع على انه الحل ال
الذي يجب التسبيح به بكرة 
وأصيال فهو تفكير فرعوني 
 . إقصائي وجنوني

 
نتعجب كثيرا عندما نجد 
الكثير من الناس يبحثون عن 
السعادة واألمن والطمأنينة 
بوقوفهم دائما أمام الباب 
المغلق، في حين يتجاهلون 
 أبوابها المفتوحة المتعددة

 
ان المسلمين اليوم في أمس 

تبادل الرؤى  الحاجة إلى
واألفكار والتجارب 
والقناعات للتقرب من بعضهم 
البعض أكثر عبر المؤتمرات 
والملتقيات والندوات 
والحوارات اإلعالمية الهادئة 
 ، والهادفة والمسؤولة

 
لم يضق االسالم بأحد منذ 
ظهوره على وجه األرض، 
ولكن ضاقت قلوب وعقول 
بعض المسلمين والعرب، 

تبروا ذلك باألمس واليوم واع
من الدين، و جعلوا من 
امزجتهم وقناعاتهم شريعة و 
فرضوها على الناس كدين و 
.   عقيدة غير قابلة للنقاش

 
نريد قيادات تستمد الشرعية 
والثقة من إرادة شعوبها من 
خالل حسن التسيير والتدبير 
بالشفافية والقانون و تكريس 

نوع الديني والمذهبي والعرقي واللغوي والثقافي والسياسي، أين ومعاييره، الذي يقبل فيه الت
عتقاد، عمال بروح ومضمون يعمل الجميع كبشر لهم الحق في الوجود والتعبير والتفكير واإل

و مرصدا قناعاتنا  تفكيرنا وودليال في التي جعلها ربنا عز وجل معلما  "الكافرون" ةسور
ا دون نفيما بينو والكتابي وغيرها من االديان تتعايش  فربوجود الكا لقلوبنا حتى تتحمل وتسع

آلن رحمة اهللا . دون إقصاء وال تهميش وال اضطهاد ألحدو إكراه في الدين وال في المعتقد، 
ولم يضق االسالم بأحد منذ ظهوره  .سبحانه وتعالى وسعت كل شيء و االسالم يسع الجميع

المسلمين والعرب، باألمس واليوم  ولكن ضاقت قلوب وعقول بعض ،على وجه األرض
دين على الناس كشريعة و فرضوها امزجتهم وقناعاتهم جعلوا من  واعتبروا ذلك من الدين، و

      .للنقاش ةغير قابل ةديعقو 

  هل نحن في حاجة إلى قيادات مسؤولة أم إلى زعامات مريضة بالنرجسية؟   

ل مهوسا بمرض الزعامة ويؤمن إذا كان البعض من العرب والمسلمين اليوم مازا     
بالحلول السحرية والخارقة لمشاكل مجتمعاتنا، و يصر على الزعامات الوهمية ذات األبهة 
والفخامة والجاللة، إلشباع نزواته النرجسية و مرض انتفاخ أنوياتها، فنحن نريد قيادات 

( ستراتيجية اال حقيقية مسؤولة وقادرة على العمل من اجل مصالح شعوبها ومصالح أمتها
  .ووحدتها العاطفية )االقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية واألمنية

نريد قيادات تلتزم بمسؤولياتها االخالقية والقانونية والدستورية في خدمة شعوبها بتفاني      
وإخالص، وال نريد الزعامات التي تتنصل عن مسؤولياتها لتسير بأمزجتها و قانون مصالحها 

عبر تشجيع الفساد والرداءة والوالءات وسوء التسيير وازدواجية المعايير، التي تدفع  ة،الخاص
  .شعوبها إلى الهجرة أو االنتحار او االجرام

ونريد قيادات تحترم إرادة واختيارات شعوبها و ال نريد الزعامات التي تفرض      
  .الستبداديةالوصاية على عقول شعوبها وتفرض عليها اختياراتها وإرادتها ا

و نريد قيادات تستمد الشرعية والثقة من إرادة شعوبها من خالل حسن التسيير والتدبير     
بالشفافية والقانون و تكريس العدالة وال نريد الزعامات التي تكسب شرعيتها بالحديد والنار 

  .وتستهتر بثقة وعقول شعوبها  والقوة أو باالستقواء بالخارج

التي تؤمن أنها من نفس الطينة البشرية، تخضع لنفس القانون الذي ونريد القيادات     
يخضع له غيرها تحت مسؤولياتها، و تؤمن بأنها تخطي وتصيب، وتتقبل النقد والتقويم، وال 

ق القانون تفعل كما تشاء وال تحاسب وفو نريد الزعامات التي تعتبر نفسها مالئكة ومقدسة 
       .خطائهاأعلى 

ادات التي تنفق أموال شعوبها في االستثمار في آبار العقول لتوليد الطاقات ونريد القي    
الالمتناهية، التي على ضوئها تحارب كل أشكال الجهل واألمية التي تخرج شعوبها من 

  .عية واالستكبار االجنبيبالتخلف، وتحقق المشاريع التنموية التي تخرج شعوبنا من الت

ر عقولها من يتحر( ع وتحافظ على الحريات األساسية لشعوبهاونريد القيادات التي تداف     
كحرية التعبير والتفكير والتنظيم والحركة، التي ) والخرافات األوهام والوساوسمن الخوف و

وال نريد  .قيمتهم اإلنسانيةبو ترقى بكرامتهم و شعوبهاطاقات االبداعية لالحرر تبواسطتها ت
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العدالة وال نريد الزعامات 
ا بالحديد التي تكسب شرعيته

والنار والقوة أو باالستقواء 
بالخارج  وتستهتر بثقة وعقول 
 شعوبها

 
نريد القيادات التي تنفق 
أموال شعوبها في االستثمار 
في آبار العقول لتوليد 
 الطاقات الالمتناهية

 
ال نريد الزعامات التي تكسب 
شرعيتها بالحديد والنار 
والقوة أو باالستقواء بالخارج  

 .ثقة وعقول شعوبهاوتستهتر ب
 
ال نريد الزعامات التي 
تكرس التداول بآجال الوفاة، 
او بالتزوير والتحايل، 
والمناورة والخداع، وشراء 
 الضمائر و الذمم

 
 
ال نريد الزعامات التي تغذي 
الكراهية واألحقاد و تشجع 
على ثقافة اإلقصاء والتهميش 
و االنتقام فيما بين العناصر 

لعرقية المكونة لشعوبها ا
والدينية والمذهبية 
والسياسية والثقافية واللغوية 
  واإليديولوجية 

في التسليح و فتح السجون وتمارس الرقابة والوصاية على  الزعامات التي تنفق أموال شعوبها
و ال تلك الزعامات التي تنفق أموال شعوبها في تدعيم الفوضى والدمار  ،عقول وفكر شعوبها

ضد دول وشعوب تحت اي ذريعة من أجل إخضاعها، مهما اختلفنا معها في التفكير والتصور 
و مذهبها، ألن عهد أسي أو إيديولوجياتها والمعتقد والقناعات و مهما كان لونها السيا

  .االمبراطوريات العظمى قد ولي إلى األبد

تكريس قيم التداول السلمي على مناصب في نريد القيادات التي تكون قدوة و    
المسؤوليات بما يضمن تعزيز ثقافة التنافس السلمي على البرامج واألفكار المساعدة على 

لقيادات الرشيدة والحكيمة التي تساهم في تطوير وازدهار بروز الكفاءات والطاقات و ا
مجتمعاتنا، وال نريد الزعامات التي تكرس التداول بآجال الوفاة، او بالتزوير والتحايل، 
والمناورة والخداع، وشراء الضمائر و الذمم، و ال تلك الزعامات التي تتنافس بالتنابز باأللقاب 

  .ك أعراضهم عبر المنابر االعالمية والمسجديةوالشتم واالستهتار باآلخرين وهت

و نريد أيضا القيادات النموذجية التي تنمي قيم الحوار والتواصل المتحضر بين مكونات     
شعوبها لتعزيز مشاعر االنتماء والوحدة والتعايش السلمي في ظل االحترام المتبادل واحترام 

تي تغذي الكراهية واألحقاد و تشجع على ثقافة وال نريد الزعامات ال. للقانون والقيم المشتركة
اإلقصاء والتهميش و االنتقام فيما بين العناصر المكونة لشعوبها العرقية والدينية والمذهبية 
والسياسية والثقافية واللغوية واإليديولوجية لتبرير احتكارها للثروات والسلطة والغنائم، والتي 

ة والدماء والشقاء والخراب ألوطانها والويالت لشعوبها كثيرا ما تسببت في المزيد من التفرق
  .في كل مجاالت الحياة

تضحي من اجل خدمة شعوبها بكل ما  وأد تتجنّتؤثر على نفسها ووأخيرا نريد قيادات     
تملكه من قدرات وطاقات، وعندما تعجز وتتيقن من ضعف قدراتها وعدم أهليتها في التدبير 

وبها وتطلب منها التفكير في اختيار من تراه أهال وجديرا وكفأ في والتسيير تعتذر بشرف لشع
القيادة والتدبير لشؤونها ومصالحها، وال نريد الزعامات التي تُجند شُعوبها من أجل خدمة 
مصالحها االنانية والضيقة و أو تدافع عن رداءتها وفسادها وتستميت من أجلها حتى ولو 

  .رضها او ينتقدهاك دماء كل من يناقشها او يعتفبس

                                                                  

 

***   ***   ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


