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ظاهرة عربية أصيلة قائمة 

, ومتواصلة عبر األجيال 

وخالصتها أن األزمة يتم 

 مواجهتها بأزمة وأزمة 

 

 

يبدو كأنها إضطراب في 

التفكير وإنحراف في التدبير 

وفقا , والتفاعل المطلوب 

لمعطيات ومهارات وخبرات 

 إيجاد الحلول 

 

 

تأريخنا المعاصر  ال توجد في

قضية واحدة تمكنا من حلها 

وفقا لمقتضيات الحكمة والرؤية 

 الحضارية الواعية 

 

 

قد حطمت عقليتنا وصنمت 

, وأطّرت بصيرتنا , رؤيتنا 

فأدخلتنا في متاهات نتخبط 

وال نعرف , فيها ونتعثر ببعضنا 

 كيف نخطو إلى حيث نريد 

 

 

بسبب هذه المعضلة الحضارية 

ترانا نتناطح , قلية والمحنة الع

ونمارس اإلنتحار , ونتباطح 

الوطني والحزبي والشعبي 

 
وخالصتها أن األزمة يتم مواجهتها بأزمة , ظاهرة عربية أصيلة قائمة ومتواصلة عبر األجيال 

 . في دائرة مفرغة من التفاعالت المتأزمة الممنوعة من الفتور والوصول لحل مفيد, وأزمة 

 

وكل موجود , والصراع صراعا أو صراعات , با أو حروبا تلد الحرب حر, ووفقا لهذه الظاهرة 
 .قائم يحقق إنجاب قائم آخر يسحقه وينهيه

 

وفقا لمعطيات , ويبدو كأنها إضطراب في التفكير وإنحراف في التدبير والتفاعل المطلوب 
, ته وتدفعنا إلى تحقيق دواعي ومسوغات التأزم وإستلطاف تداعيا,  ومهارات وخبرات إيجاد الحلول 

 .وما يتحقق حوله من مولدات لألزمات

 

وال توجد في تأريخنا المعاصر قضية واحدة تمكنا من حلها وفقا لمقتضيات الحكمة والرؤية 
ثقافية أو ما شئت من القضايا المرافقة , إجتماعية , سواء كات قضية سياسية , الحضارية الواعية 

 .للحياة البشرية

 

ويمكن لنا أن ننظر من حولنا لنرى كم , رها بمقال أو إحصاؤها واألمثلة عديدة وال يمكن حص 
 .وكم منها يتأسن في محيطنا وفضاءات وعينا

 

فأدخلتنا في متاهات نتخبط فيها ونتعثر , وأطّرت بصيرتنا , وقد حطمت عقليتنا وصنمت رؤيتنا 
, تستحضر أزمة  ألن ما نريده قد تحول إلى أزمة, وال نعرف كيف نخطو إلى حيث نريد , ببعضنا 

 .وإلى مصيدة إلهالكنا وسحقنا جيال بجيل
 

وال , " أزموية"وعندما نقرأ ما نكتبه يتبين لنا أن الدوافع الكامنة وراء السطور ذات منطلقات 
وإنما إغالقها بأبوابٍ موصدة ذات أقفال بال , تعرف فنون الخوض في حل األزمة وفتح األبواب 

 .مفاتيح
 

ونمارس اإلنتحار , ترانا نتناطح ونتباطح , وبسبب هذه المعضلة الحضارية والمحنة العقلية 
في ميادين األزمات المحتدمة على قارعة دروب الويالت الخالقة , الوطني والحزبي والشعبي والديني 
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 والديني 

 

 

من أعظم أسباب هذه المعضلة 

السلوكية رؤية الشخص لنفسه 

وفقدان رؤيته , وحسب 

وعدم , لآلخرين من حوله 

إمتالكه مهارات التفاعل 

الحضاري الالزم لتحقيق المنفعة 

 الجماعية 

 

 

ات وتقنيات ال بد من وعي آلي

وليس صناعتها , حل األزمات 

 والتورط فيها 

 

 . ذات النيران الحراقة, 
 

في رحى األزمة المتشوفة ألزمة ذات  وما تساءلنا عن المنفذ أو المنقذ لنا من التحول إلى طحين
 .مخالب وأنياب

 

وفقدان رؤيته لآلخرين , ومن أعظم أسباب هذه المعضلة السلوكية رؤية الشخص لنفسه وحسب 
والصيرورة , وعدم إمتالكه مهارات التفاعل الحضاري الالزم لتحقيق المنفعة الجماعية , من حوله 

ومنع العقل من التحرر من القيود , والنبيلة التطلعات والغايات الحضارية اإلنسانية المتكاملة األبعاد 
 .والممنوعات والمصدارت القاضية بالتآكل في صندوق المحذورات

 

ال بد من , ولكي يتحقق الخروج من هذا النفق األبدي والتحرر من قيود الدوران في حلقة مفرغة 
وعدم القدرة على إستشراف ما , فيها  وليس صناعتها والتورط, وعي آليات وتقنيات حل األزمات 

 .سينجم عنها ويتصل بها من التداعيات والمؤثرات السلبية
 

أم سنزداد توحال بأطيان األزمات الخالقة المحيطة بنا والنُهى , فهل سننظر ببصيرة أخرى 
 !!معصوب؟

  
 
 

***   ***   ***  

  

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

  2017  شبكــــة العلـــوم النفسيـــــة العربيــــة في الطب النفساني ـزةجـائــــ 

*** *** ***  

  حمل اسم 2017تتشرف جائزة شبكة العلوم النفسية العربية للعام 

  االستاد الدكتـــــور محمــــد اديــــب العسالــــي

  )سوريا  -استاذ الطب النفساني ( 

  تقديرا لمسيرته العلمية المميزة

 واعترافا بما قدمه من خدمات جليلة لالختصاص والصحة النفسانية

   على المستوى السوري و العربي و الدولي  

J-45  

  2017آخر اجل الترشح للجائزة نوفمبر 

  شروط الترشح للجائزة
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  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني
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