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مجتمعاتنا مؤهلة للتشظي 

واإلنشطار والتفرق والتبعثر 

والتنافر والصراع العبثي، ألن 

الطاقات البشرية ال تجد سبيال 

 لتصريفها والتعبير عنها 

 

الوجع اإلقتصادي قاسي 

وأليم ، ولم تتمكن أنظمتنا 

سياسية من تخفيفه ومعالجته ال

وفقا لما يحقق السعادة , 

 والرفاهية للناس

 

عندما ال تجري مياه الحياة 

وتجد المجتمعات أنها تعيش , 

في مستنقع خانق، فأنها 

ستساهم في دائرة الصراع 

 البقائي المفرغة

 

أنظمتنا تتحدث عن العدل 

لكنها تظلم بأفعالها، والظلم 

عامل من أبشع الوسائل التي يت

 بها الحكّام مع أبناء وطنهم

 

في مجتمعات تعلو فيها 

الكراسي على القوانين 

ال يمكن بناء , واألوطان 

وجود إجتماعي يتحلى 

بالمعايير والقيم الوطنية ، 

 وتفقد المواطنة معانيها

 

سلوكنا بصورة عامة يميل 

لإلتالف وليس لإلستثمار، فال 

توجد مشاريع إستثمارية 

إال فيما ندر، عربية  -عربية 

مجتمعاتنا مؤهلة للتشظي واإلنشطار والتفرق والتبعثر والتنافر والصراع العبثي، ألن الطاقات البشرية ال 

جد سبيال لتصريفها والتعبير عنها ، ولهذا فهي تتخذ طريق اإلنحراف والتطرف واإلنحباس واإلنفجار ت

واإلحتكاك المرير مع الذات والموضوع ، وهذا يفسر لماذا نتفاعل بسلبية وعصبية وإنفعالية وبأسلوب تدميري 

  . لبعضنا البعض

 .ت ويضيع عديدة ويمكن النظر في بعضهاوالعناصر الفاعلة في مجتمعاتنا والتي تؤهلها لكي يتفت

  

  اديــــاق اإلقتصــــاإلختن: أوال

وفقا لما يحقق السعادة , الوجع اإلقتصادي قاسي وأليم ، ولم تتمكن أنظمتنا السياسية من تخفيفه ومعالجته 

  . والرفاهية للناس

اإلحباط المؤثر في بناء  وعناء الحاجات يتراكم، وهذا يحقق, وإنما الموضوع يتفاقم واآلالم تتعاظم 

  .تفاعالت سلبية ذات تأثيرات ضارة على المجتمع، وتجعل أبناءه مستعدين للضياع

   

  امــود العــالرك: اـــثاني

وتجد المجتمعات أنها تعيش في مستنقع خانق، فأنها ستساهم في دائرة , عندما ال تجري مياه الحياة 

وتجعله مؤهال ألي منفذ أو وسيلة ربما , ات وقدرات المجتمع الصراع البقائي المفرغة، التي تستنزف طاق

  .تتجدد بواسطتها مياه وجوده 

   

  دلــاع العــم وضيــالظل: اــثالث

أنظمتنا تتحدث عن العدل لكنها تظلم بأفعالها، والظلم من أبشع الوسائل التي يتعامل بها الحكّام مع أبناء 

ة والغيظ والمشاعر السلبية المحتدمة، وبهذا تساهم األنظمة في تأجيج وطنهم، ألن الظلم يحقق حالة من الكراهي

  .وتؤهلهم لكي يكونوا ضحايا لآلخرين, ما هو معادي لوجودها ووجود أبناء المجتمع 

   

  يــة الكراســام سلطــون أمــار القانــإندح: اــرابع

بناء وجود إجتماعي يتحلى بالمعايير ال يمكن , في مجتمعات تعلو فيها الكراسي على القوانين واألوطان 

والقيم الوطنية ، وتفقد المواطنة معانيها، ويكون المقياس مدى اإلقتراب واإلبتعاد عن الكرسي ، وبهذا تتوفر 

, ومحاولة التفاعل مع أية قوة من أجل أن يتحرر البشر من مأزق الكرسي , األسباب الالزمة للنقمة واإلنتقام 

  .ودوره في الحياة وفقدان قيمة القانون

   

  ةــالعربي -ة ــارات العربيــع واإلستثمــاب المشاريــغي: اــخامس

عربية إال فيما  -سلوكنا بصورة عامة يميل لإلتالف وليس لإلستثمار، فال توجد مشاريع إستثمارية عربية 

ندر، ومعظم اإلستثمارات في دول أجنبية، وهذا السلوك يخلق حالة من الحنق والكراهية في األعماق، ويجعل 
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ومعظم اإلستثمارات في دول 

 أجنبية

 

جميع األنظمة لم تبشر 

وإنما , بسياسات إقتصادية 

إتخذت مناهج الحروب والقمع 

 وسيلة للحكم

 

العديد من  األنظمة في 

مجتمعاتنا تحارب المثقف 

وتسعى إلضطهاده وتدمير 

حياته ومطاردته ، ألنه يعبر 

 عن رأيه ويريد الخير لمجتمعه 

 

مجتمعاتنا غنية بالطاقات 

والقدرات الخالقة ، لكن 

أنظمتنا تحقق القهر ومنع 

الطاقات من التحول إلى 

 مشاريع

 

عندما ال يجد العلماء دورا 

لهم  في مسيرة مجتمعهم 

ويفقدون قيمتهم فأنهم 

يرحلون، وبذلك يصبح المجتمع 

 خاويا وضعيفا

 

ال نقدر البحث وال نحترم 

في أهمية البحث العلمي 

إبتكار الحلول للمشاكل التي 

 نواجهها

 

األحزاب تتصارع بقسوة 

ألنها تفقد بوصلتها الوطنية 

وتنغلق في طموحاتها 

الكرسوية، فهي تريد أن تحكم 

وحسب، أما الوطن ومصالحه فال 

 تعرفها في أكثر األحيان

 

الخراب قوة فاعلة في ال 

, ومؤثرة على سلوكنا , وعينا 

ارسه كل وقائمة في بيئتنا ونم

فنحن نخرب نفوسنا ,  يوم 

وهو يتضور فوق لهيب , ب إلى غيره الفرد يختزن الكثير من المشاعر الضارة، ألنه يرى أموال بالده تذه

  .العناء اليومي المتفاقم

   

  ودــادي المفقــل اإلقتصــالعق: اــسادس

  . عبر مسيرة القرن العشرين يبدو أن عقلنا ال يمتلك القدرة على التفاعل اإلقتصادي المفيد ألبناء المجتمع 

الحروب والقمع وسيلة للحكم، ولهذا لم  وإنما إتخذت مناهج, فجميع األنظمة لم تبشر بسياسات إقتصادية 

  .تقدم ألبناء المجتمع مردودات إقتصادية ذات قيمة وطنية ومؤثرة في الحياة

   

  ارــة األفكــدم رعايــداع وعــع اإلبــقم: اــسابع

أو أي دور في تحقيق التقدم , اإلبداع  مقتول ومن الصعب أن تجد تفاعال مؤثرا للمثقف في بناء المجتمع 

الرفاه، ألن العديد من  األنظمة في مجتمعاتنا تحارب المثقف وتسعى إلضطهاده وتدمير حياته ومطاردته ، و

ألنه يعبر عن رأيه ويريد الخير لمجتمعه ، وبذلك يناهض النظام الذي يخدع شعبه وال يهتم إال بمصالحه 

  .الفردية والحزبية وحسب

   

  اتــقار الطاــدرات إستثمــدان قــفق: اــثامن

مجتمعاتنا غنية بالطاقات والقدرات الخالقة ، لكن أنظمتنا تحقق القهر ومنع الطاقات من التحول إلى 

  .مشاريع، وتحاول جاهدةً القضاءعليها ودفنها في الحروب والصراعات ، وبهذا تؤهل أصحابها للهالك

   

  اءــم والعلمــرام العلــدم إحتــع: اــتاسع

ويساهم بتأسيس معالم التفاعل الحر السعيد , قاء وهو فضاء رحب يستوعب األجيال العلم أساس التقدم والر

  . ما بين أبناء المجتمع، وبغياب قيمته ودوره يختنق المجتمع 

وكذلك عندما ال يجد العلماء دورا لهم  في مسيرة مجتمعهم ويفقدون قيمتهم فأنهم يرحلون، وبذلك يصبح 

  .لماء قوة أساسية في أي مجتمعألن الع, المجتمع خاويا وضعيفا 

   

  وث ــز البحــة مراكــقل: راــعاش

مجتمعاتنا ترزح تحت ثقل المشاكل المتفاقمة وال نملك القدرة العملية الناجحة على حلها، وذلك ألننا ال نقدر 

غياب وبسبب المشاكل و. البحث وال نحترم أهمية البحث العلمي في إبتكار الحلول للمشاكل التي نواجهها

  .الحلول ندوم في حالة مربكة ومؤثرة في تماسك المجتمع وتجعله هشا ومفتتا

   

  ةــات السياسيــة والصراعــالحزبي: رــادي عشــح

األحزاب تتصارع بقسوة ألنها تفقد بوصلتها الوطنية وتنغلق في طموحاتها الكرسوية، فهي تريد أن تحكم 

كثر األحيان، ولهذا فأنها تتصارع وال تتفاعل بأخالق وطنية ، وحسب، أما الوطن ومصالحه فال تعرفها في أ

  .وبذلك تساهم في تمزيق المجتمع وتردي أوضاعه اإلجتماعية بل وتخرب أخالقه وقيمه

   

  رابــة الخــثقاف: رــي عشــثان

حن نخرب فن,  وقائمة في بيئتنا ونمارسه كل يوم , ومؤثرة على سلوكنا , الخراب قوة فاعلة في ال وعينا 

نفوسنا وأخالقنا وأفكارنا وما حولنا من األشياء، ونقطع أكثر مما نزرع ونهدم أكثر مما نبني ، ونساهم في 

العديد من التصرفات التي تمنحنا معاني الدمار، ولهذا فأن البناء في عرفنا عسير والخراب هو الفعل الذي 
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وأخالقنا وأفكارنا وما حولنا 

 من األشياء

 

نحن أمة يفرقها الدين 

الواحد، بل ويمزقها، وتجد 

أبناء الدين الواحد في 

صراعات دامية مخزية ال تمت 

 إلى الدين بصلة 

 

الدونية شعور يطغى في 

مجتمعاتنا، والشعور بالتأخر 

ق قوة تفعل فعلها فينا وتسح

وتدفع بنا إلى أن , طاقاتنا 

نتدهور ونحترق في تنور 

 الخيبات المتأجج 

 

ظروف مجتمعاتنا توفر 

الكثير من أسباب ودواعي 

الكآبة واليأس، وعندما تكون 

المجتمعات كئيبة فأنها تنحسر 

وتميل إلى فعل ما , وتتدهور 

 هو ضار بها

 

نبدو من أكثر المجتمعات 

إستعدادا للتمزق والتفتت ، 

ال يمكن للغة الواحدة و

والدين الواحد والتأريخ 

المشترك أن تمنع هذا 

التشظي الفتاك، والذي يخشى 

أن يعم وينتشر وكأنه فيروس 

جديد لتحقيق الدمار الصاخب 

  في مجتمعاتنا

ي أضعفت حالنا وأحرقت معالم وجودنا القوي وأهلتنا والت, نجيده ، وقد أبدعنا في وسائل الخراب المتنوعة 

  .لإلنشطار

   

  نــالدي: رــث عشــثال

نحن أمة يفرقها الدين الواحد، بل ويمزقها، وتجد أبناء الدين الواحد في صراعات دامية مخزية ال تمت إلى 

هذا يثير تساؤالت ال الدين بصلة ، فالدين الواحد بدال من أن يكون مصدر قوة أصبح مصدر ضعف وتشتت، و

  .تُعرف أجوبتها

  !!فما سر التفاعالت الدامية بإسم الدين؟

   

  راعــدي والصــارات التحــراف مهــإنح: رــع عشــراب

هل نعرف التحدي وإطالق طاقات الحياة ومهارات التفاعل اإليجابي مع  المستجدات، نعم نعرف ولكننا 

وأي . أن نواجه التحديات بتماسك وإتحاد وقوة جماعية متفاعلة بدال, ننحرف في تفاعالتنا وننقلب ضدنا 

لتوفر , مواجهة تدفع بنا إلى التبعثر والتحلل وتوفير الفرص الكفيلة بنفاذ ذلك التحدي فينا وخلخلة صفوفنا 

  .اإلستعداد الكامن في أعماقنا

   

  ســة بالنفــدان الثقــي وفقــوان الذاتــاله: رــس عشــخام

وتدفع بنا إلى أن , شعور يطغى في مجتمعاتنا، والشعور بالتأخر قوة تفعل فعلها فينا وتسحق طاقاتنا الدونية 

مما يسلبنا الثقة بالنفس ويفرغنا من قدراتنا وأية قوة على الفعل , نتدهور ونحترق في تنور الخيبات المتأجج 

  .المؤثر في الحياة

   

  ةــأس والكآبــالي: شرــادس عــس

عاتنا توفر الكثير من أسباب ودواعي الكآبة واليأس، وعندما تكون المجتمعات كئيبة فأنها ظروف مجتم

وتستحضر , وتميل إلى فعل ما هو ضار بها، وتنعزل عن الحياة وتقبع في ماضيها , تنحسر وتتدهور 

  .الذكريات السلبية التي تؤثر في سلوكها وتفكيرها ورؤاها

  

فأننا نبدو من أكثر المجتمعات إستعدادا للتمزق والتفتت ، وال يمكن للغة الواحدة ,  وبتفاعل هذه األسباب وغيرها 

والدين الواحد والتأريخ المشترك أن تمنع هذا التشظي الفتاك، والذي يخشى أن يعم وينتشر وكأنه فيروس جديد 

لفرض إرادة الكرسي على إرادة  لتحقيق الدمار الصاخب في مجتمعاتنا، المبتالة بمن يستثمرون كافة وسائل اإلستبداد

.                                        ومصادرة حياته وتحويله إلى أرخص بضاعة, البشر، وسلب حقوقه اإلنسانية وإمتالك مصيره 
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