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ال أدري كم مرة تكررت 

لعلكم "في القرآن الكريم 
لكني أعرف أنها " تعقلون

 واضحة جلية ومؤكدة 
 
نجد حالنا في خصام مع 

وجنوح نحو الجهل , العقل 
والتحول , والتبعية واإلذعان 

إلى صدى وآالت ناسخة 
 !! خرين وحسبلآل

 
أن علة األمة الجوهرية 

أي في آليات , في العقل 
التفكير والرؤية والنظر 
والتفاعل مع الواقع الذاتي 
 والموضوعي 
 

 ...!!نعم إن عقولنا عتيقة
عقولنا ال تصلح للزمن 

وإنما هي عقول , المعاصر 
ماضوية مشغولة في حل 
مشاكل الدهور والعصور 

وال يعنيها من , والسوالف 
أي أنها , شؤون عصرها شيئا

منقطعة عن زمنها وتستنزف 
 طاقاتها في أزمان بائدة

 
عقولنا تفكر بأساليب 

وعندما يتأملها العقل , غريبة 
المتقدم يصاب بالدهشة 

وال يفهم فيما , والحيرة 
 نتحدث عنه وما نريد قوله

 

أنها واضحة جلية ومؤكدة  لكني أعرف" لعلكم تعقلون"ال أدري كم مرة تكررت في القرآن الكريم 
قوام المرء : " ومن األحاديث, ) 2:يوسف" (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" كما في هذه اآلية 

  " .ال مال أعود من العقل " و , " عقله 
وفي التراث العربي ما ال يحصى من الكتابات التي تؤكد على العقل ودوره في بناء الحياة الفردية 

  .وأهميته وضرورته في سالمة وسعادة وقوة األمة, جماعية وال
وتحث على التعقل , ومع اإلرث الهائل من األدب والمعارف واألشعار التي تنادي بدور العقل 

فأننا نجد حالنا في , وتدعو لمساهمة العقول بالتصدي للتحديات , والتفاعل العقالني والموضوعي 
والتحول إلى صدى وآالت ناسخة لآلخرين , ل والتبعية واإلذعان وجنوح نحو الجه, خصام مع العقل 

  !! وحسب
أي في آليات التفكير والرؤية والنظر والتفاعل مع الواقع , ويبدو أن علة األمة الجوهرية في العقل 

وقد تناول موضوع أزمة العقل العربي عدد من المفكرين العرب منذ القرن , الذاتي والموضوعي 
ويجتهدون في تشخيص العلل بآليات نُواحية تفسيرية , وال يزال الكثيرون يدلون بدلوهم  ,التاسع عشر 

, ومسارات خروج من قبضة المحنة الحضارية , وأحيانا تسويغية عاجزة عن اإلتيان بخارطة حّل , 
  .التي تعيشها أمة ذات أنوار وجواهر مشعشعة في آفاق الوجود األرضي

  
  :تواردت مع األيام متفحصة العقل الفاعل فينا وهذه بعض اإلقترابات التي

  
  !!ل عتيـــق للبيــــعـــعق: أوال

  
وأتذكر ذلك الرجل الذي كان يجوب شوارع , كلما أتفاعل مع عقول الدنيا أكتشف أن عقولنا عتيقة 

فيشتري بعض األثاث القديم والحاجات األخرى العتيقة , " عتيق للبيع"مدينتنا بعربته وهو ينادي 
  .بأبخس األثمان ويقوم يتصليحها وبيعها

  ...!!نعم إن عقولنا عتيقة
وإنما هي عقول ماضوية مشغولة في حل مشاكل الدهور , عقولنا ال تصلح للزمن المعاصر 

أي أنها منقطعة عن زمنها وتستنزف , وال يعنيها من شؤون عصرها شيئا, والعصور والسوالف 
  .طاقاتها في أزمان بائدة

وال يفهم فيما , وعندما يتأملها العقل المتقدم يصاب بالدهشة والحيرة , كر بأساليب غريبة فعقولنا تف
  .نتحدث عنه وما نريد قوله
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خالصة آليات تفكيرنا 
وتوجهاتنا أنها سلبية تدميرية 

وتدير , أمام  تعيق الخطو إلى
ظهرها لألنوار وتخطو في 
 أنفاق الظالم والبهتان

 
في معظم كتاباتنا ال توجد 
إشارات لتطلعات إقتصادية 

أو , وعلمية وثقافية وعمرانية 
رؤية للمستقبل وكيف نحقق 
ما نريده من اآلمال 
 واألهداف 
 

, أهدافنا إنتحارية 
فنحن , إستنزافية , سوداوية 

وال ,  ننشغل ببعضنا البعض
 ننشغل سوية بإنجاز هدف نافع 
 
إن المأزق الحقيقي الذي 

هو هذا العقل , يواجهنا 
العتيق الناكر للحقائق والعلوم 
والبديهيات والحجج 

العقل الذي ال , والبراهين 
يؤمن بالبحث العلمي وبالجد 
واإلجتهاد والتفاعل العاقل ما 
 بين الناس

 
العالقة ما بين العقل 

وكذلك ما , والقول متينة 
ومهما , بين العقل والفعل 

بدعي الناس من الدرجات 
ال بد أن يبرهن , والشهادات 

 وينفي إدعاءهم قولهم وفعلهم
 

على  -بربك كيف تصدق 
من يدعي بأنه  -سبيل المثال  

حاصل على شهادة الدكتوراه 
ويتحدث , باللغة العربية  

أمامك وقد رفع المنصوب 
 ونصب المرفوع 
 
 

تصدق المدعي بأنه  كيف

, ينصعق , فحينما يقرأ الكم الهائل من المقاالت والدراسات التي تتصدى لموضوع قديم جدا 
صرة والحاجات اإلنسانية ويزداد حيرة وذهوال عندما ال يجد كتابات تتحدث عن التحديات المعا

  .المتجددة
  .ونراه يقول أن هذه كتابات أموات وال يمكنها أن تكون ألحياء 

وتدير ظهرها لألنوار , وخالصة آليات تفكيرنا وتوجهاتنا أنها سلبية تدميرية تعيق الخطو إلى أمام 
  .وتخطو في أنفاق الظالم والبهتان

أو رؤية , إقتصادية وعلمية وثقافية وعمرانية في معظم كتاباتنا ال توجد إشارات لتطلعات 
وكيف نعمل كفريق عمل واحد من أجل , للمستقبل وكيف نحقق ما نريده من اآلمال واألهداف 

  .األفضل
  .سواء في الصناعة أو الزراعة أو العمران, فال يوجد عندنا هدف معاصر نسعى إليه 

وال ننشغل سوية بإنجاز , شغل ببعضنا البعض فنحن نن, إستنزافية , سوداوية , أهدافنا إنتحارية 
مستعبدة من قبل , وبسبب هذا التصارع المتوحش تحولنا إلى مجتمعات مقهورة ذليلة , هدف نافع 

  .إبتداء بالمتسلطين وما يرتبطون به من قوى أخرى طامعة بالبالد, قوى متعددة 
ناكر للحقائق والعلوم والبديهيات والحجج هو هذا العقل العتيق ال, إن المأزق الحقيقي الذي يواجهنا 

  .العقل الذي ال يؤمن بالبحث العلمي وبالجد واإلجتهاد والتفاعل العاقل ما بين الناس, والبراهين 
  .العقل األبوي العقيم التسلطي اإلستبدادي الذي يملي ويقول وال يسمع

  .أنه يدري ويعلم والممعن بالجهل واألمية ويحسب, العقل المذهون بإمتالك الحقيقة 
  .إن مأساتنا تكمن في عقولنا المخربة المعتقلة في أقبية البهتان والغيبيات

  .أم أننا سنبقى في حالة إندحار في بدن األجداث, وهل سنعاصر , فهل سنسترد عقولنا لكي نكون 
  وهل من يقظة وثورة نهوض عقلي؟

  
  !!أرنــــي عقلـــــك: ثانيــــا

"درى وال يعىالعقل ي"  
, ولهم الحق فيما يرغبون , الكثيرون يدعون ويتقولون ويتبجحون باأللقاب  والعناوين والنياشين 

  . وذلك بما ينطقونه ويقومون به ويكتبونه, ولكنهم عليهم أن يطلعونا على ماهيتهم وأن يرونا عقولهم 
هما بدعي الناس من وم, وكذلك ما بين العقل والفعل , فالعالقة ما بين العقل والقول متينة 

وال داعي للمطالبة بأكثر من ذلك , ال بد أن يبرهن وينفي إدعاءهم قولهم وفعلهم, الدرجات والشهادات 
  .للبرهان

من يدعي بأنه حاصل على شهادة الدكتوراه باللغة  -على سبيل المثال   -فبربك كيف تصدق 
وتراه يكتب بلغة ركيكة ال تعرف , وع ويتحدث أمامك وقد رفع المنصوب ونصب المرف, العربية  

  .وكأنه يكتب بيراع أعجمي, النحو 
وكيف تصدق المدعي بأنه صاحب شهادة دكتوراه  في الفلسفة والعلوم السياسية واإلقتصادية 

ومن أولويات الحصول على , وهو غير قادر على أن يضع أفكاره في جملة مفيدة واضحة , وغيرها 
  .ة على التعبير الدقيق والسليم عن األفكار باللغة المنطوقة والمكتوبةالشهادات العليا القدر

وترانا في بعض المجتمعات أمام حشود من المدعين بإمتالك أعلى الشهادات والدرجات العلمية في 
  . وكلهم بال قدرة على إثبات ذلك بأقوالهم وأفعالهم وكتاباتهم, إختصاصات متنوعة 

وفي قدرته على , الزال دون مرحلة المتوسطة في مفرداته كما ونوعا  فتقرأ لهم وكأنك تقرأ لمن
  .طرح الفكرة ومعالجة الموضوع الذي يتناوله
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صاحب شهادة دكتوراه  في 
الفلسفة والعلوم السياسية 

وهو , واإلقتصادية وغيرها 
غير قادر على أن يضع 
أفكاره في جملة مفيدة 
 واضحة 
 
ال تقل أنا صاحب شهادة 

ولكن أرنا , ودرجة علمية 
 .عقلك بالفعل والقول والعمل

فهل يدل عليه ما يبدر 
 منك؟ 

ي   وبفعلٍ ال تقلْ أني وأن
 الدعاٍء أرني

 
العقل المتقدم عقل 
إبداعي إختراعي وإبتكاري 
يحاول أن يطرح سؤاال ويجيب 
عليها بالفعل المبدع وليس 
بالكالم الذي ال يشير إلى 
 .فعل

 
في العالم المتقدم القول 
يساوي الفعل وال فرق بين 
الكالم والفعل أو بين الفكرة 

فما تفكر به تفعله , والفعل 
 تقوله تفعله وما

 
العقلية الصناعية تكاد 
تنتفي بالكامل في عالم متأخر 

ويلجأ البشر على تنمية عقلية , 
العجز واإلستهالك والخضوع 

بل أن الذي , وعدم اإلبتكار
يبتكر يتم اإلستهزاء به ألن 
اإلبتكار ليس قيمة إجتماعية 
وثقافة وطنية في العالم 
 المتأخر

 
رأس مال المجتمعات 

, هو عقول أبنائها  الحقيقي
فكلما تنامت العقول في 

أصبح أكثر قوة , المجتمع 
وقدرة وتقدما والعكس 

  .إن ما تقرأه لهم وتراه من سلوكيات وتفاعالت  يسفّه إدعاءهم ويلحق بهم الهزيمة الشديدة النكراء
ألنهم , ت العليا الحقيقية إن المجتمعات لتفخر عندما يتولى فيها المسؤولية أصحاب الشهادا

ويؤسسون لمستقبل مشرق ومتفاعل مع التطورات , سيرسمون خارطة الصيرورة األفضل للمجتمع 
  .المعاصرة في الحياة

أما المدعون بالدرجات العلمية واإلختصاص فأنهم يمعنون بالخراب والدمار ويحققون اإلنحطاط 
  .المعنوي واألخالقي األعظم

وال يليق بأي مجتمع أن يعطي المسؤولية , ألنهم من معشر الدجالين والمستلبين لحقوق اآلخرين 
  .ألن في ذلك إنطالقة إنتحارية كبيرة وتدمير حقيقي للحاضر والمستقبل والتاريخ, للكذابين والمدعين

  .ولكن أرنا عقلك بالفعل والقول والعمل, فال تقل أنا صاحب شهادة ودرجة علمية 
  هل يدل عليه ما يبدر منك؟ ف
  

  ال تقْل أني وأني   وبفعٍل الدعاء أرني
  
  

  !!عقليتنـــا الخرافيــــة: ثالثــا
  

  ما الفرق بين عقلية العالم المتقدم والعالم المتأخر؟
هناك فروق ال تحصى لكن من المفيد أن نركز على فرق أساسي ورئيسي وواضح ويؤثر في 

  . مسيرة األيام في العالمين
  هذا الفرق هو اإلبداع أو اإلختراع أو التصنيع؟

فالشخص في العالم المتأخر ينظر إلى المصانع والشركات ويحسبها شيئا عجيبا وكبيرا ال يمكنه 
وهو ال يدري تأريخ المصانع والشركات وكيف بدأت وتطورت وتغيرت من حال إلى , أن يحقق مثله 

  .حال
وكأن الذي أبدعها ال يمكنه أن يكون إال من , هشة والعجب ال يعرف ذلك وينظر إليها بعين الد

  .ذلك العالم الذي تجاوز المستحيل وحول كل شيئ إلى ممكن
, وفي واقع الحال لقد أصبح الممكن قوة فاعلة في حياة العالم المتقدم والمستحيل سقط من لغاتها 

  .لوفي العالم المتأخر سقط الممكن من قاموس لغاته وتسيد المستحي
, والواقع أن العديد من المصانع والشركات قد بدأت بفكرة لشخص ما عبر عنها في بيته أوال  

  . وطورها حتى حقق منها مشروعا إستثماريا وراح يصنع وينتج ويبيع منتجاته للعالم
والعقل المتقدم عقل إبداعي إختراعي وإبتكاري يحاول أن يطرح سؤاال ويجيب عليها بالفعل 

  .يس بالكالم الذي ال يشير إلى فعلالمبدع ول
فما تفكر , ففي العالم المتقدم القول يساوي الفعل وال فرق بين الكالم والفعل أو بين الفكرة والفعل 

  . به تفعله وما تقوله تفعله
بينما المسافة يبنهما في عالم متأخر قد تكون , فال مسافة تفصل بين القول والفعل أو التفكير والفعل

  .داشاسعة ج
  فهل نحن نفكر بعقلية صناعية؟
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 صحيح
 
المجتمعات القوية ال 
تصنعها المذاهب والفرق 

ومن يتوهم بأنها , واألحزاب 
تصنع مجتمعات قوية معاصرة 

بمعنى مفهوم القوة الحديث , 
فأنه على خطأ كبير وال زال , 

 جداثيعيش في خندق األ
 
نرى أقوى الدول تفتح 
أبوابها للعقول من جميع أنحاء 

وتوفر لها أسباب , العالم 
التعبير عن طاقاتها وأفكارها 

لكي تبقى في قوة متنامية , 
وتفاعالت متقدمة ذات قيمة 
 حضارية متفوقة

 
كلما إزداد عدد العقول 

حقق , الوافدة إلى مجتمع ما  
, ذلك المجتمع كسبا وإرتقاء

تمعات التي تخسر والمج
عقولها تصاب بالعديد من 

وتتنامى فيها , الكوارث 
الويالت والتفاعالت السلبية 
 الضارة

 
نحن من المجتمعات التي 

وتضع , ال تقدر قيمة العقل 
المعوقات والعراقيل أمام 
العقول الذكية القادرة على 
 اإلبداع والنهوض والتغيير

 
نحن نستهين بالعقول  

وباألشخاص ونعتز بالكراسي 
الذين يدورون في حلبة 
السلطة والسلطان أيا كان 
 نوعهم 
 
 

, نجمع في مركز القرار 
أناسا بال عقول قادرة على 

وإنما مفرغة من كل , اإلبداع 

ويلجأ البشر على تنمية , في عالم متأخر  لفالعقلية الصناعية تكاد تنتفي بالكام, والجواب قطعا ال 
بل أن الذي يبتكر يتم اإلستهزاء به ألن اإلبتكار , عقلية العجز واإلستهالك والخضوع وعدم اإلبتكار

  .لم المتأخرليس قيمة إجتماعية وثقافة وطنية في العا
  

  !!إقتصـــاد العقــــول: رابعـــا

أصبح أكثر , فكلما تنامت العقول في المجتمع , رأس مال المجتمعات الحقيقي هو عقول أبنائها 
  . قوة وقدرة وتقدما والعكس صحيح

ومن يتوهم بأنها تصنع مجتمعات قوية , فالمجتمعات القوية ال تصنعها المذاهب والفرق واألحزاب 
ألنها . فأنه على خطأ كبير وال زال يعيش في خندق األجداث, بمعنى مفهوم القوة الحديث , رة معاص

وعبر التاريخ البشري كانت المصدر األساسي لسفك الدماء وتدمير لحمة المجتمع وتماسك قدراته 
  . الذي يؤدي إلى صيرورة حضارية كبرى, وتفاعله الخالق 

هي التي تستثمر العقول وتستوردها وتشجعها على , لي والمجتمعات القادرة في عصرنا الحا
  . القدوم إليها

وتوفر لها أسباب التعبير عن , ولهذا نرى أقوى الدول تفتح أبوابها للعقول من جميع أنحاء العالم 
  .لكي تبقى في قوة متنامية وتفاعالت متقدمة ذات قيمة حضارية متفوقة, طاقاتها وأفكارها 

والمجتمعات , حقق ذلك المجتمع كسبا وإرتقاء, عقول الوافدة إلى مجتمع ما  وكلما إزداد عدد ال
. وتتنامى فيها الويالت والتفاعالت السلبية الضارة,  ثالتي تخسر عقولها تصاب بالعديد من الكوار

فتواصلت فيه األحداث , ومجتمعاتنا من أكثر المجتمعات األرضية خسارة لعقوله وإهماال لها 
  .لى مر العقودالمأساوية ع

وتضع المعوقات والعراقيل أمام العقول الذكية , فنحن من المجتمعات التي ال تقدر قيمة العقل 
ولهذا نزفنا خيرة العقول وأحسن الكفاءات ودفعناها إلى , القادرة على اإلبداع والنهوض والتغيير

  .إليهاحيث ساهمت في بناء المجتمعات األخرى التي هاجرت , الرحيل بعيدا عنا 
ويهمل الباحثون في موضوع الخراب والدمار العربي هذه الظاهرة السلبية المهيمنة على مجتمعنا 

فنحن نستهين بالعقول  ونعتز بالكراسي وباألشخاص الذين , والفاعلة في تقرير أحداثه ومسيرة أيامه 
  . يدورون في حلبة السلطة والسلطان أيا كان نوعهم 

وإنما مفرغة من كل شيئ إال , أناسا بال عقول قادرة على اإلبداع  ,ونجمع في مركز القرار 
  . مهارات الطاعة والخداع والتضليل وتأمين الحاجات األنانية والمنافع الشخصية

فعلت ما فعلته على , وهذا السلوك قد دفع بمجتمعنا إلى حاالت مأساوية كبيرة وذات نتائج خطيرة 
  .سيرة الحياةمدى األعوام والزالت مؤثرة في م

, وفي جميع األحداث يكون العقل غائبا أو مغيبا واإلنفعال متسيدا والعواطف عارمة ومتأججة 
  . للحد الذي ال يمكن للعقل أن يجد مكانا أو يعرف له صوت أو دور مؤثر

التي لو تفاعلت لصنعت نظاما , يبقى السؤال عن أين العقول العربية الراجحة , وحتى يومنا هذا 
أن العقل العربي هو الذي يصنع , والواقع يقول , لكنها موؤدة , ا مقتدرا ومؤثرا في المستقبل قوي

  . الوجود القوي العزيز المتقدم
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شيئ إال مهارات الطاعة 
والخداع والتضليل وتأمين 
الحاجات األنانية والمنافع 
 الشخصية

 
يبقى السؤال عن أين 

, لراجحة العقول العربية ا
التي لو تفاعلت لصنعت نظاما 
قويا مقتدرا ومؤثرا في 

 لكنها موؤدة , المستقبل 
 
إن علة األمة الحقيقية 
والتي نأبى أن نقر بها 

هي , ونتأملها ونواجهها
حرمان العقول العربية من 
المشاركة في بنائها 
االقتصادي والثقافي 
 والسياسي 
 

, العقول العربية مهجرة 
مقهورة ومطاردة , مضطهدة 

ومصدرة إلى الخارج بالمجان 
فكيف ينمو المجتمع . وبالجملة

العربي عندما يتم تفريغه من 
وتحويله إلى حلبة , العقول 

لصراع الجهلة واألحزاب 
 والطوائف والمذاهب 
 
إن إقتصاد العرب 
الحقيقي ليس نفطا وإنما عقول 
أبنائهم هي أصل اإلقتصاد 

أن  وال يمكن,  وقوته وينبوعه
تتحقق الرفاهية وينعم العرب 

ما دامت العقول , بأوطانهم 
مشردة وممنوعة بأمر السلطة 

 أيا كانت , 
 
 
المجتمعات التي تغيب 
, عنها العقول الحالة للمشكالت 

تتسيد فيها العقول المسببة 
وبطغيان الواحدة , للمشكالت 

على األخرى تتحدد طبيعة 

وهي تدعي غير , أما هذه اإلنحرافات فأنها تصنع الخراب وتدمر المجتمع وتؤكد سلوك السوء 
  .وتلك مصيبة أمة,  ذلك قوال وتناقضه فعال 

هي حرمان العقول العربية من , الحقيقية والتي نأبى أن نقر بها ونتأملها ونواجههاإن علة األمة 
وعدم توفير لجان إستشارية ومراكز بحوث ,  المشاركة في بنائها االقتصادي والثقافي والسياسي 

  .ةتعطي للسلطة الحاكمة الرأي والمشورة العاقلة النقية الرصين, ودراسات في ميادين العلوم المختلفة 
. مقهورة ومطاردة ومصدرة إلى الخارج بالمجان وبالجملة, مضطهدة , فالعقول العربية مهجرة 

وتحويله إلى حلبة لصراع الجهلة , فكيف ينمو المجتمع العربي عندما يتم تفريغه من العقول 
  .والتفاعالت األنانية المتنوعة ذات المردودات الغير نافعة, واألحزاب والطوائف والمذاهب 

  .والمجتمعات التي تقتل عقولها هي مجتمعات ميتة وعالة ودمية ومطية ال تستحق الحياة
  فأين عقولنا يا عرب؟

  أين عباقرة الفكر والعلم والسياسة واإلبداع وصناع الحياة؟
  .تساؤل عليه أن يجد جوابا صادقا لكي يكون العرب

وال ,  هي أصل اإلقتصاد وقوته وينبوعه وإن إقتصاد العرب الحقيقي ليس نفطا وإنما عقول أبنائهم
أيا , ما دامت العقول مشردة وممنوعة بأمر السلطة , يمكن أن تتحقق الرفاهية وينعم العرب بأوطانهم 

  .من المساهمة في بناء الوطن ورسم خارطة المستقبل, كانت 
فنهتم , ن نتصدى له لكنه الواقع  العربي الشاذ الذي علينا أ, وقد ال يتفق الكثيرون مع ما تقدم 

  . ونفسح لها المجال للمساهمة في صناعة التقدم واإلزدهار, بعقولنا ونرفع قيمتها ونعزز دورها 
  .وإال سنبقى ندور بذات الدائرة المفرغة ونجتر األفكار البالية المنهوكة الفارغة

  

  !!عقـــول المشاكـــل والحلــــول: خامســـا

لييوواقع الحياة يؤكد أن الذين , وأقلها حالّلها , فأكثرها خالّق مشكالت , ن العقول البشرية ذاتُ م
أما المتسببون بالمشاكل , أوجدوا حلوال للمشكالت التي تواجه األجيال يعدون بالمئات ال أكثر 

  .فأعدادهم ال تحصى وال تُعد
ها تعبيرات عن خافيات وهل أن, وال يعرف لماذا يميل البشر إلنتاج المشاكل واإلستثمار فيها 

  .ومتأصالت في جوهره الوراثي, فاعالت فيه 
, تتسيد فيها العقول المسببة للمشكالت , والمجتمعات التي تغيب عنها العقول الحالة للمشكالت 

  .وبطغيان الواحدة على األخرى تتحدد طبيعة المجتمعات ويتقرر مصيرها
فالحكم اإلستبدادي , ا أسس أنظمة حكم تترجم ذلك ولهذ, والبشر بطبعه ميال للتبعية والخضوع 

وال توجد أنظمة حكم ديمقراطية إال في بداية الدولة اإلسالمية وحكم , والفردي هو السائد في التأريخ 
  .وإنتهى ثالثة منهم بالقتل ولم ينجو إال أولهم, الخلفاء الراشدين 

وال بد من العقول , تثمر فيها ويطورها بل يس, والعقل الذي يولد المشكلة ال يمكنه أن يحلها 
من التمحن والتمشكل والتعضل والتوطن في دوامة , المؤهلة إلبتكار الحلول أن تجد مخرجا للمجتمع 

  .الخسران
يمتلك قدرات , مهما كان نوعه ونهجه وتوجهه , )أبو المشاكل(والذين يتصورون أن نظام الحكم 
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 المجتمعات ويتقرر مصيرها
 

إلستبدادي الحكم ا
والفردي هو السائد في 

وال توجد أنظمة حكم , التأريخ 
ديمقراطية إال في بداية 
الدولة اإلسالمية وحكم الخلفاء 

وإنتهى ثالثة , الراشدين 
منهم بالقتل ولم ينجو إال 
 .أولهم

 
في واقعنا تتيسر الفرص 
المطلقة ألصحاب المشاكل 
, لتصدر مواقع السلطات 

داة وإنتهاج أساليب معا
ذوي الحلول وإبعادهم 

للحفاظ على , والتخلص منهم 
 مواقعهم وغنائمهم

 
الرحم الذي يلد المشكلة 

ولن , يرعاها وال يعاديها 
 !!يلغيها

والمجتمع الذي يعادي 
العقول القادرة على الحلول 

 !!حتما سيهون أو يزول
  

فصانع المشكلة ال يعرف إال التدرع بها وتوظيفها , أ كبير حّل ما أوجده من مشكالت فأنهم على خط
ولهذا فأن معاداة الحل ديدنه , وأي حل لها يعني زعزعة لوجوده وإعتداء على مقامه , لصالحه 

  .ومنهجه الذي يحميه
وتسلم , أنها تتعامى عن العقول الحالّلة , ومن أخطر ما تقترفه المجتمعات بحق ذاتها وموضوعها 

التي ما عرفت حال ومخرجا من , وهذا ما يتأكد في مجتمعاتنا , لموالدات المشاكل واألزمات أمرها 
  .وتهدد مصيرها, المشاكل التي تواجهها 

وتضع نظاما ومنهجا سياسيا , ومن الواضح أن المجتمعات المتقدمة تعي هذه الحقيقة السلوكية 
  .بهذا تضمن حاضرها ومستقبلهاو, يؤهل العقول الحاللة للمشاكل لتصدره والتقدم فيه 

وإنتهاج أساليب , وفي واقعنا تتيسر الفرص المطلقة ألصحاب المشاكل لتصدر مواقع السلطات 
  .للحفاظ على مواقعهم وغنائمهم, معاداة ذوي الحلول وإبعادهم والتخلص منهم 

ألنها , م والفساد وتصبح الوسيلة المثلى واألقوى للحكم والظل, ولهذا فأن مشاكلنا تتعضل وتتطور 
  .المتصور أو المصنع في دياجير التصورات واألوهام, توفر شهادة براءة وتلقي باللوم على اآلخر 

يتقاطع مع الخبايا والنوازع المتحكمة بالسلوك , وعليه فالقول بأن الذي يلد المشكلة سيجد لها حال 
ويجهزها بمعطيات , عماق البشر ألنه يكشر عن المطمورات في أ, وخصوصا السياسي , البشري 

  .التواصل مع الواقع الذي يتفق وتطلعاتها وغرائزها المنفلتة
  !!ولن يلغيها, فالرحم الذي يلد المشكلة يرعاها وال يعاديها 

  !!والمجتمع الذي يعادي العقول القادرة على الحلول حتما سيهون أو يزول
  

وأن ال نسلك سبال يراد لنا إتخاذها , بية وفي الختام علينا أن نتصدى لجوهر المعضلة العر
فيسهل صيدنا وجمعنا في شباك الرمي في مكائن , لكي نتوحل بذاتنا وموضوعنا ,  مواضعا لخطواتنا

والبرامج والمشاريع اإلقتراسية في مدينة , إعادة تصنيع وجودنا على قياسات المصالح والغايات 
 .الغاب الحضاري
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