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, أي عمل يقوم به البشر
إذا فقد روحية وآليات 

فأنه لن ينجز , الفريق الواحد 
شيئا ولن يصل إلى نتيجة 
 نافعة

 
 
 
في بلداننا عندما نتأمل 

نجد أن , المسيرة السياسية 

اب هذه الروحية في تمام الغي
وال توجد قدرة عند , 

الشخصية السياسية للتحلي 
, بروحية الفريق الواحد 

وحتى على مستوى الحزب 

 الواحد
 
 
 
 

قد يكون من أسباب 
األنانية المفرطة , ذلك 

والشك الكبير باآلخر وغياب 
وإنكماش , الثقة المتبادلة 

وغياب , الشعور الوطني 

الهدف الجامع ألية مجموعة 
 حكمسياسية تتصدر ال

 
 
 

 
  

وهو , أية فرقة رياضية يتفاعل أعضاؤها بقوة وإبداع لتحقيق الهدف المشترك الذي يطمحون إليه 
, ق الفوز والتقدم إذا لم يتعاون أعضاؤه والفريق الرياضي ال يحق, صم في المباريات الخالفوز على 

  .ويتفاعلوا بإرادة واحدة للوصول إلى الهدف المنشود من نشاطهم
  

فأي , سواء كان إداريا أو سياسيا أو إجتماعيا , وهذا ينطبق على أي ميدان في الحياة والعمل 
شيئا ولن يصل إلى نتيجة فأنه لن ينجز , إذا فقد روحية وآليات الفريق الواحد , عمل يقوم به البشر

  .نافعة
  

وال توجد قدرة , نجد أن هذه الروحية في تمام الغياب , وفي بلداننا عندما نتأمل المسيرة السياسية 
  .وحتى على مستوى الحزب الواحد, عند الشخصية السياسية للتحلي بروحية الفريق الواحد 

  
وإنكماش , ير باآلخر وغياب الثقة المتبادلة األنانية المفرطة والشك الكب, وقد يكون من أسباب ذلك 

  .وغياب الهدف الجامع ألية مجموعة سياسية تتصدر الحكم, الشعور الوطني 
  

لكننا لم نتمكن وعلى مدى ما يقرب من قرن  , لقد سبقنا معظم الدول من حولنا في تأسيس دولتنا
و إنقالبات وإنقضاضات على فكل الذي حققناه ه,  من تأسيس نظام سياسي ثابت ومفيد لألجيال 

  . بعضنا
  

ثم يأتي من يعيد الكَرة , والذي يليه يمحو كل ما فعل ويفعل ما يفعل , فهذا يأتي ويفعل ما يفعل 
  . وهكذا دواليك

  
وإنما تركز التفكير على اإلمساك بالحكم وعبادة , بوطنه وبالشعب ) ساسة البلد(ولم يفكر أحد من 

ألن ذلك في شرعه يعني جريمة وخيانة وطنية , رد من اإلقتراب منه الكرسي وتقديسه ومنع أي ف
  .كرسوية كبرى

  
  .وصار التجريم والتخوين رخيصا وسهال

  
,  وبسبب ذلك تميع الحس الوطني وأصبح الوطن بال قيمة ألنه ما عاد يمثل إال شخصا أو كرسيا 

  !!ومثلما نكره الشخص المتماهي بالوطن  صرنا نكره الوطن
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النقطة التي بدأنا منها 
, في بدايات القرن العشرين 

ترانا نعود إلى دونها في 

بدايات القرن الحادي 
 !! والعشرين

أي أن البلد ينقلب على 
نفسه وينقض عليها بقوة 

 !!وعنفوان

 
  
  
 
السؤال المحير هو لماذا 

  !إلى هكذا قد مضينا؟
  
  
 
 

 ما يحصل اليوم لن ينجب
,  أنجبت البارحة لنا أحسن مما 

بل أن األمور تبدو أنها تسير 
وإلى , إلى منحدر عميق 

توجهات تعيد نفسها وتنقض 

على مؤسسة الوطن ومعاني 
 المواطنة والوطنية

 
 
 

 
إن غياب األفق الفكري 
والسياسي الوطني هو الذي 
 . أصاب البلد بمقتل

فعندما يمضي أي بلد 

عقودا بال سياسة وبال ساسة 
وبال ,  وعلم وتخطيط

ستراتيجيات وخطط لتنمية 
ينتهي إلى ما هو , وطنية 

 عليه اليوم

 
 
 
 

حتى أنتجت ما , تفاعلت في ال وعينا ووعينا هذه المشاعر على مر العقود الصعبة العصيبة وقد 
  . وكأننا نعود إلى نقطة ما تحت الصفر بكثير, نعيشه اليوم 

  
ترانا نعود إلى دونها في بدايات القرن الحادي , النقطة التي بدأنا منها في بدايات القرن العشرين 

  !! والعشرين
  

  !!د ينقلب على نفسه وينقض عليها بقوة وعنفوانأي أن البل
  

  !والسؤال المحير هو لماذا إلى هكذا قد مضينا؟
لماذا دولة الباكستان التي بدأت في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين تحققَ فيها نظام 

في تحقيق  بينما بلدنا لم ينجح, وكذلك الهند والصين والعديد من الدول األخرى , سياسي دستوري 
  ويساهم في تفاعلها وتطورها وتقدم البالد؟, نظام سياسي ثابت يخدم األجيال 

  
  !لماذا؟

فالزمن , ونواجه أنفسنا بشجاعة وقوة وعلمية ونزاهة , علينا أن نتساءل ونفكر بصدق ووضوح 
  !! يعيد نفسه ويقبحها

  
ن األمور تبدو أنها تسير إلى بل أ,  وما يحصل اليوم لن ينجب لنا أحسن مما أنجبت البارحة 

  . وإلى توجهات تعيد نفسها وتنقض على مؤسسة الوطن ومعاني المواطنة والوطنية, منحدر عميق 
  

فهي آليات إنقالبية ,  فآليات التفاعل مع الموضوعات بصورة عامة لم تختلف عن اآلليات السابقة 
  . كرسوية سلطوية قبلية عشائرية مذهبية وتحزبية

وال تبني دوال قوية وال تؤسس لنظام سياسي ,  ليات ال تصنع أوطانا ومواطنة ووطنية وهذه اآل
  . مستقر

وصناعة األنظمة السياسية في , إنها آليات ضيقة األفق ومعزولة عن مفردات الوجود الوطني 
  . العالم

وإختيار أو , اء فهي تمتاز بالفردية والتسلطية والتبريرية واإلسقاطية وتنزيه الكرسي من األخط
وصناعة آلة الترهيب والتعذيب والقتل , بل وخلق عدو توجه إليه أسباب اإلخفاقات , إيجاد 

  .واإلغتياالت تحت شتى المسميات والرايات والمعتقدات والتصورات
  .وهكذا إنتهت الحالة إلى ما هي عليه من صراعات وتبريرات ومناوشات كرسوية ال تنفع البلد 
  

  . فق الفكري والسياسي الوطني هو الذي أصاب البلد بمقتلإن غياب األ
وبال ستراتيجيات وخطط , فعندما يمضي أي بلد عقودا بال سياسة وبال ساسة وعلم وتخطيط 

  . ينتهي إلى ما هو عليه اليوم, لتنمية وطنية 
  

انون وغياب وإحتقار الق, لقد أمضينا قرنا من الزمان نتخبط في أحضان الفردية والقمع والترهيب 
وال أحد يقول , فتحول البلد إلى أشخاص وأحزاب وفرق ومجاميع ,  وضياع قيمة اإلنسان , الدستور 

  .إال بإسم األشخاص
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لقد أمضينا قرنا من 
الزمان نتخبط في أحضان 
, الفردية والقمع والترهيب 

وإحتقار القانون وغياب 
وضياع قيمة , الدستور 

فتحول البلد إلى ,  اإلنسان 
أشخاص وأحزاب وفرق 
 ومجاميع 

 
 
 
 

, طة كل ما تملكه أية سل

هو الوعود والخطابات 
والالفتات التي ال تطعم من 

وهمها , جوع وال تغني من فقر
 أن تطارد سراب

 

 
 
 
لو تأملنا بشفافية وصدق 
لوجدنا أسبابا تجمعنا وتوحدنا 

تتفوق مئات المرات على ما 
 يفرقنا من مفردات وأسباب

 
 
 

 
الدول في العالم فيها ما 

لكنها , يفرقها وما يجمعها 
عد عما يفرق وتستثمر فيما تبت

 يجمعها مهما كان ضئيال

 
 
 

أنّ , الغريب في حالنا 
فينا من عوامل اإلجتماع 

والتوحد أكثر من عوامل 
لكننا نلغي , التفرق والشقاق 

ونندفع , أي عامل يجمعنا 
 بقوة نحو اإلستثمار فيما

  
وهو بال أفق وطني أو ستراتيجية , البلد يعود إلى ما تحت نقطة البداية بعد قرن من الزمان 

  . واضحة وبدون برامج لصناعة الحياة
هو الوعود والخطابات والالفتات التي ال تطعم من جوع وال تغني من , لطة وكل ما تملكه أية س

  . وهمها أن تطارد سراب, فقر
  

ولو عدنا إلى ما كتبه بعض المفكرين والشعراء منذ أن قامت الدولة وحتى سقوطها بعد ثمان عقود 
أنهم يعيشون بيننا هذه وك, لوجدنا أنهم كانوا يتحدثون عن ذات الموضوعات التي نتحدث عنها اليوم , 

  . األيام
ستجدون بأنهم قد كتبوا عن ذات المعاناة ,  عودوا إلى الرصافي والزهاوي والجواهري وغيرهم 

  . وبذات األفكار والمنطلقات التي لم تتحقق
فكل ما نكتبه هو تكرار لما كتبوه ,  وها نحن نعيد كتابتها والعيش في خضم عنائها مرة أخرى 

  !!ن العشرينفي بداية القر
  

وعلينا أن نبحث , وهكذا فنحن قد عدنا إلى ما قبل خط اإلبتداء وبعجائبية غير مسبوقة في التأريخ 
  !!ونستخلص الدروس التي تفيد الوطن إذا نرغب بوطن

  
  .علينا أن نبتعد عما يفرقنا ونستثمر فيما يجمعنا ويؤسس لوطن مرفّه سعيد بال ويالت ونزاعات

  
افية وصدق لوجدنا أسبابا تجمعنا وتوحدنا تتفوق مئات المرات على ما يفرقنا من ولو تأملنا بشف 

  . مفردات وأسباب
  
  

لكنها تبتعد عما يفرق وتستثمر فيما يجمعها مهما , والدول في العالم فيها ما يفرقها وما يجمعها 
  . كان ضئيال

  
لكن أبناءها أوجدوا صيغا , يجمعها  وأية دولة معاصرة متقدمة في العالم فيها ما يفرقها أكثر مما

  .للجمع والتفاعل والصيرورة القوية في وعاء الوطن الذي يحقق الحياة الطيبة للجميع
  
لكننا , أن فينا من عوامل اإلجتماع والتوحد أكثر من عوامل التفرق والشقاق , والغريب في حالنا  

  . ا يفرقنا ويؤذيناونندفع بقوة نحو اإلستثمار فيم, نلغي أي عامل يجمعنا 
  

فأسباب إجتماعنا وصيرورتنا الواحدة هي أقوى وأكبر من أسباب وعوامل , وهكذا حالنا اليوم
ال , لكننا ال نراها ونتعامل مع أنفسنا ومجتمعنا بمواقف سلبية ونظرات سوداوية يائسة , تفرقتنا 

  .جهل األبيدوتنغمس في بهتان الظالمية وال, تعرف للضياء طعما وال للنور لونا 
  

وأن نتحلى بالمنطق , أيها الناس نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في رؤيتنا لألمور من حولنا وفينا 
  .وبمنطق التفاؤل واإليمان,  اإليجابي 
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 يفرقنا ويؤذينا
 
 

 
 
أيها الناس أنظروا الحياة 

بتها وتذوقوا طعمها وطي
وجالل نعمتها التي منحها اهللا 

فلنقترب إلى اهللا ونحقق , لنا 
, اإليمان الصادق في قلوبنا 

ونسعى إلى اهللا بصدق الحياة 
 وصفائها وجمالها 
 

 
 
لنغير ما فينا لكي تساندنا 

وتساعدنا على , إرادة السماء 
, تحقيق سعادتنا األرضية 

التي يريدها اهللا للطيبين 
أخوة  ولنعيش, األخيار 

كالجسد الواحد إذا "متحابين 
اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر أعضاء الجسد بالسهر 

على أرضنا الطيبة " والحمى
  المعطاء 

  
وما أعنيه هو اإليمان , فاإليمان شمس تضئ الوجود البشري , فال يأس وال قنوط مع اإليمان 

  .والتفاعل معهم بروح إنسانية سامية ذات قيمة في األرض والسماء ,بالحياة والتفاؤل وحب اآلخرين 
  
  أ ليس المحبة تتحقق باإليمان؟ 
  أ ليس المحبة من اهللا والكراهية والشرور من أباليس األرض الحمقاء؟ 
  

فلنقترب إلى , أيها الناس أنظروا الحياة وتذوقوا طعمها وطيبتها وجالل نعمتها التي منحها اهللا لنا 
وإقالة , ونسعى إلى اهللا بصدق الحياة وصفائها وجمالها ,  ونحقق اإليمان الصادق في قلوبنا اهللا

وأن نساهم في إخراج بعضنا البعض من أنفاق , العثرات النفسية والفكرية والمادية من طرقاتها 
  .الظالم واألمية والخسران

  
التي يريدها اهللا , حقيق سعادتنا األرضية وتساعدنا على ت, فلنغير ما فينا لكي تساندنا إرادة السماء 

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء "ولنعيش أخوة متحابين , للطيبين األخيار 
ونحن أهل لذلك وأهل لكل خير وسعادة ومحبة , على أرضنا الطيبة المعطاء " الجسد بالسهر والحمى

  .وأمان
  !!وندعها تتدفق في ربوع نفوسنا لتُهدينا وتٌعلينا, نا فلنطلق ينابيع الخيرات التي في
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