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بصمات روح األمة وآثار 
, خطواتها على أديم الحياة 

وهو تراكمات معرفية منبثقة 
من عيون التجارب وينابيع 
 التحديات 

 

األمم تستنير بتأريخها وتستثمر 
فيه ألنه مورد قوة وعزة 

متصل بما  فالحاضر, وإقتدار 
  قبله وما بعده

  
وهو تراكمات معرفية منبثقة من , بصمات روح األمة وآثار خطواتها على أديم الحياة 

وتنقل خبرات , التي تكتب خالصات التواصل والتفاعل , عيون التجارب وينابيع التحديات 
, اضع خطواتها فتكون األجيال متواصلة ذات دراية بمو, الكينونات المثلى لألمم والمجتمعات 

  .وساعية ألهدافها وتطلعاتها بثقة وثبات وإرادة وثابة ومؤمنة بتحقيق وإنجاز غاياتها

فالحاضر متصل بما , واألمم تستنير بتأريخها وتستثمر فيه ألنه مورد قوة وعزة وإقتدار 
وما , زمن ولن تصنع األمة مستقبلها إذا أغفلت التوازن الفعال ما بين أبعاد ال, قبله وما بعده 

  .تعلمت كيف تُصنّع وجودها األصيل

  وهذه بعض الوقفات على ضفاف التأريخ

  
  !!قــه المنطــخ ال يصنعــالتأري: أوال

    
أن التأريخ بأحداثه وتطوراته 
ال يتحكم فيه المنطق أو 
المعقول، وإنما يخضع لعوامل 
وقوى ودوافع خفية، وتفاعالت 
نفسية ورؤية جمعية عاطفية 

 يريةوقد تكون هست
 
الذين يكتبون التأريخ إنما 
يكتبون عنه وال يكتبونه حقا، 
ألنهم يوظفون تصوراتهم 
ومؤثراتهم اإلنقعالية 
واإلدراكية لتدوين ما يرونه 
منه، وقد ال يرونه بوضوح 
 وصورة كاملة
 
أصدق كتابة للتأريخ قد 
توفرت في عصرنا الحالي من 
خالل التوثيق التصويري، فهو 

درة على  األصح واألكثر ق
تقديم اللقطة التأريخية الحية، 

معظمنا يتصور أن التأريخ حاصل تفاعل عوامل كما يحصل في أية معادلة رياضية، 
  .ويأخذ بقراءته وفقا لمنظار المنطق

ه المنطق أو المعقول، وإنما يخضع ريخ بأحداثه وتطوراته ال يتحكم فيأويغيب عنا أن الت
لعوامل وقوى ودوافع خفية، وتفاعالت نفسية ورؤية جمعية عاطفية وقد تكون هستيرية، تؤدي 

  .إلى صياغة األحداث ومتوالياتها المتعاقبة
فهناك تأثيرات إعتقادية وغيبية وجمعية ومحيطية ونفسية وآليات ال يتحكم بها اإلنسان، 

ع والتصادم والصراع، الذي يؤدي إلى دفع عجلة األحداث البشرية في تملي الحركة واإلندفا
  .مسيرة التاريخ الطويلة

ومن المعروف أن الذي يكون في قلب الحدث ال يرى ويتصور مثل الذي يكتب عن 
  .الحدث

ريخ إنما يكتبون عنه وال يكتبونه حقا، ألنهم يوظفون تصوراتهم أوالذين يكتبون الت
  .ية واإلدراكية لتدوين ما يرونه منه، وقد ال يرونه بوضوح وصورة كاملةومؤثراتهم اإلنقعال

  .ريخ والتعويل األكبر عليهأوهذه من أهم األسباب التي تؤدي إلى اإلقتراب الخاطئ من الت
وأصدق كتابة للتأريخ قد توفرت في عصرنا الحالي من خالل التوثيق التصويري، فهو 

ريخية الحية، ودراستها وإستخالص ما فيها من أللقطة التتقديم ا  األصح واألكثر قدرة على
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ودراستها وإستخالص ما فيها 
 من العوامل والعناصر المتفاعلة
 
من المعروف أننا نميل إلى 
إضفاء حاالت ال واقعية على 
أحداث واقعية، فنخرجها من 
نطاقها األرضي أو اآلدمي، 
وندفع بها إلى صيرورات 
أخرى من إنتاج حالتنا 

تنا النفسية اإلنفعالية وحاجا
 البعيدة األغوار
 
أما نحن فأن التأريخ ينتصر 
علينا، ونغوص فيه وال نريد أن 
 نتنفس هواء عصرنا
 
علينا أن نعيد النظر في 
مواقفنا وفهمنا وإدراكنا لما 

وأن . مضى وال يزال فاعال فينا
نركز جهودنا على الحاضر 
والمستقبل لكي نواكب 
 ونستعيد دورنا الحضاري

  
 

الحضارة والحكمة أن ليس من 
نتدثر بالتأريخ ونضخمه، وال 
نتجاوزه ونضيف إليه ونجعله 
 عونا لنا ال عبئا على وجودنا

  .العوامل والعناصر المتفاعلة
وتصورات ألحداث وصراعات   فالذي كتبته البشرية ما هو إال خالصات واستنتاجات

تحققت بين البشر، وفقا لدوافع ومعتقدات وتفاعالت أملتها الحالة اإلنفعالية واإلدراكية، وما 
  .الخفية والغامضة المؤثرة في حركتها وإتجاه تداعياتها تكنزه من الطاقات

ومن المعروف أننا نميل إلى إضفاء حاالت ال واقعية على أحداث واقعية، فنخرجها من 
نطاقها األرضي أو اآلدمي، وندفع بها إلى صيرورات أخرى من إنتاج حالتنا اإلنفعالية 

  .وحاجاتنا النفسية البعيدة األغوار
  

ريخ وقراءته، وأمعنت في أهذه األزمة المعرفية في كتابة الت  م المتحضرةوقد وعت األم
  .ريخهاأفهم عوامل حاضرها وإستخالص الدروس النافعة من ت

ريخ ينتصر علينا، ونغوص فيه وال نريد أن نتنفس هواء عصرنا، ذلك أننا أأما نحن فأن الت
ريخنا الطويل، فقررنا أفعل صناع تلم نقدم ما هو جدير بإعالء قيمة وجودنا الحضاري، مثلما 

أن نسلط طاقاتنا عليهم ونتخيلهم على هوانا، ونحقق فيهم ما ال نستطيع أن نحققه في حاضرنا 
  .ومستقبلنا

  
. ولهذا فأن علينا أن نعيد النظر في مواقفنا وفهمنا وإدراكنا لما مضى وال يزال فاعال فينا

  .نواكب ونستعيد دورنا الحضاري وأن نركز جهودنا على الحاضر والمستقبل لكي
ريخ ونضخمه، وال نتجاوزه ونضيف إليه أفليس من الحضارة والحكمة أن نتدثر بالت

  .ونجعله عونا لنا ال عبئا على وجودنا
 

  
 !! خ؟ــخ والتأريــالتأري: ثانيا

   

البعض يرى أن التأريخ هو 
كتابة الوقائع وتسجيلها أو 

والتأريخ , تصويرها بالكلمات 
كتابة عن الوقائع التي هو ال

 حصلت 

 

أن ما يجري من وقائع ال يمكن 
نقله وتناقله عبر األجيال 
 بصوابية عالية 

 

يختلط في هذا النقل الكثير 
جدا من التصورات والمواقف 
واألفكار التي ال عالقة لها 

وإنما وجدت فيها , بالواقعة 

والتأريخ هو , جيلها أو تصويرها بالكلمات البعض يرى أن التأريخ هو كتابة الوقائع وتس
تصوير والثانية إنعكاسات والفرق بين الكلمتين أن األولى , الكتابة عن الوقائع التي حصلت 

  .فردية وجماعية وعقائدية ونفسية وفكرية وإنفعالية وغيرها على الوقائع واألحداث
ولو أن البعض (ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين أخذنا نرى األحداث مصورةً بتفصيل 

يكتب  ونجد من, كما نشهد أحداثا ونعيشها , ) يرى أنها تحرر وتزوق وفقا لتقنيات العصر
  .عنها بطريقة ال تمت بصلة إليها وإنما يتخذها وسيلة لتحقيق مآرب أخرى

وإنما يختلط , أي أن ما يجري من وقائع ال يمكن نقله وتناقله عبر األجيال بصوابية عالية 
وإنما , في هذا النقل الكثير جدا من التصورات والمواقف واألفكار التي ال عالقة لها بالواقعة 

  .مكسبا ومنفذا لتعزيز منطلقاتها وتوجهاتها الخفية والعلنيةوجدت فيها 
وعند تصفح المواقع اإلخبارية والثقافية والقراءة عن األحداث والوقائع الجارية في المنطقة 

حتى لتضيع في دوامات الكتابات التي ال تصل , يتبين العجب في ما يسطر عنها , العربية 
غى على معظمها األكاذيب والنوازع الشخصية والفئوية ويط, إلى غاية نبيلة وهدف حضاري 

  .العليلة
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مكسبا ومنفذا لتعزيز منطلقاتها 
 يةوتوجهاتها الخفية والعلن

 

ليس كل ما ورد في كتب 
وإنما هناك , التأريخ صحيح 

الكثير من الدسائس 
واألكاذيب والتصورات الخالية 
 من الصحة 

  
 

في عالم اليوم تضيع صورة 
, الحدث وتتشوه حال حصوله 

ويبقى الوصول إلى حقيقة ما 
جرى مبنيا على البحث 
واإلستقصاء والتحليل واإلستعانة 
 بالخبراء والعارفين 

  
 

القول بأن الحدث المكتوب 
صحيح مئة بالمئة فهذا تجني 
على الحدث الذي إمتلك 
مفردات وعناصر حدوثه في 
  زمان ما ومكان ما

وهذه األمثلة الحية اليومية المعاصرة تعطينا دروسا قيمة عن التأريخ وآليات كتابته 
وإنما هناك الكثير من الدسائس , فليس كل ما ورد في كتب التأريخ صحيح , وكيفيات قراءته 

مما يشير إلى أن الذين يبنون منطلقات فهمهم ,  واألكاذيب والتصورات الخالية من الصحة
  .إنما يقعون في متاهات وإنحرافات تتسبب بخسائر حضارية مروعة,  على التأريخ 

ويبقى الوصول إلى حقيقة ما , ففي عالم اليوم تضيع صورة الحدث وتتشوه حال حصوله 
حتى لينتهي , لعارفين جرى مبنيا على البحث واإلستقصاء والتحليل واإلستعانة بالخبراء وا

أي أن األحداث تفقد حقيقتها حال , ال تُعرف درجة صحته وصوابيته , األمر إلى إستنتاج 
بآليات وعيه وإدراكه وما فيه , حصولها وال يبقى منها إال ما يراه اإلنسان ويتصوره عنها 

  .وما يريد أن يستخرجه منها
بكل , بأحداث جرت قبل عشرات القرون  فكيف بنا, هذا عن أحداث آنية أو توية معاصرة 

وتزويقات لخدمة هدف ما , ما أصابها من تحريف وتحرير وإضافات وإستثمارات وتسويغات 
  .أو غاية ذات مشاربٍ وضروب

وعليه فأن دراسة التأريخ البد لها أن تكون مثل أية قراءة ألحداث تحصل في واقعنا 
  .ما هو إال إستنتاج إقناعي بدرجة نسبية وحسبو, المزدحم بالتفاعالت الحامية والقاسية 

أما القول بأن الحدث المكتوب صحيح مئة بالمئة فهذا تجني على الحدث الذي إمتلك 
  .مفردات وعناصر حدوثه في زمانٍ ما ومكان ما

والتأريخ حديث عن , وال يعرف مدى صدق الحديث عن الحادث , فلكل حادث حديث 
وهذا يعني أن البد من , تمعات وبأكثر من قلم ورؤية وإقتراب الحوادث التي مرت بها المج

دراسة علمية جامعة تتمكن من إقناع العقول المعاصرة ال إيهامها بالحديث الذي قد ينطلق من 
  !!الحدث ويوظفه لغايات في نفس ألف يعقوب ويعقوب

  
  

 !!خــخ والتوريــالتأري: ثالثــا
    

  
األحداث التي نعيشها تكتب 

اي أن الذي , فيها  بما ليس
يكتب التأريخ إنما يستكتبه 
 وفقا لما يقرأه ويراه 

  
 
 
التأريخ ال ينطق بالحقيقة كما 

وإنما كما يراد لها أن , هي 
متوافقة مع , تبدو وتظهر 

 إرادة القوة السائدة في
 مكان ما وزمن ما

 
  
 

اي أن الذي يكتب التأريخ إنما يستكتبه وفقا لما , األحداث التي نعيشها تُكتب بما ليس فيها 
ورات والعاهات واإلنحرافات الفكرية ويلونه بما فيه ويحتويه من العقد والتص, يقرأه ويراه 
وإنما كما يراد لها أن تبدو وتظهر , ولهذا فأن التأريخ ال ينطق بالحقيقة كما هي , واإلدراكية 

  .متوافقة مع إرادة القوة السائدة في مكان ما وزمن ما, 
 أنها, د برهنت األحداث التي مرت في العقود القليلة الماضية والتي عاشها معظمنا قو

وإنما يتم تدوينها على غير , وما كُتبت بصدق ونزاهة وعلمية ومهنية , سخرت لغايات متنوعة
وتطويعها لخدمة أهداف الكراسي وتطلعات رواد , فيتحقق تشويهها وتحريفها , ما هي عليه 

  .ولكي تخدم موقفا أو سلوكا سياسيا بغيضا, المآسي والويالت 
وإنما جميع التدوينات , لعصر وكتبناه بصدق ونزاهة وال يوجد حدث واحد عشناه في هذا ا

فلكل نظام حكم غربان , كاذبة ومشوهة ومحقونة بالعاهات الكامنة في أعماق الذين كتبوها 
تنعق ومرتزقة ومحرفين وكذابين ومنافقين ومقتدرين على ترويج األكاذيب في وسائل اإلعالم 

  .للتحكم بمصير العباد, التضليل والصحف والكتب وغيرها من وسائل نشر البهتان و
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ال يوجد حدث واحد عشناه في 
هذا العصر وكتبناه بصدق 

جميع  وإنما, ونزاهة 
التدوينات كاذبة ومشوهة 
ومحقونة بالعاهات الكامنة في 
 أعماق الذين كتبوها 

  
 
 
إن تجربتنا مع األحداث 
المعاصرة لتشير بقوة ال تقبل 
الشك أن التأريخ محشو 

وأن الكثير منه , باألكاذيب 
مكتوب بأقالم المنافقين 
والمغرضين والمندسين لخدمة 
 مصلحة هذا السلطان أو ذاك 

 
  
 
ال بد من دراسة علمية 

مبنية على الشك , وموضوعية 
وتوفر الدالئل والشواهد التي 
يمكنها أن توائم ما بين 
 المكتوب والموجود 

  

فإذا كانت األحداث القريبة جدا تُكتب بهذا األسلوب المضلل المراوغ المخادع الموالي 
فكيف يمكننا أن نثق بما هو مكتوب عن , والسلطات السياسية , لذوي القدرات الكرسوية 

  !!األحداث التي حصلت قبل قرون عديدة؟
, لتشير بقوة ال تقبل الشك أن التأريخ محشو باألكاذيب  إن تجربتنا مع األحداث المعاصرة

وأن الكثير منه مكتوب بأقالم المنافقين والمغرضين والمندسين لخدمة مصلحة هذا السلطان أو 
ومن أجل أن يتم القبض على مصير البشر , ولتمرير البرامج والمشروعات المرسومة , ذاك 

  .بإحكام شديد
ونعيش أحداثا تُكتب بآليات تضليلية , ن أحداث قديمة جدا فكيف نصدق تأريخا مكتوبا ع

وحماية الحزب الفالني , ويتم تسخيرها لتحقيق العدوان والتجريم واإلتهام والفتك بالناس 
والذين داسوا , والكرسي الذي يستجمع المرتزقة والمتسولين المجردين من الشعور بالمسؤولية 

  .ات ما فيهمضمائرهم وإنغمسوا في رغائبهم وأمار
وال بد من دراسة , إن ذلك ليؤكد حجم األكاذيب والدسائس المحشوة في كتب التأريخ 

مبنية على الشك وتوفر الدالئل والشواهد التي يمكنها أن توائم ما بين , علمية وموضوعية 
ولهذا فأن تأريخ , فاألثر المتروك يتكلم بلسان أفصح من لسان السطور , المكتوب والموجود 

أما , ألنه تعبير عن واقع صريح , لحضارات القديمة أكثر صدقا من التأريخ المكتوب ا
  .المكتوب فهو تعبير عن واقع متصور أو مطلوب

إنما يقترفون خطايا عظيمة , والذين سخروا التأريخ المكتوب لتبرير بشاعاتهم السلوكية 
  !لكذب والتضليل ال غيرودينهم ا, بحق الموجودات الكونية واألرضية , وآثاما كبيرة 

  
 !!وبــخ والشعــالتأري: رابعـا

   

الشعوب الحية ال تنكر تأريخها 
وإنما تقبله , وال تحرفه وتشوهه 

على حقيقته وتكون صادقة 
 ومخلصة في رؤيته وتأمله
  واإلستفادة منه
 

مهما كان التأريخ قاسيا ومشينا 
فأن الشعوب الحية , ومؤلما 

تقف إزاءه بصدق وإرادة 
, متوثبة لعدم تكراره 

وإستنباط الدروس النافعة 
 لحاضر أحسن ومستقبل أفضل

 

التأريخ البشري سيف ذو 
ويمكن إستخدامه في , حدين 

بله على حقيقته وتكون صادقة وإنما تق, الشعوب الحية ال تنكر تأريخها وال تحرفه وتشوهه 
  .وتعلّم مهارات التغيير والتجدد واإلنتصار والتقدم, ومخلصة في رؤيته وتأمله واإلستفادة منه 

فأن الشعوب الحية تقف إزاءه بصدق وإرادة , فمهما كان التأريخ قاسيا ومشينا ومؤلما 
  .قبل أفضلوإستنباط الدروس النافعة لحاضر أحسن ومست, متوثبة لعدم تكراره 

وتتخذه ذريع إلشاعة الخراب , والمجتمعات الميتة أو المنكوبة تنكر تأريخها وتشوهه 
  .والدمار والموت واألحزان في ربوع أوطانها

والفارق الحيوي الحضاري ما بين الحالتين يخبر عن األسباب الحقيقية المؤدية إلى 
والذي يتم كتابته على , ة بتأريخها تداعيات وتفاعالت مريرة تعاني منها المجتمعات المنكوب

, فيتحول إلى بذرة عدوانية وقوة إثارة إنفعالية تساهم في الصراعات الداخلية , مرام الحكام 
  .وهدر الطاقات والقدرات الوطنية

فأما أن يكون هداما أو , ويمكن إستخدامه في إتجاهين , فالتأريخ البشري سيف ذو حدين 
 والشعوب الحية تمتلك الشجاعة والقدرة على , ى آليات قراءته وكتابته وذلك يعتمد عل, بنّاء

  .ال كما يراد لها أن تراه وتتمثله, مواجهته على حقيقته 
لكن العيب والخطر في توظيفه , فال عيب في التأريخ بجميع صفحاته السيئة والجيدة 
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فأما أن يكون , إتجاهين 
وذلك يعتمد , هداما أو بناًء 

 على آليات قراءته وكتابته 

 
  

رابات وضياعات تدفع بالمجتمع إلى مطبات تدميرية وإحترابات وخ, ألغراض مغرضة 
كما يحصل في بعض دول المنطقة المقبوض على مصيرها من قبل قوى إقليمية , وخسران 
  .وعالمية

  !!فهل سنتصالح مع تأريخنا لكي نعاصر ونكون
  

  
 !!اتــخ والكلمــالتأري :خامســا

   

, عندما نقرأ التأريخ العربي 
, ونتصفح ما كتبه المؤرخون 

وتراجمهم كإبن خلكان وغيره 
ال نجد ما , وحتى إبن خلدون , 

يشير إال لحياة الملوك 
والسالطين والحروب 

والحكم بما يتحقق , والغزوات 
 فيه ويدور في كواليسه

 

 

يظهر أن غياب الرسم وعدم 
اإلهتمام بهذا التوثيق المعرفي 

قد أوجد  ثقوبا , الثمين 
رة في مسيرة كتابة كبي

 التأريخ

 

  
 

أن مقدار الصوابية في ما 
ألن الذين , نقرأه ليس كبيرا 

يكتبون التأريخ يكونون  تحت 
 رحمة السلطان أو نظام الحكم 

  
 

 

يبدو أن التأريخ المكتوب 
, بمداد الكراسي ورجاالتها 

قد أسهم في تدمير العقل 
وأنضبه من مهارات , العربي 

 التفاعل مع الحياة 

  
 

وإمداد قوته , ألنه يريد أن يمتلك مهارات الحفاظ على نوعه , اإلنسان يهتم بالتأريخ 
  .بالقدرات الالزمة للغَلبة والسيادة  والنماء

وإستحضار أحداثه وتحدياته وكيفيات , التأريخ  وكأن في البشر طاقة ال تقاوم للتزود من 
  .مواجهتها وتجاوزها

وتوفر له , وفي تأريخ األمم والشعوب هناك تفاصيل كثيرة ترسم للباحث صورة الحياة 
  .مادة وصفية يمكنه أن يستدل منها على الحالة الفكرية والثقافية واإلجتماعية آنذاك

الحياة التي يمارسها الناس في مختلف وفي متاحف الدنيا صور مرسومة تحدثك عن 
  .الفترات

وتراجمهم كإبن خلكان وغيره , ونتصفح ما كتبه المؤرخون , وعندما نقرأ التأريخ العربي 
, ال نجد ما يشير إال لحياة الملوك والسالطين والحروب والغزوات , وحتى إبن خلدون , 

  . والحكم بما يتحقق فيه ويدور في كواليسه
وكأنهم أرقام يتصرف بها السلطان , أو الشعب أو األمة , ا إنعدام دور الناس ويبدو واضح

  .لتحقيق مآربه ونواياه
قد أوجد  ثقوبا كبيرة , ويظهر أن غياب الرسم وعدم اإلهتمام بهذا التوثيق المعرفي الثمين 

  .في مسيرة كتابة التأريخ
, أو الذي هندسها , ء الملوية وددت أن أعرف من الذي وضع فكرة بنا, فعلى سبيل المثال 

ألنها بنيت في , وهذا غير صحيح , فلم أجد إال أن المتوكل هو الذي بناها , وشرع ببنائها 
  .لكن صاحب فكرتها ومعمارها مجهول,  عصره وال أظنه قد وضع طابوقة واحدة فيها 

دار الصوابية ومنها يمكن القول بأن مق, وهذا ينطبق على الكثير من الحاالت في التأريخ 
ألن الذين يكتبون التأريخ يكونون  تحت رحمة السلطان أو نظام , في ما نقرأه ليس كبيرا 

وإنما كما , فال يمكن ألحدهم أن يهجو أو يصف الحالة كما هي عليه , وحتى الشعراء , الحكم 
  . يريدها السلطان أن توصف

والتي , ضه للمخاطر والويالت ألن ذلك يعر, وال يمكن لصاحب رأي أن يدلي برأيه الحر 
  .قد تقضي بقتله

للوصول إلى نتيجة , ال بد من العقل والمقايسة المنطقية المعقولة , وفي هذه الحالة المربكة 
  .ذات قيمة معرفية وحضارية

, قد أسهم في تدمير العقل العربي , ويبدو أن التأريخ المكتوب بمداد الكراسي ورجاالتها 
يؤسس لمتواليات اإلرتقاء , لتفاعل مع الحياة وفقا لمنهاج صائب وراجح وأنضبه من مهارات ا
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, أن مسيرة الحكم العربي 
تحولت إلى , ومنذ إبتدائها 

دوامة من العواصف التي 
 . تمحق بعضها بعضا
 

  
 

عبارة عن , ال جديد والتأريخ 
إمعان في الكتابة عن السلطان 

والقائد والرئيس والملك , 
وال غير , واإلمبراطور والخليفة 

 .ذلك يثير اإلهتمام
 

  
 

ي يتهاوى ف, تلك حقيقة وجود 
بإرادة , الوهن والخسران 

تتحرك معممة , أبناء أمة 
بالجهل وتستلطف التحول إلى 
  سجير يبعث دخانا

  .وليس التداعي والتقهقر في كهوف الضعف والكسل والخسران, 
تحولت إلى دوامة من العواصف التي تمحق , ومنذ إبتدائها , ذلك أن مسيرة الحكم العربي 

  . بعضها بعضا
والزلنا ندور في ذات الفلك السلبي , يك وهكذا دوال, فالالحق يمحق ما أقامه السابق 

  .لمعاني الوجود الحضاري الرشيد, التدميري 
أدمن العرب على المراوحة , أو اإلجتثاثي للسلطة والحكم , وبسبب هذا التداول اإلمحاقي 

بل وحتى الزمان , وإستلطفوا السكون في ذات اللحظة أو البقعة أو المكان , وعدم المبارحة , 
ويحولون , أو تعلموا كيف يحنطونه , وكأنهم علّبوه , أن يأسروه في فترات جامدة إستطاعوا 

  .الوجود إلى مومياءات خانسة في صناديق الحجارة األبيدة الطباع والمصير
والقائد والرئيس والملك , عبارة عن إمعان في الكتابة عن السلطان , فال جديد والتأريخ 
  .ذلك يثير اإلهتماموال غير , واإلمبراطور والخليفة 

, وأنهم في كل زمان يمارسون ذات السلوك , وهذا السلوك يؤكد أن طبيعة البشر لم تتبدل 
, ويتفاعلون مع الكراسي بذات الكيفيات الساعية للحصول على اإلمتيازات واألموال والقوة 

, نكرات وتمجيد الم, وتأكيد األنانية وإنفالت نوازع النفوس األمارة بالسوء والبغضاء 
  .ألنه ال يساهم في إشباع الرغبات, ومحاربة المعروف 
تتحرك معممة بالجهل , بإرادة أبناء أمة , يتهاوى في الوهن والخسران , تلك حقيقة وجود 

في متاهات , وتغيب أمتهم , فيخبو دورهم , وتستلطف التحول إلى سجير يبعث دخانا 
  .اعالت ذات السلوك المشينالمنومين بأفيون الويالت والتف, الحائرين 

  
  

 !!خــه التأريــتشوي :سادســا
منذ ألفين وثالثة والساحة الثقافية   

واإلعالمية تعج بمشوهي التأريخ 
الذين يكتبون بمداد مشاعرهم 
 السلبية ودماملهم النفسية 

 
 
بسبب الفهم المنحرف 
للديمقراطية تحولت الصحف 
والمواقع ووسائل اإلعالم إلى 

ة للحقيقة واجهات مدمر
ومشوشة للوعي واإلدراك 
 المنصف الصحيح 

 
 
نقرأ كتابات حاقدة على 
التأريخ وكاذبة تماما لكنها 
تتكرر لتصبح شائعة وسائدة 
حتى يتم تصديقها وخداع 
 الناس بها 

 

منذ ألفين وثالثة والساحة الثقافية واإلعالمية تعج بمشوهي التأريخ الذين يكتبون بمداد     
ألن , وهذا إثم وإجرام بحق الحياة والضمير واإلنسانية , مشاعرهم السلبية ودماملهم النفسية 

أضاليل وأكاذيب وتهيؤات وتصورات عدوانية سافرة مجردة من المنطق  ما يكتبونه عبارة عن
وإنما هو تعبير عن , والتحليل العلمي الموضوعي المعزز باألدلة والبيانات واإلحصاءات 

  .تسويق ألمراض مزمنة متقيحة في أعماقهم
  

جهات وبسبب الفهم المنحرف للديمقراطية تحولت الصحف والمواقع ووسائل اإلعالم إلى وا
, فإختلطت صالحها بطالحها , مدمرة للحقيقة ومشوشة للوعي واإلدراك المنصف الصحيح 

  .وما عادت هناك قدرة على التمييز وهذا هو المطلوب لتمرير ما هو مطلوب
ولهذا تجدنا نقرأ كتابات حاقدة على التأريخ وكاذبة تماما لكنها تتكرر لتصبح شائعة وسائدة 

وهذه اإلفتراءات واإلدعاءات ليست ذات صلة , الناس بها  حتى يتم تصديقها وخداع
وإنما حولتها إلى حصان أعمى تركبه وتدور في ذات المكان حتى تخور , بالديمقراطية 

  .وتتهالك قواها فتبرك وكأنها فازت بصيد سمين
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بإسم الديمقراطية المذبوحة 

فقدت , بأقالمنا وأفكارنا 
الكلمة دورها وقيمتها 
 ومسؤوليتها ورسالتها 

 
 

د لألقالم أن تكون صاحبة الب
ضمير وتعاصر وترى الدنيا 
 كما تبدو للبشر المتحضر 

 
 
لكي يخرج الناس من هذه 
, الدائرة المفرغة السقيمة 

عليهم أن يستحضروا قيمهم 
ومبادئهم القويمة الصحيحة 
 التي تربت عليها األجيال

 
 

, ما يصيبنا من فعل أيدينا 
وأنفسنا األمارة بالسوء الفاعلة 

فقد , وال نلومن سوانا , نا في
طفح الكيل ووصل سيل العيب 

  !!الزبى

ها فقدت الكلمة دورها وقيمتها ومسؤوليت, وبإسم الديمقراطية المذبوحة بأقالمنا وأفكارنا 
وتحولت إلى وسيلة للتعبير عما يجيش في األعماق النكداء الجاسية المتخشبة , ورسالتها 
  .والمعدومة الحس الوطني واإلنساني, الضمير 

  

بعد إستيراد الديمقراطية المفصلة , إن الدوران في هذا الفلك التخريبي التدميري العدواني 
ليشير إلى أن المأساة ستتواصل والعدوان , ة على قياس المصالح واألهداف اإلقليمية والعالمي

  .على الذات والموضوع والتأريخ سيتعاظم
ال , والبد لألقالم أن تكون صاحبة ضمير وتعاصر وترى الدنيا كما تبدو للبشر المتحضر 
كما تمليه عليها عيون اآلثام والخطايا وتصفية الحسابات التي  تؤدي لمزيد من الويالت 

عليهم أن يستحضروا قيمهم , خرج الناس من هذه الدائرة المفرغة السقيمة ولكي ي, واآلالم 
وأن ال يستلطفوا دور األداة واآللة , ومبادئهم القويمة الصحيحة التي تربت عليها األجيال 

  .دون أي تحسب وتقدير لمآالت الفعل والعمل, الكفيلة بإنجاز ما تم برمجتها للقيام به 
  

فقد , وال نلومن سوانا , وأنفسنا األمارة بالسوء الفاعلة فينا , ينا فما يصيبنا من فعل أيد
  !!طفح الكيل ووصل سيل العيب الزبى

فإرادة الحياة , وتبا للذين يتصورون بأنهم سيشوهون التأريخ والحاضر ويبخسون المستقبل 
ل ما فعل كل ولو فع, ستلفظهم كالزبد في رمال الهوان واإلذالل ولن يبقى إال ما ينفع الناس 

  !!مكّار مخاتل مخادعٍ متستر بألف قناع وقناع من تراث ذاته البائس المشين
  

 !!اــخ يوجعنــالتأري :سابعــا
   

دراسة التأريخ تأتي بخالصة 
حضارية نافقعة وترسم 
, المسارات بصوابية أعلى 

لكي تمضي األجيال أقوى 
 وأكثر عافية

 

ال تجد مجتمعا متقدما منغرسا 
وإنما , أو مندحرا فيه , بماضيه 

يستخلص منه الدروس ويتجاوزه 
, إلى غد أفضل وتجربة أكبر 
 .وبهذا تتواصل وتتقدم األجيال
 

أصبح التأريخ , في مجتمعاتنا 
وجرثومة , طاعون وجودنا 

فنحن ال نستخلص , إنقراضنا 
وإنما , الدروس والعبر منه 

نعيد أحداثه ونكررها 

ألن , التأريخ يدرس في المجتمعات المعاصرة للوصول إلى هدف عدم تكرار األخطاء الماضية 
  .التأريخ مدرسة وبوصلة تنير سبيل خطوات األجيال

لكي تمضي , ة حضارية نافقعة وترسم المسارات بصوابية أعلى ودراسة التأريخ تأتي بخالص
  .األجيال أقوى وأكثر عافية

ألن أحداثه يتم وعيها وتحليلها , هذا هو الهدف األساسي من دراسة التأريخ واإلطالع عليه 
  .وإستخالص العبر والنظريات والقوانين منها

ولكل تجربة , بة بكل أبعادها ومفرداتها والحدث تجر, فالبشرية تعلمت عن طريق التجربة والخطأ 
  .نتائج البد من الوقوف عندها

فال تجد مجتمعا متقدما , واضح وساطع , وهذا الواقع التفاعلي ما بين البشر المعاصر وماضيه 
وإنما يستخلص منه الدروس ويتجاوزه إلى غد أفضل وتجربة أكبر , أو مندحرا فيه , منغرسا بماضيه 

  .وتتقدم األجيال وبهذا تتواصل, 
  

فنحن ال نستخلص الدروس , وجرثومة إنقراضنا , أصبح التأريخ طاعون وجودنا , وفي مجتمعاتنا 
  .وإنما نعيد أحداثه ونكررها ونستثمر فيها, والعبر منه 

وتحاول أن تلغي مسيرة , أنها تريد أن تعيد الزمن إلى الوراء , وما يعصف في بعض مجتمعاتنا 
وتتوقف عند فترة زمنية ذات بضعة عقود وتمعن بالتعبير عنها بشراسة , رون عديدة حياة على مدى ق

  !!وعدوانية وإنتقامية متوحشة
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 ونستثمر فيها

 

, ض مجتمعاتنا ما يعصف في بع
أنها تريد أن تعيد الزمن إلى 

وتحاول أن تلغي , الوراء 
مسيرة حياة على مدى قرون 
 عديدة 

  

  
وهذا إضطراب سلوكي خطير ومرض نفسي وربما عقلي وخيم معزز بتراكمات وهمية 

وتضاف إليه كل يوم أهوال أضاليل وعواصف بهتان وأكاذيب حتى تحول , وإنحرافات تصورية 
  .اقع إلى جحيمالو

  .ووجع مقيم, والتأريخ إلى داء أليم 
  !!فكيف بربك يتحول الماضي إلى عدو لئيم للحاضر والمستقبل ؟

  !!ريخ عندما يجلب السقيم البهيم؟وما فائدة التأ

  
 مـي الختـــــوف
  

األمم التي ال تعرف تأريخها أو 
تنكره وتحرفه وتنتقي السلبي 

وية فأنها أمم متدحرجة خا, منه 
 تسعى إلى الهاوية

 

 

تأريخنا متوهج والعلة في 
فقدان األيادي التي تعرف 
, كيف تحمل المشاعل الوهاجة 

وتنطلق بها إلى حيث الرقاء 
  والنماء واإلزدهار والبهاء

فاألمم التي تدرك , وتعفن وإستنقاع , ال قوة ضعف وإنغالق , التأريخ قوة دفع وإنطالق 
وتقف على أسس حضارية ذات قيمة إنسانية منيرة , رورات كبرى تأريخها وتمتلك قوانين صي

  .وساطعة في أرجاء الكون الدنيوي الفسيح
فأنها أمم متدحرجة , واألمم التي ال تعرف تأريخها أو تنكره وتُحرفه وتنتقي السلبي منه 

  .خاوية تسعى إلى الهاوية
, تحمل المشاعل الوهاجة فتأريخنا متوهج والعلة في فقدان األيادي التي تعرف كيف 

فالعيب كل العيب في الذين يغفلون , وتنطلق بها إلى حيث الرقاء والنماء واإلزدهار والبهاء 
  .ويوظفون مفرداته لتدوير طواحير الشرور البهتانية, القيمة اإليجابية للتأريخ 

تخذ من أم سنبقى ن, فهل سنحترم تأريخنا بالفعل الحضاري الرحماني التفاعلي البنّاء 
  !!ق عليها مفردات عجزنا وخوائنا؟التأريخ شماعة نعل

  
  ****   ***   *** 

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم
   التشجيعيــةوية  العض اشتراكــات 

 )2017(  الراســــــخ الفخــــــري الشريــــــك عضويـــــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3  

  

 )2017(  المميــــــز الشرفــــــي الشريــــــك عضويـــــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3  

  

  )2017(   المميـــــز الفخـــــري الماســـــي شريـــــكال عضويـــــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3   

  

 )2017(   الماســـــي الفخـــــري ـــكالشريــ عضويـــــة
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

   

 )2017(  الذهبــــــــي يالشرفـــــــ الشريـــــك عضويـــــة
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 

 خدماتها الصحية في اوطاننا الشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية وعضويتكم ب

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3



