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والذين ال يفكرون ال يتحققون , رة تصنع رؤية وبرامج صيرورة كبرى وكينونات رائعة أخرى الفك
ونداء , فاإلستثمار في األفكار والعقول منهاج الحياة المعاصرة , والذين يهملون األفكار يتقهقرون , 

 .التوثب المتنور نحو آفاق المستقبل الفسيح

وتتجمد قدرات التجدد , تتعطل العقول وتُهمل األفكار وفي واقعنا المنهوك بالويالت والتصدعات 
 .والتواصل اإلبداعي األصيل مع الزمان والمكان الذي نتهالك فيه

وال بد للمفكرين العرب والمهتمين بالعلوم النفسية من اإلقتراب الموضوعي من األفكار وتعلم 
مة صروح التعبير عن جوهرها وقيمتها وموادها الالزمة إلقا, مهارات صناعة الحياة بآلياتها وقدراتها 

 .ودورها الحضاري المحفز إلنطالق األجيال

  

 !! الفكرة والحياة: أوال

 "الفكرة ينبوع القوة وجوهر اإلقتدار"

الفكرة تلد الحياة والحياة تلد األفكار، والعالقة ما بين الفكرة والحياة ذات أبعاد سرمدية وطاقات 
 . عن الحياة إطالقا مطلقة،  وال يمكن فصل الفكرة

ومهارات , وتتحقق صياغات متميزة ومؤثرة للحياة في المجتمعات التي تعطي أهمية لألفكار 
 .تطويعها وتدجينها وتصنيعها وتنميتها وإستثمارها والتعبير عنها

وبواقعنا األرضي توجد العديد من المجتمعات التي خبرت فنون التعامل مع األفكار وصياغة 
حقيق معانيها وإرادتها، ولهذا تمكنت وتقدمت وأبدعت في أساليب عيشها وآليات وجودها دالالتها وت

 .والحضاري واالجتماعيالنفسي والثقافي 

وفي مجتمعاتنا العربية هناك إخفاق واضح في التعامل مع األفكار، بل أن الفكرة مهملة وال قيمة 
دان مهارات التعامل معها، لهذا فأن المجتمع لها أو معنى، وأنها ذات تأثيرات سلبية أو عاطلة ، لفق

يسعى إلى وأد الفكرة ومطاردة المفكرين ألنهم يضعون المجتمع أمام موقف العجز والضعف أو 
 .الجهل

الفكرة تصنع رؤية وبرامج 
صيرورة كبرى وكينونات 

والذين ال , رائعة أخرى 
والذين , يفكرون ال يتحققون 

قرون يهملون األفكار يتقه
  
 
اإلستثمار في األفكار والعقول 

ونداء , منهاج الحياة المعاصرة 
التوثب المتنور نحو آفاق 
 .المستقبل الفسيح

  
 
ال بد للمفكرين العرب 
والمهتمين بالعلوم النفسية من 
اإلقتراب الموضوعي من 
األفكار وتعلم مهارات صناعة 
الحياة بآلياتها وقدراتها 
  
 

وجوهر الفكرة ينبوع القوة "
 اإلقتدار

  
 
الفكرة تلد الحياة والحياة تلد 
 األفكار

  
 
تتحقق صياغات متميزة ومؤثرة 
للحياة في المجتمعات التي تعطي 

ومهارات تطويعها , أهمية لألفكار 
وتدجينها وتصنيعها وتنميتها 
 وإستثمارها والتعبير عنها

 
 
في مجتمعاتنا العربية هناك 



أي أن المجتمع يجهل الفكرة وآليات التفاعل معها، وال يبحث في المعرفة والخبرة وال يتجشم عناء 
 .إلهمال والتسفيه وتحقير الحالة  ومحقها في أكثر األحيانالمحاولة والتعلم، ولهذا يميل إلى ا

وبسبب غياب مهارات التعامل مع األفكار وصناعة مدلوالتها، ترى المجتمع في حاالت إضطراب 
 .متواصلة تدفع به إلى تداعيات خطيرة وضارة بحاضره ومستقبله

يحاولون تأكيد وجودهم الذاتي   ونجد الكثيرين يتحدثون بلغة ال تقترب من الفكرة أيا كانت، وإنما
 .العنيف المفروض على الواقع بالقوة المدمرة لكل هيكلية حضارية معاصرة

وفي أكثر األحيان يجنح مجتمعنا إلى تدمير األفكار وإقصاء المفكرين ومحاربة أي جديد، ألن 
ة ، صار يمتلك جدرانا الدماغ العربي وعبر متوالية األجيال الراكدة المقولبة في قوالب الرؤى البائد

 .صلدة وطاقات سلبية هائلة ونمطية مرعبة من الصعب تجاوزها والتحرر من قيودها الثقيلة

وفي كل ما نقرأه ونسمعه تعبيرات إندحارية ومواقف سلبية تدين األفكار وترميها بما ليس فيها ، 
 .وإتساع أفق الرؤية والنظرةوتتخذ موقفا حكميا مسبقا تجاهها، مما يمنع قدرات التواصل والتالقح 

 .وهذا هو السائد في الصحافة واإلعالم العربي

وإنما الميل دائما نحو الخنق , فال توجد ميادين لرعاية األفكار وتحرير طاقات اإلبداع العربي 
بينما مجتمعات الدنيا ذات , فقوة الحركة العربية ذات إتجاهات  نحو نقطة مركزية ,  والمحق واإللغاء 

 .رات خالقة منطلقة من المركز نحو محيط الوجود الحضاري الشاسعقد

والجهود المعاصرة في المجتمعات الحرة , وهذا يعني أن الجهود العربية جهود إنكماشية وإندحارية 
 .إنفتاحية مطلقة ال تعرف الحدود، وتؤمن بأن قدرات العقل البشري كونية متنامية اإلتساع وال تنضب

  

 !! والعمل الفكرة: ثانيا

الفكرة منطلق اإلنجازات وطاقة الصيرورات ومبعث التعبير عن اإلرادات ، وبدون الفكرة ينتفي 
 .معنى الوجود، وتغيب دالئل الحياة ومالمح التفاعل الحي فوق التراب

فالفكرة هي أصل الكينونات ومبتدأ المسيرات ومنطلق كل حركة وعطاء جديد يساهم في التفاعالت 
ا بين المخلوقات ، وما دامت األفكار متوافدة فأن التواصل قائم ، وفي اللحظة التي تتوقف فيها القائمة م

 .فأن كل ما هو قائم في آفاق اإلدراك الحي سينتهي ويذوب في العدم, األفكار عن التوالد واإلبتكار 

األجناس والمجتمعات القوية هي مجتمعات أفكار، وما إصرارها على إجتذاب العقول من جميع 
البشرية إال ألنها تدرك حيوية وقوة األفكار، وكلما تنوعت وتفاعلت فأنها ستقدم منتوجات حضارية 

 .متميزة

ولهذا ترى المجتمع األمريكي من أكبر المجتمعات بقدراته على إنتاج األفكار، وتقديم المبتكرات 
 .وحركتها على ضوئها  واإلبداعات التي تجعل شعوب الدنيا تتفاعل معها وترتب نمط حياتها

أما المجتمعات المتأخرة فأنها تجهل قيمة الفكرة ودورها في صناعة القوة والتواصل العزيز، وتميل 

إخفاق واضح في التعامل مع 
ار، بل أن الفكرة مهملة األفك

 وال قيمة لها أو معنى
  
 
بسبب غياب مهارات التعامل 
مع األفكار وصناعة مدلوالتها، 
ترى المجتمع في حاالت 
إضطراب متواصلة تدفع به 
إلى تداعيات خطيرة وضارة 
 بحاضره ومستقبله

  
 
في أكثر األحيان يجنح مجتمعنا 
إلى تدمير األفكار وإقصاء 

 أي جديد المفكرين ومحاربة
  
 
ال توجد ميادين لرعاية األفكار 
وتحرير طاقات اإلبداع العربي 

وإنما الميل دائما نحو الخنق , 
والمحق واإللغاء 
  
 
أن الجهود العربية جهود 
, إنكماشية وإندحارية 

والجهود المعاصرة في 
المجتمعات الحرة إنفتاحية 
 مطلقة ال تعرف الحدود

  
 
الفكرة منطلق اإلنجازات 

قة الصيرورات ومبعث وطا
التعبير عن اإلرادات 
  
 
بدون الفكرة ينتفي معنى 
الوجود، وتغيب دالئل الحياة 
ومالمح التفاعل الحي فوق 
 .التراب

  
 
في اللحظة التي تتوقف فيها 
, األفكار عن التوالد واإلبتكار 

فأن كل ما هو قائم في آفاق 
اإلدراك الحي سينتهي 
 .ويذوب في العدم

لقوية هي المجتمعات ا



إلى توفير الظروف والعوامل الالزمة لتقاتل األفكار ومنع تفاعلها الخالق، الذي يؤدي إلى والدات أكبر 
 .وأكثر أثرا في تقرير إتجاه حركة الحياة اإلنسانية

فأنها ستبقى في مسيرة التأخر والتراجع واإلندحار في , وبما أن المجتمعات المتأخرة تقاتل أفكارها 
السلبيات والتفاعالت الضارة بالحياة ، وستبقى أيضا مصدرا للعقول المفكرة التي تهجر أوطانها 

 . وترحل إلى حيث مواطن رعاية األفكار وتنميتها

يخ الحضاري تتصف بدرجة عالية من هجرة العقول عنها، ألنها والمجتمعات المتأخرة ذات التأر
تمتلك عقوال مفكرة وذات قدرات عالية على إنتاج األفكار، لكنها تحاصرها وتقاتلها فتهرب إلى مواطن 

 .أخرى

وهكذا فأن المجتمعات المتقدمة ستتواصل في تقدمها ألنها تعي حقيقة األهمية الكبيرة لألفكار، 
لن تعيها أبدا، ألنها قد أسست أنظمة إجتماعية وسياسية وثقافية تجيد مهارات مقاتلة  والمتأخرة ربما

األفكار وتشريدها ، لكي يتم التعبير األمثل عن الرغيات واإلنفعاالات  والتفاعالت المرهونة بإرادة 
 .النفس األمارة بالسوء

وبأميتها , صلت في قتلها لألفكار فالمجتمعات المتأخرة ال يمكنها أن تتقدم مهما حاولت، إن هي توا
وقدرتها على اإلنطالق بالمجتمع إلى مصاف , المعاصرة المتصلة بنكران أهمية الفكرة في الحياة 

 .اآلفاق الحضارية المتميزة

وبما أن المجتمعات المتأخرة ال تشجع على التفكير، وإنما آليات فعلها تسعى إلى منع التفكير 
العمياء والخضوع، فذلك يعني الضعف واإلنقراض والدوران في دوامة الفناء اإلنساني وتأكيد الطاعة 

 .األمين

 فهل سنستحضر العقول واألفكار في العمل؟

  

 !!كل شيئ فكرة: ثالثا

فتتخلق , والفكرة تلد من ذاتها وتتعدد وتتطور فكرويا , الكون فكرة وما فيه مولود من رحم الفكرة 
المتفاعلة المتواصلة مع , قويها ويمدها بقدرات الترجمة الطاقوية الفعالة وتتصنع وتجتذب ما يساندها وي

 .تفرعات نمائية وعطاءات إثمارية ذات تطلعات توالدية وإرادات إنجابية مطلقة

وفقا آلليات , وبهذا فأن الوجود يتجدد بقدرات ضغط األفكار وتنوعها وإستجماعها وتبعثرها 
وإعادة تصنيع جوهرها , التجاذب والتنافر الفاعلة في فضاءات متمددة إلى حيث يتحتم عليها اإلنكماش 

 .واإلنطالق إلى متسعها من جديد

وكل , تعبيرية عن محتواها الطاقوي  وال توجد فكرة بال جوهر طاقوي ونزعة, والفكرة طاقة 
لكنها تترجم ذات الطاقة وما فيها , طاقة ال تفنى بل تتحول إلى صيرورات أخرى ذات تأثيرات مغايرة 

 .من تطلعات تعبيرية وترجمات تنويرية أو إظالمية

مجتمعات أفكار، وما إصرارها 
على إجتذاب العقول من جميع 
األجناس البشرية إال ألنها 
 تدرك حيوية وقوة األفكار

  
 
المجتمع األمريكي من أكبر 
المجتمعات بقدراته على إنتاج 
األفكار، وتقديم المبتكرات 
واإلبداعات التي تجعل شعوب 
الدنيا تتفاعل معها 
  
 

لمتأخرة فأنها أما المجتمعات ا
تجهل قيمة الفكرة ودورها في 
 صناعة القوة والتواصل العزيز

  
 
بما أن المجتمعات المتأخرة 

فأنها ستبقى , تقاتل أفكارها 
في مسيرة التأخر والتراجع 
واإلندحار في السلبيات 
والتفاعالت الضارة بالحياة 
  
 
المجتمعات المتأخرة ذات 
التأريخ الحضاري تتصف بدرجة 

 من هجرة العقول عنها عالية
  
 
المجتمعات المتأخرة ال يمكنها 
أن تتقدم مهما حاولت، إن 
 هي تواصلت في قتلها لألفكار

  
 
الكون فكرة وما فيه مولود 
من رحم الفكرة 
  
 
الفكرة تلد من ذاتها وتتعدد 

فتتخلق , وتتطور فكرويا 
وتتصنع وتجتذب ما يساندها 
ويقويها ويمدها بقدرات 

قوية الفعالة الترجمة الطا
  
 
بهذا فأن الوجود يتجدد 
بقدرات ضغط األفكار 



 فال بد من وجود الفكرة األصلية الضامة الجامعة القادرة على صياغة, وبما أن كل شيئ فكرة 
 .شبكة الوجود المتماسك المتوازن المتناغم اإليقاع والنبضات

وما السلوك العنكبوتي إال تعبير عن , ويبدو أن الكون عبارة عن شبكة نسيجية كشبكة العنكبوت 
فالشبكة العنكبوتية ذات أسس واهية , قانون كوني يؤسس لمعارف كبرى ذات معاني إدراكية عليا 

وأنها تبرهن على أن الصيرورات الناجحة تتكون بسرعة وتختفي , الصيد لكنها متماسكة وقادرة على 
وتستنفدها بالصيد المتكرر قليال ثم , فال تستغرق العنكبوت طويال بنسجها لشبكتها , بسرعة أيضا 

فالعنكبوت هو الذي يحاول البقاء على , تغادرها لشبكة أخرى ذات قدرات مكانية وإصطيادية مغايرة 
وهذا يعني أن الموجودات الكونية كافة إنما تبقى , وذلك إلى حين معلوم , أخرى  حساب مخلوقات

 .ألن الطاقة ثابتة المقدار متجددة التعابير, بإستهالك طاقات غيرها 

وأن منظوماتها غير معزولة , وبذلك يكون من الصواب القول بأن الحالة الكونية شبكية الطباع 
وأن هناك مسارات جامعة ما بين شبكة , علية ال تدركها مخلوقاتها وإنما مترابطة ومتصلة بخيوط تفا

 .قد يدركها البعض ويتمكن من المروق فيها والتجول في أرجاء المطلق البعيد, الوجود الكوني 

ذلك أن الفكرة جهاز منظم وكيان متماسك بأعضائه الفاعلة وتواشجاته الحية مع بعضه لتحقيق 
التعبير األمثل عن الفكرة التي أنشأت مرتكزات تمثلها واألخذ بها إلى عوالم  الغاية الكبرى التي مفادها

 .إدراكية متجددة المنطلقات والتطلعات

  !!ولكٍل مدار إدراك يتخلّقُ فيه

وتنوعها وإستجماعها وتبعثرها 
  
 

وال توجد فكرة , الفكرة طاقة 
بال جوهر طاقوي ونزعة 
تعبيرية عن محتواها الطاقوي 
  
 

فال بد , بما أن كل شيئ فكرة 
من وجود الفكرة األصلية 
الضامة الجامعة القادرة على 

الوجود صياغة شبكة 
المتماسك المتوازن المتناغم 
 اإليقاع والنبضات

  
 
ما السلوك العنكبوتي إال تعبير 
عن قانون كوني يؤسس 
لمعارف كبرى ذات معاني 
إدراكية عليا 
  
 
العنكبوت هو الذي يحاول 
البقاء على حساب مخلوقات 

وذلك إلى حين معلوم , أخرى 
: إرتباط كامل النص  
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