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الشعوب الحية تسعى بما فيها من القدرات نحو غاياتها الرشيدة , وتمتلك مهارات تفاعلية ذات معطيات 

مديات تطلعاتها إيجابية , مساهمة في شق طريقها ووتواصل إقتدارها , وٕاتساع أفق أملها وٕانفتاح 
  اإلنسانية , وآليات إنتصارها على تحدياتها القائمة والمستجدة.

وكنز األمم والشعوب في عقول أبنائها , وبمقدرتها على توظيف األفكار في خدمة الصيرورة األقوى 
  واألفضل.

ادة وفي مجتمعاتنا تنقصنا مفردات وعناصر تطوير الطاقات الكامنة فينا للوصول إلى تجسيد اإلر 
  الساطعة المنشودة. 

  ويمكن تلخيص هذه النواقص بما يلي:
  

  أوال: الركائز األخالقية

األخالق بوصلة السلوك البشري ودليله , وقد أدرك اإلنسان ذلك منذ األزل , ومضت الركائز 
  األخالقية بمنطوقها الديني والدنيوي , ترشد الناس إلى سواء السبيل وٕاستقامة السلوك. 

الة فكرية أو عقائدية أو إنسانية تمكنت من البقاء بغير ركائز أخالقية متوارثة, وال توجد ح
  وهذا واضح في األديان , وكذلك األحزاب والمسميات األخرى.

فعندما ينعدم دور األخالق في أي مجتمع , فأنه يذوي ويتفتت ويذوب في غيره من 
  حياتها.المجتمعات األخرى الحريصة على دور وقيمة األخالق في 

  
  ثانيا: اإلنضباط الديمقراطي

الديمقراطية سلوك إنساني منضبط ذو معايير ومعالم ومنطلقات تساهم في تحقيق سعادة أبناء 
المجتمع , فهي ال تعني إنفالتا وتعبيرات عن الرغبات واآلراء واألهواء , وفقا لما ينطلق من 

األنانية ونكران حقوق ووجود اآلخرين من أعماق النفوس الرغبوية العمياء , التي تنظر بعيون 
  حولها.

الديمقراطية سلوك مهذب , يرتقي للتعبير عن إنسانية البشر وقيمه الفكرية والثقافية والروحية 
  القادرة على رسم لوحة الوجود اإلنساني األجمل.

  
  ثالثا: اإلحترام المتبادل

قبل األسعد , وعندما ينعدم اإلحترام اإلحترام طاقة بناء وقوة إيجابية لصناعة الحاضر والمست
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  بين الناس , فهذا يعني إنحدارهم إلى ميادين التفاعالت الغابية. 
واإلحترام يعني أن يعرف كل شخص فضاءه المكاني والزماني والفكري والعقائدي والنفسي , 

وأتكيتات  وأن ال يتم التجاوز على هذا الفضاء , وٕانما تقديره وٕاحترامه والتفاعل معه بأساليب
  معاصرة  , تساهم بزيادة آواصر العطاء المتبادل الصالح للجميع.

  
  رابعا: الوطنية المقدسة

الوطن قيمة عليا وأعلى , وال يجوز أن يتقدم على الوطن شيئ آخر , فكل ما يحمله البشر 
من رؤى وتصورات ومعتقدات , عليها أن تكون متفاعلة في وعاء وطني سليم , يحافظ على 

ها وسالمتها وكرامتها , وفرصتها في التعبير والمشاركة الواعية في إضافة القوة ومفردات أمن
  التقدم والرقاء. 

وال يجوز أن تعلو على الوطن وما يرتبط به من مواطنة كريمة , أي حالة أخرى , ولهذا تجد 
هى معها كل المجتمعات القوية , ألوطانها في عقولها وضمائرها ونفوسها قدسية سامية , يتما

  ما فيها من إتجاهات.
  

  خامسا: روح البناء 

البناء سلوك إيجابي تفاؤلي , يجدد الطاقات ويبرزها ويساهم في إحتواء أبناء المجتمع بميادين 
المشاركة الصالحة لهم , وبغياب البناء تصاب النفوس باليأس واإلنكسار , وتفقد قدرات 

  التحدي والرجاء.
ري تكمن في إرادة البناء , ويقاس التقدم والتأخر بمقاييس البناء , والحياة بمعناها الجوه

العمراني والثقافي والفكري والعلمي والسياسي واألمني , والسياحي واإلقتصادي والصحي 
  وإلجتماعي.

  
  سادسا: المشاريع اإلقتصادية الملبية للحاجات

انها , تكاد تغيب أو إبتكار المشاريع التي توفر فرص العمل وتعلي صرح البالد وعمر 
نتجاهلها , وننهمك في متوالية من التفاعالت المناهضة لها , فالمجتمعات الحية تستعين 

بعقول أبنائها إلطالق المشاريع المتنوعة , الكفيلة بإستثمار الطاقات وتحفيز القدرات , 
  وتنشيط الواقع اإلقتصادي والمعرفي والعلمي.

, وأن تكون المشاريع اإلقتصادية المركزية والخاصة من وعلينا أن نعيد النظر بما نراه 
  أولويات نشاطاتنا , فنقلل اإلعتماد على اآلخرين ونستثمر في عقول أبناء المجتمع.

  

  سابعا: عدم القدرة على ملئ الفراغ

  من حقائق الوجود الكبرى أن الفراغ البد له أن ُيمأل , وٕاال تقيح وتنامت فيه مضادات الحياة. 
جويف في الكائن الحي يكون مملوًء بشيئ ما , وٕان أصبح فارغا فأنه يدعو إلى فكل ت

  سلوكيات تساهم في ملئه. 
  فالمعدة عندما تفرغ , نشعر بالجوع ونأخذ بالبحث عن الطعام.

  والحياة ال تتوافق مع الفراغ , وتستدعي إتراع كل فارغ بما يناسبه ويحتاجه من الحاالت. 
فراغا نفسيا وروحيا وفكريا , ويشعر بالخيبة والضعف والغضب والسأم , وعندما يعيش البشر 

  يأخذ بالبحث عما يساهم في التعبير عما فيه.
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ومن أهم اسباب أهمية العمل , هو تحرير البشر من فراغه وصب طاقاته في مشروع يومي 
  يتدبر شؤون فراغه.

اس مما يساهم في تورطهم بما وفي مجتمعاتنا هناك مساحات كبيرة من الفراغ في أعماق الن
  ال ينفعهم ويضر بالمجتمع.

  

  ثامنا: عدم الخلط ما بين الدين والسياسة

من المعروف أن إقحام أي دين في السياسة يعني الالسياسة , فالمعتقدات ال تقبل التفاعل 
السياسي , وأنها ذات رؤى وتصورات ثابتة ال يمكن وضعها على طاولة المفاوضات 

  السياسية.  والمساومات
وقد عانت المجتمعات الغربية من هذه اإلشكالية , وكذلك مجتمعاتنا وعلى مّر العصور , وال 
بد لنا أن نتعامل مع السياسية بأساليب معاصرة , ذات معايير وطنية وٕانسانية وفكرية متواكبة 

  ومتفاعلة مع زمنها.
بناء السلوك اإلنساني القويم الضروري وهذا ال يعني إلغاء دور الدين , وٕانما تأكيدا لدوره في 

  لصناعة الحياة األفضل.
  

  تاسعا: مهارات التفاعل اإليجابي بين المكونات المتنوعة

إتجاه اإلنزواء والتقوقع والتعادي والتحول إلى موجودات كروية صلدة , وفقا آلليات لعبة 
ة) في التفاعل تتسبب في البليارد , ال يساهم إال بمزيد من األضرار , فآليتنا (البلياردي

  مناطحات تدميرية , وصراعات سلبية قاسية ال ينتفع منها أحد. 
بينما التفاعالت القادرة على بناء اآلواصر وتحقيق المعطيات الكفيلة بالربح المشترك , هي 

  التي تعود بمردودات عالية من الفوائد والنجاحات المتفقة مع مصلحة الجميع. 
األرضية أن تعيش في عزلة عن بعضها , فال بد لها من التفاعل الناجح فال يمكن للمكونات 

  لكي تبقى وتنمو وتتطور.
  

  عاشرا: الشعور بالمسؤولية

هناك معضلة فاعلة في حياتنا على مّر األجيال , خالصتها أننا نجرد أنفسنا من المسؤولية 
  ونرمي بها على اآلخر , دولة , حزب ,  فئة , أو حكومة. 

ظمة حكمنا تجدها قد أوجدت لنفسها قميصا تضع عليه إخفاقاتها وفشلها , فلكل نظام وحتى أن
حكم في مجتمعاتنا قميص , بمواصفات وموديالت تتفق وما يبرر بقائه في الحكم ألطول فترة 

  ممكنة.
وهذا يعني أننا قد عجزنا عن بناء النظام المسؤول , واستدعينا اآلخرين لكي يتحملوا 

ابة عنا , ولهذا تجدنا نميل للتبعية والخضوع للغير , وتتوطننا المشاعر الدونية المسؤولية ني
  القاسية.

  
  حادي عشر: النجاحات المتواصلة

نحن مجتمعات الخيبات المتكررة , واإلنكسارات والعثرات واإلخفاقات المتالحقة , مما أثر في 
  تسالم والعجز الحضاري المروع.نفوسنا وآليات تفكيرنا , وجعلنا أسرى مكبلين بزنزانة اإلس

فتوالي الخيبات يصيب النفس باإلحباط والقنوط ويحولها إلى فريسة للكآبة والنظرات السوداوية 
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  السلبية القاهرة ألية فكرة ذات قيمة تفاؤلية.
والمطلوب منا أن نبدأ بمشاريع ذات نتائج ناجحة , تؤسس في نفوسنا التطلعات الوثابة , 

  دة , وتجعلنا نؤمن بأن المستقبل أفضل والتغيير من صنعنا.وتعيد قوة اإلرا
  

  ثاني عشر: منهج البحث العلمي

اإلقتراب البحثي مفقود في سلوكنا ومنذ رياض األطفال وحتى الدراسات العليا , وبغياب 
  البحث فأننا قد تجردنا من قدرات ومهارات إيجاد الحلول لمشاكلنا. 

  فأنظمة حكمنا ال تفهم في البحث العلمي وتتخذ قرارات إرتجالية , وذات تداعيات مأساوية. 
وبرغم ما عندنا من طاقات عقلية إبداعية وٕابتكارية , لكن إهمال قيمة البحث العلمي 

والدراسات المعتمدة النتائج , قد أخفق في إستثمارها , فوجدتنا عالة على ما تتوصل إليه 
  ين.أبحاث اآلخر 

  
  ثالث عشر: حب الجمال

الجمال طاقة إيجابية دافعة ومولدة لإلبداع باكمله , وعندما يكون وعي الجمال مؤثرا في 
السلوك , فأن العطاء اإلنساني سيكون متوجا بالبهاء واإلبداع المتناسق , المعبر عن الروح 

  الجمالية واإلرادة الزاهية الساعية لصناعة الجميل.
  ال والشارع والمدينة والوطن , ويكتسي المكان بلمساتنا الجميلة. فيكون البيت جمي

ومن الواضح غياب قيمة ومعاني الجمال في سلوكنا بأكمله , فالجمال كمفهوم نفسي وسلوكي 
وفكري يتطلب , ثقافة متنوعة ومحو أمية شاملة , وتطهير لألعماق البشرية من القبائح 

  والسيئات وبذر روح الجمال فيها.
  ننا تناسينا أن خالقنا جميٌل ويحب الجمال.وكأ

  
  رابع عشر: اإلعالم الوطني اإلنساني

لإلعالم المعاصر دور أساسي في بناء الرأي وتزويد الناس بمؤشرات السلوك , وبغياب 
اإلعالم الوطني المعتدل , النزيه برسالته وبرامجه الثقافية الحضارية اإليجابية , فأنه يساهم 

ما يتسبب في تعويقهم سلوكيا ونفسيا وفكريا , ويحولهم إلى حاالت ذات في رفد الناس ب
  تفاعالت سلبية في الواقع الذي يكونون فيه.

ومن العسير أن تجد إعالما وطنيا خالصا في مجتمعاتنا , بعكس إعالم المجتمعات األخرى , 
لوطن التي تعرف أن هناك خطوطا حمراء ال يمكن تجاوزها , كاإلعتداء على حرمة ا

والمواطنة والمعتقد اإلنساني , بينما في عالمنا الديمقراطي المدهش العجيب , أصبحت مئات 
المحطات والمواقع اإلعالمية , تتفنن في نشر ما فيها من التصورات الذاتية والفئوية,  لتحيل 

  المجتمع إلى أمواج متالطمة في بحر هائج غّدار.
  

  خامس عشر: القدوة الحسنة

المجتمعات البشرية بحاجة إلى قدوة , إلى قادة يمتلكون مواصفات التعبير عن الحلم  والهدف 
الواضح , الذي يمنح القوة والقدرة على الوثوب نحو المستقبل , بعزم حضاري وٕارادة إبداعية. 
وجميع المجتمعات القوية قد سارت على هدي قدوات أفذاذ , أسهمو بإرساء الحجر األساس 

  ت حضارية ذات قيمة إنسانية وتأثير حيوي في حياة األجيال. لمسيرا
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  واألمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة , وآخرها مثال الراحل نلسن ماندال في جنوب أفريقيا.
وعندما يغيب القدوة , كما هو حاصل عندنا , فأن المجتمع يتحول إلى حركة عشوائية بال 

  مسار واضح ورشيد. 
  ي القدوات السيئة مما تسبب في تداعيات مرعبة.واألدهى في األمر تنام

  
  سادس عشر: الدستور الواضح المبين

جدنا حمورابي والذين من قبله والذين جاؤوا بعده , أدركوا أهمية العقد اإلجتماعي في صناعة 
  المجتمع القوي , والدولة العزيزة األبية المتقدمة المتفاعلة مع زمنها. 

اء المجتمع , ويوفر لهم الفرص اإلنسانية المطلقة للمشاركة في فالدستور الذي يستوعب أبن
العطاء والبناء , يساهم في صياغة القوة الملتحمة , واإلنطالقة الموفقة نحو ما ينفع الدولة 

  والمجتمع.
وما ينقصنا الدستور الوطني الملبي لحاجات الناس , والمحافظ على وجودهم وكيانهم 

الوطن,  وما يتفرع عن الدستور من آليات حكم وتشريعات قانونية اإلنساني في منظومة 
  صالحة.

  
  سابع عشر: سيادة القانون

القوة في القانون وليست في الكرسي والفرد والحزب , فعندما يكون القانون قويا وفاعال 
وُمحترما , ويسود الجميع , فأن المجتمع يتحرك بإيقاع منتظم , ويعرف الطريق الذي يأخذ 

  سيرته إلى بر األمان.بم
أما إذا تمّيع القانون وضعف , فأن الفساد هو الذي سيحكم , والفرد هو الذي سيستأثر 

  بالسلطة , فتتحول البالد إلى غاب تتأسد فيه الثعالب واألرانب والفئران.
  

  ثامن عشر: اإليمان بالقدرات الذاتية 

قدة للثقة بنفسها , ويتسلط عليها الشعور نحن مجتمعات متزعزعة اإليمان بقدراتها الذاتية , وفا
بالدونية والتبعية , وعدم القدرة على اإلتيان بجديد , فنحجم عن المنافسة ونهرب من المواجهة 

  والتفاعل مع التحديات , ونستدعي اآلخرين للقيام بما يجب علينا أن نقوم به. 
والضعف تجاه أنفسنا ومجتمعنا , وال يمكننا أن نقدم نافعا , إذا تواصلنا في الشعور بالنقص 

فال بد من طاقة نهضوية ومشاريع إعادة الثقة بالنفس , وتحفيز القدرات الذاتية لتتفاعل وتبدع 
  , وتنجز ما هو شافي لهذه العلة الحضارية المريرة.

  
  تاسع عشر: الرؤية اإلقتصادية

لعمود الفقري والقوة النشاطات اإلنسانية بمجملها ذات مسحة إقتصادية , فاإلقتصاد هو ا
الدافعة للنشاطات المتنوعة , وبإغفالنا للجدوى اإلقتصادية لما نقوم به ونفكر ونقرر , نتسبب 

  في خسائر حضارية باهضة.
فالحسابات اإلقتصادية في رؤيتنا السياسية والثقافية , تكاد تكون منعدمة أو في آخر 

  األولويات. 
ية إقتصادة بحتة , وتحسب لكل ما تقوم به بمفردات بينما المجتمعات المتقدمة تفكر بعقل

  الربح والخسارة , ولهذا فعلينا أن نتعلم كيفيات التفكير اإلقتصادي.
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فغياب الفهم اإلقتصادي للنشاطات بأنواعها يتسبب بإنهيارات إجتماعية مدمرة , فكل توجه ال 
لى تقديرات الربح بد له من رؤية إقتصادية , حتى الحروب تكون مبنية في حقيقتها ع

  والخسارة اإلقتصادية , فالمنتصر يغنم  والمنهزم يخسر.
وفي مجتمعاتنا نجهل أهمية المعنى اإلقتصادي لكل ما نقوم به من نشاطات وعلى جميع 

المستويات. وقد تسبب النفط بإصابتنا بالبالدة اإلقتصادية , والغباء التفاعلي , مما حولنا إلى 
مستعرة العواطف واإلنفعاالت , وكأننا كالجمرات المتوهجة المتصادة موجودات مجمدة العقل 

  التي يتطاير منها الشرار.
  

  عشرون: روحية العطاء الخالص

اإلنسان الذي يعطي يكون , والعطاء الخالص طاقة حيوية وصيرورة إبداعية , ذات مؤثرات 
  إيجابية في وعي حقائق البناء والتقدم والرقاء.

تعطي , وتدرك بأن مفردات العطاء الجامعة تساهم في إشادة صرح الوجود فالناس الواعية 
  األقوى.

وفي المجتمعات المتقدمة هناك إرادة عطاء خالص فاعلة في األعماق , وتسهم في إرضاء 
حاجات نفسية إنسانية سامية , لها دورها ومعانيها ومردوداتها القادرة على إطالق ما في 

  واألمل والعالء.النفوس من معطيات الخير 
  

  حادي وعشرون: اإلخالص في العمل

اإلخالص في العمل يعني اإلتقان واإلبداع والمسؤولية , والعطاء الصادق األصيل والتفاني 
في اإلنجاز , والوعي الحضاري والتأريخي , بأن العمل الذي يتم القيام به عليه أن يبقى 

  ضارية وتربوية.متفاعال مع األجيال , وأن يرضي حاجة جمالية وح
هكذا يكون العمل في المجتمعات األخرى , وأي خلل في ذلك يعني غشا وخداعا وعدم شعور 

  بالمسؤولية , وضياع لمعاني الوطنية وحب والعمل.
وعندنا العالقة ما بين العامل والعمل ليست قوية , ألن العمل ال يوفر أسباب الحياة الحرة 

, التي جعلت العمل ركن أساسي وفعال في صناعة الحياة  الكريمة , كما في الدول المتقدمة
  األفضل.

  
  ثاني وعشرون: القيادة الجامعة

الغريب في واقعنا السياسي , أننا من أصحاب فلسفة وفكرة وروح البنيان المرصوص , لكننا 
نمضي في متاهات الهدم والتخريب اإلجتماعي لوجودنا اإلنساني , وذلك إلفتقارنا للقيادة 

امعة الواعية بمهارات رّص البناء , وتشييد المجتمع المنسوج بألوانه وأطيافه , ليؤلف الج
  سجادة إنسانية وطنية كثيفة العقد ومتراصة البنيان.

واألغرب من ذلك , أن المجتمعات المتقدمة , قد تمكنت من تجسيد فكرة وآلية البنيان 
اصلت في تنمية التنوع واإلختالف المرصوص , فاستوعبت البشرية كافة في أوطانها , وتو 

الالزم لشّد الوجود الوطني وتعزيزه بالقدرات , أما مجتمعاتنا فأنها عاقرة ال تنجب ما يجمع 
وتسعى لما ُيفّرق ويمزق , وهذا ما يسود في واقع يمتلك جميع المشتركات الضامة الالصقة 

  الشادة , المعضدة لبنيان أقوى وأرقى وأشمخ.
ادة الجامعة القادرة على البناء اإلجتماعي الوطني المعتصم بحبل المواطنة وال بد من القي
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  الصالحة.
  

هذه بعض األساسيات التي تنقصنا , والتي علينا أن نتجاوزها , لكي نتواكب ونمتلك القدرات العالية 
ة على التنافس والتحدي واإلبداع , واإلنطالق الحضاري المتفق مع ما فينا من مفردات الصيرور 

  اإلنسانية األبهى واألمثل.
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