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هل نحن نضبط سلوكنا ونحسنه 

وفقا لتعاليم ديننا وقيمنا وتقاليدنا 

 األخالقية والثقافية والروحية؟ 

 

 

 

الضوابط هي المعايير واألساليب 

التي تجعلنا نحقق سلوكا حسنا 

 .ونافعا لنا ولمجتمعنا

 

 

 

العالم المتقدم يسير وفقا للضوابط 

وكل فرد فيه يعرفها ويدرك , 

وما هو , معنى الخطأ والصواب 

الفعل الذي يكون بسببه مذنبا 

 ويلقى الجزاء وفقا للقانون

 

 

 

قدم من يتأمل الحياة في العالم المت

يظهر له جليا أن العالمة الفارقة , 

هي بناء , الساطعة بكل وضوح

المجتمع وفقا للضوابط  والقوانين 

التي هي أقوى  من سلطة أي , 

 فرد في المجتمع

 

 

 

عندما نعود إلى العالم المتأخر 

فأننا نرى بوضوح أيضا غياب 

وإنعدام قيمة القانون , الضوابط 

 , في حياة الناس

 

 
 

  . ورجل ضابط أي حازم, شيئ أي حفظه بالحزم ولزمه لزوما شديداضبط ال 

  . ومجتمع منضبط أي يحافظ على تماسكه وقوته بالحزم وال يتهاون في ذلك

, أي ال يقوم بما فوض إليه, وفالن ال يضبط عمله, وهو ضابط لألمور, "أضبط من نملة" ونقول 

  . وال يضبط قراءته أي ال يحسنها

  

  والثقافية والروحية؟  فهل نحن نضبط سلوكنا ونحسنه وفقا لتعاليم ديننا وقيمنا وتقاليدنا األخالقية

  

  . والضوابط هي المعايير واألساليب التي تجعلنا نحقق سلوكا حسنا ونافعا لنا ولمجتمعنا

هناك ضوابط وأصول مرعية في كل , ففي العالم الذي يحرص على التقدم واإلنطالق اآلمن 

بة أو مراعية وال توجد سلوكيات غير منضبطة أو مهذ, سلوك مهما صغر أو كبر في أهميته ودوره

  . إال وانتهت في دور العدالة والحساب, للقوانين واألصول 

وما , وكل فرد فيه يعرفها ويدرك معنى الخطأ والصواب , فالعالم المتقدم يسير وفقا للضوابط 

  . هو الفعل الذي يكون بسببه مذنبا ويلقى الجزاء وفقا للقانون

  . المرعية في أي مكان يتواجد فيهووعى األصول , والبشر قد تثقف ثقافة قانونية 

فيبدو من بعيد في غاية التقدم , لكنه يسير وفقا للضوابط , ولهذا تراه برغم جهله وتخلفه 

وفي واقع أمره إنه يمشي وفقا للضوابط وعالمات المرور القانونية التي , والتفاعل اإلنساني السليم 

  . تتحكم بالحياة

التي تسمح بالسير عندما , مثل اإلشارات الضوئية , وياتهافالضوابط السلوكية على مختلف مست

  . تكون خضراء وال تسمح به عندما تكون حمراء

  .وتتعقد الضوابط السلوكية مثلما تتعقد العالمات المرورية وفقا لدرجة تقدم المدينة

هي , وضوحيظهر له جليا أن العالمة الفارقة الساطعة بكل , ومن يتأمل الحياة في العالم المتقدم 

ألن القانون , التي هي أقوى  من سلطة أي فرد في المجتمع, بناء المجتمع وفقا للضوابط  والقوانين 

  .وإن حصل التفريق فأن ذلك يؤدي إلى تبعات قانونية جادة, يحكم الجميع بال تفريق

  

ة القانون وإنعدام قيم, وعندما نعود إلى العالم المتأخر فأننا نرى بوضوح أيضا غياب الضوابط 
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يب النفوس والعقول التسيب يص

ويدفع إلى سلوكيات , واألرواح 

, سائبة ال تؤدي إلى نتائج مفيدة

بل أنها تنحدر إلى دوائر الويالت 

 المفرغة 

 
 

 

عندما تغيب الضوابط تتحكم 

التي تتفجر , بالحياة أمارة السوء 

في دياجير األعماق البشرية وتعلن 

وعالء لذتها , سطوة رغباتها

وشرهها وطمعها  

 

 
 

إن العالم المتأخر لكي يتقدم 

ال بد له من تشريع , ويعاصر

الضوابط لكل سلوك مهما كان 

 . وفي أية دائرة كانت

 

 

 

وأن تكون الضوابط مراعية 

لألصول والقوانين التي تحافظ على 

 , حياة المجتمع اآلمنة السعيدة

 

 

 

ال بد من الضوابط التي تكون 

محصلتها تحقيق الفائدة والربح 

المادي والمعنوي ألبناء البلد 

وكلٌ حسب , جميعا دون إستثناء 

طاقاته وثقافته وإبداعاته 

وإمكاناته في اإلضافة والعطاء 

 ,األصيل

 

 
 

أي حديث عن التقدم بغياب 

إبتداء , الضوابط السلوكية الشاملة

ائرة في من البيت وحتى أعلى د

, يكون محض هراء, المجتمع

وأقوال فارغة بال معنى وال دور 

 .في بناء الوجود المتقدم

 

وفقا لألصول التي تساهم في , ويظهر سلوكهم بطريقة غير مرتبة أو منضبطة , في حياة الناس

فترى الحياة مبنية على األهواء وتمضي دون تنظيم وتقدير , الحفاظ على سالمتهم وسالمة مجتمعهم

  . وبال إحترام للقانون لغيابه وفقدان دوره وأهميته في الحياة العامة, للجميع 

  

الذي يتحقق على , ويبدو أن اإلضطراب الحاصل في العالم المتأخر ناجم عن التسيب الشامل 

  . مستوى نشاطات الحياة المختلفة

, ويدفع إلى سلوكيات سائبة ال تؤدي إلى نتائج مفيدة, فالتسيب يصيب النفوس والعقول واألرواح 

منها مخرجا وال تعرف لمفرداتها تفاعال  والتي ال تجد, بل أنها تنحدر إلى دوائر الويالت المفرغة 

  .بل أنها تكون مصدرا لتنمية األضرار وإدامة المآسي والدمار, نافعا

  

من عقول متطورة وذات قدرات عالية على الفهم , ويتعجب البعض مما يرى في العالم المتأخر

وتعيش مقهورة , لكنها غير قادرة على المساهمة في بناء مجتمعها, واإلبداع والعطاء األصيل

والذي يساهم في إبراز , وعلة ذلك في غياب ضوابط السلوك الحضاري المعاصر, ومعزولة فيه

  .تثميرها واإلستفادة منها في تطوير المجتمع وتقدمه إلى حيث األهداف والتطلعات الوطنيةالطاقات و

التي تتفجر في دياجير األعماق البشرية , فعندما تغيب الضوابط تتحكم بالحياة أمارة السوء  

م وال يعنيها في األمر إال أنانيتها وتفاق, وعالء لذتها وشرهها وطمعها , وتعلن سطوة رغباتها

  . حاجاتها التي ال يمكن إرضاؤها حتى بالموت

وتحسب ذلك إنتصارا على الموت الذي , ومن هنا فأنها تسعى إلى تحقيق الدمار والفتك باآلخر 

  .يقترب منها رويدا رويدا

  

ال بد له من تشريع الضوابط لكل سلوك مهما كان وفي أية , إن العالم المتأخر لكي يتقدم ويعاصر

  . دائرة كانت

, أن تكون الضوابط مراعية لألصول والقوانين التي تحافظ على حياة المجتمع اآلمنة السعيدةو

التي تكلف أجياله خسائر مروعة ومتواصلة ألنها تستثمر في , بعيدا عن رغبات األهواء الفتاكة 

  .األنانية المقيتة وتنسى المجتمع وتهين نفسها ووطنها

  

ال بد من الضوابط التي تكون , على التقدم والرقاءولكي نقف بثبات وعزم وقوة وإصرار 

وكٌل حسب طاقاته , محصلتها تحقيق الفائدة والربح المادي والمعنوي ألبناء البلد جميعا دون إستثناء 

وأن يكون للثقافة دور إقتصادي مهم في , وثقافته وإبداعاته وإمكاناته في اإلضافة والعطاء األصيل

  . وبدونها ال يمكن الحديث عنه, س التقدم ورايته الكبرىألن الثقافة نبرا, حياتنا

التي تحافظ على قدراتها , فالشعوب تقدمت ألنها إرتقت بفكرها وروحها ونفسها إلى الضوابط 

  .في مواصلة التفاعل اإليجابي الخالق في الحياة
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لكي نهزم التأخر من الواجب 

علينا جميعا أن نفكر بأسلوب 

وقادر على , متقدم ومنضبط 

إستيعاب تطلعاتنا وتفاعالتنا 

ونحن ننظر , المبدعة مع المستقبل 

 إليه بثقة وتفاؤلٍ وأملٍ كبير

 
 

 

  

لى دائرة في إبتداء من البيت وحتى أع, وأي حديث عن التقدم بغياب الضوابط السلوكية الشاملة

  .وأقوال فارغة بال معنى وال دور في بناء الوجود المتقدم, يكون محض هراء, المجتمع

  

  فما هي الضوابط السلوكية التي تساهم في تقدمنا؟

وإن اإلطالع على , علينا أن نفكر بها ونستحضرها ونجتهد في ترسيخها في حياتنا لكي نكون 

يمكننا أن نوظفها , وفر لنا مادة مجربة وذات قيمة عالية ضوابط السلوك في العالم المتقدم قد ي

  . لصالح بناء ضوابطنا السلوكية الصالحة لتقدم الدولة والمجتمع والوطن اآلمن السعيد

وكذلك قوانين عامة وضوابط , أو أنظمة داخلية  Bylawsفهناك قوانين داخلية في كل دائرة  

  . دستورية

وقادر على , ينا جميعا أن نفكر بأسلوب متقدم ومنضبط ولكي نهزم التأخر من الواجب عل

  .ونحن ننظر إليه بثقة وتفاؤٍل وأمٍل كبير, إستيعاب تطلعاتنا وتفاعالتنا المبدعة مع المستقبل 
 

 

 

*   
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