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ما زلنا  نحن العرب والمسلمين

نفس األخطاء ونستنسخ كرر ن

منذ عشرات  تالتي وقع

بينما . ومئات القرون الماضية

األمم األخرى تجاوزتها وعالجت 

افية و النفسية و الثقجروحها 

عبر تنشئة وأخطاءها الحضارية 

أجيالها ومجتمعاتها على قيم 

تنوع في ظل الالسلمي تعايش ال

 والتكامل الفتخاالو 

 

 

 

 

 

 

 

نكتشف كيف يستعمل الغرب 

 ،المسلمينالعرب و الكثير من 

كأدوات لتمرير مشاريعه 

كما فعل  الجيوـ إستراتيجية،

، أفغانستان وكوسوفو في

ة الشرق قطاليوم في منويفعل 

 وإفريقيا وسطاأل

 

 

  

 

 

العرب " في مقدمة كتابه  لكاتب الياباني نوبواكي نوتوهارااأثارها بعضها كثيرة محيرة إنها أسئلة  
ثورات البواقع العالم العربي و اإلسالمي منذ وبعضها اآلخر أثارت اهتمامي " من وجهة نظر يابانية

ألنفلونزا  تفشيعيشه اليوم من نظرا لما ي و ،2011التي اندلعت في عالمنا العربي خالل سنة 
داخل أنفسهم  ن العرب والمسلمينبياقتتال وصراعات دموية من  و واألحقاد البغضاء لكراهية وا

 علمائهم والدينية لبعض ي اوفتال و يعالمتحت تأثير مفعول التحريض اإل وبدمائهم وأموالهم و بلدانهم
   .الدول االستعماريةأسلحة ب

يتجاوز كل ن أالتاريخ كل مراحل لم يستطع عبر خاصة ن عالمنا العربي وهي أسئلة محيرة أل    
ئة خطيمثل أصبحت و األجداد واألجداد اآلباء ا ياخط وكأن، ةتاريخيال هصراعاتوخالفاته حساسياته و 

وال تكفر إال بالحياة  طول حياتهتالزم اإلنسان  هاجعلآدم عليه السالم في الفكر الكنسي الذي 
بمزيد من القتل والتدمير تقربا هللا و ردا  بينما لدى العرب والمسلمين يبدو أنها كفارتها تتم  الرهبانية،

  . للثأر الذي لم يحققه األجداد في عهدهم

نفس األخطاء التي ونستنسخ كرر نما زلنا  نا نحن العرب والمسلميننوالغريب في األمر أ   
النفسية و بينما األمم األخرى تجاوزتها وعالجت جروحها . منذ عشرات ومئات القرون الماضية توقع
تنوع في ظل الالسلمي تعايش عبر تنشئة أجيالها ومجتمعاتها على قيم الوأخطاءها افية و الحضارية الثق
 قد سبق لهم واناليابانيين  :أنعندما قال نوبواكي نوتوهارا  هو ما أشار إليه و. والتكامل الفتخاالو 

وحكم عسكري مستبد ودينية سياسية حروب و صراعات و عاشوا مشكالت مشابهة من ظلم و عدوان 
غنى الدول في أمنها وتجاوزوها بكل روح المسؤولية حتى أصبحت اليوم من بين  مواتعلنهم أإال 

      .العالم من الناحية االقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية

الذي يكشف فيه  كتاب مذكرات الجاسوس البريطاني همفر قرأ كتبا أخرى مثل،نولكننا عندما    
سري أهم نقاط الضعف لدى العرب والمسلمين التي دونتها وزارة المستعمرات البريطانية في كتاب 

وكتابي تشومسكي،  و اإلسالمي، العربي ممع دليل عملي لالستراتيجيات المناسبة لتمزيق العال
جيرمي وسط لصاحبه كتاب تفتيت الشرق األ الهيمنة أم البقاء، و هالسيطرة على اإلعالم، وكتاب

نكتشف كيف يستعمل الغرب الكثير من  وكتاب المتالعبون بالعقول لصاحبه هربرت شيلر، سولت،
، أفغانستان وكوسوفو كما فعل في كأدوات لتمرير مشاريعه الجيوـ إستراتيجية، ،المسلمينالعرب و 

العرب والمسلمين  نا نحنأننستنتج أيضا تجعلنا  وقد. وإفريقيا وسطة الشرق األقطاليوم في منويفعل 
ألن فينا الكثيرين الذين ، والتفكير التي وهبها لنا اهللا سبحانه وتعالى بنعمة العقل اكفر لشعوبأكثر ا

الراهنة بمنطق معاصر  واإلبداع في حل المشكالت والنظر والتدبر ول التفكيرايحاربون كل من يح
نستنتج قد  و .فيما بيننا م التنوع واالختالفظل احتراأمن وسالم في لتحقيق التعايش في  ،ومتحضر

وقابلية للتفكير بالعصبيات القبلية والدينية والعرقية  أكثر ميالأن الكثير من العرب و المسلمين أيضا 
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الكثير من العرب و المسلمين 

وقابلية للتفكير  أكثر ميال

بالعصبيات القبلية والدينية 

والعرقية والمذهبية والجهوية 

احتكار واللغوية، من اجل 

 حياة والوجود باعتماد منطقال

لآلخر ورفض والتهميش اإلقصاء 

 يةمق السلبالطر التعايش معه

ة التي تدعونا إليها حضاريالو

 .رسالة اإلسالم في الحياة

 

 

 

 

  

 

 

 

تعتبر المجتمعات العربية لماذا 

سالمية من دون الشعوب اإلو 

األخرى الوحيدة التي تقدس 

األحداث التاريخية األشخاص و 

عاشتها منذ قرون غابرة التي 

ويعتبرونها جزءا من الدين 

الناس  فيها نفسه ويمنع

نها أرغم بالمناقشتها ونقدها 

 تفعال بشرية وليسأل تراكمات

 مالئكةل وأأفعاال ألنبياء 

 

 

 

 

 

 

والتهميش اإلقصاء  حياة والوجود باعتماد منطقاحتكار الوالمذهبية والجهوية واللغوية، من اجل 
  .ة التي تدعونا إليها رسالة اإلسالم في الحياةحضاريالو يةمق السلبالطر لآلخر ورفض التعايش معه

منا سواء كان على كل واحد تفرض نفسها أسئلة عدة  جعلنا أمامفهذه االستنتاجات المقتضبة ت    
تفكير للبمسؤولياته اتجاه وطنه وأمته ومستقبله،  اواعي امواطن وأ اسياسي وأ اعالم وأ اجامعي وأ امثقف

إعادة تفكيك في األولى  الشرارة ضوعية ومسؤولية، لعلها تكونبعمق ومحاول اإلجابة عليها بموفيها 
زماتنا وحلول ألرج اخمإيجاد  يا حضاريا جديدا يساعدنا علىتشكيل وعل ومسلماتنا، منظومة تفكيرنا،

 :يأتيما  هذه األسئلة الالفتة لالنتباه أهمو من إلى اليوم عدة قرون  التي نعيش فيها منذ

 )2003 نوبواكي نوتوهارا ( ـ  لماذا لم يستطع المسلمون االستفادة من تجاربهم التاريخية الماضية؟1 

نوبواكي  ( في الماضي؟ مجدادهألماذا يكرر العرب والمسلمون نفس األخطاء التي وقع فيها وـ 2  
رغم أن القرآن الكريم يستثير عقول المسلمين و تفكيرهم الستلهام العبر والدروس من . )2003 نوتوهارا

 عبرة قصصهم في كان لقد:"  تراكمات األحداث الماضية كما بين ذلك في سورة يوسف فو قوله تعالى
 لقوم ورحمة وهدى شيء كل وتفصيل يديه بين الذي تصديق ولكن يفترى حديثا كان ما األلباب ألولي

لالستفادة من  أليس ماضي اإلنسان والمجتمعات عبارة عن خبرات سابقة وذاكرة ).111(يوسف )يؤمنون
   ؟في التخطيط للحياة المستقبلية واالعتبار بها إجابياتها وسلبياتها

سالمية من دون الشعوب األخرى الوحيدة التي تقدس اإلتعتبر المجتمعات العربية و لماذا ـ و 3 
 فيها ويعتبرونها جزءا من الدين نفسه ويمنععاشتها منذ قرون غابرة األحداث التاريخية التي األشخاص و 

ورغم أن  .مالئكةل وأأفعاال ألنبياء  تفعال بشرية وليسأل نها تراكماتأرغم بالالناس مناقشتها ونقدها 
في التحرر من تصرفات وقناعات األمم السابقة واالستفادة منها كما نفسه يعلم المسلمين أنفسهم القرآن 

 ؟ ")134(عما كَانُوا يعملُون ولَا تُسَألُون ۖ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم ۖ تلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ :" سورة البقرة

نفس األحقاد والضغائن التاريخية التي عاشها أجدادهم حيون ازال العرب والمسلمين يـ ولماذا م4 
ولم يستطيعوا تجاوزها رغم ويعيشون بها وكأنها وليدة اليوم، بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

التي تجاوزت أحقاد الماضي مثل مجتمع  المجتمعات األخرىكل النماذج الناجحة في الكثير من 
، والمجتمع األوروبي ، والمجتمع األمريكيجنوب إفريقيا الذي عاش نظام التمييز العنصري وغيره

وغيرها من المجتمعات واألمم األخرى في أمريكا الالتينية وفي  بين الحربين العالمتين األولى والثانية
م النصوص القرآنية الصريحة التي تدعو المسلمين إلى ذلك كما في قوله رغو  ؟شرق آسيا وغربها

لَّفَ بين وٱعتَصمواْ بِحبِل ٱللَّه جميعاً والَ تَفَرقُواْ وٱذْكُرواْ نعمةَ ٱللَّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََأ" : تعالى
واناً وكُنتُم علَٰى شَفَا حفْرة من ٱلنَّارِ فََأنقَذَكُم منْها كَٰذِلك يبين ٱللَّه لَكُم قُلُوبِكُم فََأصبحتُم بِنعمته ِإخْ

ونتَدتَه لَّكُملَع هـٰت ؟] 103:آل عمران] ءاي 

وم عبر المساجد الي ونيتلذذمن دون المجتمعات األخرى  مازال المسلمون والعرب فقطـ لماذا 5 
سب عالم والسمعية والبصرية والمقروءة بل اإلائومواقع االنترنيت ووس التواصل االجتماعيمواقع و

وأنه  أكثر تدينا وإسالما من غيره هيدعي لنفسه أنمنهم ، وكل بعضهم البعضتفسيق وتكفير وشتم و
عدم  أللقاب وم التنابز بادن النصوص القرآنية نفسها تدعو المسلمين إلى عأرغم  ؟يخدم رسالة اإلسالم

بئس االسم الفسوق ، وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب" :في قوله تعالى احتقار بعضهم البعض،
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ازال العرب والمسلمين لماذا م

نفس األحقاد والضغائن حيون ي

التاريخية التي عاشها أجدادهم 

بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه 

ويعيشون بها وكأنها وسلم 

ولم يستطيعوا وليدة اليوم، 

تجاوزها رغم كل النماذج 

الناجحة في الكثير من 

التي  المجتمعات األخرى

  تجاوزت أحقاد الماضي

 

 

 

  

  

  

لماذا العرب والمسلمين 

 اتحساسيال مازالوا يعانون من

مذهبية الدينية والعرقية وال

 البعضهم عضب اتجاهلغوية الو

، إلى اليوميغذونها مازالوا و

سالمي اإلرسالة الدين رغم أن 

 إلى غير ذلكتدعوهم 

 

  

  

  

  

 

 

لماذا تدعي كل جماعة إسالمية 

أنها مذهب أتباع أو أو طائفة 

و قرب إلى اهللا، األ ةالوحيد

يقبل و أتصح عباداتها التي 

ل ودخضمن لها العملها الذي ي

 الجنةإلى 

 

  

وفي قول الرسول صلى اهللا عليه ) 11:الحجرات{ )فأولئك هم الظالمون بعد اإليمان ومن لم يتب
وفي حديث آخر  ”رواه البخاري   ليس المؤمن بِطَعان وال لعان وال فاحش وال بذيء ” :"وسلم

 "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر :"متفق عليه عندما قال

لغوية المذهبية والدينية والعرقية وال اتحساسيال مازالوا يعانون منـ ولماذا العرب والمسلمين 6
إلى غير تدعوهم سالمي اإلرسالة الدين رغم أن ، إلى اليوميغذونها مازالوا و البعضهم عضب اتجاه

 ۚيا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَٰى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا : وله تعالىقفي كما ذلك، 
 َأتْقَاكُم اللَّه ندع كُممَأكْر ِۚإن  خَبِير يملع اللَّه صلى اهللا عليه وقال رسول اهللا ) 13/الحجرات"( ِإن

إلى المسلمين  وجه تفكيروغيرها من النصوص  القرآنية التي ت" كلكم آلدم وآدم من تراب:" وسلم
  ؟"المحبة والتعاون والتضامنضرورة 

دون المجتمعات من  العرب والمسلمينوالطوائف عند ب احزاألو اتجماعالمذاهب والـ  ولماذا 7
ة والصائبة حفقط هي الراج اوالمنتمين إليه اأهله ن عقولأتدعي كل منها مازالت  األخرى 

األقرب الوحيدة التي يعتبر فهمها لإلسالم  أنها وأ، والتي يجب إتباعها في فهم الدين والدنياوالصحيحة 
 وأأو سطحية  تافهة أو سافلةكل من يختلف معها  عقول تعتبر و، لفهم الرسول صلى اهللا عليه و سلم

اعتمادا على روايات  التحقيريةوصاف ها من األيرغو  ةعن الدين و مرتد ةأو خارج ةرافك أنها
الكثير من السور حتى داللة في ذلك ينسون  و .في االستنتاج واالستنباط بشريةوآراء واجتهادات 

 نالذيالكافرين  حتى معسورة الكافرون التي تبين بشكل صريح كيفية التعامل داللة خاصة  ،القرآنية
 ؟لمسلمينمع ا ونيعيش

و قرب إلى اهللا، األ ةالوحيدأنها مذهب أتباع أو ـ ولماذا تدعي كل جماعة إسالمية أو طائفة 8
البقية في اعتقادها وقناعاتها  و ،الجنةإلى ل ودخضمن لها اليقبل عملها الذي يو أتصح عباداتها التي 

عقل  يوجد رغم انه ال  جهنم،إلى ومصيرها  غير مقبولة بل تعتبرها هالكةلها اعباداتها وأعمتعتبر 
 .و غير مقبولة عند اهللا سبحانه وتعالىأمقبولة وعباداته له اعمأأن تأكيد تطيع يسفي الوجود  يبشر

عود إلى اهللا سبحانه الن النصوص القرآنية نفسها تعلم وتربي المسلمين أن مثل هذا األمور الغيبية ت
بما بالنوايا و نه هو أعلم و يرفض األعمال ألأ الذي يقبل ، فهووتعالى وحده ال شريك له في ذلك

 ِإن ربك هو َأعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو َأعلَم بِالْمهتَدين": كما بينه في سورة القلم الصدور،تخفي 
َأنْفُسكُم هو َأعلَم فَلَا تُزكُّوا " :تعالى مثل هذا االدعاء عندما قال في سور النجم خطأوكما بين  )7(

  ؟)32" /بِمنِ اتَّقَى

تحت  ةل البشريوعقالها تأنتج التي صنامأكثر المجتمعات عبادة لألـ ولماذا أصبح المسلمون 9
هم تعصب نكثر مأ ،إليهاالناس ون ويدعلها  ويتعصبون ،بحزوال ةوالجماع ةائفالمذهب والطمسميات 
نسبي  العقل البشريمادام  االجتهادات البشريةع يجمويتسع ليسع الرحب الذي نفسه  سالملإل ودعوتهم

كما يقول سبحانه : االجتهادالذكاء و يستطيع بلوغ الحقيقة العلمية مهما بلغ مستويات عالية من  ال
سبِيلًا  قُْل كُلٌّ يعمُل علَٰى شَاكلَته فَربكُم َأعلَم بِمن هو َأهدٰى": وتعالى في القرآن الكريم

 ؟  )85()اإلسراء(" قُِل الروح من َأمرِ ربي وما ُأوتيتُم من الْعلْمِ ِإلَّا قَليلًا ۖويسَألُونَك عنِ الروحِ  )84(

فيها في التفكير والفهم والتنوع ف االختالتقبل  تعلمالمسلمون العرب و ـ لماذا ال يستطيع 10
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أكثر لماذا أصبح المسلمون 

 التي صنامالمجتمعات عبادة لأل

تحت  ةل البشريوعقالها تأنتج

 ةائفالمذهب والطمسميات 

 ويتعصبون ،بحزوال ةوالجماع

كثر أ ،إليهاالناس ون ويدعلها 

 سالملإل هم ودعوتهمتعصب نم

ويتسع يسع الرحب الذي نفسه 

  االجتهادات البشريةع يجمل

 

 

 

 

  

  

العرب و لماذا ال يستطيع 

ف االختالتقبل  تعلمالمسلمون 

في التفكير والفهم والتنوع 

اختالفهم في بسبب  فيها بينهم

األمزجة والتجارب النفسية 

والظروف النفسية واالجتماعية 

والحضارية التي والثقافية 

عاشها كل واحد منهم إلى 

رى تفسر جانب اعتبارات أخ

طبيعة االختالف في البنية 

كما تعلمت  بين البشر الفكرية

ماذا مازال ول؟ األمم األخرى

يستطيعون العرب والمسلمين ال 

ر تعلم احترام وجهات نظ
 بعضهم البعض
 

 

  

  

 

اختالفهم في األمزجة والتجارب النفسية والظروف النفسية واالجتماعية والثقافية بسبب  بينهم
رى تفسر طبيعة االختالف في البنية والحضارية التي عاشها كل واحد منهم إلى جانب اعتبارات أخ

يستطيعون تعلم ماذا مازال العرب والمسلمين ال ول؟ كما تعلمت األمم األخرى بين البشر الفكرية
لقرآن يقر في ا رغم أن اهللا سبحانه وتعالى واالعتراف باآلخر احترام وجهات نظر بعضهم البعض،

ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم ُأمةً  ِۚلكُلٍّ جعلْنَا منكُم شرعةً ومنْهاجا   ":الكريم الذي هو مرجع كل المسلمين انه
 ا آتَاكُمي مف كُملُوبن لِّيلَٰكةً وداحۖو  اترتَبِقُوا الْخَيا  ۚفَاسيعمج كُمجِعرم ِإلَى اللَّه يهف ا كُنتُمُئكُم بِمنَبفَي

فُون؟48/ سورة المائدة" تَخْتَل  

ـ ولماذا العرب والمسلمين هم الوحيدين من دون المجتمعات األخرى الذين يلدغون من نفس 11
ولَن :" ألم يرد في القرآن الكريم انه أبدا؟ يتعلمون من تجاربهم الماضيةالحجر   عدة مرات و ال 

لَِئنِ اتَّبى ودالْه وه ى اللّهده قُْل ِإن ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارالَ النَّصو ودهالْي نكى عضم تَراءهوتَ َأهع
   ).120(سورة البقرة " بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من وِلي والَ نَصيرٍ

س مواقع االنترنيت والقنوات يسيتفننون في تأـ ولماذا العرب والمسلمين الوحيدين الذين  12
زرع الكراهية واألحقاد التشفي فيما بينهم و التلفزيونية وصفحات للتواصل االجتماعي بهدف 

ون دفعيو ولغويا والبغضاء مع كل من يختلف معهم دينيا ومذهبيا وعرقيا وإيديولوجيا و سياسيا 
بدل دفعهم إلى تعلم الحوار و االحترام  ار كل منهم إلى االقتتال والصدام مع المختلفين معهم،أنص

كان عليه كما  اسلميالحضاري المتبادل وتقبل االختالف الفكري والديني والمذهبي والسياسي والتعايش 
لشيطان وحوار نه سبحانه وتعالى في حواره مع ابيالرسول صلى اهللا عليه وسلم في زمانه، وكما  

من  سيدنا إبراهيم مع قومه الوثنيين و حوار سيدنا موسى عليه السالم مع الطاغية فرعون وغيرهم
األمثلة والقصص القرآني الذي يعلمنا جميعا كمسلمين فهم التواصل بأسلوب حضاري وإنساني مع 

  ؟  حتى المتجبرين علينا

د، على مشغول بفكرة النمط الواحالوحيد من دون الشعوب األخرى ال المجتمع العربي ـ ولماذا13
عبر  على النمط الواحد رغما عنهم يحاول الناس أن يوحدوا أفكارهم ومالبسهمفغرار الحاكم الواحد، 

مالحظات الكاتب الياباني نوبواكي في من فكرة مستخلصة  ( ؟مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة
 )بتصرف "وجهة نظر يابانيةالعرب من  هكتاب

نخجل من عاجزين عن اإلجابة عنها بشكل مقنع، وتجعلنا سئلة التي تجعلنا وغيرها من األ   
خرى التي عاشت صراعات وحروب طاحنة ذات صبغة دينية وقومية نفسنا ونخجل أمام األمم األأ

البلدان العربية في اليوم  هعيشمة عسكرية و استبدادية أخطر مما نوعاشت تحت أنظوسياسية 
الحرب خالل  وأ،  2و 1خالل الحربين العالميتين  قبل و بيةوروكما هو بالنسبة للدول األ ،واإلسالمية

كل الماضي األمم األوروبية رغم هذه استطاعت ف .االمائة سنة بين البروتيستانت والكاثوليك وغيره
و  ولوجيييدلثقافي واالجتماعي و السياسي واإلاختالفها اللغوي والعرقي والديني وااألليم بينها و رغم 

اقتصاديا تكتال سياسيا وس يستأ استطاعت ،التي ترتبت عن ماضيها  الجروح النفسيةكل رغم 
متعايشة و متسامحة ومنفتحة على بعضها ات و ديانات يقولغات قوميات وعرثقافات  يضموعسكريا 

  . المستقبلية لشعوبهاالتحديات العالمية كل  به واجهت ،البعض
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ن أذنبنا كمسلمين اليوم  ما

حقاد وضغائن أنتحمل 

الصراعات التي وقعت بين 

الصحابة رضوان اهللا عليهم 

بعض وفاة الرسول صلى اهللا 

وبين السالطين  عليه وسلم 

والحكام واألمراء والملوك 

إلى الذين جاؤوا من بعدهم 

أحقية تولي مناصب  حولاليوم 

 ؟السلطة السياسية

 

 

  

 

  

ما ذنبنا في تحمل وتبنى 

عماء وعائالت ز نرجسيات

 كل منهاوجماعات التي تريد 

والسلطة  الستئثار بالحكما

ها حسب معايير لنفسها فقط،

القبيلة والغنيمة ك الذاتية،

النتماء للعائلة ل وأوالوالء 

 ؟ النبوية

 
 
  

  

  

  

 

ت إلى هذه عقولنا تحجر هل

التحرر  نعحتى عجزت  الدرجة

، ومن ليمةاألالماضوية من 

التي الجديدة  معبادة األصنا

لنعبدها من إعالميا صنعت لنا 

الزعيم : صنم[ : دون اهللا

واالمير ملك الصنم  س وئيروال

صنم  وواإلمام يخ الشصنم و 

 ةجماعالحزب والمذهب وال

  ]والطائفة

تأسيس  فيتتدبر تشغلها بما ينفعها وتعرف كيف تفكر و  أذكى منا، تملك عقوالمم هل هذه األف  
بالتالي  آمنة في ظل االحترام المتبادل وفي ظل سيادة القانون على الجميع ومتحضرة، حياة 

   ؟دائم أمن وسالم للتعايش في مستقبلها اءبناستطاعت 

كة ترقى نتعايش فيما بيننا بقيم مشترلنوظفها لبناء مستقبل آمن  ليست لنا عقولأغبياء نحن هل و  
:" بنا إلى مستوى إنسانيتنا و رحمة رسالة ديننا الحنيف في قوله عز وجل لرسوله صلى اهللا علية وسلم

  ؟األمم األخرى على غرار"وما أرسلناك إال رحمة للعالمين

ال نحن و  ،وهفواتها خطائهاأمن واالستفادة للتعلم واالستعداد مم لها القابلية ن هذه األأهل و   
القرون في  ناجدادأ التي عاش بهانجتر نفس األخطاء الماضية ف ،نملك هذا االستعداد والقابلية للتعلم

  ؟الماضية 

آباؤنا و أجدادنا والجرائم والهفوات التي وقع فيها ن نتحمل وزر األخطاء اليوم أذنبنا نحن  ما   
  ؟ من التاريخ البعيد والمتوسط والحديث في القرون الماضية

حقاد وضغائن الصراعات التي وقعت بين الصحابة رضوان أن نتحمل أذنبنا كمسلمين اليوم  وما  
الذين والحكام وبين السالطين واألمراء والملوك  اهللا عليهم بعض وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟ أحقية تولي مناصب السلطة السياسية حولإلى اليوم جاؤوا من بعدهم 

الستئثار ا كل منهاعماء وعائالت وجماعات التي تريد ز و ما ذنبنا في تحمل وتبنى نرجسيات  
النتماء للعائلة ل وأالقبيلة والغنيمة والوالء ك ها الذاتية،حسب معايير والسلطة لنفسها فقط، بالحكم
وازِرةٌ وِزر ُأخْرى وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى حملها لَا يحمْل منْه ولَا تَزِر " ؟ ألم يقل ربنا عز وجلالنبوية

 يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا يجزِي :"و قال أيضا " 18/فاطر( شَيء ولَو كَان ذَا قُربى
يالْح نَّكُمقٌّ فَلَا تَغُرح اللَّه دعو ئاً ِإنشَي هاِلدن وازٍ عج وه لُودولَا مو هلَدن وع اِلدنَّكُم وغُرلَا يا ونْياةُ الد

 ورالْغَر ؟ )33/لقمان"(بِاللَّه  

، ومن ليمةاألالماضوية التحرر من  نعحتى عجزت  ت إلى هذه الدرجةعقولنا تحجر وهل    
صنم  س وئيرالزعيم وال: صنم[ : لنعبدها من دون اهللاإعالميا التي صنعت لنا الجديدة  معبادة األصنا

نصطف ورائها ل ]والطائفة ةجماعالحزب والمذهب والصنم  وواإلمام يخ الشصنم و واالمير ملك ال
و  ،لتمركز حول الذاتا ية وونالنرجسية واآلخرج من مأزق وننقاد بها دون تفكير ونظر وال نقد لن

ال تنتهي علينا إلى يبدو أنها التي  )األحقاد والكراهية والصراعات(األمراض النفسية عيش بنفس بقى نن
  ؟يوم الدين

نتحرر من األوهام و الخرافات و من كل  فمتى نرقى كعرب ومسلمين إلى رسالة اإلسالم، و   
الجهل كل أوجه التي دمرت شعوبنا ومستقبلنا وجعلتنا مكبلين بالسلبية  واألحكام المسبقة األفكار

  القرن الواحد و العشرين؟بداية ى حتوالتخلف والهمجية 

ومتى نرقى إلى تأسيس مجتمع متسامح دينيا ومذهبيا وفكريا وسياسيا لنعيش في امن وسالم في  
يا  :في قوله تعالى في سورة الحجرات القرآن الكريم والتعاون والمحبة كما حددها لنا ظل التعارف

 ِۚإن َأكْرمكُم عند اللَّه َأتْقَاكُم  َۚأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَٰى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا 
 خَبِير يملع اللَّه كلكم آلدم وآدم من :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولهو) 13/الحجرات"( ِإن
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    ؟."تراب

لمشاركة ل ا كل في مستواه وفي تخصصه ومجال بحثهجميع اكلها أسئلة وغيرها تحتاج من  
تخلفنا  عواملواجترارنا لنفس محاولة فهم أمراضنا وعقدنا وأسباب استنساخنا من اجل  هابالتفكير في

  .خرىاأل الحضاري من دون المجتمعات

  :المراجع
 .ـ ا����ن ا���� 

��ه	را  �� ����، )2003(ـ �� �اآ	 	& �'� �(
، ا���ب �* و
 .�0/�رات ا�-,

 � �1�� ،2��� ��3
�:2�9 ا�/�ق ) 2011(�5, 456� ا���&,، ـ 
�	ر&C ا�AB�ا 	ت ا�@ &?3ه	 ا�<�ب = ا��	> ا��� �، ط ،Dو�E1ا 

 .،دار ا�0:	0J� K/� وا��9ز&H د�/F ��ر&	

 ،�1�� ،���L�Bد اL5ا� = ��	�&Mس ا���	آ�ات ا�O� ،�:P QR� ـ
 . دون دار �/�) 1973(ج ،خ  

5WL9X3، اJ�Y م ـ ه� �تLR5] ا�W �1���ن  	����ل،
اKJc ا���?J� ab	W �JRJ�243  �_	> ا�X�_�، ر^[ ) 1999(ر�Aان،

 . وا�:�0ن  واdداب ا���&2

�� ا�����	�1 ��� �1�� ،��R��/�ا�f-�0 أم ) 2004(ـ ���م 
 .ا��5	ء، دار ا��9	ب ا��� � �05	ن

���J5] ا�W �-�1 أ���� ،��R��/���ة hJW ا��R) 2003(ـ ���م 
 .�k�. اLWjم، ���59 ا�/�وق ا�]و��� ا��	ه�ة

  ***   ***   *** 
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 التداعيــات النفسيــة للصدمـة واللجــوء  :الملــف

 

 العــدد  تنزيـل كامـل

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=45  

  )تنزيل حـــر(  ملـخـصـــات العـدد
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45.HTM  
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  مؤسسة العلوم النفسية العربية

 تهديكم

ـة العلـوم النفسيــة ث لشبكالكتـاب السنوي الثالـ
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    "أرابــسينــــــات/ شعــــــن " 
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