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  ١...وفشلنا األسباب جنحوا هلذه
  

  الصاحلي عدنان
  

 جانبها يف والسياسي والعلمي املدين الرقي حالة يف األوىل تتمثل عموما األرضية الكرة تعيشها متعاكستان حالتان
 نم ،متاما مغايرة حالة منها الشرق االسالمي والعريب جهة تعاين فيما، وجتاربه الفضاء علوم حد وصل الذي الغريب
  .األخرى املرافق باقي عن فضال اليومية احلياة مقومات ابسط يف وتراجع واحنسار احندار

  
 اإلنسان ألفعال نتاج هي وإمنا الطبيعية الفطرة وليدة تكن مل البشرية املنظومة تعانيها اليت املتناقضة الوضعية
 صاحبة هي وسطيةاأل الشرق بشعو بكون معكوسة احلالة كانت سابقة عصور ففي ،والالعقالنية العشوائية
 هوادة بال حروب حالة من تعاين الغرب شعوب كانت فيما احلضرية واحلياة واالختراعات والعلوم الثقافة

  .لقرون استمرت ضارية ومعارك فوضوية وحالة وانقسامات
  
 وإبداهلا ألخطاءا معاجلة يف السابقة جتارا من األوربية الشعوب استفادة تكشف عن احلالية النتائج إن غري

 من حىت تستطع ومل احلياة مرافق اغلب يف الشرقية الشعوب تراجع قابلها ،والرقي للبناء الصحيحة باخلطوات
 يستحقه فالنجاح والغرب الشرق عن وبعيدا ،الناجحة التجارب بآالف زاخر تاريخ من لديها ما على احملافظة
  .واد املثابر يفحل النجاح كون أزلية حقيقة وهذه البشر بين مجيع

  
  النجاح و الفشل

 اإلنسان، به يقوم فيما الواقعية أو املتعة أو الوقت نفس يف والشديدة العميقة الرغبة بأنه النجاح البعض يعرف 
 عناء من واجهه مهما ذلك على واملثابرة اإلنسان به حيلم ما إجناز وإمنا عمالً أو وظيفة تأدية حد عند يقف ال وهو
 يرتبط أو يقف وال مماته حىت ميالده منذ اإلنسان تالزم اليت االكتشاف رحلة أيضا وهو، رفض وأ صعاب أو

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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 بريطانيا لوزراء رئيساً ليكون عاماً) ٦٦( العمر من يبلغ وهو) تشرشل( اختيار ذلك على مثال وخري حمدد بعمر
 الفشل تعريف وميكن، ١٩٣٢ عام ىف اسيةالسي حياته انتهاء من بالرغم ١٩٤٠ عام يف الثانية العاملية احلرب أثناء
  .أعاله ورد ما خالف بأنه
  

... ممكن هو ما إىل ويتطلع املستقبل إىل ينظر الناجح( بـان والفاشل الناجح بني الفرق يف الباحثني احد يقول
... نممك لكنه صعب احلل: يقول الناجح(آخر يقول فيما) مستحيل هو ما إىل ويتطلع املاضي إىل ينظر والفاشل
  ).صعب لكنه ممكن احلل: يقول والفاشل

  
  :عموما الشرقي اتمع يعتري ما أهم 
، اهول من واخلوف الداخلي ماالزا هو عموما الشرقية اتمعات تعيشها اليت فاحلالة النفسية، االزامية - ١

 يف وهي) كان مما أفضل مكانباإل ليس( قاعدة على واالستلقاء اجلمود اىل أدى باملوجود والقناعة اخلوف وهذا
  .بطيء سريري موت احلقيقة

 يف سيئة عالمة الفاشلة التجربة إن الشرقية اتمعات اغلب تعتقد حيث كبداية، ال كنهاية الفشل رؤية - ٢
 عن البحث طريق يف إال يأت مل فالفشل الصحيح هو العكس إن غري، نسياا او منها التهرب حتاول تارخيها
 اىل بالنتيجة سيصل اجلهد استمر ولو، العنصرين كال تشمل اليت والعمل احلركة وجود على دليل وهو النجاح
  .نظريه عن البحث يعين الفشل حتديد الن، املطاف آخر يف املبتغى اهلدف
 بقانون منها جزء فرد كل يتحمل أن جيب اليت واملسؤوليات املهام قبال، والالمباالة االعتمادية ثقافةال - ٣
  .وتعليمات بدساتري ينظم أن قبل اإلنسان مع فطريا ولد اجتماعي أخالقي قانون وهو والواجبات وقاحلق
 حالة سهل مما ،اإلنساين النسيج بوحدة الشعور وفقدان عموما والتطوعي االجتماعي العمل ضعف - ٤

  .حبقها اازر أبشع وارتكاب اإلنسانية احلقوق على التجاوزات
 حول واحدة نقطة يف الدوران من مفرغة حلقة شكل بدوره وهذا، األساسيات وترك اتباجلزئي االنشغال - ٥

  .اإلستراتيجية األهداف وترك يومية أهداف
  .ووقتية نيةآب املوضوعات مع والتعامل، األساسيان والتنظيم التخطيط غياب - ٦
  .أمهية األعمال أكثر يف املبادرة زمام وفقدان األفعال بردود العمل - ٧
  .للوقت قيمة أي وضع وعدم مفتوحة بأزمنة األمور مع لتعاملا - ٨
 هي والعلوم فالثقافة، والدعاية املظاهر ثقافة وشيوع األساسي التعليم مستوى عن فضال الثقايف املستوى تدين - ٩
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 مستقبل تعني اليت وهي والوقائع، األحداث مع األمة تعامل طريقة حتدد اليت وهي مسريا، لألجيال ترسم اليت
  .األمة
  .احلاكمة للسياسة إضافة وأسرية اجتماعية كثقافة والشمولية والدكتاتورية االستبداد ثقافة شيوع -١٠
  .واسع بشكل والتطرف والتعصب العنف ثقافة واتساع انتشار -١١
  .آلخرينا مع للتعامل كأساس الظن سوء واستشراء عموما واتمعات األفراد بني املتبادلة الثقة فقدان -١٢
  .واجتماعيا علميا اتمع بناء يف الريادي دورهم ممارسة يف االختصاص وأصحاب للعلماء اال فسح عدم -١٣

  
  :يف مكفول النجاح

 فهو القيمة هذه على يتعد ومن املواقع مجيع يف عليا كحالة اإلنسان واعتماد اإلنساين التوحد حلالة الرجوع - ١
  .اإلنسانية يةالشخص ونسيج وحدة على متجاوز

  .واملتالقيات املشتركات عامل يف واالنطالق واملذهبية الدينية والتقسيمات التوصيفات عن الترفع - ٢
 لعامة الفكري الرشد إعطاء على تعمل اليت هي( العامة فالتوعية، واخلاص العام بنوعيه الوعي على التأكيد - ٣

  .العام على واملشرفني التنظيم أفراد لكل ميقالع املركز الوعي إعطاء( اخلاصة تكون فيما ،)الناس
  .ولآلخرين لذاته اإلنسان احترام - ٤
  .شعارا ال واقعا اجلميع فوق والقانون النظام جعل على العمل - ٥
  .العلوم طلب وتسهيل املختلفة ااالت يف للتخصص األفراد دفع - ٦
  .التطبيق يف األعلى ثلامل القيادات وتكون ،اجلوانب مجيع يف املساواة مبدأ جتسيد - ٧
  .شجاعة بكل املسؤولية وحتمل اجلميع مع واملصارحة الصراحة - ٨
  .اليومية احلياة يف جدا ومهمة مثينة قيمة الوقت جعل على العمل - ٩
 عامل اىل ا والترفع النكبات جتاوز على بقدرا هلا الثقة إعادة على والعمل اإلنسانية الذات ببناء البدء -١٠
 هدمته ما وأعمار األخطاء تصحيح حنو والسري احلالية املرحلة يف املضيئة املناطق على بالتركيز والنجاح عاإلبدا
  .والتخبط الفشل سنوات
 وان استبدادياً ال استشارياً، التنظيم يكون أن جدا الضروري ومن ،وسلوكيا نظريا والتخطيط التنظيم -١١
 كتابه يف) رمحه اهللا( الشريازي احلسيين حممد االمام السيد راحلال املرجع يقول حيث صنميا، ال حيويا يكون

 بينما وازدهاره، تقدمه سببت إال شيء على وضعت ما االستشارية(..  إن) املسلمني إاض اىل السبيل(
  ..).واياره تأخره سبب إال شيء على وضع ما االستبداد
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 مس( الربيطانية اجلاسوسة تقول حيث ترابطي بشكل امليادين مجيع يف االختصاص وأصحاب العلماء إتباع -١٢
 وراء السبب هم كانوا األوىل العاملية احلرب إبان العراق يف حاربونا الذين أن وجدنا إننا: (مذكراا يف) بيل

 العلماء، عن الشعب فصل عرب إال يتم ال املقاومة هذه على القضاء أن رأينا وقد العلماء، حمركهم وكان فشلنا،
  ).قيادته الشعب يتبع ال حبيث
 تقدير اقل على اإلنسانية احتياجاته مع يتماشى بشكل للمواطن اليومي الدخل مستوى رفع على العمل -١٣
 حنو والدفع بالنفس الثقة سيوفر هنا واالطمئنان) أطمئنت قوا أحرزت إذا النفس( املشهور النبوي احلديث ففي

  . اإلبداع
  
 بالتفاتة) عزه دام( الشريازي مهدي السيد مساحة وهو املتحدثني احد انتباهي أثار النقاشية اجللسات إحدى يف

 أن نستطيع ال كنا إذا(...  بقوله) الغرب وجنح الشرق فشل ملاذا( حول به تفضل موسع حديث إطار يف مجيلة
 واله عليه اهللا ىصل( اهللا رسول أراده ملا حقيقية مصاديق نكون أن ميكننا وال كمسلمني اإلسالم أفكار جنسد
 قاعدة حبق كانت االلتفاتة هذه ،...)تقدير اقل على مثلهم ولنعمل اآلخرون جنح كيف فلنر بيته وال) وسلم
 أنفسنا جند األيام من يوم يف علنا والنجاح التصحيح حنو لالنطالق العريضة خطوطها على نرتكز أن ميكن مهمة
  ).احومت ممكن ولكنه... صعب( شك بال وهو جنحنا قد
 

  

 
  


