
الجهل يدمر المجتمعات.. والعلم يبني الاوطان

  

سوريا – مجدي نعيم – الخميس 14-10-2021::

  

الحبلما عليهم إلا أن يكتشفواإن عدد كبير من الناس عبيد لعادات وقناعات وهمية لا أساس لها من الصحة ، وللخلاص من ذلك
الخفي الذي يلتف حول عقولهم ،ويمنعهم من التقدم والتحضر ، 

      

والتفكير بشكل علمي موضوعي ، لذلك يصبحون أسرى لأفكار المتحكمين بعقولهم ، لتمرير أهداف وغايات سياسية تحت غطاء الدين
...

  

  

الإرهابي الذي قتل الكاتب والمفكر المصري فرج فوده ، لماذا قتلته ؟ فأجابه القاتل: لأنه كافر ! فسأله القاضيفعندما سأل أحد القضاة
: كيف عرفت أنه كافر ؟ أجاب القاتل : من كتبه التي تدعو إلى الشرك بالله .

  

قال القاضي : ومن أي من كتبه عرفت أنه كافر ؟.

  

..أجاب القاتل : أنا لم أقرأ كتبه

  

القاضي : كيف ؟.أجاب القاتل : أنا لا أقرأ ولا أكتب !!!

  

... فقط سمعت ذلك من أحد مشايخنا قال بأنه ينشر الضلالة في كتبه
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هكذا تدفع مجتمعاتنا ثمن الجهل ، أجل الجهل ، عن الجهل نتحدث … ونحن أمة أقرأ … (( أقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من
علق ، أقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم )).وكم لدينا أمثلة حية في مجتمعنا اليوم تحاول تضليل الشباب

وتوريطهم بمشاريع مشبوهة من خلال دس هذه الأفكار التضليلية والعدائية للدولة ومؤسساتها ، وبث الشائعات المغرضة والأقاويل
والفبركات لاتهام المؤسسات الحكومية واستثارة الغرائز الطائفية البغيضة ، والعمل على تهييج العواطف والمشاعر الجمعية

والعشائرية والعائلية لأحداث القلاقل والتوترات الأمنية، التي تنعكس سلبًا على الأوضاع العامة في المجتمع ، فكيف نشكو من كساد
موسم التفاح الذي نعتمد عليه كمصدر رئيسي في حياة المزارعين ؟ في حين يخطف التجار الذين يرغبون بشرائه وتصديره من

الشوارع أو سائقي الشاحنات التي تقوم بنقله ؟!! كيف نفزع لتحرير موقوف جنائي بذريعة المحافظة على كرامته وحريته من
بطش الأجهزة الشرطية والقضائية ، ولا نكترث لخطف شخص من قبل العصابات المسلحة التي تعيث فسادًا بأرواح الناس وممتلكاتهم

 !؟

  

إنه الجهل والطمع والأنانية وحب المال الذي غيب العقول والقلوب ،بل يتفاخر بعضنا بأنه كان وسيطًا لإعادته بعد دفع فدية مالية ؟!
وجعلنا أجسادًا بدون رؤوس ، لذلك أرجو يا أخوتي أن نصحو من غفوتنا بأننا خير أمة أخرجت للناس ، نكون خير أمة أخرجت للناس

يوم نقيم العدل على أنفسنا ، ونأمر بالمعروف ، وننهى عن المنكر ، وندرك جيدًا بأنه إذا كان لك الحرية أن تكره أفعال شخص ما ،
ولكن ليس من حقك أن تشوه سمعة من كرهت ، فالحقد الأعمى لايبني وطنًا وبثه في نفوس الشباب لن يصنع مستقبل لنا ولأولادنا…

  

.. والله من وراء القصد

  

. الفقير لله مجدي نعيم
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