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 ...رسالة من 

 ...جمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية ومجموعة عمل اإلمارات للبيئة 

 

أن نغير أنفسنا وثقافتنا، لنربيها على منظومة ثقافية أخرى ال تجد سعادتها في ( االنسان)ينبغي علينا 

 وفي أمور معنوية أخرى،( االخذ بحق والعطاء بحق)االستهالك، بل في االعتدال 

 

 اليوم .... النزعة االستهالكية الغير معقولة وسيلة للحياة 

  لم يعد اإلسراف خلقًا فرديًا وطبًعا شخصيًا ناجم عن قوة الشهوة يمارسه أناس هنا وهناك، بل

أصبح منظومة مقصودة، تقوم على فلسفة للسعادة ، وتسويق لنمط يزعم أنَّه نمط الحياة 

 أساس لعجلة االقتصاد ومن ثمَّ النمو والتطور، الفضلى لإلنسان، ويزعم أنَّه دافع

 فاإلسراف داء قاتل يهلك الحرث والنسل والعقل والقلب ولكننا ال نظن فيه ذلك 

  في ثقافة الحداثة ال يوجد احترام للطبيعة وال فهم، وال ينظر إليها إال على أنَّها ميدان مفتوح بال

 .وظيفة واإلنسان هو صاحب الحق في تقرير وظائفها

  أنَّ كّل شر من الشرور الماحقة التي تقتل الحياة والسعادة اليوم منبعها األول هو روح الطمع

 .في اللذة والمتعة هذه التي تتسيد الدنيا،  فروح الطمع ال يمكن للدمار أن يتخلف عنها

 ..الخبر األكيد 

 لمساواة والمشاركة تبدلت قيم كانت سامية إلى مسوخ مشوهة، فالحرية والفردانية والتعددية وا

كلَّها قد فقدت أو تكاد، فكلَّها أصبحت آليات مساعدة في تنشيط مجتمع االستهالك وتنميطه 

 وتزييفه،

  ،وصيغت القوانين الدولية لتخدم قدرة األقوياء 

 االستدامة موجودة في السالم الداخلي للفرد .. نحن نعتقد 

  ،إنسان الحداثة غير قادر على معرفة السالم الحقيقي؛ ألنَّه غير قادر على بلوغ السالم الداخلي

سالم النفس، ذلك أنَّه ينظر إلى الحياة كمعترك منافع ومتع، يحرص فيها على أن ال يكون من 

 الخاسرين، وإذا ما خسر شيئًا من فرصها فكأنَّه خسر الحياة نفسها،

 رة على تحمل طبيعة حضارتنا الحديثة المسرفة، فهي لم تخلق لتكون الجنة إنَّ األرض غير قاد

التي ال يعجزها االستهالك مهما كان، فينبغي علينا أن نغير أنفسنا وثقافتنا، لنربيها على 

منظومة ثقافية أخرى ال تجد سعادتها في االستهالك، بل في االعتدال وفي أمور معنوية أخرى، 

ت بمعنوياتها، كالفن الرفيع والموسيقى الرفيعة واألدب الرفيع والتدين فلطالما تميزت حضارا

 الرفيع والقيم الفاضلة والعبادة الروحانية المتعالية والتفكير العقالني العالي
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  إن عدوان الطمع يقتل السالم، وال سعادة من دون سالم، ليس السالم الخارجي فقط بل السالم

 الداخلي من قبله،

 سالمة الذي يحقق رفعة األمم وحرية األنفس في آن واحد ال هو هذا وال ذاك، بل هو إنَّ طريق ال

في التمكن من تحقيق المعادلة الصعبة والدقيقة في القدرة على تملك الدنيا بكل قواها ولكن 

 .دون أن تتملكك، االخذ بحق والعطاء بحق

بلسم  لإلنسان عامة، أال وهو ضرورة السادة الراصدون ألزمة أمتنا هل لنا أن نضيف لها عقاًرا هو 

روحنة اإلنسان الفاعل المبدع، فمتى ما كان اإلنسان فاعالً مبدًعا وكان روحانيًا فقد جمع ما يؤهله 

 .لتطوير الحياة دون أن يدمرها، وما يؤهله للكون في سالم مع نفسه ومع الغير ومع الخلق أجمعين


