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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!لماذا الفقر يتسرمد؟ /!!عودوا ألصلكم يا عرب

  !!َوْهُم تحرير العقـل/ !!نضال واْعِتضال
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

  !!عودوا ألصلكم يا عرب
 

 .ومادته ال!ي ی! ّ�ن م�ها, أساس ُ�قام عل�ه أّول ال	�ئ : األصل

وأن�ار اإلدراك ال �ن�ة , ع�دوا ل4�ا7ع ال��ران�ة واإل�4ان�ة واإلش'ا�1ة والعقالن�ة وال!ف ',ة وم�اب' إق'أ 
 .ال!ي أفاض@ على ال<ن�ا 7أف ارها ال:9ار,ة

وع��ان , فأن!H مه4از أك�ن , والق<رة على أن ت �ن�ا  ع�دوا إلى الEقة 7ال�فD والعC,4ة وال4ع'فة واإلرادة
 .ال!ألL اإلنKاني الKامي ف�ق ال!'اب

M�NOاء الQال�انع ال4ع M�Qال H دوا ألصل�أیها الع'ب ع. 

 M�R�و,',<ون H أن تقع<وا مل�م�U , إنهH �9لل�ن H و,�هHX4 و,:اول�ن َب!'HV عU ذلS األصل ال
 U,ر�K:اعة ال:�اة 7ال غا�ة وال ق<رة عل, م�ال!ي إنQلق@ , كالK!4�ل�U على أرصفة ال<ن�ا , ى ص

 HXع�ر] Uال:',ة و4�1ة الف ' , 9:7ارتها وم<ن�!ها م D4ل4ا ع'ف الغ'ب ش Hالك�والعقل و̂ع4اله في , ول
 .م�اجهة ال!:<�ات ومقارعة الK4ائل وال4ع9الت

والKاع�ن له<م , H ال4!اج'ون ب<یU فال �O<ع� , أیها الع'ب HX7 خ'ج العالH مU الbل4ات إلى ال��ر 
 .وج�دHV  ودورHV في ال:�اة اإلنKان�ة ال4عاص'ة

 H ل�ا 7عق�ا وتف 'وا وتفاعل�انا, أیها الع'ب تعقل�إخ H !ان�K̂ون H ![ا 7ع'و�ن�Vوتعاض<وا و. 

 H رة في أصلeR!ان�ة ثالث�ة مKواإلن Uدقة ا, إن الع'و]ة وال<ی�في ب g'	hد ال�ج�ال H9ة ل�iأللفة وسا
وأlلق�ا أف ارHV ال�C,هة الQاه'ة , وش<وا عH !4,C ال��kلة , فق<م�ا الE4ل والق<وة , وال'ح4ة والh:4ة واألخ�ة 
 .ال<ا�iة إلى خ�' الh	',ة

 HX9مع 7ع HXV�ة في سلh�Qال4عاني ال Uوا ع>Vmأن ت HXوعل� , H معاني خلق Uة م,'	hهل ال�ل ي ت
 H لEها, وم�ال H ر ال:�اةومعای�' تفاعالت�� .جة الhاعEة ل

 !!فهل مU ع�دة ألصل�ا ل� �ن؟

  

عودوا لمنابع النورانية واإليمانية  
واإلشراقية والعقـالنية والتفكرية  

وأنوار اإلدراك  , ومنابر إقرأ  
الكونية التي أفـاضت على  
الدنيا بأفكارها الحضارية

إنهم يضللونكم ويوهمكم  
ويحاولون بَتركم عن ذلك  

ويريدونكم أن  , ب  األصل النجي
بال  , تقعدوا ملومين محسورين  

غاية وال قدرة على صناعة الحياة  
كالمتسولين على أرصفة الدنيا  , 

أيها العرب بكم خرج العالم من  
فـال  , الظلمات إلى النور  

, يخدعنكم المتاجرون بدين  
والساعون لهدم وجودكم  
ودوركم في الحياة اإلنسانية  
المعاصرة

والدين واإلنسانية  إن العروبة  
, ثالثية متجذرة في أصلكم  

وساعية لضم الوجود البشري في  
بودقة األلفة والرحمة والمحبة  
واألخوة  
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  !!لماذا الفقر يتسرمد؟
  

وه� ال�!�Rة ال:!�4ة لإلنNفاد 7ال!�qhة القاه'ة , الفق' أح< أع'اض ال:'مان الف 'g الEقافي اإلدراكي 
 .ال4انعة لل:',ة وال:�اة

�ه أن �X�ن MkK7 ت�امي ع<د األغ��اء في ال<ن�ا ف:MK , الفق' ل�D ماد�ا 7:!ا فX4� فال:الة , وال
وما ت:قق@ معادلة , فالفق'اء ی! اث'ون وeVلS األغ��اء , ال!ي م9@ عل�ها الh	',ة م�e األزل لH ت!غ�' 

 U�!ال:ال Uازنة ما ب��ع<د الفق'اء, م! Uج<ا م '�EX7 اء أقل�� .فع<د األغ

 Uازنة ما ب��اعة ال4عادلة ال4!�ومU ال4ع'وف أن األد�ان وال4ع!ق<ات والe4اهM ق< ف	ل@ في ص
U�!ال:ال. 

وVأنها حالة الب< , والu:h في ال!أر,خ �X	ف أن الh	',ة ال تCال في ذات ال��Q4ة اإلق!'اب�ة مU الفق' 
ل U ال!ع',v , ال<ن�ا 7ال فق'اء وال ی�ج< مR!4ع في , فال ح�اة 7ال فق'اء , م�ها ومU ض'ورات ال:�اة 

 .القان�ني للفق' �O!لف مU مR!4ع آلخ'

ف!ع',v الفق�' في الR4!4عات ال4!ق<مة ال ی�LkQ ح!ى على الhQقات ال4!�سQة في 7عx الR4!4عات 
 y'اح<, األخ�م ال�دوالر في ال� Uل على أقل مN:� geال �الفق�' ف�ها ه v,'ن تع�X� ال!ي ر]4ا!! 

�عه ال!�qhة والقه' الف 'g والEقافي و,k<و أن ال4Nة أن الفق' ت,'	hع9لة األساس�ة ال!ي أغفل!ها ال ,
فال!Rه�ل مU أهH ال�	اlات ال!ي �ق�م بها الN!4ف�ن �4K47ات ومC�4ات م�روثة ومhK!Xة دی��ة وعقائ<�ة 

وعل�هH أن �X<ح�ا  ,تKاهH في اإلفقار واإلح! ار وت9ل�ل ال�اس على أن الفق' ق<رهH , وقه',ة أو سلQ�,ة 
Hخ��واإلذالل ال HقK7ع< القه' وال H�q� .ل ي �:Nل�ا على ج�ان ال

فEقافات الh	',ة تCدحH بهeه اآلل�ات القه',ة ال!:�4�Qة إلرادة ال:�اة ع�< عامة ال�اس ̂وح! ارها 
 MKوح Hع9هhن , ل�فQN4األوص�اء وال HأنهVعا, وhّت Hا له�ن�X� أن U,'وعلى اآلخ. 

وع�<ما ی!H غ'س أف ار الفق' وال:'مان في نف�س وعق�ل الh	' , والغ�ي حالة ف ',ة ونف�Kة إن الفق' 
وعل�ه  أن ی<ور في فل ه وال , فأنه ی'y أن م:�Qه الge عل�ه أن ��q| }�ه م:!�م وم'س�م , وم�e ال�الدة 

�<وق ال4قفلNا الeز له ال!ف �' خارج ه�R�. 

Rة رائ�V�ة سل�Kاعة نف���U أg أن الفق' صKال Uمالی� e�ل ي ی!:قL , ة إع!ادت عل�ها الh	',ة م
 Hبه HX:!اس وال�وت:�,لهH إلى أدوات ل!:ق�L ر{hات الeیU , اإلس!hqاد واإلذالل والQ�K'ة على مNائ' ال

 Hائ'هN47 ukا ق<رات الع�إم!ل  ,Hه�لهRوت H4'وا 7إفقارهE!̂وس. 

U�[C:!4وال Uوالعقائ<ی� U���4ع��ن ب!��4ة الRهل ̂وشعار , الU�XK4!4 7ال 'اسي  ولهeا تR< القادة ال<ی
 .ال�اس 7أنهH ال �عل4�ن وال �ع'ف�ن وما عل�هH إال أن ی!hع�ن 

وما فعل@ , ال!ي ت!�اصل في وصفها للR4!4ع 7الRاهل , ن'y ذلS واض:ا في الR4!4عات ال4!أخ'ة 
وفي الR4!4عات الK4ل4ة , لU�N مEال ك4ا فعل@ ا, بE�رة ثقا}�ة أو ح'Vة ت�ع�,ة , ش��ا ل!:','ه مU جهله 

وVأنها ب��@ ل�!�سل الفق'اء إلى ر]هH إلخ'احهH مU ر]قة الفق' , تR< الفق' یCداد ح�ل أماكU الhqادة 
وVأنها تأنD 7ه , وما أسه4@ في ال!v��E وال!أه�ل للO'وج مU ص�<وق الفق' ونفL ال:'مان , وال:'مان 

, ف�4Rعها تKعى ل!'س�Oه وتعC,Cه , !عk< ق< أسهH في م:ار]ة الفق' وال ی�ج< مXان لل, وت!�اصل ب!��4!ه 
 .ل!:اف� على سلQ!ها ودورها ال!4ل ي للeیU عل�هH أن �4Kع�ا و,!hع�ا

الفقر أحد أعراض الحرمان  
, الفكري الثقـافي اإلدراكي  

وهو النتيجة الحتمية لإلنصفـاد  
بالتبعية القـاهرة المانعة للحرية  
والحياة

يبدو أن المعضلة األساسية التي  
غفـلتها البشرية أن الفقر تصنعه  أ

التبعية والقهر الفكري  
والثقـافي  

التجهيل من أهم النشاطات التي  
يقوم بها المتصفون بمسميات  
ومميزات موروثة ومكتسبة  
دينية وعقـائدية وقهرية أو  

تساهم في اإلفقـار  , سلطوية  
واإلحتكار وتضليل الناس على أن  

وعليهم أن  , الفقر قدرهم  
يكدحوا لكي يحصلوا على جنان  
النعيم بعد القهر والسقم  
واإلذالل الوخيم

فقر والغني حالة فكرية  إن ال
وعندما يتم غرس  , ونفسية  

أفكار الفقر والحرمان في نفوس  
, وعقول البشر ومنذ الوالدة  

فـأنه يرى أن محيطه الذي عليه  
, أن يعيش فيه محتوم ومرسوم  

وعليه  أن يدور في فـلكه وال  
يجوز له التفكير خارج هذا  
الصندوق المقفـل

أن الفقر صناعة نفسية سلوكية  
جة إعتادت عليها البشرية  رائ

لكي  , منذ ماليين السنين  
يتحقق اإلستعباد واإلذالل  
والسيطرة على مصائر الناس  

وتحويلهم إلى  , والتحكم بهم  
أدوات لتحقيق رغبات الذين  
إمتلكوا قدرات العبث  

وإستثمروا بإفقـارهم  , بمصائرهم  
وتجهيلهم

لن يتحرر الفقراء من أصفـاد  
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واإلس!4Eار }�ه , وعل�ه فأن الفق' و]اء م!K	g' وم!K�Ul ل!�ف' الb'وف الeات�ة وال4�ض��iة ل!��4!ه 
 !!ت:@ شعارات ̂وّدعاءات مق'ونة ب'ٍب ما

, ولU ی!:'ر الفق'اء مU أصفاد اإلفقار ما دام@ ال<�انات ت<ع�هH إلس!لQاف فق'هH وعeا7اتهH ال<ن��,ة 
والغ�ي , فالفق�' �4�ت ل�:�ا م!�ع4ا 7ع< ال4�ت , ألنها ال�س�لة ال�ح�<ة ل!:ق�L الغ�ائH ال y'k 7ع< ال44ات 

ان�!ها ̂وح! ار,!ها ال4�روثة ال4�غ'سة في وتلS مh�Nة الh	',ة ال!ي أوج<تها أن, ی!�عH في دن�اه وآخ'ته 
 . أع4اقها وعلى مّ' األج�ال

 !!فهل مU تع�k' عU 7عx اإلنKان�ة؟

  

انات  اإلفقـار ما دامت الدي
تدعوهم إلستلطاف فقرهم  

ألنها  , وعذاباتهم الدنيوية  
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغنائم  
الكبرى بعد الممات  

  !!نضال واْعِتضال
 

 إس!غلL, إش!< : َع9ََل 7ه األم'

وم9@ , كل4ة ن9ال أكE' مف'دة ت'ددت K47امع�ا في م'حلة ال<راسة اإلب!<ائ�ة والEان�,ة 
 Sاردنا 7ع< ذلQو , ت U,'	الق'ن الع Uاني مEف الN�, ق< lغ@ على وعي أج�ال م�e ب<ا�ات ال

و]إقامة أن4bة ذات تQلعات , وت:قL ت���فها لق!ل ع	'ات اآلالف مU شhاب األمة ال�اع< 
��ها وأوصل!ها إلى أس�أ مآلlا�ل<انها ومkن9ال�ة 7اه!ة أزرت ب. 

 ن9ال ول U ض< مU؟

��Uوال�Ul و , ن9ال ض< ال:اض' والK4!قkل lا�ال4!! 

�ي ن!ائج تN'فات�ا , وها ن:U ن:N< ث4'اته , وهeا ه� ال!�ص�v األص<ق ل4ع�ى ال�9ال Rون
 !!ال�9ال�ة ض< 7ع9�ا وأم!�ا

��ة l�أجل ت<م�' ال4عاني ال Uا م�وتK�ق�ا إلى , ̂وقامة أن4bة حHX تقه'نا وتK!عk<نا , ناضل
 .م�ادیU ال�ع�< ال4ع< إلف�ائ�ا والق9اء على وج�دنا

�ا مU نb',ات وأحCاب ال�9ال الف!اكة؟م�� !!اذا ج

وال تR< لها ذV'ا }�4ا تQK'ه األقالم , و]غ!ة مات@ مف'دة ن9ال وان!ف@ مU قام�س وع��ا 
وحل@ مXانها مف'دات , وVأنها Vان@ أداة حقق@ غای!ها ال!<م�',ة ل�ج�دنا , وت�LQ 7ه األف�اه 

 .أخ'y ورؤy ج<ی<ة ذات تأث�' أكk' وخ'اب أش4ل

وت'انا ال��م ن!4�LQ 47ف'دات ج<ی<ة , فل ل م'حلة مف'داتها ال!ي تmدg أغ'اضها وت:قL أه<افها 
 H�bع S!ذات ف ,Uأع<اء األمة وال<ی Uدنا م�ج�ن ب�امعQاء ال	4ا �V ا� .تفعل ب

 !!ون:U ن!'نح ت:@ ض']ات ومع�Qات ال4ف'دات الفاعلة ف��ا وVأن�ا في غفلة وسhات

  !!ع<ها لhqة تأخeنا إلى ح�u سق'وتلS �هللا لhqة ما 7

كلمة نضال أكثر مفردة  
ترددت بمسامعنا في مرحلة  
, الدراسة اإلبتدائية والثانوية  
, ومضت تطاردنا بعد ذلك  

وقد طغت على وعي أجيال منذ  
بدايات النصف الثاني من  
القرن العشرين  

نضال ولكن ضد من؟
, نضال ضد الحاضر والمستقبل  

!!اطنينوالوطن والمو 

هذا هو التوصيف األصدق  
وها نحن نحصد  , لمعنى النضال  

ونجني نتائج تصرفـاتنا  , ثمراته  
!!النضالية ضد بعضنا وأمتنا

ناضلنا من أجل تدمير المعاني  
وإقـامة أنظمة حكم  , الوطنية  

وتسوقنا إلى  , تقهرنا وتستعبدنا  
ميادين الوعيد المعد إلفنائنا  
والقضاء على وجودنا

ماتت مفردة نضال وانتفت    بغتة
وال تجد لها  , من قـاموس وعينا  

ذكرا فيما تسطره األقـالم وتنطق  
وكأنها كانت أداة  , به األفواه  

حققت غايتها التدميرية لوجودنا  
وحلت مكانها مفردات أخرى  , 

ورؤى جديدة ذات تأثير أكبر  
وخراب أشمل
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  !!َوْهُم تحرير العقـل
  

وال یCال سائ<ا في , lغى على ال�اقع الEقافي الع']ي م�e ب<ا�ة الق'ن الع	',U " ت:',' العقل"مQNلح 
U,'	والع gالق'ن ال:اد Uال']ع األول م. 

وVل َمU له صلة , ألقالم 7أن�اعها س�R< ال4ف 'ون وال !اب واألد7اء وال	ع'اء ول� نb'نا }�4ا k!َV!ُه ا
عي أنه ی',< ت:',' العقل  !!7ال ل4ة ی<َّ

 !هل ی�ج< عقل فاعل ل!:','ه م4ا علL 7ه مU الق��د واألصفاد؟: وما lُِ'َح سmال
فلU ن:< ف�ها ما , ال��م وع�<ما نق'أ الQOا7ات وال!N',:ات وال4قاالت م�e ب<ا�ة الق'ن الع	',U وح!ى 

و]إنفعال�ة م!أجRة , فال�4Rع �Q!4ي حNان ردود األفعال , ̂ون ُوِجَ< فُ�!ََّهHُ 7الUkR وال9عف , ه� عاقل 
 .تع4ي األN7ار

, ال!ي ت4ل�ها ردود األفعال ال4!�قعة وال4'س�مة , فاألح<اث على م<y ق'ن أو یC,< ت!HK 7اإلنفعال�ة 
ألنها ت�q| في دوامات ردود األفعال , وتعّقَ<ت م	اكلها , لى ما هي عل�ه ولهeا وصل@ أح�ال األمة إ

 .واإلنفعال
 فهل َوج<تH عقال }�4ا م9ى مU األح<اث؟

وس�R< أن اإلنفعال�ة , ل UX4� U أخe أg ح<ث وتق��H تفاعالت�ا معه , ال ن',< الO�ض في ال!فاص�ل 
 .ال:ام�ة هي الk�صلة والعقل ال وج�د له وال دور

ولهeا ما , أشhه 7اله'اء ومQاردة س'اب , فأن الق�ل ب!:',' العقل , 4ا أن العقل الفاعل مفق�د و]
 .بل أسهH ب!'اكH ال4	Xالت وتع�9لها,  أوصل�ا إلى  ن!�Rة ذات 4�1ة ومع�ى 

 !أیU العقل الge ن',< ت:','ه؟
وذلS ب!عّلH مهارات , ومU ال�اجM أن ن'سي دعائH تفع�ل العقل , ال ب< مU ال�R7 'b<�ة لل4�ض�ع 

, ال أن نه'ول Vال4��م�U وراء إنفعاالت�ا اله�جاء , وال�b' الK!4ائل ال��kه لألم�ر , ال!ف �' العل4ي 
 U,'ل اآلخkق Uة مRََجm4ُا , ال�ون:MK ما نق�م 7ه ه� مU فعل العقل , الeیU ی',<ون اإلس!4Eار ب'دود أفعال

 .وه� مU ن!اج اإلنفعال الفاعل ف��ا, 
, ون!Rه إلى ب�اء ̂وك!Kاب مهارات ال!ف �' العل4ي , ل��ا أن نKق� هeا الQN4لح مU وع��ا وثقاف!�ا فع

ل عقل�ا في م�اجهة ال!:<�ات   �:L ل�ا أن ن! لH عU ت:',' العقل م4ا ال ی!�افL وتQلعات�ا , وع�<ما ُنَفعِّ
 .ال:9ار,ة

  !!فاملS عقال فاعال وال ت!�هH ب�ج�ده

 
طغى  " العقـلتحرير  "مصطلح  

على الواقع الثقـافي العربي منذ  
وال يزال  , بداية القرن العشرين  

سائدا في الربع األول من القرن  
الحادي والعشرين

هل يوجد عقـل  : ما ُطرَِح سؤال
فـاعل لتحريره مما علق به من  
!القيود واألصفـاد؟

األحداث على مدى قرن أو  
التي  , يزيد تتسم باإلنفعالية  

د األفعال المتوقعة  تمليها ردو 
ولهذا وصلت أحوال  , والمرسومة  

وتعقَّدت  , األمة إلى ما هي عليه  
ألنها تعيش في  , مشاكلها  

دوامات ردود األفعال واإلنفعال

ال بد من النظر بجدية للموضوع  
ومن الواجب أن نرسي دعائم  , 

وذلك بتعلّم  , تفعيل العقـل  
, مهارات التفكير العلمي  

ال  , النبيه لألمور    والنظر المتسائل
أن نهرول كالمنومين وراء  

الُمؤَجَجة من  , إنفعاالتنا الهوجاء  
قبل اآلخرين  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy19.pdf  

 ****   ****   ****  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )اسعالتاالصدار (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
et.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsyn  

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy19.pdf  

