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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

    !!خطايا المأمون / !!السيئون يبحثون عن قدوة سيئة

  !!طبائع المدن ومصير األوطان/ !!سقوط اإلمبراطوريات
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

  !!ئون يبحثون عن قدوة سيئةالسي
  

وت%$� ال#قاالت وال! ا�ات ال�ي تقارن فعل ال��ء ال�اصل في , �اه�ة ت�
امى في واقع
ا ال��اصلي 
 !!وت��5 س�َءنا خ'�ا �ال23اس إلى س�ء اآلخ�,+, م(�#عات
ا �فعل ال��ء في م(�#عات غ'�نا 

 فأی+ ال#
 = وال>;ق في ه89ا مقارنات؟

ال J#K �>لة ل�اقع
ا , ءنا ب;ال م+ إدام�ه �#قارن�ه ���ء أش; م
ه في م(�#ع آخ� ل#اذا ال نعالج س� 
 !ال23#ي واألخالقي؟

ق; ح>ل ,  ُت(اَ�ه �ال8ی+ �S���Kون ما ه� أQRح م
ه, والع('5 في األم� أنN Oَل#ا أش�َت إلى خ أ 
 .�= ال�N8و,���Vن ما Kق��ف�نه ال 2R#ة له وال ��K, أو في م(�#ع آخ� , في زم+ قVله 

̂ا , فع
;ما تق�ل ل#اذا ه8ا ال\ل] وال! ف والق�ل ال#�وع وم>ادرة حق�ق ال
اس  KأتO2 ال(�اب جاه
 !!مه#ا فعل
ا فل+ نفعل م$ل#ا Nان Kفعل, وهل Nان َم+ سQق
ا Kق��ف أقل م+ ه8ا , وم
فعال 

 فf2% ت(; حال له8ا ال�ل�ك الd8 ی;ور في دائ�ة مف�غة؟

 V9لة �#ا مSى وما إنقSى؟هل أن العق�ل معق�رة وم

وت(�د األج2ال م+ kاقاتها , تiّj+ ال�اض� وت
في ال#��قVل , إنها ل�'�ة سل�2Nة وم
 لقات تع�,23ة 
 .وق;راتها ال�Sار,ة الالزمة لل�عV'� ع+ ذاتها وم�ض�عها


اء ال�ج�د األصلح إلن القة األج, فال�اج���K 5ج5 ال��;d واإلق;ام وال
\� ال�اث= لألمام V2ال ل ,
 .وتفاعلها اإلK(ابي ل>
اعة ال�2اة ال��ة ال%�,#ة

�ع';ا ع+ ال#ع�قات وال�فاعالت , ك#ا ��K;عي ال�فاؤل والع#ل ال;ؤوب ل��ق'= ال� لعات واأله;اف 
̂ا2sة ال�ي تع ل إرادة أك�ن  
 .ال!��ان2ة اإلس�

  !!2ات ال\
�ن؟فهل لعق�ل
ا ونف�س
ا أن ت���ر م+ ق�uة الQ>ل ال�ي تغّلفها وت #�ها في داج

لماذا ال نعالج سوءنا بدال من  
إدامته بمقـارنته بسوء أشد منه  

ال يمت بصلة  , في مجتمع آخر  
!لواقعنا القيمي واألخالقي؟

عندما تقول لماذا هذا الظلم  
والخطف والقتل المروع  

يأتيك  , ومصادرة حقوق الناس  
وهل  , الجواب جاهزا ومنفعال  

من  كان َمن سبقنا يقترف أقـل  
مهما فعلنا فـلن نفعل مثلما  , هذا  

!!كان يفعل

الواجب يستوجب التحدي  
, واإلقدام والنظر الواثق لألمام  

لبناء الوجود األصلح إلنطالقة  
وتفـاعلها اإليجابي  , األجيال  

لصناعة الحياة الحرة الكريمة

هل لعقولنا ونفوسنا أن تتحرر  
من قشرة البصل التي تغلّفها  

ات  وتطمرها في داجي
!!الظنون؟

  !!خطايا المأمون
  

وماتJ أمه , ) 28(ه(�,ة وع#�ه ) 218-198(ال#أم�ن ه� ال!ل2فة الQvاسي ال�ا�ع ت�لى ال!الفة 
, وع
ي �الفل�فة والعل] وت%�Vّ وت(�Vّ به#ا , وأّد�ه جهاب8ة ع>�ه , إه�] أب�ه ب�عل2#ه و�ع;اده , في نفاسها 

المأمون هو الخليفة العباسي  
- 198(السابع تولى الخالفة  

, ) 28(هجرية وعمره  ) 218
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 :وم+ خ اKاه ال�ي أث�ت في م�'�ة ال;ولة الQvاس2ة . وت�5V ب�;ا�2ات أزرت �أعالم األمة

 ق�ل األم'+: أوال

الd8 ل] 9K+ على , ت�لى ال!الفة �ع; وفاة أب2ه هارون ال�ش'; , األم'+ خل2فة ع�iي هاش#ي أص'ل 
- 193(وخالف�ه , ) 23(وNان ع#�ه , ل%
ه خSع إلرادة الهاش#''+ , ق
اعة Nاملة �ق;رته على ال23ادة 

وضعف دوره] في ال;ولة , وiق�له أص'5 الع�ب �i�Sة م�جعة ) 28(وق�ل وع#�ه , ه(�,ة ) 198
 .وال(�2 وت�ّ'; عل'ه] غ'�ه]

الd8 خuَي ,  ) الفSل ب+ ال�2iع(وُ,�َّه] وز,�ه , واألم'+ إس�#ع ل#+ أذNى ال!الف ب'
ه وi'+ ال#أم�ن 
ك#ا أنه في ب;اKة خالف�ه أعفى . على فق;ان م
>Qه إذا ت�لى ال#أم�ن فu(عه على خلعه م+ والKة العه;

 والd8 ه� ولي العه; �ع; ال#أم�ن ح�5 عه;ة هارون ال�ش';, م+ م�jول2اته في زم+ أب2ه ) القاس](أخاه 

 .وُ,�N8 إنه Nان م
uغال ع+ ال!الفة �الله� واللع5 وأق�ب إلى ال�ه�ر

ومال ن�� ت�جهات , نه و,V;و أن ال#أم�ن ق; أحا� نف�ه �َ#+ ی$= به] و,أم
ه] على ح2اته وسل ا
 .ت�JVV ب�;ا�2ات وخالفات و�نuقاقات دام2ة

 +,�uان وال2ا على خ�اسان وه� دون العN غ;اد و,�اص�ها , فال#أم�ن�ها إس� اع أن ی�ق;م إلى ;
)iو
وُ,قال أن , وأرسل ب�أسه إلى أخ2ه , ) kاه� ب+ ال��'+(الd8 ق�له وف�O ب8ر,�ه , و,قSي على  األم'+ 

 !!ف%ان ی�,;ه ح2ا, وغ5S على قاتله وأن%� فعل�ه , تأل] ل�ؤ,ة رأس أخ2ه  ال#أم�ن ق;

 خل الق	آن: ثان�ا

̂لة �23ادة القاضي الف23ه  ت�JVV �#ق�ل وتع8ی5 و�هانة )  أح#; ب+ أبي داؤد(ب;عة رفع ل�اءها ال#ع�
̂ن;قة لع;م إق�اره] �!ل= الق� , الع;ی; م+ أعالم الع�2iة وال;ی+  و�س�#�ت ال#أساة ح�ى , آن ال8ی+ ی�ه#�ن �ال

 .وNانJ ف�
ة ف�اكة ع#2اء, أd في زم+ ال#أم�ن وال#ع�>] وال�اث= , نهاKة ح9] ال�اث= 

وت9#
J , ت�للJ إلى وعي ال#أم�ن ال#غ�م �ال#عارف الفل��2ة والعقل2ة , الV;عة ال�ي ال ت
فع ال;ی+  
̂لي ل�92ن له الَ�%] الف >ل في تق�,� م>'� أل#ع عل#اء الفقه وال;ی+ م
ه وأج�Vته على إت!اذ الف23ه ال#ع�

 .وم+ واجVه] أن ی�Qع�نه وال K!الف�ن رأKه, في زمانه  

 ج�ع معارف ال�ن�ا في ب�� ال���ة: ثال�ا

ف(ل5 ما أن�(�ه العق�ل م+ ال#عارف , كان ال#أم�ن م�لعا ب��ج#ة 5�N األم] األخ�� وج#عها 
وغ'�ها م+ , + �ع;ه �إنuاء N#$لها في الQ>�ة وال%�فة ول] Kف%� ال!لفاء م, ووضعها في ب'J ال�9#ة 

 . وع
;ما دخل ه�الك� �غ;اد أحالها إلى ع>ف مأك�ل, ال#;ن ال#ع�وفة ب
uاkاتها ال#ع�2sة 

 .ألن مع\] عل�م األج2ال ال�ا�قة ق; ضاعJ وأتلفJ, وiه8ا ع+ غ'� ق>; ج
ى على ال$قافة ال�uQ,ة 

 "�(�ل ال'�م ب'+ ال#(�اتل� ل] ُت��ق 5�N ال#�ل#V+ ل%ّ
ا ن"

 تق	()ه أح�� ب% أبي داؤد: را!عا

وi#�ج5 ما ی�اه ت] ال
'ل م+ ال#�ات م+ أعالم ال$قافة والف%� , الd8 إس��لى على ال!لفاء م+ �ع;ه 
̂ن;قة و,ق ع رأسه أو ی
ال , فه� صاح5 ب;عة خل= الق�آن , والفقه وم+ الKق� بها  ت�جه له ته] ال%ف� وال

 .وQV�iه ُقِ�َل األب�,اء دون م�ّ�غ مV'+ ,ع8ا�ا قاس2ا 

 !ل'�!8ها م
ه(ا ل�9#ه؟, فf2% إس� اع أن Kق
ع ال#أم�ن به8ه الV;عة 

إهتم  , وماتت أمه في نفـاسها  
وأّدبه  , أبوه بتعليمه وإعداده  

وعني بالفـلسفة  , جهابذة عصره  
, والعلم وتكّبر وتجّبر بهما  

وتسبب بتداعيات أزرت بأعالم  
األمة

األمين إستمع لمن أذكى  
, الخالف بينه وبين المأمون  

) الفضل بن الربيع(ويُتَّهم وزيره  
الذي خشَي على فقدان  ,  

منصبه إذا تولى المأمون فشجعه  
على خلعه من والية العهد

يبدو أن المأمون قد أحاط نفسه  
بَمن يثق بهم ويأمنهم على حياته  

ومال نحو توجهات  , وسلطانه  
تسببت بتداعيات وخالفـات  
.وإنشقـاقـات دامية

خلق القرآن
بدعة رفع لواءها المعتزلة  

أحمد  (ه  بقيادة القـاضي الفقي
تسببت بمقتل  )  بن أبي داؤد

وتعذيب وإهانة العديد من  
الذين  , أعالم العربية والدين  

يتهمون بالزندقة لعدم إقرارهم  
بخلق القرآن  

, البدعة التي ال تنفع الدين  
تسللت إلى وعي المأمون المغرم  
, بالمعارف الفـلسفية والعقـلية  

وتمكنت منه وأجبرته على إتخاذ  
تزلي ليكون له الَحكم  الفقيه المع

الفصل في تقرير مصير ألمع  
, علماء الفقه والدين في زمانه  

ومن واجبهم أن يتبعونه وال  
يخالفون رأيه

بدأ المأمون بإمتحان العلماء  
فـأرسل رسائل مطولة  , األجالء  

, ومفصلة إلى والته بهذا الشأن  
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ف!ل= , وهي م+ أخ � م�او� إع#ال العقل في ال
� ال;ی
ي وتأو,له وفقا ل�ؤ� قاص�ة ذات أه�اء 

; على ��K 2ا" الق�آنiاه ق�آنا ع�
 !!َم!ل�ق وال�أو,ل أن ما Kُ(عل , " إنا جعل

وقه� , فأرسل رسائل م �لة ومف>لة إلى والته به8ا الuأن , وi;أ ال#أم�ن �إم��ان العل#اء األجالء 
والd8 رi#ا NانJ , ) أح#; ب+ أبي داؤد(ألنه] ال ی�افق�ن ما ذه5 إل2ه , الع�uات م
ه] وروعه] وق�له] 

في مQ�8ه الd8 صار وس'لة لل
'ل م+ وتأك'; ما ی�اه , غای�ه ال!�2ة ال�ل ة وال��9] �#>'� ال#�ل#'+ 
 .ال
اس �إس] ال;ی+

 !!و,ع�Vّ ع+ نق#ة ون�ازع س'�ة ض; ال;ی+؟, م
افقا م��Vقعا �ال;ی+ )أح#; ب+ أبي داؤد(فهل Nان 

, أث�ت على م>'� ال;ولة الQvاس2ة , ه8ه ال! اKا ال�ي إرت%Vها ال#أم�ن ت�JVV ب�;ا�2ات VN'�ة 
 .ة ال%$'�,+ م+ أب
اء األمةوتفاق#J تفاعالتها وأودت ��2ا

وNان م+ أه] الع�امل , بل أن ت�جهه الفل�في والعقلي ال#� �ف وأح2انا ال#
غل= أصاب األمة �#ق�ل 
  .وأه�اء معقل
ة آذت ال;ی+, ال�ي أن(JV الع;ی; م+ الف�ق وال(#اعات ودفعJ إلى تأو,الت 

وقهر العشرات منهم وروعهم  
ألنهم ال يوافقون ما, وقتلهم  

أحمد بن أبي  (ذهب إليه  
)داؤد

أن توجهه الفـلسفي والعقـلي  
المتطرف وأحيانا المنغلق أصاب  

وكان من أهم  , األمة بمقتل  
العوامل التي أنجبت العديد من  
الفرق والجماعات ودفعت إلى  

وأهواء معقـلنة آذت  , تأويالت  
الدين

  
  !!سقوط اإلمبراطوريات

 

̂اجات فائقة األرض في م�'�ة إن�قال2ة ت�اصل2 وت��الت م��ثQة , ة تفاعل2ة ذات ت;اخالت م��ارعة و�م�
, أو ال;ولة األرض2ة , أو اإلم�Vا�kر,ة األرض2ة , ووk+ واح; إس#ه األرض , ن�� ص'�ورة إن�ان2ة واح;ة 

وهي ت� لع لل��اصل مع ج#ه�ر,ات , وغ'�ها م+ ال#�#2ات ال�ي س�%��Vها ح�#ا في م�احلها القادمة 
صارت قاب ق�س'+ أو أدنى م+ إك�uاف وسائل اإلت>ال معها ع�V , م�Vا�kر,ات فSائ2ة ك�ن2ة و�

ح�ى ل'V;و ال%�ن لألج2ال القادمة على أنه فSاء , ش9Qات Nه�ومغ
ا2�2kة ذات kاقات إن;ماج2ة عال2ة 
̂دح] �ال�Sارات واإلم�Vا�kر,ات ال$اQRة اإلم�;ادات   .ی

 

̂لة قاس2ة  , وت�JVV �إس�
قاع ما ف'ها , و,V;و أن األرض ق; آوت في دائ�ة ق>2ة ف�ضJ عل'ها ع
  .وحّ�ل�ها إلى تفاعالت سل2Vة ذات إرادات �قائ2ة م��9مة �ق�ة ال;وران وSQRة ال(اذب2ة

 

األب;Kة ق; ت9#
J م+ اإلن�>ار على واقعها  -ل%+ ال#!ل�قات األرض2ة وع�V م�'�تها األزل2ة 
̂الي اإل ̂اجي في وعائها ال;ّوار , نع وأخ8ت معال#ه ت�(�; في ب;اKات ه8ا , و�ب�;أت م�uارها ال�فاعلي اإلم�

وه8ا Kع
ي أن , ح�ى ت��لJ ال#(�#عات إلى خل�2 م+ ج#2ع األج
اس واألع�اق وال$قافات , الق�ن 
ذلO , �ن2ة أخ�� و�ك��JV ح9#ة ذات 2R#ة حSار,ة ت
اف� بها حSارات N, األرض ق; بلغJ س+ ال�ش; 


�ناتها ال# لقة 'N أتها , أن ال#(�#عات ال%�ن2ة واح;ة فيu8 ن
أما , ألنها إم�ل%J ق;رات ال��اصل م
̂لة ش;ی;ة على م;� ال#�'�ة القاس2ة ل#!ل�قاتها  وما أن أزف ه8ا , ال#!ل�قات األرض2ة فأنها عاشJ في ع

  .ها على شاشة صغ'�ةالق�ن ح�ى إس�2ق\J على ث�رات ت%
�ل�ج2ة فاعلJ م!ل�قات

 

وت�عى لإلخ�ال� وال8وiان في , وه8ا Kع
ي أن ال#�ج�دات األرض2ة صارت ت(�d ن�� �عSها 
̂ال2ة , إلن(اب أج2ال ذات إن�#اٍء أرضي أص'ل , ك2اناتها  م#ا س'jدd إلى فuل ال#uار,ع اإلنع

  .ال�ال#ة �إقامة حاالت داس�ها س
ا�O الق�ون وم�ق�ها, واإلم�Vا�kر,ة 

األرض في مسيرة إنتقـالية  
تواصلية تفـاعلية ذات تداخالت  
, متسارعة وإمتزاجات فـائقة  

وتحوالت متوثبة نحو صيرورة  
ووطن واحد  , إنسانية واحدة  

أو اإلمبراطورية  , إسمه األرض  
, أو الدولة األرضية  , األرضية  

وغيرها من المسميات التي  
ستكتسبها حتما في مراحلها  

هي تتطلع للتواصل  و , القـادمة  
مع جمهوريات كونية  
وإمبراطوريات فضائية  

يبدو أن األرض قد آوت في  
دائرة قصية فرضت عليها عزلة  

وتسببت بإستنقـاع ما  , قـاسية  
وحّولتها إلى تفـاعالت  , فيها  

سلبية ذات إرادات بقـائية  
محكومة بقوة الدوران وقبضة  
الجاذبية

لكن المخلوقـات األرضية وعبر  
األبدية قد    - ا األزلية  مسيرته

تمكنت من اإلنتصار على واقعها  
وإبتدأت مشوارها  , اإلنعزالي  

التفـاعلي اإلمتزاجي في وعائها  
وأخذت معالمه تتجسد  , الدوّار  

حتى  , في بدايات هذا القرن  
تحولت المجتمعات إلى خليط من  
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2îة ودی
2ة وق�م2ة وغ'�ها م+  ف#ا عاد ه
اك ف�صة إلم�Vا�kر,ات وف��,ان وم8ه2Vات ودول ح
وأح�قJ وأتلفJ وأ�ادت , ال�ي عJ$V �#>'� ال#!ل�قات وف�%J �ال�uQ والع#�ان , ال�>�رات واألوهام 

  .و�رت%JV أف\ع ال(�ائ] ��= ال�uQ,ة ج#عاء

 

̂عات وال��جهات أصJ�Q في ع;اد ال#�تى  
فل+ ت
(ح ال(ه�د , وفي مق�Vة ال#اضي الع�';  ,ه8ه ال
2îة , الهادفة إلقامة إم�Vا�kر,ة أKا Nان ن�عها  ̂ال2ة والف��,ة وال�� ألنها خارج , ول+ تفلح ال#uار,ع اإلنع

f2
  .الع>� وض; ت2ار ال�أر,خ ال(ارd ب��ث5ٍ ع

 

سQVه ع;م ت�اف= , ال�الQة وما d�)K في الع;ی; م+ ال#(�#عات ال#�#�
ة ب�>�راتها ال!ائQة ورؤاها 
ما هي إال , وما ی;ور م+ ح�وب أهل2ة وص�اعات kائ�2ة وم8ه2Vة , إKقاع خ �اتها مع خ �ات ال�أر,خ 

  .عالمات لف� األنفاس األخ'�ة لألف%ار الQائ;ة ال#�عارضة مع ق�ان'+ ال�أر,خ ال>ارمة

 

̂ج ما على �ه�ها وف'ها  وNل وعاء , ك;ت إرادتها ال;وران2ة وق; ن(�J وتأ, فاألرض ت;ور وت�,; أن ت#
̂ج ما 2sه  �#K ̂اج , ی;ور , ف'�ع�ض لق�ة دوران2ة kاردة تلقي �ه على األ�kاف , وiع� ما 2sه Kأبى اإلم�

وه8ا ما �K>ل فعال وواقعا , ك#ا تلقي األنهار ما ف'ها م+ ال�uائ5 والفSالت على ال(�ف أو الSفاف 
̂اجي الفّعال   .في ع>�نا اإلم�

 

ول+ , ه8ه ال>�اعات �Qارة ع+ فقاعات تلف� أنفاسها األخ'�ة على ج�ف هار� u��K; �ال�ع'; أd أن 
î; ف'8ه5 جفاء    !!وتلO ح23قة شّ#اء, یQقى إال ما ی
فع ال
اس أما ال

 

̂اج الع�ل#ي ال��ان�م2ة  ̂قه اإلم�Vا�kرd س'
;ح� وس8�ُه5 ر,َ�ه أعاص'� اإلم� الd8 س'Qقي على زخ] ن
  !!تال Qاع وال�فاعال

جميع األجناس واألعراق والثقـافـات  

, أن األرض قد بلغت سن الرشد  
كتسبت حكمة ذات قيمة  وإ

حضارية تنافس بها حضارات  
ذلك أن  , كونية أخرى  

المجتمعات الكونية واحدة في  
ألنها  , كينوناتها المطلقة  

إمتلكت قدرات التواصل منذ  
نشأتها

ما عاد هناك فرصة  
إلمبراطوريات وفئويان  
ومذهبيات ودول حزبية ودينية  
وقومية وغيرها من التصورات  

عبثت بمصير    التي, واألوهام  
المخلوقـات وفتكت بالبشر  

وأحرقت وأتلفت  , والعمران  
وأبادت وإرتكبت أفظع الجرائم  
بحق البشرية جمعاء

ما يجري في العديد من  
المجتمعات المتمحنة بتصوراتها  

سببه  , الخائبة ورؤاها السالبة  
عدم توافق إيقـاع خطواتها مع  
خطوات التأريخ  

ما يدور من حروب أهلية  
ما  , عات طائفية ومذهبية  وصرا

هي إال عالمات لفظ األنفـاس  
األخيرة لألفكار البائدة  
المتعارضة مع قوانين التأريخ  
الصارمة
 

  !!طبائع المدن ومصير األوطان
  

 .وNل م;ی
ة ت#$ل ص'�ورة مادKة ل اقات وت�جهات س9انها أج#ع'+, ال#;ی
ة ت��] � Qائع ورؤ� أهلها 

ل%+ ال#;ی
ة �!>ائ>ها , ف��أل= وت�;اعى وت�فاعل ,  ي ع�وقه ال�2اة وال#;ی
ة Nائ+ حي ت���ك ف
 .ت��#� وتQقى ت
�Q على إKقاع ال;وران األرضي, ودالالتها 

̂م+ ال#اضي NانJ ال#;ن ذات أس�ار  وفقا , وت���ك م�'�ة األKام ف'ها , وأن\#ة خاصة بها , وفي ال
 .وأهلهالق�اراتها وخ�ائ� ال�ل�ك ال#�ف= وم>ل�ة ال#;ی
ة 

 d�%وروحي وف dارSالدنا م;ن ع;ی;ة ذات شأن ح�ات ال#عارف والعل�م , وفي Kب;ا Jها إن لق
وم
 .وال��ل2الت وال#;ارس �#8اهVها ومuارiها, وال�>�رات 

 
في الزمن الماضي كانت المدن  

وأنظمة خاصة بها  , ذات أسوار  
, وتتحرك مسيرة األيام فيها  , 

وفقـا لقراراتها وخرائط السلوك  
.المتفق ومصلحة المدينة وأهلها

كانت بغداد مدينة ذات أثر  
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 +'V#ع; الف�ح اإلسالمي ال�ال#;ن في الع�اق  Jة وال%�فة , وق; أش�ق�<Qال Jف , ف%ان)
وiع;ها ال
وما ح>لJ ف'ه#ا , وال#عاني ال�ام2ة ل�م�ز اإلسالم , + ال��اث ال�وحي وال#ع�فيوi�Nالء �#ا إم�ل%J م

 .إضافة إلى م;ن أخ�� ع�,قة في ش#ال الQالد, م+ أح;اث وتفاعالت وت;ا�2ات 

وقVلها م;ن غاب�ة م�اف�ة في �2اه5 , وNانJ �غ;اد م;ی
ة ذات أث� VN'� في م�'�ة ال�Sارة اإلن�ان2ة 
 .رi#ا قVل س�م� �آالف ال�
'+, ي الق;م ال�Sارات ال��2قة ف

 .إنع�9 ذلO على ال�k+ الSK d8#ها و,�فاخ� بها, ف%ل#ا إزده�ت ال#;ن وت �رت , واألوkان �#;نها 

ال�ي ت
امJ و�م�ل%J ق;رات ال�أث'� اإلق�>ادd وال$قافي , فأوkان ال;ن2ا ت�أل= وتعاص� �#;نها 
̂ائ, وز,ارة أd بل; , واألخالقي  وم��ا�قة , � أنه �Qارة ع+ م;ن ذات kاقات فاعلة في ال�2اة ت%uف لل


2ةkث�ة في ال�2اة ال�j#او,+ إرادتها ال
 .�!>ائ>ها وع

وتلO لها م�اه#ة في زراعة ال�Vتقال والع
5 وال�فاح , فه8ه ال#;ی
ة لها دور VN'� في ال>
اعة الفالن2ة 
 ...8ه � �ز ع#�انها وتأر,!ها ال �,ل وه89اوه, وأخ�� �ال�2ارات , وتلO مه�#ة �>
اعة األدو,ة , 


ي لل#;ن kا ال#عاص� ال;ور ال�
̂اتها , ون�+ رi#ا Kغ'5 ع+ وع' وُت\ِه� ما , فال ت(; م;ن
ا تف!� �##'

اء اإلب�%ار Vاقات الع اء والk +ع';ة , و�ن#ا ت#�= ال;الئل والعالمات الفارقة , ف'ها م�وت8وب في ص2اغات 

 .ال��Nة ف'ها إلى سعي خاس� وراء م�ض�عات ال تjّم+ م+ خ�ف وال ت ع] م+ ج�عوت���ل , ع+ الع>� 

 .على إرادة ال#;ی
ة ال�Sار,ة واإلب�%ار,ة, ف��ق;م ال�2اسة وال�عي إلى ال#
اص5 و�ح�%ار اإلم�2ازات 

وع
;ما ت�أل , ودون أه;اف واض�ة ومعال] م�عارف عل'ها , وأKة م;ی
ة ت(;ها �ال خ�, ة إن الق 
 !!و�لى أی+ ی�(ه�ن ال ت(; ج�ا�ا و�ن#ا لغ ا, اذا ی�,; أهلها م

و�ْن ل] ت�اهْ] ال#;ن في , على م;نها أن ت�!ل= وت��ق= وت%�ن , إّن األوkان ل%ي ت�ق;م وتعاص� 

ي وال�Sارd ال#عاص� kاعة وج�دها ال�
 .فأن األوkان ل+ ت%�ن , ص

واإلدراك , \#ة ال�ف%'� وآل2ات الفه] وال�ؤ,ة و�ن#ا في أن, فال#9uلة لJ�2 في أن\#ة ال�9] وح�5 
 .وال�>�ر واإلن الق


اء اإلق�>ادd وال$قافي واإلب;اع ال>
اعي Vا إرادتها وت��اب= في ال
̂ز , فهل س��ق= م;ن ̂مها وتع وتu; ع
  !م؟و,
ع] �ال#�Qة واألم+ وال�ال, ل%ي �9Kن ال�k+ أق�� وأبهى وأزهى , م�'�ة اإلرتقاء وال
#اء واإلزدهار

كبير في مسيرة الحضارة  
وقبلها مدن غابرة  , اإلنسانية  

مسافرة في غياهب الحضارات  
ربما قبل  , السحيقة في القدم  

سومر بآالف السنين

أوطان الدنيا تتألق وتعاصر  
التي تنامت وإمتلكت  , بمدنها  

قدرات التأثير اإلقتصادي  
والثقـافي واألخالقي  

نحن ربما يغيب عن وعينا المعاصر  
فـال تجد  , الدور الوطني للمدن  

وُتظِهر ما  , مدننا تفخر بمميزاتها  
العطاء والبناء  فيها من طاقـات  

وإنما تمحق الدالئل  , اإلبتكار  
وتذوب في  , والعالمات الفـارقة  

, صياغات بعيدة عن العصر  
وتتحول الحركة فيها إلى سعي  
خاسر وراء موضوعات ال تؤّمن من  
خوف وال تطعم من جوع

المشكلة ليست في أنظمة الحكم  
وإنما في أنظمة  , وحسب  

, التفكير وآليات الفهم والرؤية  
واإلدراك والتصور واإلنطالق

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy25.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy25.pdf 

