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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

  !!المصلحة العامة والخاصة /!!الفساد المؤزر
  !!ُكِتَب علْيكْم الِقتال/ !!األقـالم الرَُوْيِبَضة

  
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!ؤزرـــــــــــــــــــاد المــــــــــــــــــــــالفس
  

.'-�ة الف�اد ی*( ت)'أة خ#ائ! ال �	ك , للف�اد دول ت�عاه وت��ع عل�ه وت�هل نقل األم	ال إل�ها 
وما أن ت2خل في ب�	>ها ح*ى ت:'ح هي صاح'ة , األج� �ة /ال1الی�! ال��1وقة م! ال2ول ال1 *الة /ه 

 .تق��A م:��ها

 

ل	ج2َت صع	Mة في ذلK وق2 , �ة و>1	اJ! ل	 حاولIَ نقل /Gعة آالف م! بل2ك إلى ال2ول األج� 
 .أما نقل ال1الی�! وال'الی�! ف�*( /�ه	لة و�MعاTة ال2ول الS1ازرة للف�اد, ت*ع�ض لل�1اءلة  

 

 !!فللف�اد دول ت-�1ه

 .ول1ات الف�اد في م	J�ه, ول	الها ل1ا تX1! فاس2 أن ی�قل ماال خارج /الده 

وال X1T! لف�اد أن Z��*�T في , د ال]Z ت-1Xه إن ال-X	مات الفاس2ة م! ص�ع ال2ول الYامعة /ال'ال
ال*ي م! أح2 م�ت[#ات إق*:ادها س�قة ث�وات , أTة دولة /العال( دون م�ان2ة ق	Aة م! ق ل تلK ال2ول 

أما ال�	م ف�*-قb /�ه	لة ب*�:�a حX	مات , و>ان ذلK ی*( /اإلس*ع1ار ال1'اش� لها , ال2ول األخ̂� 
وه]ه ال-X	مات ت*	لى س�قة ال�eوات , اهات نف��ة معق2ة وم#م�ة فاس2ة جاهلة Tعاني أعGاؤها م! ع

 ./ال��ا/ة ع! ال2ول ال*ي أوج2تها

 

ف1َ! ال]�T Zهل , فه]ه ال-X	مات تهّ�ب مfات ال1الی�! إلى ال2ول األج� �ة وت	دعها في م:ارفها 
وت���لها /أس1اء  ,وَم! ال]Z ی*عاون على إی2اعها , و>�i ی*( نقلها , ه]ه ال1ه1ات وَم! 1�Tح بها 
وت[	ن مSهلة لل1:ادرة واإلس*-	اذ عل�ها /ق�ارات س�اس�ة أو إج�ائ�ة , م�*عارة أو وه�1ة أو رق�1ة 

 .مع�وفة

 

و>أنه( �Tهل	ن , وال�j�1ون له]ه ال1ه1ة ی*	ه1	ن /أن ل2یه( أرص2ة في تلK ال �	ك وMأرقام مل�	ن�ة  
ف1! ال�هل , وت:'ح سلYة صاح'ه عل�ه ض)�فة , ا /أن ال1ال ال]�jT Zج م! م	J�ه ل! Tع	د إل�ه أب2

 .إی2اعه ول[! م! ال:عa ج2ا ال*:�ف /ه

للفساد دول ترعاه وتشجع عليه  
فبحجة   ,وتسهل نقـل األموال إليها  

الفساد يتم تعبأة خزائن البنوك  
األجنبية بالماليين المسروقة من  

وما أن تدخل  , الدول المبتالة به  
في بنوكها حتى تصبح هي  
صاحبة تقرير مصيرها

!!للفساد دول تحميه
ولوالها لما تمكن فـاسد أن ينقـل  

ولمات الفساد  , ماال خارج بالده  
في موطنه

نع  إن الحكومات الفـاسدة من ص
الدول الطامعة بالبالد الذي  

وال يمكن لفساد أن  , تحكمه  
يستشري في أية دولة بالعالم  
دون مساندة قوية من قبل تلك  

التي من أحد مرتكزات  , الدول  
إقتصادها سرقة ثروات الدول  
األخرى  

كان ذلك يتم باإلستعمار  
أما اليوم فيتحقق  , المباشر لها  

بسهولة بتنصيب حكومات  
هلة يعاني أعضاؤها من  فـاسدة جا

, عاهات نفسية معقدة ومزمنة  
وهذه الحكومات تتولى سرقة  
الثروات بالنيابة عن الدول التي  
أوجدتها
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ول! ی*( , ما ه	 إال س�قة م �م�ة وم�1Yة ل�eوات ال ل2ان ال�1ُ*ه2فة , فه]ا ال]1�T Z	نه ف�ادا 
 .الدالقGاء على الف�اد مادامI ال-X	مات ال1�:'ة س a وج	دها في ال-X( ل��قة ث�وات ال)'اد وال'

فآل�ات الف�اد , وال مع�ى ل1ع�فة ال-�mقة , والق	ة هي ال*ي تق�ر , وتلK ح�mقة ومع�ى الف�اد 
 .م�*-1Xة وفاعلة ومSزرة م! ق ل ق̂	 داخل�ة وخارج�ة ورم	ز إج*1ا�oة م*�	عة

 !!ف-ي على الف�اد ونهa ث�وات ال)'اد
  

ما  , هذا الذي يسمونه فسادا  
هو إال سرقة مبرمجة ومنطمة  
, لثروات البلدان الُمستهدفة  

ولن يتم القضاء على الفساد  
مادامت الحكومات المنصبة  

ي الحكم لسرقة  سبب وجودها ف
ثروات العباد والبالد

 !!ةــــــــة والخاصــــــــة العامــــــــــالمصلح

  
فال]Z یه*( /1:ل-*ه الjاصة , العالقة ب�! الjاص والعام ت[افل�ة /-*ة وال T:ح أن ت[	ن تYفل�ة 

 .عل�ه أن یSّم! ص�ان*ها في ب�fة ال1:ل-ة العامة
وأZ خلل في ه]ه , �اغ1ا وم���1ا أZ أن اإلTقاع ما ب�! الjاص والعام a�T أن XT	ن م*	افقا وم*

 .العالقة ی*� a /أض�ار ج��1ة لل�Yف�!
ل[! ال�1ل الع2واني اإلن*قامي , و>( ن	دZَ /الع1ل لل-فاs على ال1:ل-ة /ف�ع�ها الjاص والعام 

ی2فع /ال'�� لل*Yفل على العام وه	 في سل	>ه �Tعى لإلن*-ار , ال[ام! في أق �ة ال�ف	س األّمارة /ال�	ء 
 .مار ال]اتي األك�2وال2

وال]Z ی�هK ق2رات ال1:ل-ة العامة , فال]Z ی*Yفل ی�*هي ح*1ا /Gعف ال]Z تYفل عل�ه وم	ته 
 .س��قy مغ��ا عل�ه ذات ی	م ألنه إس*�ف2 مق	مات /قائه وح�اته

	A�ة وأوج2وا ال�1ت[#ات ال�ل	>�ة ال2س*	رAة والقان, ه]ه العالقة إن*'ه إل�ها ال1ف[�ون والقادة وال1:ل-	ن 
 .وتأم�! ال1:لح العامة م! خالل ال1:ل-ة الjاصة وتأك�2ها وتY	�Aها, الالزمة لل-فاs على ت	ازنها 

فل	 , وم! ال1فارقات أن معاه2ة ساzXT ب�X	 >انI ف�صة األمة ل*-ق�b صال-ها العام وتق2مها 
ذات }�1ة معاص�ة ألص'-I في األمة دول , إنYلقI >ل دولة في تأم�! م:ال-ها وM�اء وج	دها ال�امل 

ف*آكلI , ل[! ال�1ار إن-�ف , وع�2 تفاعلها س**أم! م:ل-|ة األمة ألنها ق̂	 م*[افلة وت*'اهى ب'عGها , 
 .ال1:الح الjاصة والعامة

ت�ان2ت م:الح ال�1*1ع , ف[ل1ا تأك2ت ال1:الح الjاصة لألف�اد , إن ق	ة أZ م�*1ع م! ق	ة أف�اده 
 .وت-ققI اإلضافات ال1*'ادلة ذات ال*Yلعات اإلق*2ارAة األوف�, وتY	رت 

فل��Yلb ال1	اJ! ب*أم�! م:ال-ه الjاصة /�ه	ده و~ب2اعاته ل��اه( في تأك�2 ال1:ل-ة العامة 
 .وتY	�Aها
 !!ل�ا أن ن̂� ب	ض	ح؟فهل 

  

العالقة بين الخاص والعام  
تكافـلية بحتة وال يصح أن تكون  

فـالذي يهتم بمصلحته  , تطفـلية  
الخاصة عليه أن يؤّمن صيانتها  
في بيئة المصلحة العامة

كم نودَي بالعمل للحفـاظ على  
, المصلحة بفرعيها الخاص والعام  

لكن الميل العدواني اإلنتقـامي  
في أقبية النفوس األّمارة  الكامن  

يدفع بالبشر للتطفـل  , بالسوء  
على العام وهو في سلوكه  
يسعى لإلنتحار والدمار الذاتي  
األكيد

إن قوة أي مجتمع من قوة  
فكلما تأكدت المصالح  , أفراده  

تساندت مصالح  , الخاصة لألفراد  
وتحققت  , المجتمع وتطورت  

اإلضافـات المتبادلة ذات  
قتدارية األوفرالتطلعات اإل

  

  !!ةـــــــــالم الرَُوْيِبضَ ـــــــــاألق
 

 ال�جل ال*افه: الُ�َوGَ'ِAْة

 .حق��, قل�ل العقل , غ�� م*#ن , ال }�1ة له , ر>�K : تافه

 .وال1ق:	د م! الع�	ان األقالم ال*افهة

لعلع وأل��*ها ت, لل[�اسي /أن	اعها أقالم م�ع	رة م*أ�'ة لل2فاع ع�ها /��اسة وت ��A مآث1ها وخYاTاها 
 .وما ت[*'ه به*ان وه]Tان وت�	Aغات �ال1ة ل�ل	>�ات ع2وان�ة على اإلن�ان�ة, في وسائل اإلعالم 

 b-ال I�1Jقة و�m-إرادة ال Iاقع وأضعف	ال Iه	ة , ف�ّ	وع#زت الف�اد وال�ل( والقه� واإلس*ه*ار /الق

الرجل التافه: الرَُوْيِبَضة
غير  , ال قيمة له  , ركيك  : تافه

حقير, قـليل العقـل  , متزن  

للكراسي بأنواعها أقـالم مسعورة  
 متأهبة للدفـاع عنها بشراسة
, وتبرير مآثمها وخطاياها  
, وألسنتها تلعلع في وسائل اإلعالم  
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 .وأسهI1 ب* 2ی2 ث�وات ال'الد وMه]لة ال)'اد, وال�لYة 

وال�ارق�! للق1ة ��oه( وال1:ادرA! , ة والفاس2ی! والعاب�e! /1:ائ� ال1	اJ��! أقالم تSازر ال�ل1
ل[�ها ت[*a ب*ف	�A , وال ت�*-ي م1ا ت2ع	 إل�ه م! سل	>�ات م�ا.�ة أل/�y ال�m( واألخالق , ل�1*ق له( 

 .�	ءوYAلق	ن الف*ا̂و ال1�-ازة لل�� وفعل ال, م! ال]ی! �T*�2ون م! ال[�اسي وA*عّ 2ون في �اللها 

 .وA-� ها م! Jق	س اإل1Tان و~س*قامة ال2ی!, ف[ل ج�1Aة �T'قها ما T-للها وA-� عل�ها 

ت2ه	رت أح	ال , ووفقا له]ه ال1ع�Yات ال1�ا.�ة للق	ة واإلق*2ار وال*فاعل اإلن�اني ال1عاص� ال�ل�( 
وت�ام�m�m , bة وفق2ت ال1عای�� م	اصفاتها ودورها و}�1*ها ال-, ال�1*1عات وضاعI ال-ق	ق وال	اج'ات 

 .وأهان	ه /ال*')�ة والj�	ع واإلس*)'اد إلرادة اآلخ�A!, ال*افه	ن وت�2�ّوا على ال�1*1ع فأوردوه ال]ل واله	ان 

وأن ت�bY ال�وA':ة في أم� :"ی�b Y عل�ها الق	ل , وه]ا حال م�*1عات , وصارت ال�وG'Aات تق	د 
 !!ف*لK هي الYامة ال*ي ما /ع2ها Jامة, " العامة

  !!م! ق2رة على ق1ع ج1اح روG'Aات وAالت�ا؟ فهل

تان وهذيان  وما تكتبه به
وتسويغات ظالمة لسلوكيات  
عدوانية على اإلنسانية

كل جريمة يسبقها ما يحللها  
ويحسبها من  , ويحث عليها  

طقوس اإليمان وإستقـامة الدين

وهذا  , صارت الرويبضات تقود  
ينطبق عليها  , حال مجتمعات  

وأن تنطق الرويبصة في  :"القول  
فتلك هي الطامة  , " أمر العامة

!!بعدها طامةالتي ما  
فهل من قدرة على قمع جماح  

!!رويبضات ويالتنا؟

  !!الـــــــــْم الِقتـــــــــَب علْيكـــــــــُكتِ 
 

م! األك	ان , ف[ل م	ج	د في ق*ال م-*2م , الق*ال ه	 الل �ة األساس�ة ال*ي ی�ت[# عل�ها ال	ج	د /أس�ه 
 ./أج�امها وم�ام�عها وم��اتها إلى أ/�y الj1ل	قات

 .وما ���T إل�ه م! تفاعالت إنه الق*ال /أن	اعه وتف�عاته
 ...ق*ال...ق*ال

 !!ال�الم أحالم Tق�ة وه]Tان, ال-�اة ق*ال م��A شf�ا أم أب��ا 
وهل ع�eت( على مjل	قات ال , فهل وج2ت( مjل	قا ال Tقاتل , وMالق*ال ی*-قb ال'قاء , /الق*ال ن[	ن 

 !!ت*قاتل؟
*[	ن وتعّ � ع! مع�ى وج	دها و>��	ن*ها ال*ي عل�ها أن تقاتل ل, إنه قان	ن مف�وض على ال[ائ�ات 

 !!ال�[2اء
 !!وم! ی̂� أن ال-�اة ل��I ق*اال فعل�ه أن Tأتي ب �هان

)�mان ت	في ذل وه Kه( غ�� ذل	واألم( ال*ي ت*!! 
وال*ي ت�*�خي وال ت1لK , ون��1ها ق	Aة مها/ة , وله]ا فاألم( تع2 ما ت�*�Yع م! الق	ة لل1	اجهة والق*ال 

 !!G)�فة ال1هانةهي ال, سالحها 
 !!فهل ل�ا ق	ة وحG	ر؟, وذلK واقع خلقي ف	ق أرض ت2ور وتغaG وتe	ر 

  !!وهل أنَّ األرَض تقاتل�ا؟

القتال هو اللبنة األساسية التي  
, يرتكز عليها الوجود بأسره  
, فكل موجود في قتال محتدم  

من األكوان بأجرامها ومجاميعها  
ومجراتها إلى أبسط المخلوقـات

وبالقتال يتحقق  , لقتال نكون  با
فهل وجدتم مخلوقـا ال  , البقـاء  

وهل عثرتم على  , يقـاتل  
!!مخلوقـات ال تتقـاتل؟

من يرى أن الحياة ليست قتاال  
!!فعليه أن يأتي ببرهان

واألمم التي تتوهم غير ذلك في  
!!ذل وهوان تقيم

األمم تعد ما تستطيع من القوة  
ية  ونسميها قو , للمواجهة والقتال  

والتي تسترخي وال تملك  , مهابة  
!!هي الضعيفة المهانة, سالحها  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy26.pdf  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  المتجر االلكتروني/    الموقع العلمي

http://www.arabpsyfound.com / http://www.arabpsynet.com/ 

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

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

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy26.pdf



