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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!هل يتعظ البشر؟  /!!الكراسي جاهلة وليس الشعب

  !!يا أّمة عَِجَبْت من سلوكها األمم /!!وْهُم الوحدة العربية
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!كراسي جاهلة وليس الشعبال

  
ول& إم$�#" أح ه� , وأص�ابها م� أجهل ال�اهل� , ف
�ة ال�ع� جاهل م� أسال� ال�
اسي لل��� 

وال 26$4)ع&ن , وال لل أنه� ال 6ع
ف&ن ال#34 ال2ل)� , *ق&اع  اللغة الع
.)ة ل&ج ته م� ال
اس+� *إم$)از 
  .وخ4+ه� ض?)فة لغ&�ا, ك$ا*ة ج>لة *ال أخ4اء 

 
فال ی&ج  مK2ول ال �6  ال�$ا*ة وال4Iا*ة , ول& Hان&ا في م�$>عات أخ
F ل#�ّل" به� وسائل اإلعالم 

P(Q ق , ال$ي ت$�اهل ما 6أتي *ه جهالء ال�
اسي الMی� ی$ه>&ن ال�ع� *ال�هل , بلغ$ه إال في م�$>عات#ا 
  .أكاذی+ه� و�HK  له� جهله ب$غاض)ه ع� أخ4اله� اللغ&�ة ال>�#ة

 
4
اب , فالXM ال 6ع
ف ال�الم ال>#TUV ال�P)ح بلغ$ه , م� ال�اهل�  فه�Vه م
ول)] , ف$ف�

  .*Pاح� عقل سل)�
 

 !!وس$ع
ف&ن *أن وصف ال�اهل� ر.>ا م ح له�, إم$�#&ا أص�اب ال�
اسي ب$أر�خ ال&\� وجغ
اف$ه ولغ$ه 

 , معه وهي ت�P  ما ق+ل" *ه وتفاعل" , م�$>عات#ا إرتV" أن 6ق&دها ال�هالء ف$� ها تVع الغ

ألنه� إم$ل�&ا أدوات , مKهل� نف2)ا ومع
Q)ا وسل&H)ا في م&اقع ال>K2ول)ة وت$��ى م#ه� *الق&ل ال *الفعل 
 .ق>عها وقه
ها وزجها في ال�2&ن بل وق$لها

, ولهMا ت� ه� 6عادون ال�ع� و�4Vه ونه , فال�اهل ما أن ت$&ف
 له الق&ة فأنه 26$ع>لها ض  ال�ع� 

ه و�2$ع+ وه, ع#&ن *�
مانه م� أ*T2 ال�اجات اإلن2ان)ة و�>Pا على م&VUh(ل.  

 
 �ف
ؤوسه� فارغة ونف&سه� م$
عة *ال>Kج�ات اإلنفعال)ة , ف�هالء ال�
اسي �6 ون الi4U *ال>&ا\#

  .ال$ي ی$
ج>&نها ب&قاحة لm)اب ال
ادع القان&ني والVا*T ال س$&رX , وال#&ازع الغاب)ة 
 


 ع� ثقاف$ها , ل�ع&ب وتعل>" ومه>ا تnقف" ا, فأن ال�
اسي ال�اهلة س$$>�� م#ها وت>#عها م� ال$ع+
ل$�افp على *قائها في , وم>ا تق&م *ه زجها في ح
وب وص
اعات دام)ة , وت$2+� لها *>�اكل م$&ال ة 

�  .ال2ل4ة إلى ح
 

 ال>Pالح  �

 ال&\� وت+ ی , وال�
اسي ال�اهلة م4ل&.ة وض
ور�ة ل$>ث
واته و\اقاته وم#عه  وت م

فرية الشعب جاهل من أساليب  
وأصحابها من  , الكراسي للحكم  

ولو إمتحنت  , أجهل الجاهلين  
أحدهم بقواعد اللغة العربية  

بإمتياز    لوجدته من الراسبين

لو كانوا في مجتمعات أخرى  
فـال  , لنكّلت بهم وسائل اإلعالم  

يوجد مسؤول ال يجيد الكتابة  
والخطابة بلغته إال في مجتمعاتنا  

فـالذي ال  , فهم من الجاهلين  
يعرف الكالم المنضبط الصحيح  

, فتفكيره مضطراب  , بلغته  
وليس بصاحب عقـل سليم

مجتمعاتنا إرتضت أن يقودها  
وهي تحصد ما قبلت به  , جهالء  ال

فتجدها تضع  , وتفـاعلت معه  
الغير مؤهلين نفسيا ومعرفيا  
وسلوكيا في مواقع المسؤولية  
وتتشكى منهم بالقول ال بالفعل  

الجاهل ما أن تتوفر له القوة فـأنه  
ولهذا  , يستعملها ضد الشعب  

تجدهم يعادون الشعب  
ويمعنون بحرمانه  , ويضطهدونه  

, جات اإلنسانية  من أبسط الحا 
ليقبضوا على مصيره ويستعبدوه
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  .وهي م�Kَّ ة م� الق&F ال4امعة *الUالد وال?Uاد, م� ال$ق م والع>
ان 
 


 ال�هالء , ووفقا آلل)ات ت�ق3 ال>Pالح 
اسي ال��� غH ألنه� ال مى ال>4ل&.ة , فال �6&ن في 
  .وعلى ح2اب ال>Pالح ال&\#)ة, ل$#فM األوام
 وتأد6ة ال>ه>ات الالزمة 

 

ون ل$#فM أج# ات ال>ف$
س�وتلs علة I2<ة فاعلة في م�$>عات 6ق&دها ال�هالء ال�
 !!ج&ه

�  !!فال�
اسي مقاع  ال�اهل� في م�$>عات تق&ل للuل� آم

الكراسي الجاهلة مطلوبة  
, وضرورية لتمرير المصالح  

وتدمير الوطن وتبديد ثرواته  
وطاقـاته ومنعه من التقدم  

وهي مؤيَّدة من  , والعمران  
القوى الطامعة بالبالد والعباد

  !!ر؟ــــــــــــــــــظ البشـــــــــــــــــل يتعـــــــــــــــــه
  

 pالع&اق�:وع* 
Hَّح وذPن 
pنف2ه؟ ق+ل: إتع yHو 
 ال>&عuة وائ$>

pح: ال&عP#ُال 
 .اإلتعاض ه& ال$عل� م� ت�ارب اآلخ
�� ووعي الع&اق� ال>$
تUة ع� ال2ل&ك


ه؟
 ب$�ارب غ�Uال pفهل ی$ع 

 في معu>ه مIل&قات عا\{)ة , أX ت2$ع>ل عقلs , ل�ي ت$عp �6� أن ت�&ن عاقال �Uو.>ا أن ال ,

 .فأن تع4ل العقل ن~عة فاعلة فه�
 .العقل العا\ل ال 6>�#ه أن 6>ارس فعل اإلتعا�ف


X أنه ال ی$عل� ح$ى م� ت�ار.ه الIاصة �Uع الU4في ال �وت� ه م# فع وفقا إلرادة ب&صلة , والع�
 .ع&ا\فه وم�اع
ه الفاعلة Q)ه

ٍت وما ه& آ, ما فات مات "و, وال$#اف
 قائ� ب#ها , ولهMا فاألج)ال ال ت$عل� م� األج)ال ال$ي سUق$ها 
 .وتلs ق&ان� ال�)اة ال>+#)ة على ال$#ازع وسفs ال ماء, " آت

 
ل>ا وصل" أح&ال *ع� ال>�$>عات ,  ول& أنها ذات دور و�)>ة سل&H)ة , فال>&اعp ال تق م وال تKخ
�� إلى أسفل سافلuال&اع* 
 .ال$ي ت~دح� فها ال>#اب

 79: األع
اف" �� ال ت�+&ن ال#اص��6ا ق&م لق  أبلغ$�� رسالة ر.ي ون�P" ل�� ول: "وفي الق
آن
 

 نP)�ة *�
 آخ�Uه, إن م� أصع� األم&ر أن 6ق+ل ال

ا في غ .ألنه ال �u6 خ

 "ال ی� ال#P)�ة: "وفي ال� ی�
ف�)y 6>�� اإلرتقاء *ه إلى م
تUة العقل ل�ي , أم إن$>اء عا\في وقل+ي , فهل أن ال ی� تفاعل عقلي 

 .ال� ی� إشارة ل$فعل العقل في ال ی� وفي هMا, �6&ن لل#P)�ة دورها 

 ب� س)ارPة : "و�ق&ل ن.
 "6ف ك في ال&م ما في ده
ه عل>ا... إس>ع نP)�ة ذX ل� وت�

 !وَم� 26>ع؟

ه مه>ا Hان" واض�ة 
 ال 6>�#ه إس$)عاب ت�ارب غ�Uة , ال(PIبل عاج~ ع� إس$)عاب ت�ار.ه ال�

4
ب , Vم TUI$ل&ق مIة  ف>ه>ا ب ت أع>اله, فه& م(H&سل T*وض&ا 
ل�#ها في , على أنها ذات معای
 .ج&ه
ها م#فل$ة وت$��� بها ال#ف] األّمار *ال
غائ� والع�ائ�


ات ال2ل&H)ة , ولهMا فال>&اعp ال4Iاب)ة وال�$اب)ة *أن&اعها ال ت#فع , وهي م�
د Hالم خاٍل م� ال$أث

�ة �Uة وت4لعاتها  وت2$ع+ , فاإلنفعال)ة م$2ل4ة وفاعلة في ال>�$>عات ال#
 ن&ازعها ال ف�
أك+
 العق&ل ل$>

 .ال>4>&رة

�Uال* 
�Uمأساة ال sوتل!!  

لكي تتعظ يجب أن تكون عاقـال  
وبما أن  , أي تستعمل عقـلك  , 

البشر في معظمه مخلوقـات  
فـأن تعطيل العقـل نزعة  , عاطفية  

فـاعلة فيهم

لهذا فـاألجيال ال تتعلم من األجيال  
والتنافر قـائم  , التي سبقتها  

وما هو  , ما فـات مات  "و, بينها  
وتلك قوانين الحياة  , " آٍت آت

المبنية على التنازع وسفك  
الدماء

"الدين النصيحة: "في الحديث
أم  , فهل أن الدين تفـاعل عقـلي  

فكيف  , إنتماء عاطفي وقـلبي  
يمكن اإلرتقـاء به إلى مرتبة  
العقـل لكي يكون للنصيحة  

ذا الحديث  وفي ه, دورها  
إشارة لتفعيل العقـل في الدين
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  !!ةـــــــــــدة العربيـــــــــــُم الوحـــــــــــــــــــوهْ 
 

 ��
وما ت&صل إلى خ4&ة ذات �)>ة بهMا , م4ل� ال&ح ة إس$�&ذ على وعي األج)ال \لة الق
ن الع�
 .ألنه وهٌ� ال رص  له م� ال&اقع الXM ُی
اد له أن �6&ن Q)ه, اإلت�اه 

, خP&صا في ال#Pف الnاني م� الق
ن الع�
�� , دع&ات ال&ح ة الع
.)ة عPف" *أرجاء م�$>عات#ا 

 م#ه , و�ن$ه" إلى ما آل" إل)ه م� ت ا�)ات وص
اعات وال ت~ال مع4)اتها , ك�فها عار�ًة العق  األخ

 .م$&اصلة


�ة خ)ال)ة فها درجة عال)ة م� الف#$از�ا uان" ن�ب&اق?)ة, ف "H
وق رة على إن�از خ4&ات  وما ت�
 .وح و�ة ذات ق رة على ال�)اة وال$4&ر وال#>اء


 وأن�~ت ت�
.$ها الفاشلة مع س&ر�ا , إن4لق" بها األح~اب الق&م)ة Pوال$ي \ع#"  , وح>ل" را6اتها م
وHأنها , وم#ها إن4لق" ال4ع#ات القاتلة ال$ي إن$ه" *إح$الل دول ع
.)ة لUعVها , ال&ح ة في خاص
تها 


.ة القاض)ة لل&ح ة س Vدت ال. 

و�ن>ا عائ ة إلى ذلs ال~م� الXM دف#$ه , والت~ال *ع� ال>#اب
 ت ع& إلها وHأنها ل)2" في واقعها 
 .وت
اها ت#ادX *ال&ح ة , سUعة عق&د أو ی~�  

 
~ على الق رات ال&\#)ة , ال&ح ة مفه&م *ائ  في زم##ا ال>عاصH
وال�فا� على H)ان , ال>4ل&ب ال$

ها م� ال�#&نات القائ>ة في ,  ولة ال2)اد6ة الومع
فة إب$�ار مهارات وآل)ات ال$فاعل اإل�6ابي مع غ

 .ال ن)ا

, وتأك  مPال�ه� , ال&ح ة صارت تع#ي أن �6$ه  الع
ب ب$أم� س+ل ال$فاعل اإل�6ابي Q)>ا ب#ه� 
, ل$ق م Hل في م�انه و.>Kازرة أخ)ه واإل6>ان *ال+#اء وا, والع>ل على ت#>)ة ق راته� الnقاQ)ة والعل>)ة 


 ال&اح  ه& ال&ح ة *ع#ها P<ة والH

ة ال+ ائUة ال4ف&ل)ة لل&ح ة فأنها , فال�ع&ر *ال>Pالح ال>�$u#أما ال

 ال>$&ث� *4اقاته اإلب$�ار�ة ال{)اضة, أم
 م2$ه�� Pع� مع4)ات الع   .و.ع

س$+#ي ق رات أمة ذات , و.هMا ال$&اصل ال>ع4اء ,  فل$
تفع مفا�)� ال$فاعل اإل�6ابي ب� ال ول الع
.)ة
 !!رجاء


؟I6ا أمة ال 
 !!فهل م� إرادة خ

  

دعوات الوحدة العربية عصفت  
خصوصا في  , بأرجاء مجتمعاتنا  

النصف الثاني من القرن  
وإنتهت إلى ما آلت  , العشرين  

, إليه من تداعيات وصراعات  
, كشفها عاريةً العقد األخير منه  

تزال معطياتها متواصلة  وال

كانت نظرية خيالية فيها درجة  
وما تحركت  , عالية من الفنتازيا  

بواقعية وقدرة على إنجاز  
خطوات وحدوية ذات قدرة  
على الحياة والتطور والنماء

الوحدة مفهوم بائد في زمننا  
المطلوب التركيز  , المعاصر  

والحفـاظ  , على القدرات الوطنية  
, السيادية  على كيان الدولة  

ومعرفة إبتكار مهارات وآليات  
التفـاعل اإليجابي مع غيرها من  
.الكينونات القـائمة في الدنيا

الوحدة صارت تعني أن يجتهد  
العرب بتأمين سبل التفـاعل  

وتأكيد  , اإليجابي فيما بينهم  
والعمل على تنمية  , مصالحهم  

, قدراتهم الثقـافية والعلمية  
م كل في  واإليمان بالبناء والتقد

مكانه وبمؤازرة أخيه  
  

  !!مـــــــــــا األمـــــــــــْت من سلوكهـــــــــــة عَِجبَ ـــــــــــيا أمّ 
  

واألكاذی� , زم##ا ال>عاص
 ��6ف حقائ3 دامغة Hان"  م ث
ة *أرد6ة ال$Vلل واإلف$
اء وال$>&�ه 
  .ال>$
اك>ة ال>$فاق>ة

 
األق#عة  إذ سق4", $2
 Q)ه شئ مه>ا إج$ه  أص�ا*ه ال>#$فع� م#ه $فال&م ن?)i عال>ا ال ی

  .وأصUح م�
دا م� الn)اب وال$~و�قات, والUاروHات وال��ا*ات واألس$ار 
 

وت+� أن ال�
Hات واألح~اب وما شابهها م� ص#ع , وواقع#ا إن��ف على حh)ق$ه *>ا Q)ه وما عل)ه 

اليوم نعيش عالما ال يتستر فيه  
شيئ مهما إجتهد أصحابه  

إذ سقطت  , المنتفعين منه  
األقنعة والباروكات والحجابات  

وأصبح مجردا من  , واألستار  
الثياب والتزويقـات

واقعنا إنكشف على حقيقته بما  
وتبين أن الحركات  , فيه وما عليه  
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 ��

ون *أب#اء األمة ال>غ
ر به� , اآلخ<n$26 ی�Mة أو , الH
الn&رة أو والُ>Vلل� إلقامة هMا ال�~ب أو ال�
  .فال ی&ج  أصل في م�$>عات األمة *أق4ارها ودولها وأو\انها, نuام ال��� 

 
 ��

وات م$#&عة , و.?Uارة أوضح , ف>ا P�6ل م� ص#ع اآلخP* أU?ا*ة , م2$&رد ومMو.أغلفة ج

  .تI م ال>Pالح ال>4ل&.ة وال$4لعات ال>�2&.ة
 

أكاذی� وخ اعات إلم$هان ال#اس وس&قه� , ل
نانة وال�عارات ال+
اقة واإلن$Pارات الع#$
�ة وال4I� ا
  .*إرادته� ال>+
م�ة ل$#فM األج# ات وه� في غفل$ه� 6ع>ه&ن , إلى س&ح ال&غى وال&�الت 

 
ف�لها , ال ت&ج  أح~اب و\#)ة أصلة في م�$>عات#ا مه>ا إدع" وت��U" وأن�~ت وقال" وفعل" 

, و�$عه ونها *ال
عا6ة وال�>ا6ة ح$ى ی#$هي دورها , ها ص#اعة اآلخ
�� الMی� ی ر.&نها و��ه~ونها و�>&ل&ن
  .*ع  أن فق ت صالح$ها لإلس$ع>ال, ف وس&نها *أق امه� أو یلق&نها في سالل ال>ه>الت 

 
ف#�� أول األم� ال$ي نهV" ق+ل ال�
ب , وهMا ال$ع
X 6ف2
 ل>اذا سUق#ا م� Hان وراءنا *عق&د ع ی ة 


 و�ن4لق#ا مع , العال>)ة األولى Pا ت&ج� إرادة , ث&رة دمحم علي في م<H اجع  وما ت&اصل#ا
ل�##ا أمع#ا *ال$

 ون$Pارع Q)>ا ب##ا , فأص�U#ا وراء َم� Hان خلف#ا , ال$�ق3 وال
قاء nوال ن~ال ن$ع , sذل 
وال 6>�� تف2

  .إال ب$#فM أج# ات ال4امع� ب#ا, *ق#اعة وس++)ة مh4#)ة معق&لة 
 


 آخ
 مول�� , فل�ل علة دواء ت2$4� *ه , ه>ا إج$ه  أص�ا*ه 6أت#ا *�&اب مق#ع وال ی&ج  تف2
�  .ال4+� علل ف�)y 6>�� ال4$+

 
فهي ت��
 , فالعلة ف#ا أو في أنu>ة ح�>#ا  ال>�ق&نة *أمPال ال$عادX واإلن�الب ض  *عPها 

  !!وال>فع&ل *ه وت$��ى وت&ل&ل وت$�Uح وهي الفاعل,  وت#�� مIال+ها في وج&ه *عVها , أن)ابها 

  واألحزاب وما شابهها من صنع
الذين يستثمرون بأبناء  , اآلخرين  

والُمضللين  , األمة المغرر بهم  
إلقـامة هذا الحزب أو الحركة أو  
الثورة أو نظام الحكم  

الشعارات البراقة واإلنتصارات  
, العنترية والخطب الرنانة  

أكاذيب وخداعات إلمتهان  
الناس وسوقهم إلى سوح الوغى  

بإرادتهم المبرمجة  , والويالت  
األجندات وهم في    لتنفيذ

غفـلتهم يعمهون

نحن أول األمم التي نهضت قبل  
وإنطلقنا  , الحرب العالمية األولى  

, مع ثورة دمحم علي في مصر  
لكننا أمعنا بالتراجع  وما تواصلنا  
كما توجب إرادة التحقق والرقـاء  

, فـأصبحنا وراء َمن كان خلفنا  , 
وال نزال نتعثر ونتصارع فيما بيننا  

فينا أو في أنظمة حكمنا     العلة
المحقونة بأمصال التعادي  

فهي  , واإلنكالب ضد بعصها  
وتنشب مخالبها  , تكشر أنيابها  

وتتشكى  ,  في وجوه بعضها  
وتولول وتتبجح وهي الفـاعل  

!!والمفعول به
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy34.pdf  
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  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  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

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

  2021وسسة العلوم النفسية العربية للعام  ية بمالعضو  اشتراكات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy34.pdf 

