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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات  
   

 !!أنياب الديمقراطية  /!!إملؤوا البطون ألنهم جائعون

  !!أسلوب الحكم واحد /!!أفواه الكراسي الخطالء
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!ونــــــــــم جائعــــــــــن ألنهو ــــــــــؤوا البطــــــــــإمل

  
وردت.ي ق,ة +*(فة ألح% ال#ّ"اك � خالص�ها أن أمه �ان� تق�ل له في �ف�ل�ه عل
	 أن تأكل �ل 

و(ق�ل م# �  آكل ما ;ق%م لي م� �عام  ح�ى وج%ت.ي , ما في ال7اع�ن ألن ال.اس في أف*(5
ا جائع�ن 
 !ل �ل ش ئ؟وع.%ما �F*ت ت=اءل� �
C �.� أساع%ه@ ?أك, أعاني م� ف*< ال=7.ة 

 
وأنا , ألنQ@ جائع�ن , ألج�Fه@ هPا ?=NOF@ , و(7#ي مازحا ل� ذه�F إلى أف*(5
ا وسأل�ني ع� �*شي 

@Q.أكل� ع�ضا ع!! 
 

و\آل
ات ال"N@ , هPه الق,ة ت.XFY على ع%د م� األن7Wة ال=
اس
ة في ال�اقع الUاخ* ?الفق* واإلمالق 
 .إلس�الب واإلم�هان الف�اكواإلمعان ?ال�[�(ع وا, ?ال"*مان م� ال"اجات 

 

b , فالPی� ;=�7ن أنف=ه@ ساسة cة , ;=�"�ذون على لق7ة ال
و(��7fن ?�Yنه@ ?ال7أك�الت الdه

ة في , ألكi* م� ثالث م*ات في ال �م j*,7في ح=ا?اته@ ال �تل� ال7الی �دحي ال7الی �ن م�Fوال ی�ع

ة و\أس7اء وه7
ة F.ش*اء أ, ال%ول األج �ع�ن مOd; ات والQالعقارات وال�77ل Pوالع7ل ?إنفالت , و أخ

 .و\غ * ح=اب
 

و(=N.�ن الق,�ر , ف�*اه@ ی*��Fن ال=
ارات الفارهات وpب� الdعo ;فQ* ب�ع*(فة س
ارة أج*ة إن ت�ف*ت 

b في ص*ائف وع�dائ
ات , الdاهقات c; �, وال�7ا� �ة وال�7ا�
rا ال*ا

ات ال%نsd�=ن في م�FFY�)و


ات  یPهo إلى ما ;=7ىsd�=7فات ومعای *  ال7[�7عات ال�7ق%مة, ?ال
 .وهي ال ت,لح للعالج وفقا ل��ص
 
  oعdعلى م, * ال vن و(ف=%ون , أناس ;[ل=�ن على �*اسي ال�=ل�Fن و(=*ق�ن و(=ل�Fو(.ه

وما ;"�ف�نه رزق م� ر\ه@ الQ*(@ الwP ف#له@ , و(ق�ل�ن ?أن ما ;ق�م�ن ?ه م� أجل الdعo , و(=�أث*ون 
 !فل7اذا ;"=%ه@ الdعo على نع7ة ر\ه@ الwP ;عF%ون؟, وَرزقه@ م� ح x ال ;"�=�Fن , لdعo على ا
 

وال7أس�رة وال7"7
ة ?األس
اد و\Pوw , تل	 ح5
قة م*Ozة في ال7[�7عات ال7ف[�عة ?أن7Wة ال"N@ ال�ا?عة 
وفقا للfار�ة ,  فالQ*سي س
ارة أج*ة ت.قل ال[ال} عل
ه م� مNان إلى آخ*, الق%رة على تق*(* م, *ه@ 

, الذين يسمون أنفسهم ساسة  
, يستحوذون على لقمة العيش  

ويتخمون بطونهم بالمأكوالت  
الشهية ألكثر من ثالث مرات  

وال يتعبون من دحي  , في اليوم  
المالين تلو المالين في حساباتهم  

في الدول األجنبية  المصرفية  
وبأسماء وهمية  

أناس يجلسون على كراسي  
, التسلط على مصير الشعب  

وينهبون ويسرقون ويسلبون  
, ويفسدون ويستأثرون  

ويقولون بأن ما يقومون به من  
أجل الشعب  

تلك حقيقة مرعبة في المجتمعات  
, المفجوعة بأنظمة الحكم التابعة  

والمأسورة والمحمية باألسياد  
وي القدرة على تقرير  وبذ

مصيرهم  

لهذا تجد الناس تعاني وتقـاسي  
والحاكمون بأمر  , وتتلظى  

أسيادهم في أنسهم وترفهم  
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والقاضي ?7غادرة صاحOه له ع.%ما ;,ل , ال7.,�ص عل ها في م*ش% ال7= * الN"�7@ ب�جهة الQ*سي 

أخPه إلى ح x ال7*س�م وال7ق=�م, إلى الN7ان ال7*غ�ب j ه غ *هO�* ل. 

 
وال"اك�7ن ?أم* أس
اده@ في أن=ه@ وت*فه@ وشه�اته@ , ولهPا ت[% ال.اس تعاني وتقاسي وت�لWى 


ع ال[
اع اإلق�*اب م� م�ائ% ال7f�7 � , ;ع7ه�ن Y�=; ي , بل أنه@ ی�"�ل�ن إلى ح7اة أم.اء له@ , والQل
واألث*(اء , ف .[@ ع� ذل	 أن ال[
اع ت�"N@ ?ال[
اع , ;غ.�7ا ?ع� ف�ات ;=%ون ?ه رمX ج�عه@ الd%ی% 

الwP أنع@ عل ه@ , ق الQ*(@ ;,ل�ن و(=O"�ن ل*\ه@ الغ%ا, في ق,�ره@ العاج
ة وم�اقعه@ اإلس�"�اذ;ة 
@
Wاء عf=?. 


ه اإلن=ان؟j ق�
�=
 !!فهل س
,"� الdO* ل
  

وشهواتهم يعمهون  

ال يستطيع الجياع اإلقتراب من  
بل أنهم  , موائد المتخمين  

, يتحولون إلى حماة أمناء لهم  
لكي يغنموا بعض فتات يسدون  
 به رمق جوعهم الشديد

  !!ةــــــــــاب الديمقراطيــــــــــأني 
  

, ف%;7ق*ا�
ات ال%ن
ا م�أّس%ة مdN*ة األن
اب , وال ت�ج% د;7ق*ا�
ة ِخ*فان
ة , ال%;7ق*ا�
ة ذات أن
اب 
 .وم�أ�Oة لل��ثo واإلف�*اس

 !فهل وج%ت@ د;7ق*ا�
ة ?ال أن
اب؟

ول%یها ق%رات , أو هي ن�و(ة الOYاع , ف7ع7Wها ت��7ع ?ق�ة خارقة , أنW*وا دول العال@ ال%;7ق*ا�
ة 

ة فائقة, ع=N*(ة ف�اكة zداخلي وش*�ة ذات ق%رات دفا �وق�� أم. 

 !!فال%;7ق*ا�
ة ال ت=�5
@ إال ?الق�ة

و("�لها إلى دولة ع,ا?ات , ;X"7 ال�ج�د ال%;7ق*ا�ي ف ها , وأw تهاون ?ق�ة ال%ولة وه �Fها ال=
اد;ة 

اتjوما. 

وال ;7.عها دی� أو , ادع فأنها تع x ف=ادا في األرض فالOYاع الdO*(ة م��حdة وpذا إنفل�� ب%ون ر 

ة , غ *ه م� العقائ% والY.7لقات F=ن *dOوف ال�ي ه� ف ها , فأخالق ال*Wل وفقا لل%Fوال ب% , وت,*فاته ت�

 .م� الق�ة لQي ی�"قX ال��ازن ال=ل��ي ب � ال"ق�ق وال�اجOات وال7,ل"ة العامة


فة أو اc#ة وع.%ما نأتي إلى ال%ول ال

ة ?ال%;7ق*ا�z%ّ7, ل7ُ=�#عفة ال �ه م
فأنها ال تعي ما هي عل
بل هي , وفق%ان الق%رة على ال=
Y*ة واإلدارة وت,*(C أم�ر ال"
اة , الف=اد وال�%ه�ر األخالقي وال5
7ي 

 .Ozارة ع� � .�نات سائOة م�,ارعة ت=�.Uف �اقات ال�ج�د ال��.ي وق%رات األج
ال ال"ائ*ة ?غِ%ها

 �N7; ة للق�ة واإلق�%ار لل"فا� على سالمة وال
ل%;7ق*ا�
ة أن ت�Qن قFل وضع الFُ.ى ال�"�
ة األساس

هj اة
 .ال��� وال"

ف.�ع م� الهP;ان وال��ه@ ?أن , أما الQالم ع� ال%;7ق*ا�
ة في م[�7عات ذات �
انات س
اس
ة واه.ة 
وفقا إلرادة الق�� واألحUاب , *ة بها ;N7� ش*اَءها و\
َعها وال�7اج, ال%;7ق*ا�
ة م[*د أص�ات إن�fاب
ة 


@ ال%;7ق*ا�
ةrال7.اه#ة ?=ل��ها ل7عاني و. 

  !!فهل م� دولة ق�(ة أب
ة لQي ت�"قX ال%;7ق*ا�
ة؟

وال  , الديمقراطية ذات أنياب  
, توجد ديمقراطية ِخرفـانية  

فديمقراطيات الدنيا متأّسدة  
ومتأهبة  , مكشرة األنياب  

.للتوثب واإلفتراس

باع البشرية متوحشة وإذا  الط
إنفـلتت بدون رادع فـأنها  

وال  , تعيث فسادا في األرض  
يمنعها دين أو غيره من العقـائد  
والمنطلقـات  

ال يمكن لديمقراطية أن تكون  
قبل وضع البُنى التحتية األساسية  
للقوة واإلقتدار للحفـاظ على  
سالمة الوطن والحياة فيه

أما الكالم عن الديمقراطية في  
مجتمعات ذات كيانات سياسية  

فنوع من الهذيان  , واهنة  
والتوهم بأن الديمقراطية مجرد  

يمكن شراَءها  , أصوات إنتخابية  
وبيَعها والمتاجرة بها  

هل من دولة قوية أبية لكي  
!!تتحقق الديمقراطية؟
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  !!الءـــــــــــــــــي الخطــــــــــاه الكراسو ــــــــــأف
 

 .حاد ع� ال,�اب, أخYأ , إضY*ب , أف"b , أتى ?Nالم فاس% ال مع.ى له : خYل ?Nالمه

ع�ن اإلت
ان ?[7لة مف %ة تامة , م� أل% أع%اء لغة ال#اد أص"اب الQ*اسي Y�=; ال �یP, ال �ة م
خال

 .ال=قYات ال."�(ة وال�عF *(ة
, ي في مق%م�ه@ قادته@ وحNامه@ و(أت, ف7ع7Wه@ ی�Qل�7ن في خYا?اته@ و�أن الع*\
ة ل
=� لغ�ه@ 

لQ.ه@ و�أنه@ ل@ , وم� أف#ل ال.اس نYقا وتfا�Oا بها , الPی� م� ال7ف*وض أن ;i7ل�ا الع*\
ة ?[�ه*ها 
 .أو ی%رس�ا أ?=v مOاد� ق�اع%ها ون"�ها, ی�عل�7ا ?الع*\
ة 

, لOcارات و(ع �iن ف=ادا ?الQل7ات وا, ت�ع[o م.ه@ ح .7ا ;[ّ*ون ال7.,�ب و(*فع�ن ال7[*ور 
و("ّ*ك�ا له@ , و(عل7ه@ م=�dاروه@ مهارات ال.XY ال=ل
@ , وت�=اءل ل7اذا ل@ ی�%ر\�ا على إلقاء خYا?اته@ 

 !!الQل7ات؟
;d * ل#عف تفQ *ه@ , إن ما ت�ع*ض له لغة ال#اد م� إم�هان وع%وان ;ق�ده ال*اتع�ن في الQ*اسي 

لفق%ان أدوات ال"�ار ال=ل
@ وفي مق%م�ها , 
7ا ب .ه@ وع%م ق%رته@ على ال�فاعل اإل;[ابي j, وس�ء م.Yقه@ 
 .اللغة

و(f[ل�ا م� أنف=ه@ , وعل ه@ أن ;"�*م�ا لغة ال#اد , فال ;[ %ون وضع أفQاره@ في �ل7ات وOzارات 
 .ع.%ما ;ع[Uون ع� ال.XY ال=ل
@ بها

ولOcاراته@ , �ه�ن ومع7Wه@ خOYاء مف, إن قادة األمة األوائل ی��7ع�ن ?الف,احة وال.Oاهة اللغ�(ة 
 .وم� أروع ص.�ف الOالغة ما جادت ?ه ق*ائ"ه@, أث*ها على ال7=�7ع � 

وال ;ع*ف�ن ف.�ن , فال ;[ %ون ال�fا�o بها , وال �م ت[%نا أمام قادة وحNام تf[ل م.ه@ لغ�ه@ 
 .وال�فاعل الYfابي مع ال[7اه *, الYfا?ة 


ا أص"اب الQ*اسي إح�*م�ا لغة الع*ب j ,ن�Qي تQال , �ا قادة للع*ب لYا اإلسفاف ?األخPأما ه
و(=اه@ بF.اء ال=ل��
ات , فله تأث * سلFي على ال7=�7ع � , وال#عف في نXY الQل7ات وق�ل الOcارات 

 .ال�ي ال ت5
@ أه7
ة لله�(ة والPات الع*\
ة
 !!و�فاك@ إهانة للغة الق*آن ون�ر الف*قان, فأج %وا الQالم ?الع*\
ة ;ا قادة الع*ب 

 "!!تQل@ ح�ى أراكَ "و
  

إن ما تتعرض له لغة الضاد من  
إمتهان وعدوان يقوده  

يشير  , الراتعون في الكراسي  
, لضعف تفكيرهم وسوء منطقهم  

وعدم قدرتهم على التفـاعل  
اإليجابي فيما بينهم  

إن قـادة األمة األوائل يتمتعون  
, بالفصاحة والنباهة اللغوية  
, ومعظمهم خطباء مفوهون  

باراتهم أثرها على المستمعين  ولع
ومن أروع صنوف البالغة ما  , 

جادت به قرائحهم

يا أصحاب الكراسي إحترموا لغة  
لكي تكونوا قـادة  , العرب  

للعرب  

أجيدوا الكالم بالعربية يا قـادة  
وكفـاكم إهانة للغة  , العرب  

!!القرآن ونور الفرقـان
"!!تكلم حتى أراكَ "و

  !!دــــــــــم واحــــــــــوب الحكــــــــــأسل
  

ول@ ;N� ق7
� ع7iان ب%عة , لQي ت"N@ عل
	 أن ت�f*ع ق7
,ا ت%ی� ?ه اآلخ*(� وتق#ي عل ه@ 
 @N"ة لل

7ا ?ع% , وpن7ا آل
ة ذ�j �7اNح �یPة �ان� قائ7ة في ال7[�7عات , م#ى على نه[ها ال*Qوهي ف


ان ذوw الFf*ة ال�Y(لة في ال=
ادة وال"N@, الغاب*ة sو\.� س b)*وتع*فها ق. 
 

أو , ی�ج% حN@ في تأر(f.ا م.P إنYالق ال%ولة األم�(ة وح�ى ال �م ل@ ;�f*ع ق7
,ا ?�7جOه ;"N@ فال 
 .إن ش�� ;قه* و(Wل@

 
وما ?ع%ه وما , إب�%اًء م� الUن%قة إلى اإلرهاب , وال تUال فاعلة ف .ا , وق% ت.�ع� األق7,ة وت�Yرت 

 .ال7,الح واأله%اف الY7ل�\ةال�ي ی�@ إن�اجها وققا إل;قاع الع,* ومق�#
ات , قFله  
 @Nام حWن wأ @
و(�"N@ ?7,ائ* , عل .ا أن ن�=اءل ع� الق7
� الwP ?�7جOه ;"N@ , فع.%ما ن5ّ

لكي تحكم عليك أن تخترع  
قميصا تدين به اآلخرين وتقضي  

ولم يكن قميص عثمان  , عليهم  
, بدعة وإنما آلية ذكية للحكم  

مضى على نهجها الذين حكموا  
فيما بعد  

ال يوجد حكم في تأريخنا منذ  
إنطالق الدولة األموية وحتى  

صا بموجبه  اليوم لم يخترع قمي
أو إن شئت يقهر ويظلم, يحكم  
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 .ال.اس
�
 !!فلQل �*سي ق7

 !!ولQل م*حلة ق7
,ها

ا�ة ق7
� لل"N@ ,  وهPا م.هج حN@ م��ارث ع.% الع*ب ومعW@ ال7=ل7 � f? 	
, فلQي ت"N@ عل

 .اصل إلى أن ی�U7ق و(أتي آخ* ?ق7
� غ *ه;=اع%ك على ال�� 
ال�ي ع[U قادتها وم.P , و(ع�د سoF ذل	 إلى فق%ان ال5
@ ال%س��ر(ة م.P إنYالق ال"N@ في م[�7عات.ا 

فأصابها اإلن"*اف وال�عامل ?الف*د;ة , الF%ء ع� اإلت
ان ?آل
ات ع7ل
ة راسfة ت�*ج@ وأم*ه@ ش�ر� ب .ه@ 
 .ال�ي تN7.� م� ال=لYة وال"N@وتق%;} ال*م�ز , واإلس�F%اد 

 

ة أن ت#في , وpلها أو نائOا إلله , وال ت.�7ي إلى الdO* , فلQي ت"N@ ال ب% أن ت�Qن مق%سا z*وعلى ال

 .عل
	 ما ;"ل� لها م� خ
االتها وف.�از(ا ر�Oاتها ال�dهاء
 

"N@ ?7, *ها وال�, والع[ o في األم* أن م[�7عات.ا ;=هل ت7*(* آل
ات ال"N@ ?الق7,ان عل ها 
وال.اس تdfى أن , وال �م ت[%نا في ?ع� ال7[�7عات أمام إن�اج للق7,ان ?ال[7لة وال7ف*د , ?�7جFها 

 .ك7ا مات إم*ؤ ال5
} في الق7
� ال7=�7م, تلO} أ;ا م.ها ألنها س��7ت ف ها 
 

 فإلى م�ى س.�*ت#ي ال�"N@ ب.ا ?ق7
�؟

7ة اإلن=ان؟وال*ج�ع إلى ال, وهل آن اآلوان ل�X)U7 الق7,ان r ح�*امpعقل وال%س��ر و!!  

وال  , تنوعت األقمصة وتطورت  
إبتداًء من  , تزال فـاعلة فينا  

وما بعده  , الزندقة إلى اإلرهاب  
التي يتم إنتاجها وققـا  , وما قبله  

إليقـاع العصر ومقتضيات المصالح  
واألهداف المطلوبة

يعود سبب ذلك إلى فقدان  
ق  القيم الدستورية منذ إنطال

التي عجز  , الحكم في مجتمعاتنا  
قـادتها ومنذ البدء عن اإلتيان  
بآليات عملية راسخة تترجم  
وأمرهم شورى بينهم  

لكي تحكم ال بد أن تكون  
, وال تنتمي إلى البشر  , مقدسا  

وعلى الرعية  , وإلها أو نائبا إلله  
أن تضفي عليك ما يحلو لها من  
خياالتها وفنتازيا رغباتها الشوهاء

, هل آن اآلوان لتمزيق القمصان  
والرجوع إلى العقـل والدستور  

!!وإحترام قيمة اإلنسان؟
  : إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy35.pdf  

***   ***   ***   
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