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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!الهوية الضائعة  /!!المسلمون يتقدمون ويعاصرون

  !!عتيق وعبيق /!!ضع وطنك أوال ستكون أوال
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!اصرونالمسلمون يتقدمون ويع

  
�صا ت��� س
�ل ال�ع�	� واألح�ام ال�ل
	ة ال���قة �وال�� )'ات , ال$�ا#ة ع! ال��ل��! والع ب خ

و>ن�ا ه�8انات ف$ )ة 8ق�م بها أب,اء األمة ال�ی! , ال,2 )ة ال�ال	ة م! ال ص�0 ال�اقعي واإلس,اد ال�اضح 
�ن أنف�ه� مف$ )! ومAقف�! وغ�  ذل=
�'8. 

 

�اب , و�Jل= م! ال0ول الع I	ة , ن الع0ی0 م! ال0ول ال��ل�ة م�ق0مة فال�اقع �F8  إلى أ�ول	K م! ال
 .ال ال�ع�	� الSائ , فال�Qل�ب ال���	P واإلشارة إلى ه�ه ال0ولة أو تل= , ال�ع�	� 

 


� ة, وأكA  ) 60- 57(ال0ول ال��ل�ة ع0دها J ل ن��ة�Fع - وتI ب�! ال0ول في األم�  - ت[)0 على ال
 .وم! غ�  ال�عق�ل الق�ل #أنها ج�	عا م��لفة أو م�أخ ة, ) 206- 193(ال��'0ة 

 

ل	Fل�ا ق0رات األج	ال و)�ه��نه� #أن , إن أع0اء األمة F8	ع�ن الAقافة اإلن$�ار)ة اإلح�اd	ة اإلن�$اس	ة 
�ن �Qم�ق0مة عل�ه� وأنه� ب�أخ ه� 8غ f األم� األخ. 

 

�ن إل	ه 
وعل�ها , ال األمة ف�ه� م�روثات حjار)ة أص�لة فأج	, ال�اقع ال'jارi ال ی�فh مع ما ی�ه
 .وه�ا 8ع,ي أن األمة ت$�ن , أن ت�ف�ح وت�ألh رغ� ال2 وف ال�,اهjة لها 

 

�ن له�ة األمة j'��8 ون أس�ا#ا ما تSاوزوها م,� أكA  م! ق ن Q�ّ'ا , ال��	o ي
ر�Iا لها دور ن�
�ن إل	ه  
واإلسالم , وال��ف , وف�اد األخالق , ل,اقP فه� أك0وا وال ی[ال�ن على الSهل والعل� ا, ی�ه

 .وال	أس والق,�r, الSام0 والSاح0 

 

 t	
Aل�  Fف الق ن ال�اسع ع�وال'w	قة ال�ي ن�غافلها أن األمة ت�ع ض لjغ�r نف�	ة ش0ی0ة م,� م,�
ذل= و)
0و أن ال' ب ال,ف�	ة ال���اصلة ق0 أتx أكلها وع[زت , ع[ائ� أج	الها و>یهامه� #�ا ل	K ف�ه� 

 .م�ا جعل أب,اء األمة ی�ق,�ن #أنه� غ�  مzهل�! لل�ص�ل إلى ما ی )0ون , به[ائ� و>ن�$اسات ه,ا وه,اك 

 

الكتابة عن المسلمين والعرب  
خصوصا تتخذ سبيل التعميم  
, واألحكام السلبية المسبقة  

والتصريحات النظرية الخالية من  
الواقعي واإلسناد  الرصيد  

الواضح  

إن أعداء األمة يشيعون الثقـافة  
اإلنكسارية اإلحباطية اإلنتكاسية  

ليشلوا قدرات األجيال  , 
ويوهمونهم بأن األمم األخرى  
متقدمة عليهم وأنهم بتأخرهم  
يغطسون

المحّبطون لهمة األمة  
يستحضرون أسبابا ما تجاوزوها  

ربما لها  , منذ أكثر من قرن  
ي فيما يذهبون إليه  دور نسب

الحقيقة التي نتغافـلها أن األمة  
تتعرض لضغوط نفسية شديدة  
منذ منتصف القرن التاسع عشر  
لتثبيط عزائم أجيالها وإيهامهم  
بما ليس فيهم  

يبدو أن الحرب النفسية  
المتواصلة قد أتت أكلها  
وعززت ذلك بهزائم وإنتكاسات  

مما جعل أبناء األمة  , هنا وهناك  
نون بأنهم غير مؤهلين  يوق

للوصول إلى ما يريدون
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ال�ي , وت�اه� في ص,اعة ال'jارة ال�عاص ة , إن ال,��ة األك
  م! ال0ول ال��ل�ة تعاص  وت�ق0م  
�ل #أنها م! إن�اج ه�ه األمة أو ال0ولة وغ�  
فالعق�ل ال�F )ة #أس ها تFارك , ها هي إن�ان	ة وال ��8! الق

 iارjه م! واقع ح	في ص,اعة ما ن'! عل. 

 

  !!فهل ل,ا أن نzم! #أنف�,ا ون��ع�0 ثق�,ا #ق0رات,ا على العQاء األص�ل؟

إن النسبة األكبر من الدول  
وتساهم  , المسلمة تعاصر وتتقدم  

, في صناعة الحضارة المعاصرة  
التي هي إنسانية وال يمكن  
القبول بأنها من إنتاج هذه األمة  
أو الدولة وغيرها  

  !!ةــــــــــــــــــــة الضائعــــــــــــــــــلهويا 
  

وت,��ي إلى ه�)�ها ال'[I	ة ال��ه
	ة , ال تع� ف #اله�)ة ال�d,	ة , األح[اب ال�ي ت��ي نف�ها دی,	ة 
وت[رع األضغان واألحقاد ب�! , وتفّ ق وال تقّ ب , وله�ا فهي ت0ّم  وال تعّ�  , الQائ~	ة وت�ع��ها العقائ80ة 

 .و>س��Aار ع2	�, ألن في ذل= تSارة م I'ة , وتSFع سف= ال0ماء , ال,اس 

�ل إلى وح� ش س مف� س غابي ال�Qاع ف'ال�ا ت��= #ال$ سي ت�' , �F,اب وم�أه� ل	األن  Fم�
�راته و�,�نه, م�ال�ه في َم! ی اه ع0وا له � .وفقا ل�ا ت�ل	ه عل	ه ت

و)قjي على روادعها وما �8,عها م! ت ج�ة ن�ازعها , فال$ سي Q8لh إرادة ال,ف�س األّمارة #ال��ء 
�رة �Qغ مآ, ال�(�, بل أنها ت�,ح الف�اد وال2ل� معاني dق�س	ة , ث�ها وخQا8اها ف�,فلx وت��ع�ل ال0ی! ل��

 .وآل	ات إ�8ان	ة تق Iها إلى رIها ال�i تع
0ه وال تع فه

ت,�F  ال�ل�J	ات , وت انا في #ع� ال���Sعات ال�ي تعx��ّ ف�ها ال$ اسي وتل'x وت[)xَّ ب[i ال0ی! 
وت��i F على , ى وتj	ع حق�ق اإلن�ان وتع� الف�ض, الفاس0ة وال2ل� والقه  #ال' مان م! ال'اجات 

 .ال��اd,�! ق�ان�! الغاب

ف�فق0 , ف��$اث  الع�ا#ات وال�Sام	ع ال��ل'ة والف�ات ال�ارجة ع! القان�ن وال��'��ة #'	اة ال,اس 
ألن الق�f ال��,ف�ة ال 8ع,�ها س�f م�الح ال�ی! , و),�في مع,ى ال�d! وال�	ادة , ال0ولة �	��ها ودورها 

 .! الQامع�! #ال�الد وال��ادت�Aله� م

 !d�مف دات ال وج�د لها في م��Sعات إرتxj أن ت$�ن , وعل	ه فأن الق�ل #ال�d,	ة وال��اd,ة وال
, ف�ا دام ال�d! ض��  م���  تق0ی ه ه� , وأ8ا Jان ن2ام ال'�� , األح[اب ال�zدی,ة في ص0ارة ال�لQة 

 .فأن ال��اd! س��قى في ع,ائه وم ارة �	Fه

  !وت'ف�[ لإلرادة ال�Sا�	ة لل'فا� على ال��الح ال�J �Fة؟, إح	اء لل�عاني ال�d,	ة  فهل م!

األحزاب التي تسمي نفسها  
ال تعترف بالهوية  , دينية  

وتنتمي إلى هويتها  , الوطنية  
الحزبية المذهبية الطائفية  
وتبعيتها العقـائدية  

حالما تمسك بالكرسي تتحول إلى  
طباع  وحش شرس مفترس غابي ال

مكشر األنياب ومتأهب لنشب  , 
, مخالبه في َمن يراه عدوا له  

وفقـا لما تمليه عليه تصوراته  
وظنونه

الكرسي يطلق إرادة النفوس  
ويقضي على  , األّمارة بالسوء  

روادعها وما يمنعها من ترجمة  
فتنفـلت  , نوازعها المطمورة  

وتستعمل الدين لتسويغ مآثمها  
وخطاياها  

طنية والمواطنة  أن القول بالو 
مفردات ال وجود لها  , والوطن  

في مجتمعات إرتضت أن تكون  
األحزاب المؤدينة في صدارة  
السلطة

  

ــــض ـــ ــ ــ ــ ــ ــع وطنـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــك أوال ستكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   !!ون أوالـ
 

و)ع�ل�ن #0S و>خالص ل
,ائها و>عالء �	�ة , ال���Sع ال0ولي 8'� م ال�ی! j8ع�ن أوdانه� أوال 
 .و)ع�ل على م'h �	��ه, عا وأج� ا وع0وا ل��Fه و)'�ق  َم! �8�ن تا#, ال��اd,�! ف�ها 

 .فأi ن2ام ال j8ع وd,ه أوال �8�ن مهانا وم��أَج ا ل�,ف�� أج,0ات الQامع�! ب�الده

 
ألن سالمة األوdان وع[تها وJ ام�ها وما , فالFع�ب ت��� أوdانها مw	اسا ل�ق�	� وتق0ی  ما تق�م #ه 

ترم الذين  المجتمع الدولي يح
ويعملون  , يضعون أوطانهم أوال  

بجد وإخالص لبنائها وإعالء قيمة  
ويحتقر َمن  , المواطنين فيها  

يكون تابعا وأجيرا وعدوا لشعبه  
ويعمل على محق قيمته, 
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ها ی,ع�K على م�اd,�ها ��8 ,!d� .فال ش�ئ 8عل� على ال

ال�ي ت�	� #' )ة وJ امة وق0رة على , وه�ه ب0یه	ة #قائ	ة ت�jي على نهSها الFع�ب وال���Sعات 
 .�	ادةالعQاء وال,�اء وتأك�0 ال

 !d�ف��	� في م�اهات وص اعات , أما الFع�ب وال���Sعات ال�ي تjع حاالت أخ f ف�ق ال
 .و>نفالتات سل�J	ة وف�اد ع�	�, وت0ا�	ات 

 

 !d�فأصابها , وت�عx م��	ات أخ f دی,	ة وم�ه
	ة وdائ~	ة وح[I	ة , وIع�  ال���Sعات ت,اسx ال
�ة لها فأتلف�ها أ�8ا إتالف,  ال�)ل وال,$0 وت�[قJ x	اناتها وت� xI أوdانهاI ال�� f� .و>ج�اح�ها الق


� �	اب ال�عاني ال�d,	ة �Iة , و	ل لل����ول�,ف�� أج,0ات الQامع�! , ت ع ت ف�ها ح��مات ذات م�
و�I	اب , وصارت ال'االت األخ f تعل� عل�ها وت�'�� بها , ال�ي ت�	عx خ�ائ�ها ومعال�ها , #ال�الد 

�اd,�! وأصابه� ال�جع ال�w	�ال�d! ت0ه�رت أح�ال ال�. 

 

 !d�و)���ه مw	اسا ل$ل سل�ك ی�'قh , وال ��8! ل���Sع أو شع� أن �8�ن #��  إذا ل� 8ع��� #ال
 .فأن ال�d! س	�	� في دّومات اإلنه	ار ال�
�0, أما إذا تغل
x عل	ه األخ )ات , o	ه 

�ا #ال�d! ل	��ن #�� ح ا ع[)[ا�� !!فاع�

  

الشعوب تتخذ أوطانها مقياسا  
ألن  , لتقييم وتقدير ما تقوم به  

سالمة األوطان وعزتها وكرامتها  
على  وما يصيبها ينعكس  

فـال شيئ يعلو على  , مواطنيها  
الوطن

, بسبب غياب المعاني الوطنية  
ترعرت فيها حكومات ذات  

ولتنفيذ أجندات  , ميول للتبعية  
التي تميعت  , الطامعين بالبالد  

خصائصها ومعالمها  

ال يمكن لمجتمع أو شعب أن  
يكون بخير إذا لم يعتصم  

ويتخذه مقياسا لكل  , بالوطن  
أما إذا  , ه  سلوك يتحقق في

فـأن  , تغلبت عليه األخريات  
الوطن سيعيش في دّومات  
اإلنهيار المبيد

ـــعتي ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــق وعبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   !!قــ
  

�ب ش�ارع , كل�ا أتفاعل مع عق�ل ال0ن	ا أك�Fف أن عق�ل,ا ع�	قة S8 انJ iذل= ال جل ال�  Jوأت�
 iی,اد �األخ f الع�	قة #أ#�o K	i �F #ع� األثاث الق�80 وال'اجات , " ع��h لل
	ع"م0ی,�,ا #ع �Iه وه

 .األث�ان و)ق�م ی��ل	'ها وI	عها
 

 ...نع� إن عق�ل,ا ع�	قة
�ر , عق�ل,ا ال ت�لح لل[م! ال�عاص  �و>ن�ا هي عق�ل ماض�)ة مFغ�لة في حل مFاكل ال0ه�ر والع

أi أنها م,قQعة ع! زم,ها وت��,[ف dاقاتها في أزمان , وال 8ع,�ها م! شzون ع� ها ش��ا, وال��الف 
 .0ة#ائ

 
وع,0ما ی�أملها العقل ال��ق0م 8�اب #ال0هFة وال'� ة وال 8فه� o	�ا , فعق�ل,ا تف$  #أسال�� غ )�ة 

 .ن�'0ث ع,ه وما ن )0 ق�له
 

و)[داد , ی,�عh , ف'�,�ا 8ق أ ال$� الهائل م! ال�قاالت وال0راسات ال�ي ت��f0 ل��ض�ع ق�80 ج0ا 
 .ل�'80ات ال�عاص ة وال'اجات اإلن�ان	ة ال��0Sدةح� ة وذه�ال ع,0ما ال �J 0S8ا#ات ت�'0ث ع! ا

 .ون اه 8ق�ل أن ه�ه �Jا#ات أم�ات وال ��8,ها أن ت$�ن ألح	اء 
 

� إلى أمام Qال� hة ت0م� )ة تع�	
وت0ی  �ه ها لألن�ار , وخالصة آل	ات تف$� نا وت�جهات,ا أنها سل
� في أنفاق ال2الم وال
ه�انQوت�. 

كلما أتفـاعل مع عقول الدنيا  
, أكتشف أن عقولنا عتيقة  

وأتذكر ذلك الرجل الذي كان  
يجوب شوارع مدينتنا بعربته  

عتيق للبيع"وهو ينادي  

...نعم إن عقولنا عتيقة
, لح للزمن المعاصر  عقولنا ال تص

وإنما هي عقول ماضوية مشغولة  
في حل مشاكل الدهور والعصور  
والسوالف  

, عقولنا تفكر بأساليب غريبة  
وعندما يتأملها العقـل المتقدم  
يصاب بالدهشة والحيرة وال يفهم  
فيما نتحدث عنه وما نريد قوله

حينما يقرأ الكم الهائل من  
المقـاالت والدراسات التي  
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أو رؤ)ة لل���ق
ل , إشارات ل�Qلعات إق��اد8ة وعل�	ة وثقاo	ة وع� ان	ة  ففي مع�J �2ا#ات,ا ال ت�ج0

 .وJ	� نع�ل Jف )h ع�ل واح0 م! أجل األفjل, وJ	� ن'قh ما ن )0ه م! اآلمال واأله0اف 
 .س�اء في ال�,اعة أو ال[راعة أو الع� ان, ال ی�ج0 ع,0نا ه0ف معاص  ن�عى إل	ه 

 
وال ن,Fغل س�)ة #إنSاز ه0ف , ف,'! ن,Fغل ب�عj,ا ال�ع� , ,[اo	ة إس�, س�داو)ة , أه0اف,ا إن�'ار)ة 


� ه�ا ال��ارع ال���ح� ت'�ل,ا إلى م��Sعات مقه�رة ذل�لة , نافع �Iم�ع0دة , و f�, م��ع
0ة م! ق
ل ق
�ن #ه م! ق�f أخ d fامعة #ال�الدQوما ی ت� !�Qإب�0اًء #ال���ل. 

 
ا العقل الع��h ال,اك  لل'قائh والعل�م وال
0یه	ات وال'Sج ه� ه�, إن ال�أزق ال'w	قي ال�i ی�اجه,ا 

  .العقل ال�i ال یzم! #ال�'� العل�ي وIال0S واإلج�هاد وال�فاعل العاقل ما ب�! ال,اس, وال
 اه�! 
 

 .العقل األب�i العw	� ال��لQي اإلس�
0ادi ال�i �8لي و)ق�ل وال ��8ع
 .Sهل واألم	ة و)'�� أنه ی0رi و)عل�وال��ع! #ال, العقل ال��ه�ن #إم�الك ال'w	قة 

 .إن مأسات,ا ت$�! في عق�ل,ا ال�� Iة ال�ع�قلة في أق
	ة ال
ه�ان والغ�
	ات
 

أما ال0Sی0 , وما أبهى وأج�ل الع��h في د8ارنا ووع�,ا ال�Sعي , فللع,�h ع
�h وأر)ج في ص0ورنا 
 !!ون,$  م�عاه, ف,�w	أه ونأ#اه 

 
 !أم أن,ا س,�قى في حالة إن0حار في ب0ن األج0اث؟, وهل س,عاص   ,فهل س,�� د عق�ل,ا ل$ي ن$�ن 

  !!وهل م! 8ق2ة وث�رة نه�ض عقلي؟

, صدى لموضوع قديم جدا  تت
ويزداد حيرة وذهوال  , ينصعق  

عندما ال يجد كتابات تتحدث  
 عن التحديات المعاصرة
والحاجات اإلنسانية المتجددة

خالصة آليات تفكيرنا وتوجهاتنا  
أنها سلبية تدميرية تعيق الخطو  

وتدير ظهرها لألنوار  , إلى أمام  
وتخطو في أنفـاق الظالم والبهتان

كتاباتنا ال توجد  في معظم  
إشارات لتطلعات إقتصادية  

أو  , وعلمية وثقـافية وعمرانية  
رؤية للمستقبل وكيف نحقق ما  
, نريده من اآلمال واألهداف  

وكيف نعمل كفريق عمل واحد  
من أجل األفضل

إن المأزق الحقيقي الذي  
هو هذا العقـل العتيق  , يواجهنا  

الناكر للحقـائق والعلوم  
, ج والبراهين  والبديهيات والحج 

العقـل الذي ال يؤمن بالبحث  
العلمي وبالجد واإلجتهاد  
والتفـاعل العاقـل ما بين الناس

 : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy37.pdf  
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