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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!مختصر المصير العربي/ !!نار الكلمات

  !!ال يوجد فساد؟/ !!التوجد أمة تريد أن تكون وال تكون
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!نار الكلمات

 
�� ال�ات
(,  و�ن ل� ت�ّ�ق�ا فاسأل�ا  , ة لع
 �ال	ار ال��ا���وغ�*ه� م% , ) إب% ال�قفع(و , ) ع�� ال

  .ال0ی% إح�*ق�ا ب	�*ان ال�ل�ات

لع
 �ال	ار وم�اجهة ;�*: مع ال9اقات , ال��ا�ة ال�ادقة ال���ئ2ة ال�ل�6مة ب*سالة إن5ان2ة ح2323ة 
  .%ال5ل�2ة الع�وان2ة ال��أس�ة على م��* اآلخ*<

�ل , وتع*<J لل�IاH* واأله�ال , إنها مغام*ة ;�*: ومDازفة خ9�*ة Hلأل�ا %�فال�ن2ا ت6دح� �ال�*وج
م% الفقهاء وذوU األقالم , وال��5غ�% للD*ائ� وال�آث� وال9IاPا , واألكاذی
 وال��5ق�% لل�Mال� وال�ه�ان 

 .ال0ل�لة ال	�*اء
  

*�  !!فال مWان للقل� ال

, وألد_2اء وتDار ال�ی% , ال^غ[اء و�شاعة ال�*ا]2ة واإلن��اءات ال9ائ2Yة وال�*<ة ألقالم ال�5ء و 
�eل�ن ال*ب و<ق[�ن أم*ه ��عاa^ة ال`^اد P ن أنه���5�P %ال0ی 
�ار<�فه� األت23اء , الIانع�% ال�ا�ع�% ل

, ال*ج�2  والIلh م% ح�له� أش*ار وم% أع�ان ال92gان, ال	D^اء األن23اء ال�	6ه�ن م% ال��fقات وال�فاس� 
  .وتلق�	ه� س�ء الع0اب, وم% واج�ه� ت	ف�0 ح�W رfه� ف�ه� 

�* والg* , وال	�ر والMالم , ال��ا�ة ح*ب ه�جاء ب�% ال�h وال^اHل Iوأقالم ال�*اسي وأقالم , وال
  .ال�23قة

 
�WP ا�
 َم% یjم% ��W2فل , 
�WP ا�
 َم% IPاف م�5	�, وشه�اؤها , فل�ل س�ح ق�ال أ�9الها , ول
, % ت�*سخ ال�ل�ة ال9�^ة وت	�� وت�*ع*ع ب*اع�ها وت6ه� م*وجها إن ل� ت5قى ب�ماء ال�Dاه�ی% �أقالمه� ول

 %�H2اgة ال�ي ت9لقها أقالم الe��Iة ال�  .وأ�الt2 ال�5لs على حق�ق الغ�* �إس� ال�ی%, وال�6ع6ع�% لل�ل

, ل�ه� أن 5WP*وا أقالمه� أما الهار�fن إلى الغ��ض وال�عق�� والهP0انات ال��ه�ة ف�% األف[ل ع
  .و<*<��ا ال	اس م% ع�gائ2ة ه0رfاته� ف�ق ال�95ر

�ان �أن ال�ل�ة ال�ادقة , ف�ا أح�ج ال�*حلة إلى ال�ض�ح وال�^اش*ة وال���U واإلص*ار وال��اصلة Pواإل
�%, ن�ر 95Pع ��  .وق�ة قاه*ة لل�0ب واألفz ال

 !!ی%؟فهل م% ق�رة على ص�لة شDاعة م^ار;ة �إرادة ال�اع�

وإن لم  , ة لعب بالنار  الكتاب
عبد  (,  تصّدقوا فـاسألوا  

إبن  (و  , ) الحميد الكاتب
وغيرهم من الذين  , ) المقفع

.إحترقوا بنيران الكلمات

الكتابة الصادقة المبدئية  
الملتزمة برسالة إنسانية حقيقية  

لعب بالنار ومواجهة كبرى  , 
مع الطاقـات السلبية العدوانية  

.نالمتأسدة على مصير اآلخري

!!فـال مكان للقـلم الحر
البغضاء  والحرية ألقـالم السوء و 

وإشاعة الكراهية واإلنتماءات  
, وألدعياء وتجار الدين  , الطائفية  

الخانعين التابعين لمحاريب الذين  
يحسبون أنهم يمثلون الرب  
ويقضون أمره بمعاقبة العباد

الكتابة حرب هوجاء بين الحق  
, والنور والظالم  , والباطل  
وأقـالم الكراسي  , والخير والشر  

.وأقـالم الحقيقة

, فـليكتب َمن يؤمن بما يكتب  
ولينسحب َمن يخاف مما يكتب  

, فـلكل سوح قتال أبطالها  , 
ن تترسخ الكلمة  ول, وشهداؤها  

الطيبة وتنمو وتترعرع براعمها  
وتزهو مروجها إن لم تسقى  
بدماء المجاهدين بأقـالمهم
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 !!مختصر المصير العربي 

 
�ات ال^�2eة اM	��W% رؤ<�ه ب�ض�ح م% خالل األرقام ال�ادرة ع% الP يf*2ة وخال�اقع الع���ها لعال

م% % 60و<Wgل�ن , م% Hاق�ها % 60و<��ل��ن أكe* م% , م% سWان األرض % 5أن الع*ب ن5��ه�  
  .ح العال�2ة لق�ل �ع[ه�م�ا ت	�Dه م�انع ال5ال% 50و<�g*ون , ال�هاج*<%  

  ف�اذا تع	ي ه0ه األرقام؟

�* إلى ما ی�قاHع مع أ�s5 ال��یه2ات ال�ع��ل بها في عال� ال�Iل�قات؟gأال ت  

�ة س2اس2ة ذات ن5^ة ض��لة ج�ا م% ال�H	2ة؟Mه� أن�W�  أال تق�ل �أن الع*ب ت

  أال تع	ي �أن الع*ب س�	ق*ض�ن �ال	فs؟

  �ا ض� الع*ب؟أال تع	ي أن الع*ب عل�ه� أن �WPن

, ت5اؤالت وت5اؤالت واألح�ال الفDائ`2ة الع*2fة ت��ل� ع	ها ��*احة وق�ة وال ت��اج إلى دل�ل أو ب*هان 
وح�Wماتها الe*<ة ال تع*ف س�: إس��Iام األم�ال , م�آم*ة على �ع[ها , م�	اث*ة , فال�ول الع*2fة م�	اح*ة 

�W% الق�ل �أنها ت	ف0 ما تjم* �ه ال أكe* , ف ل�اذا وال Pُع* , الهائلة ل��م�* ال�ول األخ*: م% ح�لها P %ل�
  .وال أقل

 
��ل في دن2ا الع*ب یj;� �أن ال��Wمات ذات و;االت ل�	ف�0 أج	�ات وح5P ا��W% تف5�* , فP فال
 zذل *�و�ن ع�ت� إلى ش�اعات األس^اب وال��*<*ات ال�ي س�ق� األج2ال على , الU0 ج*: و<U*D �غ

%>*gق�صة أو مع�ومة, وال ت6ال  م�: الق*ن الع	2ة ذات س2ادة مf*2ع ال�ول الع�  .فأن ذلP zع	ي أن ج

��ه� M2ة وأن	Hمات و�Wه� س�: أنه� �ال ح��فال ی�ج� تف5�* م�ض�عي ومق	ع ل�ا أصاب الع*ب و<�
��حاته� وت9لعاته� , ل�Iمة م�الح ال9امع�% ف�ه� H األج2ال وت5*ق h�وه0ه ح23قة دامغة ومjل�ة ت5

  .وتع�قله� في س�Dن ال��ی% ال6ائف والع�وان, ��ه� وت*ه	ه� �ال[الل وال�ه�ان وت�5ع

 �2��*ان وت�م�* وج�ده وت��<ل ح2اته إلى ج��*ها لل	�ل م% ال^g* الI52ة الهائلة ی�� تf*ارد الع��فال
5
 م% ال�عادی% والIارج�% ع% سWة الق29ع وعل2, وf*;ان �ه وال 29�5Pع أن Pف�ح ع�ا ی*<� ألنه س2

�2عD6ر أمام الDPُ أن.  


 ن�� خات�ة سق*<ة یjج�Dن ن�*انها بe*واته� ال�ي ت��فh م% �والIالصة أن الع*ب في ت�ح*ج ره
  !!وما هي إال نق�ة وfالء وخ�2, أرضه� 

  !!فهل س2�52ق� الع*ب م% رق�ة الع�م؟

  !!و�ّن الgعَ
 إذا أراَد س�W2ن 

الواقع العربي يمكن رؤيته  
بوضوح من خالل األرقـام  
الصادرة عن المنظمات البحثية  

صتها أن العرب  لعالمية وخا
من سكان األرض  % 5نسبتهم  

% 60ويمتلكون أكثر من  , 
% 60ويشكلون  , من طاقتها  

ويشترون  , من المهاجرين  
ح  مما تنتجه مصانع السال % 50

.العالمية لقتل بعضهم

فما يحصل في دنيا العرب  
يؤكد بأن الحكومات ذات  
وكاالت لتنفيذ أجندات  

فـال يمكن تفسير  , وحسب  
الذي جرى ويجري بغير ذلك

فـال يوجد تفسير موضوعي  
ومقنع لما أصاب العرب  
ويصيبهم سوى أنهم بال  
حكومات وطنية وأنظمتهم  
لخدمة مصالح الطامعين فيهم

فـالموارد العربية الهائلة يتم  
تسخيرها للنيل من البشر الحيران  
وتدمير وجوده وتحويل حياته  

وال يستطيع  , إلى جحيم وبركان  
أن يفصح عما يريد ألنه سيحسب  
من المعادين والخارجين عن  

ه أن ُيجزر أمام  سكة القطيع وعلي
.الجميع

فهل سيستيقظ العرب من رقدة  
!!العدم؟

وإّن الشعَب إذا أراَد  
!!سيكون

  

  !!التوجد أمة تريد أن تكون وال تكون
 

واألم� ال�ي ت�ّ�ن� أقل م% , 	ا ت��ن و�رادة أك�ن ع	�ما ت�Dلى في ر�fعها فأنها ;ائ	ة ال م�الة أم�
�� على أن ت��ن , ق�راتها وHاقاتها �.وت�أك� في ع�* ال��	�نة اإلب�ا_2ة اإلب��ار<ة ال���Dدة, ل�	ها ص

�5�* مف�*وا األمة على ذات ال	هج الU0 سل��ه م	0 م	��فP أن 
, الق*ن ال�اسع عg*  وم% الغ*<
وما ق�م�ا م	هاج نه�ض , وتأك�� قع�دها وع6Dها وتأخ*ها ودون��ها , وخالص�ه ال�قل�ل م% شأن األمة 

نا تكون وإرادة أكون  أمت
عندما تتجلى في ربوعها فـأنها  

واألمم التي  , كائنة ال محالة  
تكّونت أقـل من قدراتها  

لكنها صممت على  , وطاقـاتها  
وتتأكد في عصر  , أن تكون  
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  .ح[ارU ی��افh وع	اص*ها ال�Dه*<ة ال���ق�ة

2�ة األمة a %�9ن م�P %ال0ی %�و<	ف�ن دورها , وت�Dنا ال��م أمام Hاب�ر م% ال�ف�*<% واألكادم
  .�اصل مع ع�*ها وf	اء وج�دها اإلن5اني الق�<�وق�رتها على ال�

  .ل�	ه� �5Pغل�ن م�اصفاته� لل	�ل م% ق�رات األمة, وأدل�ه� ض`2فة ونM*<ة خال2ة م% ال�*اه�% الق�<ة 

ل�	اعة الالزمة ) ك�2(و<�gIن ال�Iض في أنهار , الMل�اء ) ل�اذا(وال ی6ال�ن م�ع	�% في آ�ار 
  .ال�2اة ال���افقة مع إرادة األمة


 , و<�5�ه� ال	اس مف�*<% , و<�ع	�ن في الع�ه في �ل�ات ل�اذا , إنه� IPاف�ن ;�2 DP %��وأكادم
وه� ال�5اه��ن ب��م�* األمة وقع�دها على قارعة دروب , أن یjخ0 �آرائه� ال�ي ت*ف� الع6D والق	�� 

  .ال���Pات

9�% ب�% ول�5ف ت�� , إن األمة ت��ن 	���% ال�	غلق�% الDام�ی% ال�ن رغ� إّدعاءات ال�ف�*<% واألكادم
فه� م���ن ومقع�ون و<ع�5Wن ع�قه� , وال���رات الق	�2Hة الIال2ة م% م�اد ال�2اة , األف�ار اإلنه6ام2ة 

�W	ها أن ت��ن وت��قh وت*تقي , ال�[ارU على األمة P 9* على �اله� �أن األمةIP ق�ن وال��P وال
  .�اك
 الع�*وت

, وس�
 ت�جهاته� الق	�2Hة أم2ة تأر<2Iة أو ت��Iات ض2قة م% خاللها Pق*أون ال�اقع واألح�اث 
 *���* م% الع�امل والع	اص* القابلة لل�غe�2 دورها , و<غفل�ن ال�D�والفاعلة في تع�<h إرادة األمة وت

  .ال�[ارU واإلن5اني

فال IPل� م*;6 ��eي أو , �[ارة ال�عاص*ة 0WPب�ن وال0ی% Pق�ل�ن أن األمة ال تgارك في ص	اعة ال
  .مjس5ة عل�2ة في ال�ن2ا م% العق�ل الع*2fة ال�gار;ة في ص	اعة اإلب�اعات األص�لة

ف�% ال	ادر أن ال ت�Dوا ف�ها عق�ال ع*2fة م5اه�ة في اإلب�اع ال�افh , ف��gا مjس5ات ال�ول الغ*2fة 
  .م	ها

�W% الق�ل ح�*ا أنها م% إن�اج ه0ه األمة دون غ�*ها إن ال�[ارة ال��م إن5ان2ة عال�2ة و P أو ه0ا , ال
  .ف	�% ن`�2 في زم% تفاعل عق�ل ال^g*<ة ;افة ل�	اعة ال�ج�د الU0 ن�% �2ه, الgع
 دون غ�*ه 

, أن األمة ح2ة وم5اه�ة في ص	اعة ال�2اة ال�[ار<ة ال�عاص*ة , فأق�لها �Wل ثقة وأمل صادق 
�ة ح�W ت*عى العق�ل؟و<�W	ها أن ت	9لh م% أرضMها إذا ت�ف*ت ل�یها أن  

 %��5��ن أنف5ه� مف�*<% وأكادمP %َم ��  !!فه� في ت��راته� ال[2قة وأوهامه� Pع�ه�ن , فل�2

  

الكينونة اإلبداعية اإلبتكارية  
.المتجددة

ومن الغريب أن يستمر مفكروا  
األمة على ذات النهج الذي  

القرن    سلكوه منذ منتصف
وخالصته التقـليل  , التاسع عشر  

وتأكيد  , من شأن األمة  
قعودها وعجزها وتأخرها  

وما قدموا منهاج  , ودونيتها  
نهوض حضاري يتوافق  
.وعناصرها الجوهرية المتوقدة

ن  ولسوف تكو , إن األمة تكون  
رغم إّدعاءات المفكرين  
واألكادميين المنغلقين  
الجامدين المحنطين بين األفكار  

والتصورات القنوطية  , اإلنهزامية  
فهم  , الخالية من مداد الحياة  

ميتون ومقعدون ويعكسون  
عوقهم الحضاري على األمة

والذين يقولون أن األمة ال تشارك  
حضارة المعاصرة  في صناعة ال

فـال يخلو مركز بحثي أو  , يكذبون  
مؤسسة علمية في الدنيا من  
العقول العربية المشاركة في  
.صناعة اإلبداعات األصيلة

إن الحضارة اليوم إنسانية عالمية  
ال يمكن القول حصرا أنها من  و 

, إنتاج هذه األمة دون غيرها  
, أو هذا الشعب دون غيره  

فنحن نعيش في زمن تفـاعل  
عقول البشرية كافة لصناعة  
.الوجود الذي نحن فيه

  

  !!ال يوجد فساد؟
 

��ل وفقا لف�او: ش*_2ة , ال0ی% �WP��ن و<���ث�ن ع% الف5اد ه� الفاس�ون P ا�تعّ�* ب�ض�ح ع% , ف
  .�2 الU0 ال غ�*ه دی%دی	ها الق�<� ال5ل

  !ف�ا ه� الف5اد الU0 ت���ث�ن ع	ه؟

ألنه� جاؤوا , فال0ی% ی�ه��ن ال�*اسي �الف5اد ه� م% ع�اة الفاس�ی% , ال وج�د له0Wا سل�ك في ال^الد 
وه� ال Pع*ف�ن ش��ا ع% أج	�ات أح6ابه� وم	9لقاتها , به� إلى م�اقعه� وفقا إلن��اءاته� ال�2f6ة وال9ائ2Yة 

فـالذين يتهمون الكراسي  
, بالفساد هم من عتاة الفـاسدين  

ألنهم جاؤوا بهم إلى مواقعهم وفقـا  
, إلنتماءاتهم الحزبية والطائفية  

وهم ال يعرفون شيئا عن أجندات  
ية  أحزابهم ومنطلقـاتها المعاد

.للمصالح الوطنية
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  .Pة لل��الح ال�H	2ةال�عاد

ألنها ال , ل� ف���g في أدب2ات األح6اب ال�jدی	ة ع% ;ل�ة وH% ووH	2ة وم�اH	ة فل% ت�Dوا أPا م	ها 
  .وال��اH	�ن أرقام ت�^ع وت3^ع وت	ف0 إرادة ع�امة وح5
, فال�H% ال وج�د له في عقائ�ها , تع�*ف بها ج�2عا 

وأص^��ا م% أص�اب  , *اة �g2`Pن على ال�ع�نات أما أن ت�ه��نه� �الف5اد ألنه� ;ان�ا حفاة ع
 %�فه� غ	��ا , و�ن�ا ت�*ف�ا وفقا للg*ع , ألنه� ل� Pأخ0وا ش��ا م	�� , فه0ا إع��اء ساف* عل�ه� , ال�الی

  .وه0ه الغ	2�ة صارت م% حقه� وعل�ه� أن ی�	ع��ا ��ا غ	��ا, ال^الد وما عل�ها 

 sف	مل�ا ألح, و�ن سأل�ه� ع% ال t2بل ع9اء األرض , � فه� ل , *�ورزق م% هللا الU0 ی*زقه� �غ
, فه0ا لt2 م% حقz , فل�اذا ت5أله� ع% عائ�اته ووارداته , وأنه ملz مgاع وغ	2��ه� ال��*: , ح5اب 

  .فأن� ض�% غ	ائ�ه�

و�ن�ا سل�;ا ش*_2ا م	[^9ا وال شائ^ة , إن ما U*DP لt2 ف5ادا في ع*ف ال0ی% ت5��نه� فاس�ی% 
  .� ی��*ف�ن وفقا إلرادة رfه� الU0 جاء به� م% ال�[J2 وأجل5ه� على ال�	ارةوه, عل2ه 

ال�ي عل�ها أن ت��قh رغ�ا , فال0ی% �WP��ن ع% الف5اد م% الDهلة وال�عادی% ل5	% الg*ع األساس2ة 
  .ع% أع�اء ال�ی%

 h���ث�ن ع%, وش*ائع اآلخ*<% �اHل وع�وان , فg*ائع رfه� هي ال��فأنه , الف5اد  فاس�2Yق�ا أیها ال
�ل�ها عل�W2 ق�ر;� ال	��� في ال�2اة, غ�* م�ج�د س�: في ت��رات�� وخ2االت�� P ال�ي.  

  !!إنها خال2ة م% الف5اد, فقل ت�2ا ال^الد 

لو فتشتم في أدبيات األحزاب  
المؤدينة عن كلمة وطن ووطنية  
, ومواطنة فـلن تجدوا أيا منها  

فـالوطن  , ألنها ال تعترف بها جميعا  
, ال وجود له في عقـائدها  

والمواطنون أرقـام تتبع وتقبع  
.وتنفذ إرادة عمامة وحسب

إن ما يجري ليس فسادا في عرف  
وإنما  , الذين تسمونهم فـاسدين  

سلوكا شرعيا منضبطا وال شائبة  
م يتصرفون وفقـا إلرادة  وه, عليه  

ربهم الذي جاء بهم من الحضيض  
.وأجلسهم على المنارة

وشرائع  , فشرائع ربهم هي الحق  
, اآلخرين باطل وعدوان  
  فـاستفيقوا أيها المتحدثون عن

فـأنه غير موجود سوى  , الفساد  
التي  , في تصوراتكم وخياالتكم  

يمليها عليكم قدركم النكيد في  
.الحياة

 : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy38.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 لكترونيالمتجر اال

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy38.pdf  

