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 .. الرؤية من منظور  مختلف مقـاربات 

 

    سيكولوجية في الشخصية العربية  قراءات
  العقول المحوَّرة!!    / الجنون الفـاعل فينا!!  /وري!!ــالعماء الث

         
                            

  د. صـــــادق السامرائــــي 

 أمريكـا /    العـراق  الطب النفساني،   

 

 

  اء الثوري!! ـــــــــالعم
ال�اق ب	��ا   , ال�ع�  , س�غ��  ث�رات�ا ع��اء  ق	ل أن  الع�اء إذا  أن  إلى  ف	�ا ! 	�  والفاعل  القائ%  ع 

قائ<نا , خ>�صا :��ا ن��9ه س�اسة , فأح6اب�ا بال ف4� وال ب�امج س�اس�ة , وت 0�ك .-�وحات إن ائ�ة 
 غ	� ناضFة , خال�ة مE الف4� ال>�Aح القادر على ب�اء ال�Aاة.

 

إن<فا فهي   , الع�Kي  ال��Kع  ب�Lرات  أس�	�اه  ما  على   NO-ی� ر�Kا  لل0غ		� وهQا  م�0ث�ة  ج�اه	�Sة  عات 
ب<ون ف4� وم�اهج ع�ل�ة , وال ب�امج ل�Oاء الAالة ال�� �دة , فغ	�ت ووج<ت نف9ها إزاء نف9ها بال رؤSة ,  

 وال خارWة W�NS ت9اه% في ب�اء الAل% ال�� �د.

 

مع�ى  تFهل  وهي   ,  E9األح إلى  أح�الها  س	O<ل   ZQال  Z�A9ال ال�ف0اح  ال<!�ق�ا�Wة  .أن  وت�ه�\ 
الغارقة في  ا الع��اء  ال�[دی�ة  , فقف6ت األح6اب  إلى ف�اغ  إن0ه\  ل<!�ق�ا�Wة وش�وWها وع�اص�ها , ولهQا 

ال4�سي  إلرادة   مQع�ة  نف9ها  ووج<ت   , مآل  أس�أ  إلى  فإن0ه\   , ال�ال�ة  ودوغ�ات	0ها  ال�غال�ة  عقائ<ها 
 وم�0ه�ة .�ا ت[مE .ه , فأه�ل\ ال�EW ح0ى ت�dأها.

 

الف الع�اء  ال�ؤSة وال ی6ال  ال�Lرات , و�eKاب  إرادة  ال��قف , فال ی�ج< مف4�ES م�0افق	E مع  4�Z س	< 
أل�Sة    \Aت ال����Sة  ال�Fاعات  إرادات  , وع ع \   Zر�Lال ال9ل�ك  ب�صلة  , ضاع\  ال�اجAة  الف4�Sة 
عقائ<!ة jل�اوSة , وتAقN ت9ل�Aها مE قOل الق�i ال-امعة .اله���ة على ال�ج�د الع�Kي في hل مgان , 

 0ى ب<ت ال�Lرات وhأنها آل�ات ج<ی<ة إلس0ع�ار معق< وlس�k0اد م[S< .إرادات ال�غ�ض	E.ح

 

فإلى أیE ت9	� ال�Lرات الع��Kة وهي بال ب�صلة ف4�Sة , وال خارWة م9	� ت��S�Sة , وق< نه�\ أج�ال 
 في هQا ال�سp ال� �ش الnالي مE األن�ار العقل�ة ال9اWعة ال�[ث�ة.

 E ال<ل	ل الف4�Z , ت�A0ل إلى عL�ات وم>ادر لل0ع�NS وت-�NS ال��ر .ال�ار.إن ال�Lرات الnال�ة م

  فهل مE ف4� ث�رZ رش	< , !ع	< لل�Lرات ق<رات خ-�ها وت�ثOها إلى م09قOل سع	<؟!!

إذا قيل أن ثوراتنا عمياء ,  
سيغضب البعض , بينما الواقع  
القـائم والفـاعل فينا يشير إلى أن  

فيما  العماء قـائدنا , خصوصا  
نسميه سياسة  

أحزابنا بال فكر وال برامج سياسية  
, وتشترك بطروحات إنشائية غير  
ناضجة , خالية من الفكر الصحيح  
القـادر على بناء الحياة 

توهمت بأن الديمقراطية المفتاح  
السحري الذي سيبدل أحوالها  
إلى األحسن , وهي تجهل معنى  
الديمقراطية وشروطها  

نتهت إلى  وعناصرها , ولهذا إ 
فراغ  

يزال العماء الفكري سيد    ال 
الموقف , فـال يوجد مفكرين  
متوافقين مع إرادة الثورات ,  
وبغياب الرؤية الفكرية الراجحة ,  
ضاعت بوصلة السلوك الثوري 

إن الثورات الخالية من الدليل  
الفكري , تتحول إلى عثرات  
ومصادر للتعويق وتطويق النور  
بالنار. 
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  !!اعل فيناالجنون الفـ
  

كل�ا أ.A�ُت .ع	<ا في دن�ا األم�اض ال�ف�9ة , تO<و األع�اض ال��K�9ة إل	ها فاعلة في ال� � ال�0A<م 
 �Oة ال<ن�ا ع�	على م9 Eأم�ي یه�� \wن شl�0عي , وFاب , فه�اك ج��ن ج�اعي أو م�اع ف�ق ال0�ال>

 !!األج�ال , فال��Fن قائ<نا , وال0عقل ع<ونا
 

اإلی�ان�ة , �hُ\ على ق�ة جOل شاهN في م�اجهة اآلخ�ES في ال-�ف اآلخ� ,    –�ا�zة  أث�اء الA�ب الع
 %hاة , و�Aوت�ح \ , وصارت ت0عامل مع ال��ت على أنه ال \A0اب , وق< إل�قة في ال0>�n0وه% أناس م

 .م�ه% أراد إ.ادتي لE4 األق<ار أن�0Fي مE رصاصة Wائ ة أو ش��ة ش�سة
في آفاق ال�عي وف�اءات ال�nال , أ ی�ج< وصف لل��Fن ی0ف�ق على ما   ح	�ها hان ال9[ال ال�><ح

 !أنا :�ه مE حال ومآل؟ 
 

ما �hُ\ أع�ف ال�Fاب , ل�4ي �hُ\ أدرك أن العلة في العقل , وأن ال�ف� األّمارة .ال�9ء س	<ة م-اعة  
 ., وWاقات ال � ال ح<ود لها , وسهلة اإلن-الق وال0أث	�

 

 !!ب0عQی� َمE ت��9ه ع<وا  ف�ا أسهل الق0ل وال0لQذ
ال0فاعالت ال��S�ة ال9ارSة في م�09قع ال�Aاة ,   إن ال��اجهة ب	E ال�Aاة وال��ت ت4 ف ل�ا عE خ�ا!ا 
إلنفالت   وم9�ح   , ف0اك  غاب  وlنها   , والn�اب  ال<مار  أرجاءها  وSع%   ,  ��kال�  Zالق� ف	ها  !أكل  ال0ي 

 .ال �ور وتأم	E الn-ا!ا واآلثام
 

ح�ج على سفح جOل م<ث� بLلج hال6جاج الZQ ت60حلN عل�ه إلى ود!ان الف�اء ال�O	< , كان\ األ!ام ت0<
ح	� ت40ال� عل�� W	�ر جارحة hأنها العفارS\ , ال ت�الي .�gن� . � , فهي ت�S< أن تل0ه% ب<ن� , فهQا  

>S�م0>ارعة على ماع�ن ث � .رزقها وق< ت�Fع\ ح�ل
 

ون�9-ها ال�>غ�ة  ال>�رة  هQه   Qنأخ ال�0فاق�ة    وع�<ما  ال<وارة  ال��40رة  ال�اسعة  ال<ن�ا  ج9<  على 
.قاع   في  ال� �Sة  وال�Fام�ع  ال<ول  تفاعالت  في  م0أك<ة  م<وSة  Wاقة  ال��Fن  أن  ن04 ف   , ال>�اعات 
ال�ا.9ة ال<ان�ة والقاص�ة , وال ف�ق ب	�ها , فل� وضع\ ال� � على س-ح ال��Sخ , فأنه س	0فاعل هQgا .ع< 

<ده ح0ى ت�ه� إرادة ال�عاء الZQ ی�W�0ه , ل0ع	< األم�ر إلى ن>ابها , وت09�Sح  ح	E , ف�ا أن ی6داد ع 
 .مE ن<اءات ال��A ال�6مF�ة في دن�اه

 

فاألرض ال�عاص�ة ت��k حاالت ج��ن م0<اخلة , ذات م�اصفات عg9�Sة وعل��ة وت�اصل�ة وlل�0g�ون�ة  
ق9ى عE ج�ه�ها , م�ا !ع�ي أن ال� �Sة س	�0>�  وفای�وس�ة , وOS<و أن Wاقة ال��Fن ت0�اك% وت9عى لل0عO	� األ 

  Eه أن !�9ح لل4ائ�ات ال��0ال<ة م�g�! ر األرض ألنها م�ج�د أناني ال�تق �	ها ج��نها , وس��0ي إلى ح	عل
 .رح�ه أن تق�ي عل�ه , ولهQا س	[هلها للق�اء على نف9ها ب�ف9ها , وهQا ال�>	� ل% !ع< .ع	<ا 

 !!ف�ار؟ فهل لل��Fن ق�ار , وهل ل�ا م�ه
  

كلما أبحرُت بعيدا في دنيا  
األمراض النفسية , تبدو  
األعراض المنسوبة إليها فـاعلة  
في البشر المحتدم الصراع فوق  
التراب , فهناك جنون جماعي أو  
مجتمعي , وإن شئت أممي  
يهيمن على مسيرة الدنيا عبر  
األجيال  

كنُت أدرك أن العلة في العقـل  
, وأن النفس األّمارة بالسوء  
سيدة مطاعة , وطاقـات الشر ال  
حدود لها , وسهلة اإلنطالق  
والتأثير 

إن المواجهة بين الحياة والموت  
تكشف لنا عن خبايا التفـاعالت  
المريرة السارية في مستنقع  
الحياة , التي يأكل فيها القوي  
الضعيف  

الجنون طاقة مدوية  نكتشف أن  
متأكدة في تفـاعالت الدول  
والمجاميع البشرية في بقـاع  
اليابسة الدانية والقـاصية , وال  
فرق بينها  

األرض المعاصرة تعيش حاالت  
جنون متداخلة , ذات  
مواصفـات عسكرية وعلمية  
وتواصلية وإليكترونية  
وفـايروسية  

  

  العقول المحوَّرة!! 
  

ب0فاعله ت�A0ر  ال��ونة العق�ل   Eم مA<ودة  ال  ق<رة   �!�0ل فالعقل  :�ه  ت�4ن   ZQال  p�Aال� مع  ا 
 وال�-اوعة وlعادة الg 0	ل , وحال�ا ی�A0ر !�gن تفاعله مع األف4ار م�0افقا و�hانه الF<ی<. 

 و09SقOل أف4ارا غ	� ال0ي hان !Q0Fبها مE قOل , وع�<ها !�gن سل�hه وفقا ل��ع الS�A0� الZQ أصا.ه. 

العقول تتحور بتفـاعلها مع  
المحيط الذي تكون فيه فـالعقـل  
يمتلك قدرة ال محدودة من  
المرونة والمطاوعة وإعادة  
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لعقل ن�A اإل!Fاب�ة وال9ل�Oة , ذل� أن الع�امل العا��Wة ودرجات القلN واإلنفعال لها دورها فق< ی�A0ر ا
 الO4	� في ص�اعة ال-�Oعة العقل�ة الالزمة ل0أم	E ال�0اصل وال�قاء.

 

 وتلع� وسائل اإلعالم دورها في تS�A� العق�ل ل0<فعها ل�O0ي ال�ؤi ال�-ل�Kة وال��قف ال��غ�ب.
<ی��ة وال�9اس�ة والLقا:�ة أث�ها ال��اش� في ص�اعة العق�ل ال�k�Fة وال��Aرة الالزمة ل�0ف	Q  ك�ا أن لل�م�ز ال 

 إرادتها , وال�0ازج في h	��نة ت09ل-ف اإلس�k0اد والQل واله�ان , وت0عO< في م�ادیE ال�k�0ة واإلس0الب�ة. 
 

�9ة مK�9Aة ب<قة  وما !A>ل في واقع .ع� ال��0Fعات انها ت0ع�ض له�Fات م<روسة , وغارات نف
ومF�Kة في مO0n�ات إس0�قاق األم% وال ع�ب , ف0<ع�ها .األح<اث ال�ق�ونة به6ات عا��Wة ع��فة , ت6ع6ع 
اإلمAا�zة  ال9n�ان�ة  ال0فاعالت  أت�ن  إلى  بها  وت<فع   , وال�وح�ة  واألخال�zة  والف4�Sة  ال���dة  ث�اب0ها 

 ال��اه�ة ل�ج�دها ال��Wي واإلن9اني.
 

ل�0ف	Q م ارSعها , فاإلس�L0ار في ال<یE مE أه% الع�امل ومع�% هQه اله �Fات تQn0 مE ال<یE م-�ة 
 الالزمة ل>�اعة ال-اقة الQات�ة ل0<م	� اله<ف ال�� �د. 

وتF<نا أمام أالع	� م0-�رة , وج�عات مE ال�سائل ال0ي ت>	� ال� � .-اع�ن ال4�ا��ة والAق< واإلن0قام  
  �س ال�[جج للع�اWف وال��<فع ن�A ال�ها!ات ال�أساوSة القاس�ة. واإلنه6ام , ف0[دZ إلى ال�0اWح ال 

 
ال<امي  لل�0ازع  !n9�ها  .�ا  ورف<ها  وتعS6S6ها  أوهامه%   E	وتأم  , ب<رجاته%   Eال<ی رم�ز  إس0ع�ال  وت% 

 .Eامي .إس% ال<یAوال<مار ال 
وال9الح ووسائل   ف	0% تS�Aل ال�Fاعات ال�[هلة لإلس0ع�ال وlیهامها .�ا ت0>�ر , ف0غ<ق عل	ها ال�ال

ال<ع% األخ�i , ف�0-لN في م �ارها الع<واني على دی�ها ودن�اها , وهي hال�Qه�لة , ال��Onلة ال�9اه�ة ,  
 الفائقة اإلس0ه0ار .ال�d% وال�عای	� وتّ<عي ما ت<��ه.

 

�اقع  ومE أخ-� أدوات الS�A0� العق�ل وlم0الكها , اإلن-الق .�فاه% م<روسة وذات تأث	� وفعال�ة في ال 
تn9	�ها   في  ال�0اصل   NقAت ال0ي  الnالفة  دولة  ل�kة  وم�ها   , ال�09ه<ف  ال� �  ع�<  وال�ع�في  ال�ف9ي 
لS�A0� األدمغة م�Q نها!ة الA�ب العال��ة األولى وال ی�ج< ت�ص�� لها , ل�4ها صارت حل�ا خ�ال�ا ی�0ه% 

ا حل%  في  :��k �ن   , عقل�ة  وأم�اض  نف�9ة  عاهات  ف	ه%   Eَم إل�ه  ال ال�ص�ل  وه%   , ال�0>�رة  لnالفة 
ال>�Aة   وال�عا!ة   , .أWفاله%  الالئقة  ال�<ارس  وت�ف	�   , وق�اه%  م<نه%  و�Kاء   , أنف9ه%  إWعام  !09-�ع�ن 

 الالزمة للAفا� على ق�ة أب<انه% , وعا:�ة نف�سه%.
 فهل ن�09ع� الع<وان ونA0�ر مE الOnل والهQ!ان. 

  م�ض���ة وق<رة إنFازSة .ع	<ا عE ال9�ا.ات واألوهام؟!!   ون�-لN .إرادت�ا الA�9اء إلى م�ادیE ذات ��zة 

التشكيل , وحالما يتحور يكون  
تفـاعله مع األفكار متوافقـا  
وكيانه الجديد 

تلعب وسائل اإلعالم دورها في  
تحوير العقول لتدفعها لتبني  
الرؤى المطلوبة والموقف  
المرغوب 

ما يحصل في واقع بعض  
المجتمعات انها تتعرض لهجمات  
مدروسة , وغارات نفسية  
محسوبة بدقة ومجربة في  
مختبرات إسترقـاق األمم  
والشعوب  

معظم هذه الهجمات تتخذ من  
الدين مطية لتنفيذ مشاريعها ,  

من أهم    فـاإلستثمار في الدين 
العوامل الالزمة لصناعة الطاقة  
الذاتية لتدمير الهدف  
. المنشود 

من أخطر أدوات التحوير  
العقول وإمتالكها , اإلنطالق  
بمفـاهم مدروسة وذات تأثير  
وفعالية في الواقع النفسي  
والمعرفي عند البشر  
المستهدف  

منها لعبة دولة الخالفة التي  
تحقق التواصل في تسخيرها  

ر األدمغة منذ نهاية  لتحوي 
الحرب العالمية األولى وال يوجد  
توصيف لها  

 إرتباط كامل النص:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy48.pdf 

 ***   ***   *** 
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