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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات 
  ات!!ــــ/ الُمعاوي ي!!ــــة التمنــــعاه/  ة!!ــــالقبضوي

  ر!!ــــار المختصـــــالء!! / إختصـــالُعمـ
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

     

  ة!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبضوي
 

ال��+&�ة م) ال��� وه& خالف ال�"! , وتع
ي اإلن��اض , وُ�قال: ��� ال�ائ� ج
احه أ� ض�ه , 
  و��� ال12ئ ��+ا أ� أخ6ه , واإلن��اض خالف اإلن�"ا4 , و3ن��� ال12ئ أ� صار مق-&ضا.

ن الGH2 أو ال=Fب أو وال��+&�ة م
هج سل&Aي @"�� في أن<�ة ال=>; على م� الع7&ر , و�ع
ي أ
الفPة والعائلة وغ1�ها م) الN�"Lات , ت��� على ال"ل�ة وت17�K ;<=L� ال�2� ال�6 تH+عه ألم�ها 

  وس�&تها.

وهي ت��� أ� تأخ6 وتW"�L وتفعل ما ب&سعها إلدامة ق&ة ��+Lها على A�سي ال=>; , ال�6 
  ب&اس�Lه ت=ق] ر�Zاتها وت�ضي أه&اءها.

�K ن م�ه&نا&<@ �Kاجة إلى ق&ة و\اقة والقا=K م) دون ش1ئ مق-&ض , وال��� �Kق-&ض , فال قا
  وِح1َّل إلدامة ق_رات ال��� والK W"�Lال�ق-&ض علNه.


افى و\-Nعة األشNاء وف"لbة Lل ��+ة إلى إن�"ا4 , فال @�>) لفعل ال��� أن ی_وم , ألنه یAو
ة لفL�ة \&�لة , بل أنW ال @�>
W أن الLفاعل في عال; األحNاء , ذلW أنW ال @�>
W أن ت��� ی_ك Kق& 

تفعل ذلW ل_قائ] مع_ودة , إذ ال ب_ م) اإلن�"ا4 , فلiي تi&ن ال��+ة ق&�ة @hb أن یL=ق] اإلن�"ا4 , 
  واإلسL�خاء.

وه6ا ال�فه&م ی
�-] على ال"ل&ك ال�K ��2أن&اعه , وم
ه سل&ك الL"ل! أو ال��� على ال=>; ال�6 
ال""ل-ي مع ال�ق-&ض علNه , فiل مق-&ض @"عى لL=��� إرادته م) یh-"L بLأجNج \اقات الLفاعل 

  ال��+ة الLي ت17�K ;<=L�ه.


Fف ق_راته , L"ه وت_م�ه وتNال��+ة م) اإلن�"ا4 ال ب_ لها أن تق+ي على ال�ق-&ض عل &b
ولiي ت
ه وغNmانه وت">�ه �Kا ت"N�Lع م) خ�&ر ال&�الت والL_اNlات اإلنهاكNة , الiف1لة بL_و�Hه وتعF�F ت�ن=

  و3ض��اKه.

فال�فL�سات ع
_ما ت��� على ف��"ة تقLلها أوال , وذلK Wاإل\�اق على ع
قها لiي ت
�"! وتأكلها 
  bKه_ قل1ل , و3ن ل; تقLلها فأنها سL-6ل جه_ا أك-� ور�oا ت7اب Kأض�ار.

ال"ل�ة وال�
هج ال��+&� @"�� في أن<�ة ال=>; في ال��Lbعات ال�HLلفة , وله6ا تb_ القا�K على 
  @2ّ�ع الق&ان1) الالزمة لLعL+�� F�Fه , وخ
] ال�ق-&ض عل1ه; وأس�ه; في زنFانة ح>�ه.

وه6ه tاه�ة م"2L��ة في أن<�ة ال=>; الع�Noة Kأن&اعها ما ع_s القل1ل ج_ا , ال�6 ر�oا في \��قه إلى 

القبضوية من القبض وهو خالف  
البسط , وتعني اإلنقباض , وُيقـال: 
قبض الطائر جناحه أي ضمه , 
وقبض الشيئ قبضا أي أخذه , 
واإلنقباض خالف اإلنبساط , 
وإنقبض الشيئ أي صار مقبوضا.

والقبضوية منهج سلوكي يسري  
في أنظمة الحكم على مر العصور  
, ويعني أن الشخص أو الحزب أو  
الفئة والعائلة وغيرها من  
التسميات , تقبض على السلطة  
وتتحكم بمصير البشر الذي  
تخضعه ألمرها وسطوتها.

وكل قبضة إلى إنبساط , فـال  
يمكن لفعل القبض أن يدوم , 

ألشياء  ألنه يتنافى وطبيعة ا
وفسلجة التفـاعل في عالم األحياء  

وهذا المفهوم ينطبق على  
السلوك البشري بأنواعه , ومنه  
سلوك التسلط أو القبض على  
الحكم الذي يتسبب بتأجيج  
طاقـات التفـاعل السسلبي مع  
المقبوض عليه  
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اقع في أزمات غ1� ذلW م) أسالh1 ال=>; , لi) ال"ائ_ أن أن<�ة ح>�
ا ��+او�ة , وله6ا تb_ ال& 
وتفاعالت دامNة , ألن القاK+1) على ال"ل�ة @ع�ل&ن على ت2_ی_ ��+Lه; وت_�Nlها , خ&فا م) الL�اخي 

  واإلن�"ا4 وال"ق&4 في وحل اإلفL�اس م) ق-ل قا�K ج_ی_.

وفي اواقع
ا فه6ا ال�فه&م ق_ تb"_ ب&ض&ح سا\ع , ف�ا أن تهاوت ال�لNiة حLى دخل ال-ل_ في دوامة 
ل�ق-&ض علNه , وت=ق] ت�ادل عh1b لإلدوار , م�ا أسه; في تأجNج ال7�اعات ال�L&اصلة ما القا�K وا

ب1) القا�K وال�ق-&ض علNه , فLارة @>&ن القا�K مL&ح2ا , وأخ�s @>&ن ال�ق-&ض علNه في ال&حN2ة 
  ال��لقة ذات ال2=
ات اإلنفعالNة العارمة.

ألف1) وثالثة Aان حFب @��� على ال"ل�ة و�="h  وأمmلة ذلW ت�ادل األدوار ما ب1) األحFاب , فق-ل
أن ال أح_ ی�L>) م) ال��� علNه , و3ذا KاألحFاب ال�ق-&ض عل1ها ت��� علNه , وتلق�ه أف<ع ما @�>) 

  لقا�K أن @فعله KالA �6ان قاK+ا علNه.

اتها ال7ائ�ة , ووفقا له6ا ال�فه&م فأن الLق_م ل) یL=ق] في ال�الد ال�Lأخ�ة , وال=Nاة ل) تL=�ك Kإتbاه
و3ن�ا هي م
=_رات ذات ت_اNlات م���ة , ما دامz غ1� قادرة على إقامة أن<�ة ح>; مL&ازنة راسHة 

.F�Fي ع
  الLقال1_ واألع�اف , وذات ق_رة على ُمفاعلة األجNال في وعاء و\

L+��Kها , وه>6ا فأن األن<�ة ال��+&�ة ال فائ_ة ت�تbى م) ورائها , ول) ت=ق] ما ه& نافع لها ول�) 
ألن ح1
ها سN=1) , وال ب_ لها أن ت�"! ��+Lها وتb_ نف"ها عاجFة على ال�قاء في س_ة ال=>; , إال إذا 
سان_تها ق&s خارجNة ت=اف{ عل1ها لLأم1) م7ال=ها  , لi) األم� ح�Lا سL1غ1� ألن ال�7الح تL-_ل وال 

  11�ه ح�Lي وض�oة الزم.@�>) ل
<ام واح_ أن @H_م م7الح اآلخ��) لألب_ , ~N>&ن أم� تغ

    

والمنهج القبضوي يسري في  
أنظمة الحكم في المجتمعات  

بض  المتخلفة , ولهذا تجد القـا
على السلطة يشّرع القوانين الالزمة  
لتعزيز قبضته , وخنق المقبوض  
.عليهم وأسرهم في زنزانة حكمه

وهكذا فـأن األنظمة القبضوية ال  
فـائدة ترتجى من ورائها , ولن  
تحقق ما هو نافع لها ولمن  
بقبضتها  

لكن األمر حتما سيتغير ألن  
المصالح تتبدل وال يمكن لنظام  
واحد أن يخدم مصالح اآلخرين  
لألبد , فيكون أمر تغييره حتمي  
وضربة الزم.

 ي!!ـــــــــــــــــــــــــــــة التمنــــــــــــــــــــــعاه
  


ي .....ولi) ت�خ6 ال_نNا ِغالKا"�LالK hوما ن1ل ال��ال"  


ي عاهة فLاكة م��Nة في وع1
ا ال�bعي , وت&ه�
ا Kأن
ا ن=ق] ما ن��_ه �K&ج-ها , ووفقا ل�قN+Lات �Lال

ي القاKعة في د@اج1� رؤانا.و\اقات ال�L  


اح� وال7Lارع والN��Lة , ونbLاهل ال�7الح ال&\
Nة Kأن&عها , وAأن ال&\) ال Lق والF�Lا ال
ف_ی_ن
  وج&د له في أذهان
ا.


امى , وال&جNع في ذروته Lاح� ی
Lأجج , والL1�ان ت
� یFداد ضعفا , والN�+وال , ; وله6ا فال�قَ"; ُ@ق"َّ
@قLل الع�oي , وال�"ل; @قLل ال�"ل; , وأب
اء ال&\) ال&اح_ ی6LاK=&ن , و�
iل Kع+ه;  القs&7 , فالع�oي

  ب�ع�.

وع
_ما ی��_ ال�امع ف1ه; أن @فL�سه; و�"K ��mL+عفه; وجهله; , و�ق+; ما ی��_ه م) وج&ده; , 

ه; @عiون , ل�i
L"دون و�_

اوح&ن , و��Lاك&ن , و�7Lا@=&ن , و�7ّ�ح&ن , و��Lbع&ن , و�Lدون إلى ی&


Fافه;  ل�اقاته; وق_راته; , وتiL�ر ال�أساة , وال م) ع<ة وoُع_ ن<�.Lدوامة ت7ارعه; و3س  

وته_أ ث&رته; العا\�Nة , و�
ه�>&ن Kأع�اله; الع
Nفة ض_ Kع+ه; , و��L�غ&ن K>1_ الiائ_ی) له; , 
  و�Lفاخ�ون Kاإلع�Lاد على ع_وِّه; لل
1ل م) أخ1ه; الع�oي وال�"ل;.

; القل&ب و�"&د اإلسLغ�اب والعhb. وأمام ه6ا   ال�
<� ال�iL�ر ع-� األجNال , ت=Lار األفهام وتL&جَّ


Nات , و3ن�ا الق&ة واإلرادة ال7ادقة العFومة ال�ق_امة , ال�"Lع_ة لل�
ازلة �Lها ال�+=L"ال ت hفالَ��ال

التمني عاهة فتاكة مقيمة في  
وعينا الجمعي , وتوهمنا بأننا  
نحقق ما نريده بموجبها , ووفقـا  
لمقتضيات وطاقـات التمني  
القـابعة في دياجير رؤانا.

منيات , فـالَمطالب ال تستحضرها الت
وإنما القوة واإلرادة الصادقة  
العزومة المقدامة , المستعدة  
للمنازلة والفوز بما تريد , 

المجتمع العربي من أقصاه إلى    
أقصاه يقـاتل ذاته وموضوعه , 
ويجفف مصادر قوته ومعين  
قدرته , ويتأّسد العربي على  
العربي , والمسلم على المسلم , 
ويريدون من اآلخرين الرحمة
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&عه , و�bفف م7ادر والف&ز �Kا ت��_ , ب1
�ا ال��Lbع الع�oي م) أق7اه إلى أق7اه @قاتل ذاته وم&ض
ق&ته ومع1) ق_رته , و�Lأّس_ الع�oي على الع�oي , وال�"ل; على ال�"ل; , و���_ون م) اآلخ��) ال�ح�ة 

  والع_ل واإلن7اف وه; یL&ح2&ن على وج&ده;.

وoأفعاله; ال��وعة @=قق&ن م7الح ال�امع1) به; , وما @b�� ب1
ه; ه& ال�6 ج�s في األن_ل� , وما 
  �&ا درسا ح+ار�ا مف1_ا.إتع<&ا وال تعلّ 

وت�قى الh�H رنانة وال2عارات \
انة , وال&اقع ُت">h ق_راته وُت
LهW ح�مات ذاته وم&ض&عه , والع-� 
  س1_ م�اع .

  فل�اذا تل&م&ن أع_اءك; ال6ی) تق_م&ن له; ما ی��_ون على \-] إنه�اك>; KقLلi; ل�ع+>;؟!!

  

والعدل واإلنصاف وهم يتوحشون  
على وجودهم.

وتبقى الخطب رنانة والشعارات  
طنانة , والواقع ُتسكب قدراته  
وُتنتهك حرمات ذاته وموضوعه , 

. والعبث سيد مطاع

ات!!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُمعاوي  

  
.hلiوال hعلmج�و ال , hلiل�ة ال�ال�ة للiالُ�عاو�ة: ال  

  وال�ق7&د Kالُ�عاو�ات الِق&s الLي ح&ل الi�اسي وت&tفها ل�7ال=ها ور�Zاتها ال�فل&تة.

 hوأران hع عل1ها , وثعالo�Lاسي ما لها وما عل1ها , وَم) ف1ها وَم) @=&م ح&لها , ووح&ش ت�iفلل
  لها وتأكل م) فLاتها.وAالب تN�Lأ K<ال

 (1oها , وFA�ل ق&ة دوائ� ت_ور ح&لها وهي مiة واإلنفالت ال�غ-&� , ول��N"الق&ة وال Fاسي رم�iوال

ه @>&ن دائ�ا ت=_ ع&اصف الع&اء وال+Nbج ال7ادر م�ا iسي وما ح&له م"افات \&�لة وق17�ة , ل�iال

ا مق�ون ب&ج&ده وما @"L=&ذ علNه و�L"اق! @=�Nه م) ال�&ج&دات  ال�
K6bة إلNه , والLي @>&ن م17�ه
  م
ه لع_م ق_رته على ح�له أو ه+�ه.

وللi�اسي Aالب ت=�1ها , وه6ا دی_نها وس
ة ال�آسي في م�Lbعات ت_وس القان&ن , وال عل; لها ب_سL&ر 
  وAل ما ف1ها @�+ي على س>ة الع_وان والm-&ر.

عاو�ات ح&ل الi�اسي أن&اع وأه&اء , وoع+ها م7اKة ب_اء اإلنiالب واإلس6Lءاب , فال ق_رة ع
_ها وال�ُ 
  غ1� الع� , وه& سل&ك إنع>اسي مL=ف1b@ F_ ال
ه� واإللLهام وال @ع
Nه م) األم� إال الق+;.

ل الi�اسي وم2>لة ال��Lbعات وال2ع&ب ال�قه&رة Kأن<�Lها ال"NاسNة تLأك_ في الُ�عاو�ات , الLي ت2>
  على م�امها ون&ازعها وت&ه�ها Kأنها على ص&اب  , ما دامz أف&اهها ُت=2ى �Kا ل6 و\اب.

وه6ه الُ�عاو�ات ت17�K ;<=L� ال��اد وال�الد , وال2&اه_ قائ�ة في الع_ی_ م) أن<�ة ال=>; على م� 
ت
<; آلNات ال=>; الع7&ر واألزمان , وق_ تHلz7 م
ها Kع� ال��Lbعات الLي أوج_ت عق&دا إج�LاNlة 

والLفاعل مع ال�Nlة , وه6ه العق&د ت"�ى دسات1� , و�
b; ع
ها ق&ان1) صارمة ذات فعالNة A-1�ة في حNاة 
.;tعاLار ال�_Lامي واإلق
Lها وق_راتها على الع�اء ال�Lال2ع&ب , ألنها ت+�) سالم  

Lذات ع&اء ج_ی_ م s�ُمعاو�ات وت-�ز أخ h1ى تغLاألح&ال ح hقلLسي وما أن ت�iاف] مع إراد ال&
ال7�ُان الَ�
ان , ال�6 ال ی��_ أن @"�ع و��s إال َم) @�_حه و��لهه و�
Fهه و��فعه ف&ق ال�2��ة درجات 

.;N>عLك وال�ّ-Lق_@� والLافه آ@ات الLودرجات , و���ح على أك  

وأث�ها في  وع
_ما ن
<� ل�ا یL=ق] في واقع الع_ی_ م) ال��Lbعات , ی-_و ل
ا واض=ا دور الُ�عاو�ات

والمقصود بالُمعاويات الِقوى  
التي حول الكراسي وتوظفها  
لمصالحها ورغباتها المفـلوتة

فـللكراسي ما لها وما عليها , وَمن  
فيها وَمن يحوم حولها , ووحوش  
تتربع عليها , وثعالب وأرانب  
وكالب تتفيأ بظاللها وتأكل من  
فتاتها.

وللكراسي كالب تحميها , وهذا  
ديدنها وسنة المآسي في  
مجتمعات تدوس القـانون , وال  
علم لها بدستور وكل ما فيها  
يمضي على سكة العدوان  
والثبور.

وهذه الُمعاويات تتحكم بمصير  
العباد والبالد , والشواهد قـائمة  
في العديد من أنظمة الحكم على  
مر العصور واألزمان  

وما أن تتقـلب األحوال حتى تغيب  
ُمعاويات وتبرز أخرى ذات عواء  
جديد متوافق مع إراد الكرسي  
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ص
اعة ال&�الت و3سL=+ار العاد@ات , وت1�m� ال7�اعات الiف1لة Kال=فا� على ما ت_ره أض�ع الi�اسي 
  م) غ
ائ; وآثام.

و�L=ق] إسLل�اف ال�Hا@ا وال�آسي والع_وان على الف+ائل,  وتعF�F ال�ذائل وت�1b_ها واإلسهام 
  ال�-Lالة Kالُ�عاو�ات ال"اKغات. N"Kادتها , ود@�&مة إمLهانها لل&ج&د القائ; في ال=Nاة

  فهل م) إرادة دسL&ر�ة وقان&نNة ت�
ع الُ�عاو�ات م) فعل ال2�ور؟!!

  

الُمصان الَمنان , الذي ال يريد أن  
يسمع ويرى إال َمن يمدحه ويؤلهه  
وينزهه ويرفعه فوق البشرية  
درجات ودرجات

  الء!!ـــــــــــــــــــالُعم
 

  الع�1ل: َم) @ع�ل ل7الح دولة أخ�s ض_ بل_ه. وال�bع : ع�الء.

�Lbاث�ون في مiLون وج&دها , وم) أخ�� ما ی&اجه األم; وال2ع&ب ه; الع�الء , ال6ی) ی�H
عاتها و�
  و�"اه�&ن في إ@7ال أع_ائها إلى أه_افه;.

وال��Lbعات الق&�ة ل_یها م
اعة ض_ه; , وم) الع"1� أن ُ@7اب أب
اؤها ب_ائه; , و3ن ح7ل ألح_ه; 
  ول�+عة م
ه; فأن م17�ه; اله&ان وال�=].

لى Aافة ال�"L&�ات , ب1
�ا Kع� ال��Lbعات ی
2L� ف1ها وoاء الع�الة , و�HK h-"L"ائ� فادحة ع
و�ع&د ال"-h إلى tل; أن<�ة ح>�ها وفق_انها ال�Nادة ال&\
Nة العادلة , القادرة على تm&�� ال�اقات 

  ال�bاه1��ة واإلس�mLار ف1ها , وت&ج1هها لL=ق1] ال�7الح العامة.

h-"L1) , م�ا ی
Kإ\الق  فLL&ف� ف1ها أن<�ة ح>; قاه�ة لإلرادة ,  وذات ع_وانNة عالNة ض_ ال�&ا\
ال�2اع� ال"ل-Nة اإلنLقامNة في نف&سه; , وoه6ا @�7=&ن م�هل1) لإلصاKة Kال&oاء والع_وان على بل_ه; , 

  وما ی7Lل Kه م) رم&ز وم�س"ات.

  أ� أن ن<ام ال=>; ه& ال�6 @"اه; في ص
اعة أع_ائه وت=+1� ال"احة إلن2Lار الع�الء ب1) ال
اس.

Lل�ة اإلرادة وال�17� , وال تLفاعل Kإ@bابNة مع ذاتها وله6ا تb_ها م�Lbعات ض�Nفة مLH�قة م"
  وم&ض&عها , وت
=_ر K"ه&لة إلى أسفل ال"افل1) , وت�L=) في خ�&اتها وتL&حل ~�Nا ت��_.

وAل�ا عّ&قz أن<�ة ال=>; ت�لعات ال�bاه1� إشL_ م1لها للع�الة , والLفاعل مع أع_اء ذلW ال
<ام 

Lق; م
ه و�
ال جFاLأنها سK ه�ة&Lأم1) م7الح مLامها ل_HLإس ;Lق] ما ت��_ه , وفي ال&اقع ی=Lءه , وأنها س

  ال6ی) وtف&ها لل&ص&ل إلى األه_اف ال�
2&دة Kأقل الH"ائ�.

وم) ال&اضح أن الع�الة م
2L�ة في ال-ل_ان ال�Lأخ�ة , الفاشلة في ب
اء ال_ولة ال�عاص�ة , والLي تفق_ 
) واألمان , وت
2L� ف1ها الع7اKات وال�bامNع ال�"ل=ة Kأن&اعها ال_ولة ف1ها هL-1ها وق_رتها على ض�! األم

, والLي ت"H�ها ال_ول ال�"Lف1_ة لLأم1) ما ت��_ه م) ال�2ار�ع وال�Lلعات ال�7Lلة Kعقائ_ها ون&ا@اها 
  الN�Hة.

  فهل ت_رك أن<�ة ال=>; ما تق&م Kه م) سل&NAات ضارة ب
ف"ها و�Lb�oعاتها؟!!

�Lاسي وت�iع&� ال�L7�؟!!وهل س  

  

العميل: َمن يعمل لصالح دولة  
أخرى ضد بلده. والجمع : عمالء.

األمم  ومن أخطر ما يواجه  
والشعوب هم العمالء , الذين  
يتكاثرون في مجتمعاتها وينخرون  
وجودها  

  
 
بعض المجتمعات ينتشر فيها وباء   

العمالة , ويتسبب بخسائر فـادحة  
على كافة المستويات , ويعود  
السبب إلى ظلم أنظمة حكمها  
وفقدانها القيادة الوطنية  
العادلة  

أن نظام الحكم هو الذي يساهم  
عة أعدائه وتحضير  في صنا

الساحة إلنتشار العمالء بين الناس.
ولهذا تجدها مجتمعات ضعيفة  
مخترقة مستلبة اإلرادة والمصير  

ومن الواضح أن العمالة منتشرة  
في البلدان المتأخرة , الفـاشلة  
في بناء الدولة المعاصرة , والتي  
تفقد الدولة فيها هيبتها  
وقدرتها على ضبط األمن واألمان
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  إختصار المختصر!!
  

اإلخ7Lار سل&ك إب_اعي إن�Lه إلNه الع�ب ق-ل غ1�ه; فق_م&ا الع_ی_ م) ال�7LH�ات الLي یFدح; بها 
ت�اثه; ال�ع�في , ف=Lى ق-ل ع2�ات الق�ون أدرA&ا ض�ورة الLiاKة ال�7LH�ة , و3@7ال الفi�ة Kأقل الiل�ات 

Lهb&ا أن @>&ن " ال2ع� دی&ان الع�ب" , ألنه; @�>
ه; أن @>ّ_س&ا , فقال&ا " خ1� الiالم ما قل ودل" , و3ن
  األفiار في K+عة أبNات.

وفي ع7� ال"�عة ال�6 ن=) ~Nه , ما أح&ج
ا إلى الLiاKات ال�7LH�ة ال�>mفة , الLي ت=L�م القار� 
  وت=mه على الق�اءة ال��Lعة ال
افعة.

لh1 وتق
Nات , وآلNات ت=--ها للقار� وت�
=ه شP1ا فالLiاKات ال�&�لة ال�"ه�ة K=اجة إلى مهارات وأسا
  م) مLعة الق�اءة.

أما الLiاKات الbام_ة الbافة ال��ع
ة Kاإل\
اب , فأنها م�لة وال @"N�Lع القار� أن یL&اصل معها , 
 وال6ی) @>L-&نها ال ُ@ع�ف ل�اذا @>L-&ن , وماذا یه_ف&ن م) وراء LAابLها , أ @="-&ن ال
اس ال ه; لها إال

  أن تق�أ LAاKاته; !!

إن مع<; ما ُی
2� في ال7=ف وال�&اقع ال ُ@ق�أ , ون"�ة ال�ق�وئNة أخ6ت تL+اءل , بل أن الع_ی_ م) 
ال�&اقع فق_ت مق�وئL1ها ألنها أغفلz ف) ال
2� , وصارت ت
2� الغ� وال"�1) فاخLل! األم� على الق�اء 

  اروا @ق�أون القل1ل ج_ا أو ال @ق�أون.وال�LاKع1) , ~�ع_ أن Aان&ا @ق�أون مع<; ما ت
2�ه ص

ول& ت"اءل أ� م
ا ماذا @ق�أ في ال�&اقع , وهل أن رغ-Lه في الق�اءة قلz أم زادت , ف"2L<Nف الHلل 
.�1mالغ WKا
"K (1�"ال zي س=قLال"ائ_ في ال7=ف وال�&اقع , ال  

ا ی�F_ها ملال و�h17 والع_ی_ م) ال�&اقع ت=&لz إلى م=�ات للL&اصل اإلج�Lاعي وال�bامالت , م�
  القار� Kال
ف&ر م
ها واٌإلح�ا4.

فل�اذا ال ُ@=Lَ�م القار� , و�>&ن ه& ال��Nاس وال��ش� على نbاح ال�&قع و�L�Nه , ب_ال م) الL&ه; Kأن 
  ال
hH العائ�ة ف&ق الغ1&م هي الLي تق�ر ��Nة ال�&قع والN=7فة ؟!!

  �&اقع وال7=ف مقN+Lات ع7�نا؟!!إن
ا ن��N في ع7� ال�bاه1� , فهل أدرك م=�روا ال

اإلختصار سلوك إبداعي إنتبه  
إليه العرب قبل غيرهم فقدموا  
العديد من المختصرات التي  
يزدحم بها تراثهم المعرفي , 

قبل عشرات القرون    فحتى
أدركوا ضرورة الكتابة المختصرة  
, وإيصال الفكرة بأقـل الكلمات , 
فقـالوا " خير الكالم ما قـل ودل" 

وفي عصر السرعة الذي نحن فيه  
, ما أحوجنا إلى الكتابات  
المختصرة المكثفة , التي تحترم  
القـارئ وتحثه على القراءة  
الممتعة النافعة.

في الصحف    إن معظم ما ُينشر
والمواقع ال ُيقرأ , ونسبة المقروئية  
أخذت تتضاءل , بل أن العديد  
من المواقع فقدت مقروئيتها  
ألنها أغفـلت فن النشر , وصارت  
تنشر الغث والسمين  

إننا نعيش في عصر الجماهير , 
فهل أدرك محرروا المواقع  
والصحف مقتضيات عصرنا؟

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy50.pdf  

  

***   ***   ***   

 العربيةشبكة العلوم النفسية   

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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  الويب على19و    من التأسيس  22الشبكة تدخل عامها  
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