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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

   سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
 العراق عراق!!/ األمة ينبوع خالد!!/ إبهام!!

 المدن بأهلها!!/ الُمعاويات!!
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

     

  ام!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبه
 

بهام : -الم غام( ال ُی�َرك ال أق � إبهام ال�� , فه� ال�� تفق� األصا�ع ����ها ب�ونه , و�ن�ا اإل
 وُمل�>; , وَ:ِه8َ األم7 أْ� خفَي و�س�12ل.

 فال?�ا�ة �أن�اعها ل�HI أن نغF; �الغ��ض ون�عB �اإلدغام واإلخ�فاء وراء ال?ل�ات.
 ال?�ا�ة فB ال�ض�ح , وال>IاRة وال�?P�Q , و�O ال الف?7ة �أقل ع�د مB ال?ل�ات.

غ�ما , وما WO ل في واقعVا الQقافي , أن ال���1ب غ�7 معل�م  ال?�ا�ة خFاب مفه�م ول�HI -الما م�
 م�ا ی�YZI �الVف�ر وال�XWم , أ� أن ال���1ب ال Oُق7أ

�7 اإلنفعاالت الIل�Zة , ألن ال?اتY م اب Q�IO ع , ألنه�Vف ال 7[ح م� Vال� �فVوال�12لة أن ال
8�� .ب�ه8 أن ما -�>ه نادر وع`�8 , و[W�I_ ال��ح والVQاء وال�ق

ومB أه8 أس>اب ت�ّجع اإلب�اع و�صاب�ه �أم7اض وعلل وخ��ة ه�ا ال�فاعل  ال?اذب  ما ب�B ال?ّ�اب 
 أنفIه8.

فالIائ� ت>ادل ال��Oح وال�Xامالت , وت�WلH الع�ی� مB ال��اقع إلى مFWات لل��اصل اإلج��اعي 
.YIوح 

ر ال���Vر الفاعل في ال�Wاة , فه�ا أما -�نها مVارات ثقا�hة وذات إرادة مع�h7ة وق�رة على صVاعة ال��ا
 أم7 �ع�� ال�Vال.

�7 في ه�ه ال�7حلة الjال�ة مB ال�Iارات ال�اضWة , Fjة دوره ال�Rق7ا�O�الفه8 األع�ج  لل Yو[لع
 والق�وات ال الWة.

ف�X�نا أمام ما �IOُى �الYjV , وهي حاالت ت�7اقn على الهامm ومVقFعة عB نه7 ال�Wاة , وما 
BR في الع�ی� مB الZل�ان , وأص�HZ ب�:اء الW�اثة وما �ع�ها , وراحH ت7تل آOات ال�Wل�_ Oعان�ه ال��ا

 �ع��ا في ص�امع اإلك�Vان.
 فل�اذا ال�jف قائ�  , وال7Xأة ع�وان , واإلب�اع م7Xد مB األل�ان؟

 ول�اذا ال�7اع Y�1O ���اد الZه�ان؟
ن , وصار ذوو األقالم �Z�1Oن ألنفIه8 , إیها ال�Z�ع�ن , األم8 ال ت�Wق_ إذا ضاعH ���ة اإلنIا

�7ه وت�V[7 اإلنIان �hه , وت�Q[7ه �و[ه7:�ن مB واقع عل�ه8 أن Oع�ل�ا �إج�هاد وص7Z ومQاب7ة وج7أة , ل�غ
!!��Vواضح وع _W, فال �ع ما ی7[V ل_ إرادته وتFVل�  

الكتابة بأنواعها ليست أن  
نغطس بالغموض ونمعن  
باإلدغام واإلختفـاء وراء  
الكلمات.
الكتابة فن الوضوح , والبساطة  
والتكثيف , وإيصال الفكرة  
بأقـل عدد من الكلمات

السائد تبادل المديح  
والمجامالت , وتحولت العديد  
من المواقع إلى محطات  
للتواصل اإلجتماعي وحسب

إيها المبدعون , األمم ال تتحقق  
إذا ضاعت قيمة اإلنسان , 

ون  وصار ذوو األقـالم يكتب
ألنفسهم , ويهربون من واقع  
عليهم أن يعملوا بإجتهاد  
وصبر ومثابرة وجرأة , لتغييره  
وتنوير اإلنسان فيه , وتثويره  
لتنطلق إرادته وتصنع ما يريد , 
فـالحق واضح وعنيد!!
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  د!!ـــــــــــــــــوع خالـــــــــــــــــــة ينبـــــــــــــــاألم
 

7jV في على م�x ق7ون , و:�H شع7 ال��ZVي ال�� عvXه "Oا أمة ضH1W مB جهلها األم8" , ی
أع�اق وج�دنا و[7س8 ن��Fة آل�ات تف?�7نا , ال�ي تف7غ أع�اقVا مB ق�رات الQقة �الVف; واإلحIاس �ال��yة 

.7� وال�ور وال�أث
 

�7 مB األمQال واألق�ال واألشعار الIل�Zة  ,  أسه�H في بVاء الWالة الVف�Iة لألمة , �أج�الها Q?فال
والW�ی~ عB ال��ض�عات ال�ي تIفه وج�دنا وتVال مB ذاتVا ال���اك>ة , ح�ى أص>VWا ن�IلFف ال?�ا�ة 

 وه�[�Vا و����Vا.
 
بل أن األف?ار وال?�ا�ات الIل�Zة لها أس�اق رائXة  وق7اء ی�vای�ون  , و-أنVا ن���ع �ال��W على  

�ل مB وج�دنا ��اض�ه وحاض7ه وم�IقZله.Vا , والVIأنف 
 

� H�O ا األم7 إلى أن نعاد� ماVوصل ب �8 بل وق�Wاه في جV� لة ل�عVى ح�اتVا وعق��تVا , ف7م
 ال�[الت وال��ا��ات وآ�ار ال7Ijان.

 
وعV�ما ن� فح ما ُی72V في ال Wف وال��اقع , یZ�و جل�ا  ال�Vهج الIلZي وال7Fح ال�� 7ّXOد الع7ب 

و[�ع�Vا  مB ���ه8 ومعاني وج�ده8  , و:أنه8 ال �Oل?�ن م�هالت ال �7ورة ال�عاص7ة , وعل�ه8 أن VjOع�ا
 و[I�Iل��ا , و[غادروا بل�انه8 , و[�7-�نها لآلخB]7 لُ�ه�x إل�ه8.

 
 ~W<اذق ال ادق ال�� یWف والقل8 ال Vعل�ها األم8" , فال7أ� ال� Bم Hا أمة نهلO" :ا أن نق�لV�وعل

��ة إلى عB ال�yWقة و[Iعى ل��V[7 العق�ل , عل�ه أن ال یIVاق مع ه�ه ال��جة اإلتال�hة اإلنق7اض�ة , الIا
 ت�م�7 ال�ج�د الع7:ي وت8�FW دور األمة و�لغائه.

 
فال�اقع Oق�ل � �ٍت عاٍل ووض�ح ساRع  , أن أمة الع7ب ق� نهلH مB عل�مها األم8 , وهي ال�ي 

أسه�H في إس�Vهاض ال�ج�د اإلنIاني , وت7W[7ه مB ق��د ال`الم واألوهام واإلن7Wافات الIل�-�ة , 
Fالق ال�Wار� ال�72ق ال�Fل_ ال�� ن�VعO 8عFاءاته , وال تvال تIاه8 في ووضعH ال�ن�ا على س1ة اإلن

 ز[ادة مIاحة اإلش7اق األص�ل!!
 

أم�Vا حّ�ة معFاء , نا��ة �الFاقات والق�رات ال����vة , و�ن خ�َ� أوارها ل�قH فأنها س��أجج وتFVل_ 
 في م�2ارها ال�ع7Zّ عB ذاتها وج�ه7ها.

 
7امة أب�ة , وف�ها یVاب�ع خ�7 دفاقة , و[�Wل أبVاؤها م�روثات ح�ار[ة أم�Vا عV�ها إرادة عv]vة و-

وّضاءة ال ت�IغVي عVها اإلنIان�ة , ولها في -ل مWفل إب�اعي ص�لة ومقام , وأن�ار ت2ع2ع في أرجاء 
 ال�ن�ا.
 

 وس�>قى أمة األن�ار ساRعة ال?�ان!!
  

على مدى قرون , وبيت شعر  
المتنبي الذي عجزه "يا أمة  

حكت من جهلها األمم" , ض
ينخر في أعماق وجودنا ويرسم  
نمطية آليات تفكيرنا , التي  
تفرغ أعماقنا من قدرات الثقة  
بالنفس واإلحساس بالقيمة  
والدور والتأثير

الكثير من األمثال واألقوال  
واألشعار السلبية  ,  أسهمت  
في بناء الحالة النفسية لألمة , 
بأجيالها المتواكبة  

نا أن نقول: "يا أمة نهلت  علي
من علمها األمم" , فـالرأي  
المنصف والقـلم الحاذق  
الصادق الذي يبحث عن  
الحقيقة ويسعى لتنوير العقول  
, عليه أن ال ينساق مع هذه  
الموجة اإلتالفية اإلنقراضية  

أن أمة العرب قد نهلت من  
علومها األمم , وهي التي  
أسهمت في إستنهاض الوجود  

, وتحريره من قيود    اإلنساني
الظالم واألوهام واإلنحرافـات  
السلوكية  

أمتنا حّية معطاء , نابضة  
بالطاقـات والقدرات المتميزة , 
وإن خمَد أوارها لوقت فـأنها  
ستتأجج وتنطلق في مشوارها  
المعّبر عن ذاتها وجوهرها
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  راق!!ــــــــــــــــــــــــــــــراق عـــــــــــــــــــــالع
  

Fامعة �ال>الد , وتFVل_ �7Fوحاتها ال�ه��ة , ل�قVع الXهل ال�أر[jي والXغ7افي �IOد , ف��Iغله الِق�x ال
 الXاهل�B �أن الع7اق س���ت.

 
 Hوان�ه H7 , ال�ي تالش�وتأر[jه ی�-� ق�راته ال�Fلقة على ال ��د ب�جه أع�ى ص�الت الع�وان وال��م

 و:قي الع7اق ع7اقا.
 

 Bا �ال�قارنة ��ا واجهه على م7 الع �ر م��ه�Xات , -انH ت7[� مWقه وما ی�اجهه ال��م ال OعVي ش
 و�زال�ه مB ال�ج�د , ل?Vه أزالها ومWقها ودفVها في رمال ال�IVان واله�ان.

 
ول�Iف 7�FO ه�ه ال�7حلة ��ا ف�ها مB الفIاد والع�وان واإلم�هان , وس��7Wر مB �>��ها -�ا ت7Wر 

 مB م�ات أمQالها وأقIى وأغ�ر.
 

��ا وال مVا�yRا , ولB ی�وم �hه إال ال�ع7ق وال�2ا�� وال��اشج فلB ی�ق8I الع7اق إدار[ا وال Rائ��ا وال ع7 
 وال��اصل واإلن��اء ال�Fل_ ل�7ا�ه األص�ل.

 
الع7اق ال OقZل الق�Iة إال على نفIه , وه�ا ما �1WOه لVا تأر[jه , ومقارعاته لل�Fjب وال�واهي 

�7ة الق7ون الIXامIام في م�7 ِسف7ه ال�قZوالع�اد� ,  ال�ي جابهها ع. 
 

فال�� ی7[� اإلض7ار �الع7اق س�قع في ورRة م �7[ة ن?لفه وج�ده , وس�7Ij ح��ا و[غ�Y , فاسأل�ا 
 اإلسV1�ر وه�الك� وقادة الع�وان عل�ه أOا -ان�ا.

 
�ل مVه , س�اًء -انH ق�ة إقل���ة أو عال��ة , Vال �ی7[ B�َ� خل�د الع7اق B�وفي ع 7نا س�فعل ق�ان

 فق�ان�B خل�ده وت�اس1ه فاعلة في ج��ع األزمان وم�V األزل.
 

.Y�Xاس وم�yق م�زه , فال�أر[خ أصvعO 7راته وماZل_ ال7اسخ �أنه �اٍق , له مFوله�ا فأن ال�فاؤل ال� 
 VRا لل��Xع!!وعاش الع7اق و 

    

الجهل التأريخي والجغرافي  
يسود , فتستغله الِقوى الطامعة  
بالبالد , وتنطلق بطروحاتها  
الوهمية , لتقنع الجاهلين بأن  
العراق سيموت

لن يتقسم العراق إداريا وال  
طائفيا وال عرقيا وال مناطقيا , 
ولن يدوم فيه إال التعرق  
والتشابك والتواشج والتواصل  
واإلنتماء المطلق لترابه األصيل

الذي يريد اإلضرار بالعراق  
سيقع في ورطة مصيرية نكلفه  
وجوده , وسيخسر حتما ويغيب  
, فـاسألوا اإلسكندر وهوالكو  
وقـادة العدوان عليه أيا كانوا

في عصرنا ستفعل قوانين خلود  
العراق بَمن يريد النيل منه , 
سواًء كانت قوة إقـليمية أو  

ة , فقوانين خلوده  عالمي
وتماسكه فـاعلة في جميع  
األزمان ومنذ األزل

  ات!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالُمعاو 
  

.Yوال?ل YعلQج7و ال , Yال>ة لل?لFالُ�عاو[ة: ال?ل>ة ال  
 

  وال�ق �د �الُ�عاو[ات الِق�x ال�ي ح�ل ال?7اسي وت��فها ل� الWها ور�>اتها ال�فل�تة.
 

ح�لها , ووح�ش ت�7:ع عل�ها , وثعالY وأرانY  فلل?7اسي ما لها وما عل�ها , وَمB ف�ها وَم�WO Bم
 و-الب ت���أ �`اللها وتأكل مB ف�اتها.

للكراسي ما لها وما عليها , 
وَمن فيها وَمن يحوم حولها , 
ووحوش تتربع عليها , وثعالب  
وأرانب وكالب تتفيأ بظاللها  
وتأكل من فتاتها
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 B�وال?7اسي رمv الق�ة وال7F�Iة واإلنفالت ال7غ��Z , ول?ل ق�ة دوائ7 ت�ور ح�لها وهي مv-7ها , و:

در م�ا ال?7سي وما ح�له مIافات �R[لة وق �7ة , ل?Vه �1Oن دائ�ا تW� ع�اصف الع�اء وال��Xج ال ا
F�WOه مB ال��ج�دات  ال���XVة إل�ه , وال�ي �1Oن م �7ها مق7ون ب�ج�ده وما �W�IOذ عل�ه و[�Iاق� 

 مVه لع�م ق�رته على ح�له أو ه��ه.
 

�ها , وه�ا دی�نها وسVة ال�آسي في م��Xعات ت�وس القان�ن , وال عل8 لها ب�س��ر �Wولل?7اسي -الب ت
 وال�ZQر. و-ل ما ف�ها ��Oي على س1ة الع�وان

 
والُ�عاو[ات ح�ل ال?7اسي أن�اع وأه�اء , و:ع�ها م ا�ة ب�اء اإلن?الب واإلس��ءاب , فال ق�رة عV�ها 

�� الVهm واإلل�هام وال Oع�Vه مB األم7 إال الق�8.XO vفW7 الع( , وه� سل�ك إنع1اسي م�� غ
 

عاو[ات , ال�ي ت12ل ال?7اسي وم12لة ال���Xعات وال2ع�ب ال�قه�رة �أن`��ها ال�Iاس�ة ت�أك� في ال�ُ 
 على م7امها ون�ازعها وت�ه�ها �أنها على ص�اب  , ما دامH أف�اهها ُت2Wى ��ا ل� وRاب.

 
�7 ال�>اد وال>الد , وال�2اه� قائ�ة في الع�ی� مB أن`�ة ال81W على م7  �� 81Wوه�ه الُ�عاو[ات ت�

�ت عق�دا إج��ا��ة تV`8 آل�ات ال81W الع �ر واألزمان , وق� تjل H مVها �ع( ال���Xعات ال�ي أوج
�7ة في ح�اة Z- صارمة ذات فعال�ة B�وال�فاعل مع ال��7ة , وه�ه العق�د ت�Iى دسات�7 , و[8XV عVها ق�ان

 ال2ع�ب , ألنها ت��B سالم�ها وق�راتها على العFاء ال��Vامي واإلق��ار ال��عا�8.
 

x7 ذات ع�اء ج�ی� م��اف_ مع إراد ال?7سي وما أن ت�قلY األح�ال ح�ى تغ�Y ُمعاو[ات وت7Zز أخ
الُ� ان الV�َان , ال�� ال ی7[� أن �IOع و[x7 إال َم�O B�حه و[�لهه و[vVهه و[7فعه ف�ق ال>72[ة درجات 

 ودرجات , و[7Fح على أك�افه آOات ال�ق�O; وال�7ّZك وال�ع`�8.
 

واضWا دور الُ�عاو[ات وأث7ها في وعV�ما نV`7 ل�ا ی�Wق_ في واقع الع�ی� مB ال���Xعات , یZ�و لVا 
�7 ال 7اعات ال?ف�لة �الWفا� على ما ت�ره أض7ع ال?7اسي �Qات , وتOار العاد�Wاعة ال�[الت و�س�Vص

 مB غVائ8 وآثام.
 

��ها واإلسهام Xال7ذائل وت� v]vوان على الف�ائل,  وتع�ا وال�آسي والعOاFjاف الFق_ إس�لW�]و
 �ج�د القائ8 في ال�Wاة ال��Zالة �الُ�عاو[ات الIا�غات.��Iادتها , ود��Oمة إم�هانها لل

 
 فهل مB إرادة دس��ر[ة وقان�ن�ة ت�Vع الُ�عاو[ات مB فعل ال72ور؟!!

  

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

الُمعاويات حول الكراسي أنواع  
وأهواء , وبعضها مصابة بداء  
اإلنكالب واإلستذءاب , فـال  
قدرة عندها غير العض , وهو  

د  سلوك إنعكاسي متحفز يجي
النهش واإللتهام وال يعنيه من  
األمر إال القضم

ما أن تتقـلب األحوال حتى  
تغيب ُمعاويات وتبرز أخرى  
ذات عواء جديد متوافق مع  
إراد الكرسي الُمصان الَمنان ,  
الذي ال يريد أن يسمع ويرى  
إال َمن يمدحه ويؤلهه وينزهه  
ويرفعه فوق البشرية درجات  
ودرجات , ويطرح على أكتافه
آيات التقديس والتبّرك  
والتعظيم

يتحقق إستلطاف الخطايا  
والمآسي والعدوان على  
الفضائل,  وتعزيز الرذائل  
وتمجيدها واإلسهام بسيادتها , 
وديمومة إمتهانها للوجود  
القـائم في الحياة المبتالة  
بالُمعاويات السابغات

 ا!!ــــــــــــــــــــدن بأهلهــــــــــــــــــالم

  
ال��یVة ت?�ن م�ی�Vه8 , وال B1�O الف ل ب�B الWال��B , وه�ا  ال��یVة م7آة أهلها , ف?�ف�ا �1Oن أهل

القان�ن �7IO في أرجاء ال�ع��رة , ونغفله في م��XعاتVا , ون�7Xد مB ال��Iول�ة , ونلق�ها على ال�1Wمة , 
 و-أن إبB ال��یVة ال عالقة له ���ی�Vه , وال تقع على عاتقه رعاOة ما ف�ها.

نحن نعيش في مدننا ونجهلها , 
ونتعرف عليها بعد أن  

درها , ونعيش في أماكن  نغا
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�Iول�ة تXاه ال��یVة , وتأك��ه في ال�عي ال�Xعي ألبVائها , وت7س�jه في ال�Fل�ب ت��Vة ال2ع�ر �ال�

أذهانه8 م�V الFف�لة , وال ب� مB مادة دراس�ة في ال��رسة اإلب��ائ�ة وال���سFة عB ال��یVة ال�ي ف�ها 
 ال��رسة , ل?ي Oع7ف الVاس م�ی�Vه8 و����ها ودورها وم�Iول��ه8 تXاهها.

 
لها , ون�ع7ف عل�ها �ع� أن نغادرها , ون��m في أماكB غ�7ها , وتX�نا فBWV ن��m في م�نVا ونXه

 ن�7IW ون�أل8 والV�م Oف�7سVا , ألنVا عV2ا ف�ها والXهل بها ر�hقVا.
 

إن مB أه8 ب�اع~ إRالق الFاقات األص�لة في اإلنIان و��ه ال�>71 ل��ی�Vه , وتأه�له إلدراك ����ها 
 ي.ودورها ال�Wار� وال�VRي واإلنIان

 
 فعV�ما Oع7ف اإلنIان ���ة م1انه س�FVل_ مVه ل�أك�� ق�رات و�نXازات م��افقة مع ����ه.

 BRي , و�خ7اج ال�VRاف ال�ق �دة إلضعاف اإلن��اء ال��األه Bة مVی�و أن إغفال ثقافة ال��Z]و
 ك�1ان حي مB ال�عي ال�Xعي.

 
اجأ �ال�Iال , ألنه ما تعل8 عB فل� سألH أ� م�اBR عB م�ی�Vه فل7ZjO Bك ��ا ه� مف�� , وس�ف

 م�ی�Vه ش��ا , فه� ی�7Wك ف�ها و-أنه ل�; ف�ها , فهي م7Xد م1ان مXه�ل Oق�ي أOامه �hه وال Oع7فه.
ال�Xه�ل �ال��یVة عاهة و�VRة م�7>ة , فال�� ال Oع7ف م�ی�Vه ال Oع7ف وVRه , ومB ال Oع7ف وVRه 

�W7ورة ال� ار[ة ال�ه�ة.m��O تائها حائ7ا م7Xدا مR Bاقات ال 
 

 وس�>قى ی>W~ عB مأوx نفIي وروحي له , ألنه ما إس�ق7 وج�ان�ا في �قعة أرض�ة Oع7فها.
 YXO , �VRة ال�ه�ة , فل?ي تع7ف و�VRات ال��Fjال Bة مVی�وعل�ه فأن ت7س�خ م>اد� و��8 ثقافة ال�

.��Vی�أن تع7ف م  

غيرها , وتجدنا نتحسر ونتألم  
والندم يفترسنا , ألننا عشنا  
.فيها والجهل بها رفيقنا

لو سألت أي مواطن عن  
مدينته فـلن يخبرك بما هو  
مفيد , وسيفـاجأ بالسؤال , ألنه  
ما تعلم عن مدينته شيئا , فهو  
يتحرك فيها وكأنه ليس فيها , 
فهي مجرد مكان مجهول  

قضي أيامه فيه وال يعرفهي

التجهيل بالمدينة عاهة وطنية  
مرعبة , فـالذي ال يعرف  
مدينته ال يعرف وطنه , ومن ال  
يعرف وطنه يعيش تائها حائرا  
مجردا من طاقـات الصيرورة  
الحضارية المهمة

أن ترسيخ مبادئ وقيم ثقـافة  
المدينة من الخطوات الوطنية  
المهمة , فـلكي تعرف وطنك , 

أن تعرف مدينتك  يجب

 

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy51.pdf  
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