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 !!اإلنبهارية
ال تزال األمة في سورة 
إنبهارية ما إستفاقت منها منذ 

وهذه الحالة , أكثر من قرنين 
قد أودت بعقول األمة 
وحطمت ذاتها وأجهزت على 
 موضوعها ومزقت كيانها

 
 
األمة تعيش صدمة حضارية 

وشتت لبها  أفقدتها وعيها
, وأصابتها بالغثيان والترنح 

وعدم القدرة على التوجيه 
والتقدير والوعي السليم 
 واإلدراك الصحيح 

 
 
األمة في مأزق مقيم على مدى 
قرنين ثقيلين طويلين قاسيين 

وال تزال تبحث عن , وداميين 
خنادق وجحور ومستنقعات 
وكهوف وصناديق ومغارات 
 إندساس وإنتكاس وخسران 

 
 

وفي , األمة منبهرة بغيرها 
, جمود فكري وخمود حضاري 

واليزال أبناؤها يعبرون عن 
اإلنبهار بما يقدمونه وينتجونه 
في كتاباتهم وطروحاتهم 

التي تؤكد الشعور , وأفعالهم 
 باإلنكسار والتبعية 

 
 
لن تخرج األمة من قمقم 

إال إذا أدرك , اإلنبهار باآلخر 
فتها مفكروها وحملة رأيها وثقا

 أن عليهم اإلعتماد على, 

  
, هذه بعض التوصيفات السلوكية التي تتفاعل في الواقع المجتمعي وتصيبه بمضطربات متوالدة 

  .ومساهمة في تحينه وتمحنه بذاته وموضوعه وإرتهانه بما ال يمت بصلة لحاضره ومستقبله

يتسبب مما , ويبدو أن لكل مفهوم منهج وآلية يترجم بها إرادته وما يعتلج في تصوراته ورؤاه 
أو تحرفها عن مسيرتها التفاعلية , بأضرار كبيرة تصيب األجيال بأوبئة وعاهات تقعدها عن دورها 

  .مع أبعاد الزمن بمعاصرة وتوثب وإنطالق متفائل جميل

  !!اإلنبهارية

وهذه الحالة قد أودت , ال تزال األمة في سورة إنبهارية ما إستفاقت منها منذ أكثر من قرنين 
  .ة وحطمت ذاتها وأجهزت على موضوعها ومزقت كيانهابعقول األم

وعدم القدرة , فاألمة تعيش صدمة حضارية أفقدتها وعيها وشتت لبها وأصابتها بالغثيان والترنح 
فهي كالمخمور أو المشدوه أو الذي كان , على التوجيه والتقدير والوعي السليم واإلدراك الصحيح 

وفجأة وجد نفسه في فيض أنوار ساطعة ال يقدر على مواجهتها , قابعا في صناديق الظلمة الحلكاء 
  .بعينيه لفقدانها قدرات النظر في النور الساطع

وفقدت أهليتها للتفاعل مع الماء , أو أن األمة قد إستنقعت في الكهوف والوديان والبرك والغدران 
  .الجاري وجهلت أو تناست قوانين ومهارات الجريان

وال تزال تبحث عن خنادق , م على مدى قرنين ثقيلين طويلين قاسيين وداميين األمة في مأزق مقي
وهي تترجم هذه , وجحور ومستنقعات وكهوف وصناديق ومغارات إندساس وإنتكاس وخسران 

وبأدوات من صنع غيرها إلبادتها وفقا آلليات تأجيج الشرور , النزعات المريرة بعنفوان غير مسبوق 
  .لتداعيات المرعبة في أرضها وعقول أبنائهاوصناعة الويالت وا, 

واليزال أبناؤها يعبرون عن اإلنبهار , وفي جمود فكري وخمود حضاري , األمة منبهرة بغيرها 
التي تؤكد الشعور باإلنكسار والتبعية , بما يقدمونه وينتجونه في كتاباتهم وطروحاتهم وأفعالهم 

ألننا تناسينا , ا ونحن الدخالء على الحضارة والعصر الذي يكون هو األصيل دوم, والخنوع لآلخر 
  .بأن علينا أن ننتج فكرا وعلما ونصنع حياتنا بأيدينا وعقولنا وعزيمتنا الحرة

ألنها , والسبب األساسي في مشاكلها وويالتها , إن اإلعتماد على اآلخر من أفظع ما تعانيه األمة 
  .ة على التحدي والمواصلة والبقاءفقدت قدرات المبادرة والعزة والكرامة والقو

أن , إال إذا أدرك مفكروها وحملة رأيها وثقافتها , ولن تخرج األمة من قمقم اإلنبهار باآلخر 
ذات قيمة إنطالقية , عليهم اإلعتماد على عقولهم والتفاعل مع واقعهم للوصول إلى منطلقات أصيلة 
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عقولهم والتفاعل مع واقعهم 
  للوصول إلى منطلقات أصيلة
 
 
اإلتكال على اآلخرين فأنه يفقد 
األمة معاني السيادة والكرامة 

ويكبلها بقيود وشروط , 
ويفرض عليها ما يعوقها وينال 
 منها 

 
 
لننبهر بأنفسنا وطاقاتنا 

ونسدل الستار على , وأفكارنا 
نبهار بغيرنا الذي حقق اإل

أقصى إنبهار له بذاته 
 .وموضوعه
 
 

 !!اإلنحشارية
سلوك يتصف بآليات إنحشارية 
 ذات خيارات أحادية 

 
 
أن الفرد يضع نفسه في زاوية 
حادة تزداد ضيقا حتى ال 
يتوفر أمامه أي منفذ سوى أن 
 يقاتل وبإتجاه واحد 

 
 
أن اإلنحشارية تشبه السلوك 

ي وربما اإلنتحاري اإلذعان
 .تتحول إلى اإلنتحار العدواني
 
 
ال يمكن لمجتمعات منحشرة في 
زوايا ضيقة أن تقدم شيئا نافعا 

أو تتصالح مع واقعها وذاتها , 
ألنها في مأزق , وموضوعها 

خطير ويمكن تشبيهها بالذي 
يقف على حافة الهاوية وال يجد 
 أي خطوة ذات خالص 

 
 
 

 !!القولبة
المقصود و, القولبة من القالب 

بها أن تضع الرؤى 
والتصورات والمدركات 

  .وتفاعلية إيجابية تصنع الحياة الحرة الكريمة

ويكبلها بقيود وشروط ويفرض , ا اإلتكال على اآلخرين فأنه يفقد األمة معاني السيادة والكرامة أم
  .ويحقق مصالح اآلخرين فيها ويجردها من حرية الخيار والقرار, عليها ما يعوقها وينال منها 

ليها أو في قبضة اآلخرين الذين يصدرون إ, ولن تنهض أمة وتكون إذا كانت عقولها في إجازة 
, وتوهمهم بأنها صالحة لمجتمعاتهم وأنها قوة جاهزة بأيديهم , أفكارا ورؤى تخدم مصالحهم وحسب 

  .ذلك أن القوة الحقيقية أفكار نابعة ومنبثقة من عقول أبناء األمة ومتصلة بمفردات متفاعلة في واقعهم

وأن , لحلول لقضاياها ولهذا فعلى العقول العربية أن تخلع عنها التوجه نحو غيرها في إيجاد ا
وتؤهله , تستند على ذاتها وتفكر بآليات عربية ذات قيمة إبتكارية وإبداعية تحقق صياغة المجتمع 

ويتمتع بحياة حرة ,لكي يبني المنعة والعزة والسيادة , للقيام بدوره وواجباته الحضارية المطلوبة منه 
  .كريمة يتباهى بها وتتباهى بها األجيال المتوافدة

ونسدل الستار على اإلنبهار بغيرنا الذي حقق أقصى إنبهار له , فلننبهر بأنفسنا وطاقاتنا وأفكارنا 
  .بذاته وموضوعه

  !!فهل سنُبهِر وال نَنْبهِر؟

  

  !!ةــــــــاإلنحشاري

أي أن الفرد يضع نفسه في زاوية حادة , سلوك يتصف بآليات إنحشارية ذات خيارات أحادية 
وهذا ينطبق على الجماعة , فر أمامه أي منفذ سوى أن يقاتل وبإتجاه واحد تزداد ضيقا حتى ال يتو

  .والفئة والمجموعة والحزب والشعب واألمة

الذي يجبرها على , والكثير من المجتمعات والشعوب تنحدر إلى هذا المصار المتضايق الخانق 
وهذا ما يفسر ما يتحقق في ربوعها من التفاعالت , توالية التداعيات والخسران الشديد الدخول في م

  .السلبية والنكبات المزرية

وفي واقعنا العربي يتضح أن القوى واألحزاب تتخذ هذا المنهج سبيال للتفاعل مما يؤدي إلى 
ة تقليد تفاعلي ذي إنتاجية ولهذا فأنها لم تنجح بإقام, وتحطمها تماما , تورطها بذاتها وموضوعها 
  .وإنما أدمنت المراوحة واإلنغراز في ذات المكان, حضارية ذات قيمة إنسانية 

ألنها تراكم ما يمنع , وبهذا السلوك فأنها تنحشر في زوايا ذات خوانق متعددة ومنافذ مفقودة 
الحركات المتفاعلة فترى األحزاب في محنة وكذلك القوى و, المروق من قبضة الحالة التي هي فيها 

  .في واقع تساهم في إحراقه وتحويله إلى رماد ودخان

وهي التي تدفع , ويبدو أن هذه النزعة تتحكم بها نبضات الموت المتحركة في األعماق البشرية 
أي أن اإلنحشارية تشبه السلوك , بالفرد والجماعة للوقوع في قبضة اإلنقضاض على الحياة 

  .ما تتحول إلى اإلنتحار العدوانياإلنتحاري اإلذعاني ورب

وال يعرف تماما لماذا تتخذ بعض المجتمعات هذا المسلك سبيال لتفاعالتها مع وقائع الحياة 
حتى ليقف , وكيف أنها تصاب بنوبات إنتحارية هستيرية ذات عناوين متعددة ومتنوعة , ومستجداتها 

  .العقل متحيرا أمام هذه النزعات اإلفنائية القاسية

قد يكون السبب الفاعل والناشط في تناميها وتطورها متولدا من تراكمات سلوكية وثقافية و
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, الحسية بأنواعها في قوالب 
فتعكس ما فيها على ما يدور 
حولك او يتحقق في محيطك 
 البيئي والحياتي

 
 
 
بتسارع وسائل اإلعالم وتحقيق 
الشهرة السريعة أصبح 
المنتحرون يجدون غاياتهم 
بالقيام بأبشع الجرائم اإلنتحارية 

ية تعجز عن لكن البشر, 
وضعهم في قالب يتفق 

وإنما تحشرهم في , ومراميهم 
قوالب كما يحلو لها ويروق 
لمصالحها وآليات التسويق 
 المربحة والمطلوبة

 
 
بتكرار آليات القولبة في 

تم وضع األدمغة , وسائل اإلعالم 
البشرية في قوالب وتغليفها 
وتعليبها بما يحلو لصناعها 
 ومروجي بضائعها الفاسدة

 
 
إذا كنت من دولة عربية 
ومن دين اإلسالم فأنك ال تصلح 

وقالب واحد , إال لقالب واحد  
مهما قدمت من أدلة , وحسب 

 وبراهين

 
 
 
في مفهوم الحياة التي 

تكون المواكبة من , نعاصرها 
أهم أركان التقدم وأكبر 

التي تتنافس فيها , ميادينه 
األمم والشعوب ومراكز 

تي صنعت ال, البحوث والعقول 
 التغيرات الكبرى فوق األرض

 
 
 
ال يمكن بأي حال من األحوال 

سلوكا , أن تجد في بلد متقدم 
يفضي إلى عدم المواكبة مع 
 معطيات اإلبداع المتنوعة 

حتى تملكته , ومفردات تعبيرية ذات طاقات إنحرافية وتزويغية تمكنت من الوعي الفردي والجمعي 
  .وتصرفت به وفقا لما تمليه عليه رؤاها

, حرية التعبير عن أهوائها الدفينة أي أن النفس األمارة بالسوء قد تسلطت وتسيدت ومارست 
  .المعتقة في أوعية تخمرها على نيران العواطف واإلنفعاالت المتأججة والهادئة

أو تتصالح مع واقعها وذاتها , وال يمكن لمجتمعات منحشرة في زوايا ضيقة أن تقدم شيئا نافعا 
الهاوية وال يجد أي خطوة  ألنها في مأزق خطير ويمكن تشبيهها بالذي يقف على حافة, وموضوعها 
فيبقى في محنته وقد تحفزت جميع قدراته اإلنفعالية واإلنعكاسية الالزمة للتعبير عن , ذات خالص 

  .تشبثه بالبقاء المرير

تُعلم المنحشرين كيفيات التوصل إلى منافذ ذات , فهل من مراجعات معرفية عقالنية إدراكية 
  !!ربحية مشتركة؟

  

  !!ةـــالقولب

والمقصود بها أن تضع الرؤى والتصورات والمدركات الحسية بأنواعها في , من القالب القولبة 
  .فتعكس ما فيها على ما يدور حولك او يتحقق في محيطك البيئي والحياتي, قوالب 

وبإنطالق المجتمعات , بدأها البشر منذ أن أخذت أعداده بالتزايد , والقولبة ظاهرة سلوكية قديمة 
وبدأت القولبة بالعائلة والمسميات التي تعطي فكرة عامة عن مجموعة أشخاص , فاعلية والكينونات الت

وقبيلة فالن وقرية ومدينة ومحلة وزقاق , ومن ثم عشيرة فالن , وعائلة فالن , فنقول بيت فالن , 
  .وهكذا دواليك, ودولة 

نجد أن هذا , بة التي من المفروض أن تحرر البشرية من نمطيات القول, وفي عصر العولمة 
التي أخذت تقولب , السلوك قد تجسم وتجسد وصار شائعا خصوصا في وسائل اإلعالم المعاصرة 

  .األشياء وتضع البشر في قوالب تشير إليهم

, وما نشاهده ونتابعه من أحداث وتطورات في وسائل اإلعالم تخضع لقوانين القولبة الصارمة 
  .والنظر إليها بعين أخرى ولنمطيات عارمة ال يمكن الخروج منها

ووفقا لذلك , فأن المجرم يجب أن يكون مطابقا لقالب ما , فإذا حصلت جريمة بشعة في مكان ما 
وقوالب غيرها , وأخرى لتأثير المخدرات , فبعض القوالب تعزوها لمرض عقلي , يتم تسمية الجريمة 

به من مسميات ومشتقات  وقوالب تضعها في خانات التطرف وما يتصل, تجدها عمال فرديا 
  .ومعزوفات

وجميع التوجهات تأبى أن تجد قالبا لإلنتحار الذي يعصف بالوجود البشري ويخطف أرواح أكثر 
  .من مليون شخص كل عام

وبتسارع وسائل اإلعالم وتحقيق الشهرة السريعة أصبح المنتحرون يجدون غاياتهم بالقيام بأبشع 
وإنما تحشرهم في , تعجز عن وضعهم في قالب يتفق ومراميهم  لكن البشرية, الجرائم اإلنتحارية 

  .قوالب كما يحلو لها ويروق لمصالحها وآليات التسويق المربحة والمطلوبة

تم وضع األدمغة البشرية في قوالب وتغليفها وتعليبها , وبتكرار آليات القولبة في وسائل اإلعالم 
  .بما يحلو لصناعها ومروجي بضائعها الفاسدة
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هناك سعي , في العالم المتقدم 
فائق للتنقيب عن األفكار من 
أجل تحويلها إلى حاالت فاعلة 
 ومؤثرة في سلوك البشر

 
 
 

حت األفكار من أغلى ما أصب
ألنها هي , يمكن الحصول عليه

التي تبني الحياة وتضفي عليها 
قدرة التفاعل المستقبلي 
المتميز الذي يحقق السبق 
 الحضاري

 
 
 

ألننا , ال نعرف كلمة المواكبة 
وألن , ما أصبحنا جزء من الحياة 

الحاضر مفقود في وعينا 
وسلوكنا والمستقبل أبعد من 
 الخيال

 
 
 

ستلطفنا أن نكون في حالة إ
الظالم وال نريد أن نبصر في 

ألننا نخشى مواجهة , الضوء 
 أنفسنا 

 
 
 
الكثير من المصطلحات 
المتقدمة قد إختفت من 

وما , قاموس وعينا وتفكيرنا 
بقيت عندنا إال مفردات 
القنوط وعدم االكتراث بالحياة 

وتحبيب الموت إلى النفس , 
 والسلوك 

 
 

لسلبية دور أن للمفردات ا
كبير وفعال في بناء السلوك 
 السلبي في مجتمعاتنا 

 
 
 
ال بد من التأكيد على 

, وقالب واحد وحسب , إذا كنت من دولة عربية ومن دين اإلسالم فأنك ال تصلح إال لقالب واحد  ف
  .مهما قدمت من أدلة وبراهين

واإلسهام بإخراج الجرائم من , واإلنحراف في التقدير والتقييم  , وهذا هو التعسف المعاصر 
  !!لصق به لصقالكنها ت, جوهرها وإلقائها في جوهر آخر ال يعرفها وال تعرفه 

  

  !!المواكبة    

  . سايرتهم : واكبتهم مواكبة , في اللغة 

  . ال تستأخر عن الركاب: وناقة مواكبة 

وأن تعيش مظاهر عطاءاته وتبدالت علومه , والمواكبة أن تكون في زمانك ال تستأخر عنه 
  .ومعارفه وجميع ثوراته التقنية والمعلوماتية

التي , تكون المواكبة من أهم أركان التقدم وأكبر ميادينه , وفي مفهوم الحياة التي نعاصرها 
  . التي صنعت التغيرات الكبرى فوق األرض, تتنافس فيها األمم والشعوب ومراكز البحوث والعقول 

فترى عجلة العطاءات الجديدة في دوران متسارع ال يعرف اإلبطاء أو التوقف لبرهة قصيرة من 
الدائب ليل نهار من أجل أن ال تخسر وقتا دون إضافة وسبق معرفي والعقول في نشاطها ,  الزمن 

  . يؤهلها لكي تتمكن من ناصية القيادة األرضية والتحكم بدفة مسيرة الحياة عليها, وإبداعي 

سلوكا يفضي إلى عدم المواكبة مع , وال يمكن بأي حال من األحوال أن تجد في بلد متقدم 
هذا يكون ما هو موجود من حولك قد إنتقل إلى حالة الماضي لوالدة ما ول, معطيات اإلبداع المتنوعة 

التي تختصر الوقت واإلخراج ووفرة العطاء , يتفوق عليه بقدراته وتقنياته ومهاراته اإلنجازية 
  . ونوعيته

هناك سعي فائق للتنقيب عن األفكار من أجل تحويلها إلى حاالت فاعلة , وفي العالم المتقدم 
ألنها هي التي تبني , فأصبحت األفكار من أغلى ما يمكن الحصول عليه, سلوك البشر ومؤثرة في

  .الحياة وتضفي عليها قدرة التفاعل المستقبلي المتميز الذي يحقق السبق الحضاري

ألننا ما أصبحنا جزء من , نرى كيف ال نعرف كلمة المواكبة , وعندما نعود إلى عالمنا المتأخر 
وما نحن فيه عبارة عن , اضر مفقود في وعينا وسلوكنا والمستقبل أبعد من الخيالوألن الح, الحياة 

  . بل ويزداد طوال كل يوم , نفق مظلم وطويل 

ألننا نخشى مواجهة أنفسنا , فقد إستلطفنا أن نكون في حالة الظالم وال نريد أن نبصر في الضوء 
لكي تحافظ على قدرات البقاء , عي الخالق فهي أمام متطلبات كثيرة تستوجب الجد واإلجتهاد والس, 

  .والنماء

وما بقيت , ومن هنا فأن الكثير من المصطلحات المتقدمة قد إختفت من قاموس وعينا وتفكيرنا 
وتحبيب الموت إلى النفس والسلوك الذي يعبر عن , عندنا إال مفردات القنوط وعدم االكتراث بالحياة 

  . ذلك كل يوم

فلو فتشنا عن ,  السلبية دور كبير وفعال في بناء السلوك السلبي في مجتمعاتنا ويبدو أن للمفردات 
بينما مفردات العجز واليأس , كلمة مواكبة في كتاباتنا على مدى العقود فأننا لن نجدها إال فيما ندر
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والتفاعل مع عصرنا , المواكبة 
بكل طاقاتنا من أجل أن نعرف 
 ما يدور فيه ويتجدد في مياهه 

 
 

تكون , عندما نواكب 
مدارسنا قد تواصلت مع 
أحدث أساليب التعليم والتربية 

في العالم  ومناهجها التي تطبق
ومستشفياتنا ترتقي ,  المتقدم 

إلى مستوى الخدمات العالجية 
والوقائية كما في أي بلد 
 متقدم

 
 
يتوجب علينا الوصول إلى 
إكتساب المهارات اإلدراكية 
للمفاهيم الفاعلة في الحياة 

وأن نقفز , والمؤثرة بمسيرتها 
إلى عربات القطار الحضاري 
ونأبى أن نسير خلفه أو 

 وراءه نركض 

  

  .تسود وتغمر الصفحات

عصرنا بكل طاقاتنا من  والتفاعل مع, ال بد من التأكيد على المواكبة , وعليه فلكي نتقدم ونتحقق
ولنخرج من مياهنا الراكدة ونندفع بثقة ومهارة في , أجل أن نعرف ما يدور فيه ويتجدد في مياهه 

  . تيار الحياة

تكون مدارسنا قد تواصلت مع أحدث أساليب التعليم والتربية ومناهجها التي تطبق , فعندما نواكب 
  . مستوى الخدمات العالجية والوقائية كما في أي بلد متقدم ومستشفياتنا ترتقي إلى,  في العالم المتقدم 

وبدون مفهوم المواكبة ومنطق التفاعل المعاصر , فأننا عندما نواكب نحقق التقدم, وبمعنى آخر
  .يكون من الصعب علينا أن نحافظ على وجودنا ونمضي في طريق البقاء والتواصل الحضاري

وكذلك , عا ومتدربا على ما يستجد في حقل إختصاصه هو الذي يكون مطّل, فالمدرس المواكب 
واإلداري والعسكري وكل فرد من أفراد المجتمع يكون على إتصال , الطبيب واألستاذ في الجامعة 

  . دائب بما يستجد في ميدان إهتمامه وعمله

نبني يمكننا أن , فعندما يواكب كل منا , فما عادت الحياة سلوك جامد ودوران في حلقات مفرغة 
  . المجتمع الفاعل المتقدم الذي يمتلك مقومات المعاصرة والقوة العلمية والثقافية واإلجتماعية

هل أنها متواكبة مع عصرها أم أنها في , فهل ستتساءل كل وزارة ومؤسسة ودائرة في مجتمعنا 
  .وعندها فقط نتعلم معاني التقدم واإلرتقاء والمعاصرة, حالة أخرى 

  

جب علينا الوصول إلى إكتساب المهارات اإلدراكية للمفاهيم الفاعلة في الحياة وفي الختام يتو
وأن نقفز إلى عربات القطار الحضاري ونأبى أن نسير خلفه أو نركض وراءه , والمؤثرة بمسيرتها 

  .وكأننا عاجزين عن التوثب والوثوب

  
***   ***   
 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    أفكــــار نفسيــــة لحيــــاة… 
  لنحيينــــه حيـــــاة طيبــــــةف

  صادق السامرائي
  "ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة  " بوستــــــر" 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf 
*** *** *** 

  المتجر االلكتروني على " ومـــا سوهـــــا "  ــة سلسل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  " ومـــا سوهـــا " رات سلسلــة اصدا
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

*** *** ***  

  على الفايس بوك" ومـــا سوهـــــا " سلسلــة اصدارات 
https://www.facebook.com/ 
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