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العقل مغلف بطبقات عديدة 

واإلنحرافات , من األوهام 

واألحاسيس الضبابية الغبارية 

وليس من السهل عليه , الظلماء 

 أن يخترق هذه الموانع

 
 

عدد األغلفة وكثافة ما يحيطها 

من أدوات الحجب واإلعماء 

وفقا ألسباب , اينة ومتغيرة متب

 وعوامل متفاعلة في كل لحظة 

 
 

اإلدراك الحقيقي خروج عن 

وتعاقب الليل , منهج الدوران 

واإلنصهار في ذات , والنهار 

واإلمتزاج , الكون الكبرى 

 بجوهر الطاقات العليا 

 
 

, ال يحتاج اإلنسان إال إلى برهة 

, يعزز بها طاقات إبصاره 

كي يستحضر ل, وآالت إمعانه 

, فيها قدرات األثر الخالق 

وسحر اإلبداع التواق إلى 

 التجدد واإلنعتاق 

 
 
 

الكثيرون يدعون ويتقولون 

ويتبجحون باأللقاب  والعناوين 

ولهم الحق فيما , والنياشين 

ولكن عليهم أن , يرغبون 

  

  !!العقل المسجى باألوهام: خامسا

, واإلنحرافات واألحاسيس الضبابية الغبارية الظلماء , العقل مغلف بطبقات عديدة من األوهام 
ويكون , لكي يرى بوضوح , ويولد من رحم العوائق , وليس من السهل عليه أن يخترق هذه الموانع 

  .اقع الذاتي والموضوعيللومدركا 

  

وفقا ألسباب , وعدد األغلفة وكثافة ما يحيطها من أدوات الحجب واإلعماء متباينة ومتغيرة 
  .وقد تتوفر للعقل قدرة في برهة وعي وإضاءة كالبرق أو لمح البصر, وعوامل متفاعلة في كل لحظة 

اول أن ينهل فيها ما يمكنه من يح, وينتقل لحالة معرفية متميزة , وفي تلك األثناء يدرك ويرى 
لكنه يعود إلى اإلنزواء داخل أغلفة اإلمتناع واإلعماء اإلدراكي , اإلنكشافات واإلضاءات المتوهجة  

  .التي تفرضها إرادة الحياة وقوانين التواصل والبقاء

  

كون واإلنصهار في ذات ال, وتعاقب الليل والنهار , فاإلدراك الحقيقي خروج عن منهج الدوران 
وهذا يعني أن اإلنسان يتحرر من القيود البايولوجية , واإلمتزاج بجوهر الطاقات العليا , الكبرى 

الفائق المدى , ونفح الوجود السرمد , وجوهر الطاقة , وينغمس في بحر القدرة , والفسيولوجية 
  .واإلتساع

  

لكي يستحضر فيها , إمعانه وآالت , يعزز بها طاقات إبصاره , وال يحتاج اإلنسان إال إلى برهة 
كما كانت إرادة أرى مدوية في , وسحر اإلبداع التواق إلى التجدد واإلنعتاق , قدرات األثر الخالق 

الذي , وخفقات الوعي المنير , وبصائر العاشقين الساعين إلى اإلمساك بنبض الدراية , أفئدة العارفين 
  .اكوأبجديات الحندس الفت, ينعدم فيه معنى الكالم 

  

, وتنفسح فضاءات المعاني , وينخلع اإلدراك من قيد المنى , وفوق الرؤى تتسامق آفاق أرى 
  !!ومهجة الحرف المشرق والوضاء, وتتدفق أمواج اليقظة الخالدة في قلب النقطة 

  

  "!!العقل يرى وال يدعى:  "سادسا
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يطلعونا على ماهيتهم وأن 

وذلك بما , يرونا عقولهم 

 بونهينطقونه ويقومون به ويكت

 
 

من أولويات الحصول على 

الشهادات العليا القدرة على 

التعبير الدقيق والسليم عن 

األفكار باللغة المنطوقة 

 والمكتوبة

 
 

ترانا في بعض المجتمعات أمام 

حشود من المدعين بإمتالك 

أعلى الشهادات والدرجات 

العلمية في إختصاصات متنوعة 

وكلهم بال قدرة على إثبات , 

الهم وأفعالهم ذلك بأقو

 وكتاباتهم

 
 

إن المجتمعات لتفخر عندما 

يتولى فيها المسؤولية أصحاب 

, الشهادات العليا الحقيقية 

ألنهم سيرسمون خارطة 

, الصيرورة األفضل للمجتمع 

ويؤسسون لمستقبل مشرق 

ومتفاعل مع التطورات 

 المعاصرة في الحياة

 
 

ال تقل أنا صاحب شهادة 

نا ولكن أر, ودرجة علمية 

 عقلك بالفعل والقول والعمل

 
 

رأس مال المجتمعات الحقيقي 

فكلما تنامت , هو عقول أبنائها 

أصبح , العقول في المجتمع 

أكثر قوة وقدرة وتقدما 

 والعكس صحيح

 
 

, ولهم الحق فيما يرغبون , اشين الكثيرون يدعون ويتقولون ويتبجحون باأللقاب  والعناوين والني
  . وذلك بما ينطقونه ويقومون به ويكتبونه, ولكن عليهم أن يطلعونا على ماهيتهم وأن يرونا عقولهم 

  

ومهما بدعي الناس من , وكذلك ما بين العقل والفعل , فالعالقة ما بين العقل والقول متينة 
وال داعي للمطالبة بأكثر من ذلك , هم قولهم وفعلهمال بد أن يبرهن وينفي إدعاء, الدرجات والشهادات 

  .للبرهان

  

من يدعي بأنه حاصل على شهادة الدكتوراه باللغة  - على سبيل المثال   –فبربك كيف تصدق 
وتراه يكتب بلغة ركيكة ال تعرف , ويتحدث أمامك وقد رفع المنصوب ونصب المرفوع , العربية  

  .يوكأنه يكتب بيراع أعجم, النحو 

وكيف تصدق المدعي بأنه صاحب شهادة دكتوراه  في الفلسفة والعلوم السياسية واإلقتصادية 
ومن أولويات الحصول على , وهو غير قادر على أن يضع أفكاره في جملة مفيدة واضحة , وغيرها 

  .ةالشهادات العليا القدرة على التعبير الدقيق والسليم عن األفكار باللغة المنطوقة والمكتوب

  

وترانا في بعض المجتمعات أمام حشود من المدعين بإمتالك أعلى الشهادات والدرجات العلمية في 
  . وكلهم بال قدرة على إثبات ذلك بأقوالهم وأفعالهم وكتاباتهم, إختصاصات متنوعة 

وفي قدرته على , داته كما ونوعا فتقرأ لهم وكأنك تقرأ لمن الزال دون مرحلة المتوسطة في مفر
  .طرح الفكرة ومعالجة الموضوع الذي يتناوله

  .إن ما تقرأه لهم وتراه من سلوكيات وتفاعالت  تسفه إدعاءهم وتلحق بهم الهزيمة الشديدة النكراء

  

ألنهم , إن المجتمعات لتفخر عندما يتولى فيها المسؤولية أصحاب الشهادات العليا الحقيقية 
ويؤسسون لمستقبل مشرق ومتفاعل مع التطورات , ن خارطة الصيرورة األفضل للمجتمع سيرسمو

  .المعاصرة في الحياة

  

أما المدعين بالدرجات العلمية واإلختصاص فأنهم يمعنون بالخراب والدمار ويحققون اإلنحطاط 
  .المعنوي واألخالقي األعظم

وال يليق بأي مجتمع أن يعطي المسؤولية , ألنهم من معشر الدجالين والمستلبين لحقوق اآلخرين 
  .ألن في ذلك إنطالقة إنتحارية كبيرة وتدمير حقيقي للحاضر والمستقبل والتاريخ, للكذابين والمدعين

  

  .ولكن أرنا عقلك بالفعل والقول والعمل, فال تقل أنا صاحب شهادة ودرجة علمية 

  فهل يدل عليه ما يبدر منك؟ 

  

        !!!!!!!!إقتصاد العقول: سابعا
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المجتمعات القوية ال تصنعها 

, المذاهب والفرق واألحزاب 

ومن يتوهم بأنها تصنع 

بمعنى , مجتمعات قوية معاصرة 

فأنه , القوة الحديث  مفهوم

على خطأ كبير وال زال يعيش 

 في خندق األجداث 

 
 

المجتمعات القادرة في عصرنا 

هي التي تستثمر , الحالي 

العقول وتستوردها وتشجعها 

 على القدوم إليها 

 
 

كلما إزداد عدد العقول 

حقق , الوافدة إلى مجتمع ما  

, ذلك المجتمع كسبا وإرتقاء

سر عقولها والمجتمعات التي تخ

, تصاب بالعديد من الكوارث 

وتتنامى فيها الويالت 

 . والتفاعالت السلبية الضارة

 
 

المجتمع العربي من أكثر 

المجتمعات األرضية خسارة 

فتواصلت , لعقوله وإهماال لها 

فيه األحداث المأساوية على مر 

 العقود

 
 

نحن من المجتمعات التي ال 

وتضع , تقدر قيمة العقل 

ات والعراقيل أمام المعوق

العقول الذكية القادرة على 

 اإلبداع والنهوض والتغيير

 
 

نحن نستهين بالعقول  ونعتز 

بالكراسي وباألشخاص الذين 

يدورون في حلبة السلطة 

 والسلطان أيا كان نوعهم 

 

أصبح أكثر , فكلما تنامت العقول في المجتمع , رأس مال المجتمعات الحقيقي هو عقول أبنائها 
  . قوة وقدرة وتقدما والعكس صحيح

  

ومن يتوهم بأنها تصنع مجتمعات قوية , فالمجتمعات القوية ال تصنعها المذاهب والفرق واألحزاب 
,  خطأ كبير وال زال يعيش في خندق األجداث فأنه على , بمعنى مفهوم القوة الحديث , معاصرة 

ألنها وعبر التاريخ البشري كانت المصدر األساسي لسفك الدماء وتدمير لحمة المجتمع وتماسك 
  . الذي يؤدي إلى صيرورة حضارية كبرى, قدراته وتفاعله الخالق 

  

تشجعها على هي التي تستثمر العقول وتستوردها و, والمجتمعات القادرة في عصرنا الحالي 
ولهذا نرى أقوى الدول تفتح أبوابها للعقول من جميع أنحاء العالم وتوفر لها أسباب ,  القدوم إليها 

  .لكي تبقى في قوة متنامية وتفاعالت متقدمة ذات قيمة حضارية متفوقة, التعبير عن طاقاتها وأفكارها 

  

والمجتمعات , لمجتمع كسبا وإرتقاءحقق ذلك ا, وكلما إزداد عدد العقول الوافدة إلى مجتمع ما  
. وتتنامى فيها الويالت والتفاعالت السلبية الضارة,  ثالتي تخسر عقولها تصاب بالعديد من الكوار

فتواصلت فيه األحداث , والمجتمع العربي من أكثر المجتمعات األرضية خسارة لعقوله وإهماال لها 
  .المأساوية على مر العقود

  

وتضع المعوقات والعراقيل أمام العقول الذكية , التي ال تقدر قيمة العقل فنحن من المجتمعات 
  . القادرة على اإلبداع والنهوض والتغيير

حيث , ولهذا فقد نزف المجتمع خيرة العقول وأحسن الكفاءات ودفعها إلى الرحيل بعيدا عنه 
  .ساهمت في بناء المجتمعات األخرى التي هاجرت إليها

, في موضوع الخراب العربي هذه الظاهرة السلبية المهيمنة على مجتمعنا ويهمل الباحثون 
فنحن نستهين بالعقول  ونعتز بالكراسي وباألشخاص الذين , والفاعلة في تقرير أحداثه ومسيرة أيامه 

  . يدورون في حلبة السلطة والسلطان أيا كان نوعهم 

وإنما مفرغة من كل شيئ إال , بداع أناسا بال عقول قادرة على اإل, ونجمع في مركز القرار 
  . مهارات الطاعة والخداع والتضليل وتأمين الحاجات األنانية والمنافع الشخصية

فعلت ما فعلته على , وهذا السلوك قد دفع بمجتمعنا إلى حاالت مأساوية كبيرة وذات نتائج خطيرة 
  .مدى األعوام الماضية والزالت مؤثرة في مسيرة الحياة

  

, ع األحداث يكون العقل غائبا أو مغيبا واإلنفعال متسيدا والعواطف عارمة ومتأججة وفي جمي
  . للحد الذي ال يمكن للعقل أن يجد مكانا أو يعرف له صوت أو دور مؤثر

يبقى السؤال عن أين العقول الراجحة التي لو تفاعلت لصنعت نظاما قويا مقتدرا , وحتى يومنا هذا 
واإلعتقاد المهيمن أن األحزاب والفئويات  , لكنها موؤدة والعواطف مطلوقة   ,ومؤثرا في المستقبل 

  . هي التي تصنع حاضرا ومستقبال

أما هذه اإلنحرافات فأنها ,  أن العقل هو الذي يصنع الوطن القوي العزيز المتقدم , والواقع يقول 
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أناسا , نجمع في مركز القرار 

, بال عقول قادرة على اإلبداع 

وإنما مفرغة من كل شيئ إال 

رات الطاعة والخداع مها

والتضليل وتأمين الحاجات 

 األنانية والمنافع الشخصية

 
 

يبقى السؤال عن أين العقول 

الراجحة التي لو تفاعلت 

لصنعت نظاما قويا مقتدرا 

 ومؤثرا في المستقبل 

 
 
 

إن العلة الحقيقية والتي نأبى 

, أن نقر بها ونتأملها ونواجهها

هي حرمان العقول من 

البناء اإلقتصادي  المشاركة في

 والثقافي والسياسي 

 
 

, مضطهدة , العقول مهجرة 

مقهورة ومطاردة ومصدرة 

,  إلى الخارج بالمجان وبالجملة 

فكيف يكون الوطن وينمو 

المجتمع عندما يتم تفريغه من 

 العقول 

 
 

المجتمعات التي تقتل عقولها 

هي مجتمعات ميتة وعالة 

 .ودمية ومطية ال تستحق الحياة

 فأين عقولنا؟

 
 

أصبح الممكن قوة فاعلة في 

حياة العالم المتقدم  والمستحيل 

وفي , قد أُسقط من لغاتها 

العالم المتأخر أسقط الممكن 

من قاموس لغاته وتسيد 

 المستحيل

  . قوال وتناقضه فعالوهي تدعي غير ذلك , تصنع الخراب وتدمر المجتمع وتؤكد سلوك السوء 

  

هي حرمان العقول من المشاركة في , إن العلة الحقيقية والتي نأبى أن نقر بها ونتأملها ونواجهها
وعدم توفير لجان إستشارية ومراكز بحوث ودراسات في ,  البناء اإلقتصادي والثقافي والسياسي 

  .العاقلة النقية الرصينة تعطي للسلطة الحاكمة الرأي والمشورة, ميادين العلوم المختلفة 

  

فكيف ,  مقهورة ومطاردة ومصدرة إلى الخارج بالمجان وبالجملة , مضطهدة , فالعقول مهجرة 
, وتحويله إلى حلبة لصراع الجهلة , يكون الوطن وينمو المجتمع عندما يتم تفريغه من العقول 

  .والتفاعالت األنانية المتنوعة ذات المردودات الغير نافعة

  .لمجتمعات التي تقتل عقولها هي مجتمعات ميتة وعالة ودمية ومطية ال تستحق الحياةوا

  فأين عقولنا؟

  أين عباقرة الفكر والعلم والسياسة واإلبداع وصناع الحياة؟

  .تساؤل عليه أن يجد جوابا صادقا لكي نكون

وال يمكن أن ,  ه وفي الختام فأن إقتصاد أي وطن يكمن في عقول أبنائه فهم أصل االقتصاد وقوت
من , أيا كانت , ما دامت العقول مشردة وممنوعة بأمر السلطة , تتحقق الرفاهية وينعم الناس بوطنهم 

  .المساهمة في بناء الوطن ورسم خارطة المستقبل

  

فنهتم , لكنه الواقع المأساوي الشاذ الذي علينا أن نتصدى له , وقد ال يتفق الكثيرون مع ما تقدم 
وإال ,  ونفسح لها المجال للمساهمة في صناعة التقدم واإلزدهار, نرفع قيمتها ونعزز دورها بعقولنا و

  .ولن نكون إذا غاب العقل, سنبقى ندور بذات الدائرة المفرغة ونجتر األفكار البالية المنهوكة الفارغة 

  

  !!عقليتنا: ثامنا

  

  ما الفرق بين عقلية العالم المتقدم والعالم المتأخر؟

  

ك فروق ال تحصى لكن من المفيد أن نركز على فرق أساسي ورئيسي وواضح ويؤثر في هنا
  . مسيرة األيام في العالمين

  

  هذا الفرق هو اإلبداع أو االختراع أو التصنيع؟

  

فالشخص في العالم المتأخر ينظر إلى المصانع والشركات ويحسبها شيئا عجيبا وكبيرا ال يمكنه 
دري تأريخ المصانع والشركات وكيف بدأت وتطورت وتغيرت من حال إلى وهو ال ي, أن يحقق مثله 

  .حال
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العديد من المصانع والشركات 

, قد بدأت بفكرة لشخص ما 

عبر عنها في بيته أوال وطورها 

عا حتى حقق منها مشرو

إستثماريا وراح يصنع وينتج 

 ويبيع منتجاته للعالم

 
 

العقل المتقدم عقل إبداعي 

إختراعي وإبتكاري يحاول أن 

يطرح سؤاال ويجيب عليه بالفعل 

المبدع وليس بالكالم الذي ال 

 يشير إلى فعل

 
 

في العالم المتقدم القول 

يساوي الفعل وال فرق بين 

أو بين الفكرة , الكالم والفعل 

فعل فما تفكر به تفعله وما وال

  تقوله تفعله

  

ال يعرف ذلك وينظر إليها بعين الدهشة والعجب وكأن الذي أبدعها ال يمكنه أن يكون إال من ذلك 
  .العالم الذي تجاوز المستحيل وحول كل شيئ إلى ممكن

  

لعالم المتقدم  والمستحيل قد ُأسقط من لغاتها وفي واقع الحال لقد أصبح الممكن قوة فاعلة في حياة ا
  .وفي العالم المتأخر أسقط الممكن من قاموس لغاته وتسيد المستحيل, 

  

عبر عنها في بيته أوال , والواقع أن العديد من المصانع والشركات قد بدأت بفكرة لشخص ما 
  .نتجاته للعالموطورها حتى حقق منها مشروعا إستثماريا وراح يصنع وينتج ويبيع م

   

والعقل المتقدم عقل إبداعي إختراعي وإبتكاري يحاول أن يطرح سؤاال ويجيب عليه بالفعل المبدع 
  . وليس بالكالم الذي ال يشير إلى فعل

أو بين الفكرة والفعل فما تفكر , في العالم المتقدم القول يساوي الفعل وال فرق بين الكالم والفعل 
  . علهبه تفعله وما تقوله تف

بينما المسافة يبنهما في عالم متأخر قد تكون , فال مسافة تفصل بين القول والفعل أو التفكير والفعل
  .شاسعة جدا

  فهل نحن نفكر بعقلية صناعية؟

ويلجأ البشر على تنمية , في عالم متأخر  لفالعقلية الصناعية تكاد تنتفي بالكام, والجواب قطعا ال 
بل أن الذي يبتكر يتم اإلستهزاء به ألن اإلبتكار , الخضوع وعدم اإلبتكارعقلية العجز واإلستهالك و

 .ليس قيمة إجتماعية وثقافة وطنية في العالم المتأخر

  
*** **** 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    أفكــــار نفسيــــة لحيــــاة… 
  حيينــــه حيـــــاة طيبــــــةفلن

  صادق السامرائي
  "ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة  " بوستــــــر" 

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

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

*** *** ***  

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

*** *** ***  

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

  

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf
https://www.facebook.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm



