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و#ن سادها ال!الح فهي , فإذا سادها ال�الح فهي �ال�ة , ها ما ���دها ال����عات ال
	��ة �ق�د
و#ذا ت�78 م/ها الع'ل واإلن!اف 3ان1 م���عات آم/ة , فإذا ت�ّ+' عل+ها الف�اد ت)�ن فاس'ة , صال�ة 
 .وعلى ذل< تقاس أح�ال ال����عات وت��'د م!ائ�ها, م��9/ة 

ات وفقا ل�ا ���دها و�ق�دها م7 ال�ؤD وال�!�رات وفي واقع/ا الع�Aي ت)�ن أح�ل ال'ول وال����ع
وA+7 , ف
عNها ���ده ما ه� �+L واآلخ� ما ه� خ
+I , وت�� ��Hاحل م��افقة مع ذل< , وال�/�لقات 

 .ال�ال�+7 ��78 ت!/+فها وت�ص+فها

, �اك
ة و���ال' ��Hعة فائقة وفقا ل���ال+ات ه/'س+ة م�, وال�ائ' م�/�ع وم�ع'د إن 3ان �+
ا أو خ
+Oا 
 .م�ا ��عله ���ل< ق�ة فائقة على تق��� م!+� ال�+ل الWX ی��78 م/ه و�ق
T على وج�ده

 :وهXه HعT ال�االت ال�ي ت��د وتف�< وت'م� وتق�د إلى خ��ان ش'ی'

 !!الغباء السائد والذكاء البائد:أوال

̀هل أذ3ى أب/ائها ل, العال^ ال�عاص� م+'ان ل!�اع وتفاعل األذ3+اء  +�8ن�ا في مق'مة ال�L3 و3ل أمة ت
̀ول+ة ال�اض� وال���ق
ل ,   .و#رادة ال�!+�, وت�ّ�له^ م�

 .وال����عات الNع+فة ض�+ة ال)�اسي الغ
+ة, وال����عات الق��ة ذات ق'رات و�اقات ذ3+ة 

 .إزدادت الف�اصل ما ب+7 ال�ال�+7, و3ل�ا إزدادت ال��افة ما ب+7 درجات ال3Xاء والغ
اء 

 .لغ
اء ضعفوا, فال3Xاء ق�ة 

وم���عة م7 العق�ل الغ
+ة , ت`سf ل�الة ذ3+ة فائقة وم��+eة  , وج�ه�ة م7 العق�ل ال3X+ة ال��فاعلة 
̀دW إلى ص+اغات أش' غ
اًء م7 واح'ها,   .ت

ت��'د معال^ و#ت�اهات ال!+�ورات ال��/+ة وال�!+��ة ل)ل , وفي هXا الNi^ القائ^ في ال�+اة 
 .م���ع

وال����ع ���ل< آل+ات ل�أه+ل , أك�O ذ3اًء م7 ال����ع العام , 'مة ��8ن القادة ففي ال����عات ال��ق
, ف+�8ن ال�فاعل وال�/افf ما ب+7 ج�ه�ة األذ3+اء , األذ3+اء لل�ص�ل إلى مق'مة ال�L3 وق+ادة ال��+� 

 
المجتمعات البشرية يقودها ما  

فـإذا سادها الطالح  , يسودها  
وإن سادها الصالح  , فهي طالحة  

د عليها  فـإذا تسيّ , فهي صالحة  
وإذا  , الفساد تكون فـاسدة  

تمكن منها العدل واإلنصاف  
كانت مجتمعات آمنة مطمئنة  

 
 
 
السائد متنوع ومتعدد إن كان  

ويتوالد بسرعة  , طيبا أو خبيثا  
فـائقة وفقـا لمتواليات هندسية  

مما يجعله يمتلك قوة  , متواكبة  
فـائقة على تقرير مصير الجيل  
الذي يتمكن منه ويقبض على  

 جودهو 
 
 
 
العالم المعاصر ميدان لصراع  

وكل أمة  , وتفـاعل األذكياء  
تؤهل أذكى أبنائها ليكونوا في  

وتحّملهم  , مقدمة الركب  
, مسؤولية الحاضر والمستقبل  
 وإرادة المصير

 
 
 
جمهرة من العقول الذكية  

تؤسس لحالة ذكية  , المتفـاعلة  
ومجموعة من  , فـائقة ومتميزة  

دي إلى  تؤ , العقول الغبية  
 صياغات أشد غباًء من واحدها
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�لقات وم, وص/اعات وم
�)�ات و#خ��اعات  , والُ�عّ
��7 ع7 ذ3ائه^ �Hا أوج'وه م7 م`س�ات وم	ار�ع /
 .ل�ؤ�ة ال�اض� وال���ق
ل

وال ت�' ب+/ه^ , ��8ن القادة أص�اب ذ3اء ض�7 ال�ع'ل العام أو أقل م/ه , وفي ال����عات ال��أخ�ة 
 nذ3اء فائ Lادة األذ3+اء , َم7 ه� صاحHه ال����عات أوج'ت آل+ات إلXو��ده^ وته�+�ه^ , ألن ه

 .ی���ع�ن Hالق�ة والق�ار ذل< أن معاش� األغ
+اء ه^ الXی7, وال�iلp م/ه^ 

�L والق'رة على إس�i'ام اللغة , وال3Xاء �قاس ال+�م م7 ال)الم iوم7 الق�ارات و#م8ان+ة إدارة , وال
 .وفي قابل+ة حّل ال�	اكل والOقافة العامة, ال��ار وال�فاعل مع اآلخ� 

بل ب�ج�ده^  ت�فاق^ , ل�ج'ناه^ �ع�eون ع7 حل ال�	اكل , ول� قّ+�/ا أص�اب ال)�اسي في م���عات/ا 
 .وت�اه^ ی���ع�ن Hإدام�ها وال��حل ف+ها, واألوضاع ت�أزم , 

̀ول في ال����عات ال��ق'مة  ̀ول في م���عات/ا , ول� قارنا ب+7 أW م� إلتNح الف�ق في , وأW م�
 .درجة ال3Xاء

�اب وقارن�ا ق'رات ا, ف�أمل�ا ما ��!ل في م�الf ال����عات ال��ق'مة وم�الf م���عات/ا iل
وس�ع�ف�ن ل�اذا ن�7 , وق'رات ال/�s وال�ق'ی� , وال/
اهة وال
'یه+ة وس�عة اإلجاHة ال'ق+قة , و#س�ع�ال اللغة 

̀هل�ن إل��اد ال�ل�ل أل�ة م	8لة؟, ال ن���+ع حل أW م	8لة   وه^ م

ل)ي  ,في م���عات/ا ال�
�الة Hغ+�ه^ , فهل م7 إرادة وآل+ة ل'فع األذ3+اء إلى مق'مة رL3 ال�+اة 
 !!نعاص� ون)�ن؟

 !!اإلنفعالية السائدة :ثانيا


اع وال�ل�ك وال ��78 للعقل أن ��' دورا وتأث+�ا ف+ه �وال�!+
ة ال)
�D أن , ال�اقع الع�Aي إنفعالي ال
̀ج�ات اإلنفعال+ة ت��اك^ وت�فاق^  وتل< م�/ة ج�ه��ة ت�اه^ في ت/�+ة , ومعeزات العقل ت�/اقp وتغ+L , م


ات والقه��ات اإلن)�ارات و#س�ل+iاف ال�وال�غ/ي Hال�sل�م+ات وال��مان+ات وغ+�ها م7 ال�ل
+ات , 
 .واإلن)�ارات

, و#ن�ا واقع م��� تع+	ه األج+ال وما وج'ت لها م/ه م�iجا , ل+f ما تق'م ح�8ا ُم�
قا أو رم+ا ��Hء 
iلp م7 م�/ة ال��ت لل�, ف�صل1 بها األح�ال إلى ما هي عل+ه ال+�م م7 ال�عي إلى اله�وب والُه��ان 

 .في األو�ان ال�ع
أة Hالع'وان

ول)7 وق�ها , وال�	8لة أن ال����عات ت�� ��Hرات إنفعال+ة ی/�في ف+ها العقل وت��ّ+' أَمارات ال��ء 
فال����عات األورA+ة وغ+�ها مّ�ت Hف��ات زم/+ة ذات نeعات , ك�ا ه� دائ^ ودائL ع/'نا , معل�م وال ی'وم 
أما ال����ع الع�Aي فأنه في دوامة , ل)/ها ه'أت وعادت إلى ص�ابها وأH!�ت ���قها , إنفعال+ة ه�جاء 

وجعل1 األج+ال ت��ارد إلى أج+ج , مف�غة م7 اإلنفعاالت ال�ي م�ق1 العقل وأHع'ته ع7 ال�اقع وال�+اة 
L+!iه�ان ال
 .ون+�ان وت���ع �Hل�ك اإلن��اب والغ+اب اللXیX في 3ه�ف الNالل وال

واأله^ , وق�D إقل+�+ة , ال����ة أسه�1 ف+ها ق�D خارج+ة وفقا ل�/��ق م!ال�ها وم	ار�عها  هXه العلة
, ق�رت أن ت)�ن �3ات  ت�3لها أق'ام الق�D األخ�D وتNعها في ال��مى الWX ت��' , م7 ذل< ق�D داخل+ة 

 
 
 
في المجتمعات المتقدمة يكون  

أكثر ذكاًء من  , القـادة  
والمجتمع يمتلك  , المجموع العام  

آليات لتأهيل األذكياء للوصول  
إلى مقدمة الركب وقيادة  
المسير  

 
 
 

يكون  , في المجتمعات المتأخرة  
القـادة أصحاب ذكاء ضمن  

وال  , المعدل العام أو أقـل منه  
تجد بينهم َمن هو صاحب ذكاء  
فـائق  

 
 
 
لو قـارنا بين أي مسؤول في  

وأي  , المجتمعات المتقدمة  
إلتضح  , مسؤول في مجتمعاتنا  

 الفرق في درجة الذكاء
 
 
 
 
تأملوا ما يحصل في مجالس  
المجتمعات المتقدمة ومجالس  

وقـارنوا قدرات  , مجتمعاتنا  
, الخطاب وإستعمال اللغة  

لبديهية وسرعة  والنباهة وا
وقدرات النظر  , اإلجابة الدقيقة  

والتقدير  
 
 
 
الواقع العربي إنفعالي الطباع  
والسلوك وال يمكن للعقـل أن  
, يجد دورا وتأثيرا فيه  

والمصيبة الكبرى أن مؤججات  
, اإلنفعالية تتراكم وتتفـاقم  

ومعززات العقـل تتناقص وتغيب  
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 .�iHائ� قل+لة ج'ا, وت��ر م	ار�عها , ف��قn ب�اس��ها أه'افها 

̀ج�ها أص�ابها وخ!�صا اإلعالم ال���ل واألقالم ال�ي ت)�L  فاألفعال العا�ف+ة سل�3+ات 3ام/ة ی
 �Oاد َم7 ی'فع أك'�H , يAالعاصفة في ال����ع الع� L+وال��ع y��iو��عاها ال�هل وس+اسات ال�  , WXال

ك�ا ن	ه'ه , وما رفع1 ع/ه هXه ال�االت و#ن�ا ت�اصل1 وتعا|�1 , �ع+} حاالت ��ارz م/X ع'ة عق�د 
 .في الع'ی' م7 ال'ول ال�ي تقف على أ��اف أصاHعها وهي على شفا حف�ة م7 ال/ار أو ف+ها

وفي خN^ ال���8ب اإلنفعالي ال ��78 لل���8ب العقلي أن ��' له م�ضعا أو َم7 ی/�
ه إل+ه و�'ر3ه 
��ر فال�ائف+ة في HعT ال'ول هي القان�ن وال��/+ة أص
�1 ه�Xانا وت��iفات على س, و�ع�ل ��Hج
ه  ,


� اإلنفعال ل)ي ی/�	� ال�قال و��اه^ في صL ال1�e على ال/+�ان �H ةHو#ت�اع م�احة , فالب' م7 ال)�ا

�ر وال��iان األث+^Oوال�'م+� وال�ه�+� وال nال���. 

فأن ال����ع ی�'ح�ج على سف�ح م/�'رات , وما دام1 األقالم ت'وسها أق'ام ال)�اسي وع�الت ال�آسي 
 !!ى إم
�ا��ر�ات أبي لهL و3ل واح' م7 ح�له حّ�ال ح�Lس�أخXه إل, حادة 

 !!ف)أنه^ ال ی
!�ون 3+ف Hأن'لfٍ دق1 أج�اس ع�L؟, عاش1 الع�ا�ف وال��ائف في دن+ا الع�ب 

 !!الموت السائد والحياة المغيّبة: ثالثا

ى ال/	ا�ات م�ا ی/عf8 عل,  ال
+9ة الع�A+ة اإلج��اع+ة وال/ف�+ة والف)��ة والOقاف+ة ���دها ال��ت 
 .وال�فاعالت ال�اصلة في ال�اقع الع�Aي

وهXه الOقافة ال��ت+ة ت��1A إلى د�اج+� الالوعي وتiلل1 في م�امات ال�ؤD وال�!�رات وال�ع�ق'ات  
ف�ا عاد لل�+اة ف��ة أو ف�صة وق'رة على ال��اصل , ح�ى أنها حّل1 في ال�عام وال	�اب واله�اء , 

 .و#ن�ا هي في حالة إن��ار�ة �ائ�ة Hائ�ة Hاك+ة ح�e/ة م��ش�ة Hال/�+ع ,وال�فاعل وال��'د واإلت�اع 

�ه األقالم وت�ف�ه Hه األل�7 وت��حه العق�ل وتعّ
� ع/ه ال�فاعالت وال�ل�3+ات ال+�م+ة ال��/�عة iف�ا ت
 .تعe�e ل�/�ى ال��ت ومعادW لَ��ا7�ِ ال�+اة ون�ازع ال��لعات ل�اض� سع+' وم��ق
ل رغ+', 

ح�ى صار ال	عL ی�لي عل+ه , فاألنان+ة وال�!الح ال	i!+ة ال�ق+�ة ت�1/8 م7 ج�+ع ال)�اسي 
, الXی7 ی/فXون أج/'ات ال��الت وال�'اع+ات واإلس��Oار Hال/)
ات , ال��اق والفاس'ی7 والiانع+7 لآلخ��7 

�ان وال�iازW وق' م��1 آخ� ق��ة ح+اء م7 ج
+/ها ال�عف� HالXل واله, و3لها تع�ل �H' و#ج�هاد 
 .ال��ام

وهXه الع�امل ال��+�ة ال�ي ت'اخل1 في ص/اعة ال�اقع ال���� الWX تع+	ه HعT ال����عات الع�A+ة 
و3أنها في أوحال ال��الت وال�'ه�رات ال�+9ة وال�iائ� الفs+عة ال	/+عة ال�ه+�/ة على آفاق , وت���7 ف+ه 

 W�	
̀د�ة إلى ت!اراعات إتالف+ة و#, ال�ج�د ال  .ن�'ارات إنق�اض+ة قاس+ة وم'م�ة لل�'ن والع��انوال�

م�ا ت�
L في , فال�)��ه Hال�+اة وت�
+L ال��ت م7 الOقافات ال�/�	�ة في الع'ی' م7 ال����عات 
 W�	
̀ول , ت	��} في ال�ؤD وخلل في ال�ف)+� ال ودفع لل+أس والق/�� وع'م اإلك��اث �Hا ���W وما س�


	� م7 ال��الت وال�'اع+اتوما ی/eل على ال, إل+ه األح'اث . 

 Lق' جاء ل+��ت وح� �	
وأن ال�+اة ن)�ة , وعل+ه أن یلغي م�+�ة وج�ده ما ب+7 ال�الدة وال��ت , و3أن ال

المشكلة أن المجتمعات تمر  
نفعالية ينتفي فيها  بسورات إ

, العقـل وتتسّيد أَمارات السوء  
, ولكن وقتها معلوم وال يدوم  

كما هو دائم ودائب عندنا  
 
 
 
 
األفعال العاطفية سلوكيات  
كامنة يؤججها أصحابها وخصوصا  
اإلعالم الممول واألقـالم التي  
, تكتب بمداد َمن يدفع أكثر  

ويرعاها الجهل وسياسات  
عاصفة في  التخويف والترعيب ال

المجتمع العربي  
 
 
 
 
البيئة العربية اإلجتماعية  
والنفسية والفكرية والثقـافية  

مما ينعكس  ,  يسودها الموت  
على النشاطات والتفـاعالت  
 الحاصلة في الواقع العربي

 
 
 
األنانية والمصالح الشخصية  
المقيتة تمكنت من جميع  

حتى صار الشعب  , الكراسي  
فـاسدين  يولي عليه السراق وال

والخانعين لآلخرين  
 
 
 
 
التكريه بالحياة وتحبيب الموت  
من الثقـافـات المنتشرة في  

مما  , العديد من المجتمعات  
تسبب في تشويش في الرؤى  
, وخلل في التفكير البشري  

ودفع لليأس والقنوط وعدم  
اإلكتراث بما يجري وما ستؤول  
إليه األحداث  
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 .وال غا�ة معل�مة أو واض�ة م7 وج�ده ح+ا وساع+ا ف�ق ال��اب, و#نه ُوِجَ' ع
Oا , أو ت�حل أل+^ , أو ور�ة 

إلرساء معال^ ال���n ال!اع' ن�� ,  ن ودوره اإل��ابي ال!الح وفي هXا إف��اء على رسالة اإلن�ا
ال�ي ت��' معاني الiلn وت��ج^ أف)ار ال��اء وت!ّ/ع الق+^ وال�عای+� , أرقى س
ل ال�ع
+� ع7 اإلن�ان+ة 

 .ذات م�دودات فاضلة وم��رة لل�فاعالت األس�ى واألرقى, في م	ار�ع و�Aامج سل�3+ة 

, رض و��عى في م/اك
ها �+
ا عe�eا ح�ا ���3ا �ع�ف ح'ود خالقة ورسال�هفاإلن�ان مiل�ق ل+عّ�� األ
القادرة على ال��اه�ة في رس^ , وعل+ه أن ی/قL في أع�اقه ل+���iج م/ها ج�اه� ال��لعات وال�!�رات 

 .ل�حة ال�ج�د األج�ل

في وعاء  فال��ج�دات �اقات م�فاعلة وق'رات م���رة م��ث
ة لل/ه�ض �Hهام ال���ر م7 اإلن�
اس
��78 لإلن�ان أن �	ّ+' ع�ارة , وAهXا الهّ̂ وال��ق' ال�ع+�W واإلدراكي , م��8م Hال�Xب وال�/اف� وال'وران 

ال����ع
ة ل��اه+� األج+ال ال�اف'ة ال�ال�ة Hال�ص�ل إلى ذروة , ال�سالة الiلق+ة ال�اه�ة ال/ق+ة ال���عة 
, ن�� آفاق ال��لn الiفاقة Hالق+^ ال)
�D ال!ال�ة وال�ع
+�ات الiلق+ة ال!اع'ة , ال�عادة ال�ج�د�ة 

 .وال��فقة مع إ�قاعات ال)�ن وأل�انه ونغ�ات ما ف+ه م7 ن
Nات وت�لعات س�م'�ة

وأن نeعeع ,  فال��ل�ب مّ/ا أن ن�ّ+' على وج�دنا ما ه� نافع للق�ة وال/�اء , و�Aا أن الWX ���د �ق�د  
3̀' ما ف+ها في واقعها ف, أر3ان َم7 �!+
/ا Hاله�ان وال��iان  فأح�الها م�آة ل�ا ف+ها , األم^ وال����عات ت

 .والعf8 ص�+ح ت�اما, ��8ن ما ح�لها X3ل< , فإذا 3ان الWX ف+ها صال�ا وم/+�ا , 

̀م/ة ب��قn ما ف+ها م7 ال��لعات واأله'اف  ولهXا ی��جL عل+/ا ال���< Hإرادة ال�+اة ال���ث
ة ال�
ة وج' و#ج�هاد على ن	� ثقافة األمل واإل��ان Hق'رت/ا على ص/اعة ح+ات/ا وأن نع�ل بOق, واألم/+ات 

              !!فاإلرادة بXرة ت�رق غاHات وج�د, Hإم8انات/ا الXات+ة وال��ض�ع+ة 

 
كأن البشر قد جاء ليموت  

وعليه أن يلغي مسيرة  , وحسب  
, وجوده ما بين الوالدة والموت  

أو  , وأن الحياة نكتة أو ورطة  
وإنه وُِجَد عبثا  , توحل أليم  

 
 
 
اإلنسان مخلوق ليعّمر األرض  
ويسعى في مناكبها طيبا عزيزا  
حرا كريما يعرف حدود خالقة  

وعليه أن ينقب في  , ورسالته
أعماقه ليستخرج منها جواهر  

القـادرة  , والتصورات  التطلعات  
على المساهمة في رسم لوحة  
 .الوجود األجمل

 
 
 

, بما أن الذي يسود يقود  
فـالمطلوب منـّا أن نسّيد على  
,  وجودنا ما هو نافع للقوة والنماء  

وأن نزعزع أركان َمن يصيبنا  
بالهوان والخسران  

  
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa227-280119.pdf  

  ********   ****  

 ــةــــة العربيـالنفسيـ ومـــــة العلـــــمؤسس
  التشجيعيــةالعضوية   اشتراكــات  

  

  العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  

 )2019( للعام  الراســـــخ الشريــــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

  )2019( للعام المميّــز  لماســـيا الشريــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

 )2019( للعام  الماســي الشريـــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

  العضويـــة الشرفيـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3  

 )2019(  للعام الُمميّــــز الشريـــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

 )2019(  للعام الذهبــــي الشريــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 
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