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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )285( سـواهـــــا ومـا

   !!العرب والسياسة والدين

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

فهي ت$�ث" ع	 ال��اسة وال�ی	 , �ان� ج�تي ت��و و�أنها خ���ة �ال��اسة وال�ی	  في �ف�ل�ي

فق� , و�%� أصغي إل�ها في جل�اتها مع اآلخ�0	 ال/ی	 .$ف�ن بها , بلغة العارف�	 ال'�'&%�	 

 !!و�أن غ�ف�ها مه�جان, صار لها م?ات األحفاد ال/ی	 ی:ورونها �ل ی�م 

فه/ه مHادر , ) م�ن�ي �ارل� واإلذاعة ال��E0ان�ة, �0&ا ص�ت أم(كان� ج�تي ت�ا�ع إذاعة 

وال'��'ع�ن إل�ها ی%اق�Kنها و�0�ون , م%ها ت��قي األخJار وتعای%ها وفقا ل'�ار�ها , معل�ماتها 

 Mآراءه ,Mفي ه/ا العال Q�R. إال ما Mله Mّأنَّ ال ه� .و

في مRال\ �غ�اد في ب�ا.ة وج�تي ت%Eل] في أحادیZها م'ا إك����ه م	 معارف وق�رات ثقا�Wة 

 	0�Kاد , الق�ن الع�دخ�ل م�د إلى �غ �ا ت�'�ها , وال�ي غادرتها �ع'� ".ال���aِة" أو 

�ان� الع�ائل , " جاء اإلنaل�: وcن��a ال��ك" e��وت'fي في اإلدالء �قHHها ال��Zaة ع	 

 .وتق�م لهM الEعام وت�اوQ ج�حاهM وت�ف	 م�تاهM, تع�%ي �الR%�د األت�اك 

, ما �%� أفهM ل'اذا ی%Kغل ال%اس �ال$�یg عّ'ا .Q�R في ال�ن�ا , في تل" ال'�حلة م	 الع'� 

وال .ف�aون ��Kئ س�i ما حHل في , وال ی�$�ث�ن عّ'ا .Q�R في ال'�R'ع وما .$�اج�نه 

 .وما .$�ث في ال�ول الغ��lة واألج%��ة, ال'اضي 

و�أن ال%اس .�K�oن , �ی%ة وال'�رسة وغ��ها وال أذ�� ح�یZا ب�	 ال%اس ع	 أوضاع ال'$لة وال'

 .و0%قEع�ن ت'اما ع	 واقعهM ومعاناتهM ال��م�ة, في عالM آخ� 

في م�ی%�%ا أث%اء الe�H ت$Hل ع�Kات ال$االت م	 الغ�ق في م�اه , فعلى س��ل ال'Zال 

, ل�	 أو أن الJEsاء وال'�rو , وما س'ع� ی�ما أن ال%اس تaل'� ع	 ���qة م%ع الغ�ق , ال%ه� 

فه/ا األم� ال .ع%�هM وcن'ا ما ی�ور في أصقاع ال�ن�ا ه� , ف�aوا �Esة ل'%ع الغ�ق في ال%ه� 

Mال'ه!! 

و�lغM , و�ان� تأن�%ي إم�أة ُم�%ة , وح�%'ا أص$J� ���Jا ع'ل� في أماك	 نائ�ة ب�	 الJRال 

في طفولتي كانت جدتي تبدو  
, وكأنها خبيرة بالسياسة والدين  

فهي تحدثك عن السياسة  
والدين بلغة العارفين  

وكنت أصغي إليها  , المتمكنين  
ن  في جلساتها مع اآلخرين الذي

يحفون بها  

كانت جدتي تتابع إذاعة  
مونتي كارلو  , صوت أمريكا  (

فهذه  , ) واإلذاعة البريطانية
منها تستقي  , مصادر معلوماتها  

, األخبار وتعاينها وفقـا لمداركها  
والمستمعون إليها يناقشونها  

وكأنَّ ال هّم  , ويبدون آراءهم  
لهم إال ما يجري في هذا العالم

ما  , ن العمر  في تلك المرحلة م
كنت أفهم لماذا ينشغل الناس  
, بالحديث عّما يجري في الدنيا  

وال يتحدثون عّما يجري في  
وال  , المجتمع وما يحتاجونه  

يفكرون بشيئ سوى ما حصل  
وما يحدث في  , في الماضي  

الدول الغربية واألجنبية

في مدينتنا أثناء الصيف تحصل  
عشرات الحاالت من الغرق في  

وما سمعت يوما أن  , هر  مياه الن
الناس تكلمت عن كيفية منع  

أو أن الخطباء  , الغرق  
فكروا بخطة لمنع  , والمسؤولين  

فهذا األمر ال  , الغرق في النهر  
يعنيهم وإنما ما يدور في أصقـاع  
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ن�ا م	 أقHاها إلى لa%ها ت$�ث%ي عّ'ا .Q�R في ال�, ق�اوة ال'%Eقة وصع�lة أسJاب ال$�اة ف�ها 

وما تaل'� معي , وما س�$Hل له/ا العالM , فه'ها ما ی�ور في أم�0&ا وال�ول الغ��lة , أقHاها 

لa%ها تKع� , ومf� تأتي إلى �vادتي أل���ها , عّ'ا .Q�R في ق��0ها ومعاناة أب%ائها وحاجاتها 

Mالعال wم نف�ها على أنها في قل�ما تق�ع% �sرة والف�في ,  �الق�ة والق x�oعة ع%ه وت�Eمق �ول��

 .��Eن ال�د.ان والJRال

وال عالقة , وفي وق�ها �%� أمارس الwE العام , وح�%ها �%� أح�ار في تف��� ه/ا ال�ل�ك 

�ان .$ّ��ني وأحاول أن أج� له تف���ا أو أن أفهM �عz , لي �الwE ال%ف�ي  Q�KJال�ل�ك ال 	aل

فعلل , ق%ع�%ي أن العلة في العقل ول��� في ال��ن وع%�ما �$%�%ي األح�اث وأ, ال�Kئ ع%ه 

إه�:ت �ل خل�ة , األب�ان .'&	 ت���Eها لa	 علل العق�ل ق� تrدQ إلى ف|ائع ومRازر وح�وب 

 .في ب�ني وع�ت أراجع ما �%� أح�Jه ��0قا صال$ا لل�ج�د

لُ'عاش وت��	 لي أن اإلنقEاع ع	 ال�اقع ا, وم�f� في ع'لي مع �Jقات ال'�R'ع ال'�%�عة 

.وح��� ج�ه� العلة ال��م��0ة في م�R'ع%ا تa'	 به/ا اإلنقEاع, ه� القاسM ال'��Kك ب�	 الR'�ع 

فاإلنقEاع ع	 , واجه�%ي ذات ال'الح|ة , وع%�ما إن�قل� إلى الع'ل في م�R'عات أج%��ة 

ل�ي ی�M و�%� أصغي م�عJRا لل'�ض�عات ا, ومrث�ة �ال�ل�ك ال��مي , ال�اقع الُ'عاش حالة قائ'ة 

فال$�یg ال�ائ� في ال'�R'ع ع	 ال�0اضة والف	 وال��احة وال$��انات األل�فة , الaالم ع%ها 

 .وال .'&%" أن ت�$�ث في ال�ی	 أو ال��اسة, وال��Eر 

وذل" م	 تRارب م��0ة , فال'�R'عات الغ��lة ت�Kح ال�Eف ع	 ال$�یg في ال�ی	 وال��اسة 

 Mأه 	ج�ها أن م�'� ��أسJاب ال��م�� اإلج�'اعي وال�أس�\ لل�Hاعات وال��ا�vات م�ت بها وأدر

ت�$ق] اإلخ�الفات , ف$ال'ا ی�M ال�sض في م�ض�عات دی%�ة وس�اس�ة , ه'ا ال��اسة وال�ی	 , 

وله/ا فأن ال$�یg في ذل" ی���K'� wاكل ش�Hsة , وال�%اف�ات وال��Eرات ال�ل��ة في ال'�R'ع 

وله/ا تaاد ت�aن , � .$��ها إع��اًء على دی%ه وcساءة ل'ع�ق�ه ألن ال'��'ع ق, وcج�'ا�vة وقان�ن�ة 

 . ه/ه ال'�ض�عات م%��ذة ت'اما

فال�KJ لaي .x�o �أم	 وأمان عل�ه أن , وفي ه/ا الMfs أخ/ت أع�� ال%|� في ح�ا�اتي 

خ�Hصا ع%�ما .&�ن م�%�عا و�Wه م	 �ل ش�ئ ش�ئ , .'�ل" �عz آل�ات اإلنقEاع ع	 واقعه  

ف'ا ی�$�ث , ولa	 �ال'�ض�عات ال�ي ت��د ب�	 ال%اس , ة ال$����ة ل��� �اإلنقEاع لa	 العل, 

فل� ت$�ث� ال'�R'عات الغ��lة ع	 ال�ی	 وال��اسة وح�w , �ه ال%اس ه� ال'هM وال'rث� �ال�ل�ك 

, وال$�ب العال'�ة الZان�ة دل�ٌل قا�ع , وتأرs0ها .��K ل/ل" , ألصJ$� أح�الها أس�أ م	 أح�ال%ا , 

 .م'ا دفعها إلى وعي ح��قة ال$�اة اآلم%ة وتأس�\ اإلت$اد الaف�ل �األمل وال�جاء

وcن'ا العلة الع|'ى تa'	 في أنهM م	 , فالع�w الع�lي ل�\ في اإلنقEاع ع	 واقعهM فق� 

!!الدنيا هو المهم

عندما طحنتني األحداث  
وأقنعتني أن العلة في العقـل  

فعلل األبدان  , وليست في البدن  
يمكن تطبيبها لكن علل العقول  
قد تؤدي إلى فظائع ومجازر  

إهتزت كل خلية في  , وحروب  
بدني وعدت أراجع ما كنت  
أحسبه طريقـا صالحا للوجود

تبين لي أن اإلنقطاع عن الواقع  
الُمعاش هو القـاسم المشترك بين  

وحسبت جوهر العلة  , الجميع  
التدميرية في مجتمعنا تكمن  
.بهذا اإلنقطاع

ندما إنتقـلت إلى العمل في  ع
واجهتني  , مجتمعات أجنبية  

فـاإلنقطاع عن  , ذات المالحظة  
, الواقع الُمعاش حالة قـائمة  

ومؤثرة بالسلوك اليومي  

المجتمعات الغربية تشيح الطرف  
عن الحديث في الدين  

وذلك من تجارب  , والسياسة  
مريرة مرت بها وأدركت  
بموجبها أن من أهم أسباب  

اإلجتماعي والتأسيس  التدمير  
هما  , للصراعات والتداعيات  

السياسة والدين  

لهذا فـأن الحديث في ذلك  
يتسبب بمشاكل شخصية  

ألن  , وإجتماعية وقـانونية  
المستمع قد يحسبها إعتداًء على  

ولهذا  , دينه وإساءة لمعتقده  
تكاد تكون هذه الموضوعات  
منبوذة تماما

في هذا الخضم أخذت أعيد  
فـالبشر  , حساباتي    النظر في

لكي يعيش بأمن وأمان عليه أن  
يمتلك بعض آليات اإلنقطاع عن  

خصوصا عندما يكون  , واقعه  
متنوعا وفيه من كل شيئ شيئ  

   
, العلة الحقيقية ليست باإلنقطاع  
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فهM م�م%�ن على ه/ا ال�ل�ك ال/Q , ال'�R'عات ال'Hا�ة �إض�Eاب ال$�یg ع	 ال��اسة وال�ی	 

�� , ال�%اح� وال�Hاع .�اهM �الف�قة و rوح�ى ال��م ی 	0�Kف الق�ن العH�%ي م%/ مlوال�اقع الع�

وج'�ع األحادیg ی�M , أن ال'ه�'	 على ال�ف��a الع�lي العام ه� ال�ی	 وال��اسة , ب�ض�ح سا�ع 

 .إخ�Hارها به/ی	 ال'�ض�ع�	 ال غ��

وال$ل�ل , 'Kاكل ت�فاقM وله/ا فأن ال, فال .'�ل" الع�lي مادة لل$�یg س�i ال�ی	 وال��اسة 

 Mات ت�عا��vا�وال� wوال��اسة , تغ� 	ی�ال 	ة ما ب���Eادلة القJورن في دائ�ة مف�غة م��ی Mأنه�, و

�� س�ادة ال�ی	 , وlإلقاء ن|�ة س�0عة على ما ُی%�K و0/اع في وسائل اإلعالم والEsا�ات rی

 .ال0�a'ةم'ا .ع�ق ال�Esات الالزمة لH%اعة ال$�اة ال$�ة , وال��اسة 

 Mال�هRوم MهZا ی�%اوله ال%اس ی�م�ا في أحادی'�W ه�0ة�Rو العلة ال�ث� , وه&/ا ت��ال ی�$ Mن فه

وما س�ق�م�ن �ه م	 سف�ات , ع	 ال�0اضة والف	 والعلM والفل�فة وال'��ح والفلM وال'Jاراة ال�0اض�ة 

, ما ه� عا�في إنفعالي سل�ي , وcن'ا .&�ن ال�ائ� في مRال�هM ولقاءاتهM , س�اح�ة وم�ع ج'ال�ة 

�ال لل��Eر إلى ف�H%ع وج�دا ت�م��0ا قا, ی���w ب��اك'ات ع�وان�ة ذات سل���ات م�%اسJة معها 

 .ألن ال�م س�&�ن ال%ا�] ال�س'ي بل�انها, ص�اعات وح�وب داخل�ة م��0ة وقاس�ة 

أن األولى تEغى على أحادیZها لغة ال$�اة , فالف�ق ما ب�	 ال'�R'عات الغ��lة والع��lة 

, ل��مي �'عان�ها الR'ال�ة وال'ع��Wة الsالHة الJع��ة ع	 اإلن�&ا�ات اإلنفعال�ة ال'rث�ة �ال�ل�ك ا

 .والZان�ة .��دها ال�ع&�� وال����e ال�ل�ي للع�ا�ف واإلنفعاالت الُ'ف�fة للُع�اك

عل�%ا أن ن�ر�ها , وتل" مJ�Hة ع��lة قات'ة , وما أك�Z تفاعالت الُع�اك في مRال�%ا ولقاءات%ا 

w�E وتع:ز اإل.Rابي ال, ون�علM مهارات ع�م ال$�یg في م�ض�عات تrجج ال�ل�ي الaام	 ف�%ا , 

 Mامع ال�ح�Rاره م%ه'ا , ففي اإلن�ان ق�تان و�اق�ان , ال�sار , وعل�%ا أن ن��ف ما ن�sول%ا ال ,

أو أن ن�عى , فإما أن ن'fي في ت���e الEاقات ال�ل��ة ال�ي ج�ع�%ا م�ارات ما ن$	 �Wه 

$%ا ال�ي ت'%, ل����e الق�رات اإل.Rاب�ة ون��sها لH%اعة ال$�اة األفfل واألج'ل واألرقى 

 .ال�عادة واأللفة وال'$Jة واألم	 وال�الم

  !!ون$	 ال/ی	 نق�ر م��Hنا في ال�sام, وال�sار خ�ارنا 

ولكن بالموضوعات التي تسود  
فما يتحدث به الناس  , بين الناس  

هو المهم والمؤثر بالسلوك

ي ليس في  فـالعيب العرب
وإنما  , اإلنقطاع عن واقعهم فقط  

العلة العظمى تكمن في أنهم  
من المجتمعات المصابة  
بإضطراب الحديث عن السياسة  

فهم مدمنون على  , والدين  
هذا السلوك الذي يساهم  
بالفرقة والتناحر والصراع  

الواقع العربي منذ منتصف  
القرن العشرين وحتى اليوم  

أن  , يؤكد بوضوح ساطع  
المهيمن على التفكير العربي  
, العام هو الدين والسياسة  

وجميع األحاديث يتم إختصارها  
.بهذين الموضوعين ال غير

العلة الجوهرية فيما يتناوله  
الناس يوميا في أحاديثهم  

فهم ال يتحدثون عن  , ومجالسهم  
الرياضة والفن والعلم والفـلسفة  
والمسرح والفـلم والمباراة  

سيقومون به من    وما, الرياضية  
سفرات سياحية ومتع جمالية

, السائد في مجالسهم ولقـاءاتهم  
, ما هو عاطفي إنفعالي سلبي  

يتسبب بتراكمات عدوانية  
, ذات سلوكيات متناسبة معها  

فتصنع وجودا تدميريا قـابال  
للتطور إلى صراعات وحروب  

ألن الدم  , داخلية مريرة وقـاسية  
سيكون الناطق الرسمي بلسانها

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa285-250121.pdf  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  المتجر االلكتروني/    قع العلميالمو 
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 )التاسعاالصدار  (  "   العربية  شبكة العلوم النفسية" لـ    2021الكتاب السنوي  
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