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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )306( سـواهـــــا ومـا

   !!إرادة القوة

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

فالق�ة ت�+ أن ت�) تأث��ها وفعلها , وال !ع��ها ال��� وال��ل واألع�اف , الق�ة ت�د ال�
 م� ال�ا�ل 
وم� ی/�ه� أن الق�ة عاقلة وتل/?م =ال��� وال�عای�� األخال�9ة وال8ل��7ة , ورها في ال�اقع ال01 ت/��ك -�ه ود

�� .فه� على وه� 7@�� وفي ضالل م@
�� , فالق�ة هي ال8ائل وال�E8ول Gم8ل�ب اإلرادة وال� Jوأن 
وت/غ�ى =أمNاد , فال ت/�ث ع� ح

�� ال1ی� ال , ات اإلع/�اد على اآلخ�+� ال�اقی� في م�/Nع, وأنJ م� القاعی� Rوت�فع را!ات ال�8/هل
 .!�V/8ع�ن إ�عام أنف8ه� دون جه اآلخ�+�

 .فع�ا نق/�ب م� الق�ة ون/ع�ف عل�ها
 

 !!القوة الحقيقية: أوال
فق�ة ال�ج�د , بل ق�ة ال�فX وال�وح واإلرادة , الق�ة الفاعلة في ال�ج�د ل�J8 الق�ة ال�اد!ة ل�حها 

��ال/ي , أما الق�ة ال�اد!ة فال ��9ة لها إذا ت�Nدت م� الVاقة ال�ع��+ة , ��ة مع��+ة 7ام�ة في ��اته ال�
�! .تEسX ل/أث��ها ال�8/

ت�_�J ف�ها الق�ة ال�ع��+ة م� اإلن/Gار على الِق�) , وفي ال/أر+خ أم�لة وش�اه ال تع وال ت�Gى 
 .� ه1ه اإلرادة الفاعلة في ال�ج�د األرضيوفي م8��ة اإلسالم ع� إش�اقه ما یع, ال�اد!ة 

و17لa ال��ب العال��ة ال�ان�ة ل� ت��V مع��+ات وقرات العی , فالق�@لة ال1ر+ة ل� ته?م ال�ا=ان مع��+ا 
, وال@�ل�ن��ن ب�غ� ما أصابه� م� دمار وه�Nمات قاس�ة ماحقة ل� ی��8Rوا مع��+ا , م� الول األور�bة 

�لوfنVلق�ا في ب�اء وج�د�Nه� ال�عاص� الق�0 ال. 
-�ه ن�ع م� اإلغفال , فالق�ل =أن الق�ة للi�8 وما ی�م? له م� سالح !8فa الماء و+hّ�ب و+ّم� 

, والِق�) الR@�) واإلم@�ا��ر+ات , ل�ا إن/هى ال//ار , فل� صح ه1ا ال�أ0 , للق�ة الفاعلة في م8��ة ال��k+ة 
 .=الi�8 والول ال/ي ت�ه�J =أنها ت/�_� م� اآلخ�

والVاقة ال�ف�8ة , ألن الهف ه� ال�وح ال�ع��+ة , وجادله� =ال/ي هي أح�8 , ال إك�اه =الی�  , وله1ا 
 �kة في ال��امRد , ال�k�ف ال�وه1ه ال !�_� ت�ج�هها =الق�ة , ال/ي ت8/عي ال/�ج�ه الGائn ن�� اله

 .إن8ان�ة را�9ة بل =�اجة إلى ق�ة نف�8ة وقرات تفاعل�ة ذات ��9ة, ال�اد!ة 
 n8وح i�8ال= �k/ا!ات على اإلسالم أنه إن�Nار , م� الN/ب/فاعل ال Jان أسل�فعد م� ال@ل

ال/ي ح@@J اإلسالم , أ0 أن الاع�� للی� ت�_��ا م� ب�اء الVاقة ال�ف�8ة اإل!Nاب�ة , ال�8ل��� مع أهلها 
 .إل�ه� فخل�ه أف�اجا

 ��Gاتها ق��ة ال�), ة ال�) فالق�ة ال�اد!ة آث�ة وتأث� .والق�ة ال�ع��+ة ن@�لة سام�ة ذات تأث��ات =ع

, القوة تحدد الحق من الباطل  
يعنيها القيم والمثل واألعراف    وال

فـالقوة تريد أن ترى تأثيرها  , 
وفعلها ودورها في الواقع الذي  
تتحرك فيه  

يتوهم أن القوة عاقـلة وتلتزم  من  
بالقيم والمعايير األخالقية  
والسلوكية فهو على وهم كبير  
وفي ضالل مبين

فـال  , القوة هي السائل والمسؤول  
تتحدث عن حق وأنت مسلوب  

وتتغنى  , رادة والمصير  اإل
, بأمجاد وأنت من القـاعدين  

الراقدين في منتجعات اإلعتماد  
على اآلخرين  

القوة الفـاعلة في الوجود ليست  
بل قوة  , القوة المادية لوحدها  

النفس والروح واإلرادة  

قوة الوجود الحقيقية معنوية  
أما القوة  , كامنة في طياته  

ردت  المادية فـال قيمة لها إذا تج
التي  , من الطاقة المعنوية  

.تؤسس لتأثيرها المستديم

القول بأن القوة للسيف وما يرمز  
له من سالح يسفك الدماء ويخّرب  

فيه نوع من اإلغفـال  , ويدّمر  
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��ة Vل�ة الRا أن ن�7? على ق�ة ال�اة العام�ة , فهل ل��اعة ال�اء ال�وح القادرة على ص�ودورها في ب
��؟hال=!! 
 

 !!القوة النفسية والعقـلية:ثانيا
, م�ادی�ه ال/ي ی/�_� ف�ها و+ه���  ولRل م�ه�ا س�ادته في, ال��k ت/�ازع -�ه ق�تا ال�فX والعقل 

��ا في م�اضعه�ا R/8+ال وGف�ه�ا أن ی�ه , و+�_وق ی/kا=_ا و+/Gارعا و+�/لa =عtه�ا ال�عs -�8/ع@
 .و+1له

 X_ل -�ه العG�! ت1ل عقله وآخ� Xف�ال �k= اك�ن , وآخ� ت/�ازن -�ه الق�تان , فه�Rو+�_� أن ت
 .ال ُتعالعالقة =أش_ال ودی�ام�_�ات ال ت�Gى و 

والع_X ص��ح , كل�ا إزداد ت��را م� ق�ة ال�فX , و7ل�ا إنkغل العقل =�ا ی�ض�ه و+1N=ه و+Vلقه 
 .أ!tا

 
-�_�ن , وم� ال�اضح أن ال�ع/قات واإلن/�اءات ت8/� على آل�ات نف�8ة وت/�سخ وت/��� وت/ع�
نه إرت�اv نف8ي مk��ن أل, فال !�_� ال��اجNة العقل�ة في أ0 مع/ق , العقل     في م�أ) ع�ها 

یة kابه� لل/أجج العا�في اإلنفعالي , =الع�ا�ف واإلنفعاالت ال�هل�ن أصEات ی ذو0 ال�ع/قNال01 , وت
 .ال !�8ح لق�ة العقل أن ت/��ك

فال ت�اقy صاحn مع/ق , فالق�ل =أن اإلن/�اءات العقائ!ة =أن�اعها عقل�ة ن�ع م� ال@ه/ان وال/tل�ل 
ق في ت�س س��a ف�الذ0 ال��اصفات, ألنه ت�/�َس نف�8ا في ب�دقة مع/قه , =�ا یEم� =ه �hوت. 

, ألن العقل غ�� م�h8 ل�ا خل
 له , وbعs ال�N/�عات ته��� ف�ها الق�ة ال�ف�8ة على الق�ة العقل�ة 
 �+�V/ی� وال�ع�فة وال�� وال/ب�� واإلب/Rار وال/قRأما, وه� ال/ف Nفي ف�اغ وال ت y�~اس ت�ار+ع فالkمها م
�ل العقل وfلغاؤه , وت�!ات تق��ة وعل��ة وfب/Rار+ة ت�� على إع�ال العقل Vها  ج�ه�ه تع�ك�ا أن ال/عل�� ف

فاإلن8ان م�ج�د تا=ع وقا=ع وم�ه�ن , وت�8+غ ال/�~�ة واإلذعان�ة والق@�ل دون سEال أو نق وت���� , 
 .وال !�_�ه أن !_�ن =عقل فاعل وم���, =إرادة غ��ه 

, و+_�ن ع@ا م�Vعا للق�ة ال�ف�8ة الفاعلة في ال�N/�ع , ي ه1ه ال�N/�عات ال ی�kغل العقل =العل� وف
 .والقائة ل8ل�7ه على مh/لف ال�8/�+ات وال/�جهات

رة وفاعلة في ال�اقع ال8ل�7ي G/ن الق�ة العقل�ة م�Rمة تفال�اس م�ه�_ة , ب���ا في ال�N/�عات ال�/ق
وت/8اب
 ن�� األق�) واألقر م� ال�@/�Rات , ما ف�ها م� الVاقات والقرات  و�fالق, =إع�ال عق�لها 

 .واإلباعات واإلخ/�اعات الالزمة ل/�V+� ال��اة
ه� في ت�افX وت?اح� ن�� أهاف ال م�ودة وم�ادی� ذات آفاق مVلقة N/هاًء , فbاة ج�اال و��ال ت?+

وت�قى في م_ام�ها , �8ة أو ت�فGل ع� الق�ة العقل�ة ف/�y�R الق�ة ال�ف, وقابل�ة على ال��اء وال�قاء 
7ه في ال��k ال�ل/?م =إرادة عقله Eها أن تق�م =ه وت�وال��kغل =�ع�Vاته ال�ع?زة , م�_�مة =�ا ی/�جn عل

�� .ل���/ه ودوره اإلن8اني ال��
 Xف�ال , =�ا ی�فع ال�اس عل��ا أن نk�1 عق�ل�ا ونkغلها , أو نقلل م� دورها في تفاعالت�ا , فلRي ن�ع

 .ف��Rن م� ال�N/�عات ال�ق/رة العVاء
 !!فأ�لق�ا ق�ت�R العقل�ة وأخ�وا ق�ة ال�فX ال8ل@�ة

 
 !!القوة دستور وقـانون: ثالثا

ول�X =أشhاص وأح?اب , ُت@�ى بس/�ر وقان�ن , ��9ة اإلن8ان , العالة , ال/قم , ال�tارة , الق�ة 
 .إنرسJ ت�J س�ا=a اله�ر, و�ائ��ات وم1ه@�ات , وف�ات ومNام�ع م8ل�ة 

للقوة الفـاعلة في مسيرة البشرية  

, ال إكراه بالدين  , لهذا  
ألن  , وجادلهم بالتي هي أحسن  

 ,الهدف هو الروح المعنوية  
والطاقة النفسية الكامنة في  

التي تستدعي التوجيه  , البشر  
الصائب نحو الهدف المنشود  

من الجنايات على اإلسالم أنه  
فعدد  , إنتشر بالسيف وحسب  

من البلدان أسلمت بتفـاعل  
التجار المسلمين مع أهلها  

القوة المادية آثمة وتأثيراتها  
والقوة المعنوية  , قصيرة المدى  
ية ذات تأثيرات  نبيلة سام

.بعيدة المدى
فهل لنا أن نركز على قوة  

ودورها في بناء  , الكلمة الطيبة  
الروح القـادرة على صناعة الحياة  
العامرة  

البشر تتنازع فيه قوتا النفس  
ولكل منهما سيادته  , والعقـل  

في ميادينه التي يتمكن فيها  
ويهيمن  

هناك بشر النفس تذل عقـله  
وآخر  , كس  وآخر يحصل فيه الع
ويمكن أن  , تتوازن فيه القوتان  

تكون العالقة بأشكال  
وديناميكيات ال تحصى وال ُتعد

القول بأن اإلنتماءات العقـائدية  
بأنواعها عقـلية نوع من البهتان  

فـال تناقش صاحب  , والتضليل  
ألنه تمترَس  , معتقد بما يؤمن به  

, نفسيا في بودقة معتقده  
وتخندق في ترس سميك  

ذي المواصفـاتفوال

بعض المجتمعات تهيمن فيها  
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 .وغ��ها أضعف وأه�ن , فاألم� الس/�ر+ة ال/ي !�8د ف�ها القان�ن أق�) وأقر 
وأم/�ا ع@� م8��تها ل� ت�N? أهافا , ول� ت�ق
 مN/�عات�ا أهافها اإلن8ان�ة =��اب الس/�ر والقان�ن 

 .م/�اصلة ال��اء له���ة األشhاص عل�ها
فهي ذات ال�Gاغات ال/ي إنVلقJ م�1 , ال/فاعل ما ب�� ال�اك� وال��_�م ح/ى ال��م  وما ت@لJ آل�ات

 .على م� الع�Gر, و1bات ال���Rات الفاعلة في ح�اة األج�ال , ع�kات الق�ون 
الس/�ر 7عق إج/�اعي ب�� ف�ات ال�N/�ع ل/أم�� مGال�ها ووج�دها وقرتها على ال/�اصل وال/فاعل 

8 في وعي األج�ال ال�اض�ة والالحقة , ل�عاص� اإل!Nابي ال�tار0 اN/فال�?روع في , ال وج�د له وال ی
 .ف�د!ة وف��+ة وح?�bة وش�Ghة ال غ��, ال�عي ال�Nعي أن ال�_� ق�ة ذات تأث��ات دام�ة م�ّوعة 

 ,ول�X م� ال8هل 7/ا=ة دس/�ر ی/ف
 عل�ه أب�اء ال�N/�ع ال1ی� إع/ادوا على عم اإلتفاق -��ا ب��ه� 
 .بل ال/�اح� دینه� واإل!قاع ب�عtه� م�هNه� الفاعل في ح�اته�

 .!nN أن ت�Rن دس/�ر+ا, فلRي ت�Rن ق�+ا 
 .ف@ها ته�ن وتقtي على وج�د ال�الد وال~�اد, ولRي ت�Rن ض~�فا عل��k= a+عة الغاب 

ون ب��د وb, الس/�ر !��ي س�ادة ال��� و+�اف� على وعاء ال�ج�د الhال لل�Rانات ال�/���ة -�ه 
وت�/في , ی/�هل ال��8ج اإلج/�اعي وت�tع ال�عاني ال����ة , وم�اد دس/�ر+ة شاملة ومk/���ة ورح�ة 

 .م�تR?ات ال��اة اآلم�ة في ال�الد
ال/ي ت8/��� م�ها الق�ان�� الRف�لة =�Gانة وج�دها وع?تها و�7ام/ها , وله1ا فاألم� ال��ة لها دسات��ها 

 .اءوقرتها على ال/�اصل وال�ق
 !!فهل م� دس/�ر =��N ال�الد وال~�اد؟

 
 !!الكلمة القوة المالئمة: رابعا

وغ��ها ,  الق�ة ت�Vرت مع ال?م� م� ال�Nارة والعGا إلى األدوات ال�ادة 7ال8_�� والi�8 وال8ه� 
 .م�ا ی/�ف� في الV@�عة م� أدوات ت8/ع�ل لل��ل م� اآلخ�

وفاقJ ال/�Gرات =قراتها ال/م��+ة الهائلة , عة وأص���ا في ع�G بلغJ -�ه مف�دات الق�ة م/�� 
لRي ت��t ال��G ال8اح
 على , وfتNهJ الول الق�+ة ل?+ادة خ8ائ� الهف وتقل�ل خ8ائ�ها , الف/اكة 

 .أعائها أو ل��
 أهافها
وfنVلقJ في م�ادی� ذات , وفي الق�ن ال�اد0 والع�k+� وصلJ وسائل ال/ع@�� ع� الق�ة ذروتها 

 .فأص��J ال/فاعالت ��ارة ع� ألعاب إل�_/�ون�ة ی/�ق
 تأث��ها =�ا��ة أزرار, ماحقة وم�وعة  تأث��ات
ت�جهJ العی م� الق�) إلى إس/ع�ال الRل�ة , ومع ه1ا ال/قم ال�/8ارع في ت���ة الق�ة ال/م��+ة 

خ�Gصا =ع ت�ف�  ,ال/ي ت��ل الهف إلى عGف مأك�ل =إرادة ع�اص�ه , وfن/@هJ إلى قرتها ال/م��+ة 
وفقا آلل�ات وض�ا=� تtل�ل�ة مhادعة , وسائل ال/�اصل ال�8+عة وسه�لة إ!Gال ال�عل�مة إلى ال�اس 

 .ت/�_� م� إ!قاعه� في ح�ائلها
 مN/�عات �وتقtي على أم� , و��bجn ذلa أص��J الRل�ة م� أسل�ة ال/م�� الkامل ال/ي ت@

ف�/� الع�ل على زع?عة الهف ب1اته وم�ض�عه , هفة لها بون ض�Nج وال خ8ائ� ت�71 م� الق�ة ال�8/
ح/ى ت/آكل مGادر , وت��+له إلى 7���نات م/Gارعة م/�احقة , وه�+/ه ولغ/ه وث�اب/ه ال�وح�ة و�bع/قاته 

 .ف�/� إح�اقها =8ه�لة وت��+لها إلى رماد, الق�ة -�ه و+�/هي 7الع�وش الhاو+ة 
و+ع?ز , و+ه�� ال��تR?ات األخال�9ة , ��وَّج ل�ا !عاد0 لغة الtاد ف, وأم/�ا م8/هفة و�kbاسة =الRل�ة 

 ه1ه ال/�جهات العوان�ة ال�اع�ة ت/�8ب إلى , الkع�ر =الون�ة وال/hلف واإلمعان =��
 ذات األمة Nوت
ألنها تقَم =آل�ات , و+/اولها ال�غفل�ن ف/Eث� على سل�7ه� وم�اقفه� وه� ال !kع�ون , وعي ال�اس 

القوة النفسية على القوة العقـلية  
ألن العقـل غير مسخر لما خلق له  , 

وهو التفكير والتدبير  , 
واإلبتكار والتقدير والمعرفة  
والتطوير  

في المجتمعات المتقدمة تكون  
القوة العقـلية متصدرة وفـاعلة  

فـالناس  , في الواقع السلوكي  
وإطالق  , عمال عقولها  منهمكة بإ

, ما فيها من الطاقـات والقدرات  
وتتسابق نحو األقوى واألقدر من  
المبتكرات واإلبداعات  
واإلختراعات الالزمة لتطوير  
الحياة

أو نقـلل من  , لكي نبعد النفس  
علينا أن  , دورها في تفـاعالتنا  

نشحذ عقولنا ونشغلها بما ينفع  
فنكون من المجتمعات  , الناس  

درة العطاءالمقت

يجب أن  , لكي تكون قويا  
.تكون دستوريا

ولكي تكون ضعيفـا عليك  
فبها تهون  , بشريعة الغاب  

وتقضي على وجود البالد  
والعباد

الدستور يحمي سيادة الوطن  
ويحافظ على وعاء الوجود الخالد  

وبدون  , للكيانات المتوطنة فيه  
بنود ومواد دستورية شاملة  

هل النسيج  يتر , ومشتوعبة ورحبة  
اإلجتماعي وتضيع المعاني  

وتنتفي مرتكزات  , الوطنية  
الحياة اآلمنة في البالد

, لهذا فـاألمم الحية لها دساتيرها  
التي تستنبط منها القوانين  
الكفيلة بصيانة وجودها وعزتها  
وكرامتها وقدرتها على التواصل  
.والرقـاء
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 .وتEجج اإلنفعاالت وتعVل العق�ل, ة ووفقا ل���+ات نف�8ة وسل��7ة تhا�n الع�ا�ف والغ�ائ? مروس
فأن ال/فاعل العقلي تtاءل وال/Gارع اإلنفعالي , و��bجn ما یور في ال�اقع ال/�اصلي ب�� ال�اس 

اس ع� ال/�!ات أ=عت ال�, م�ا تn@8 ب/ا��ات م/�اك�ة وم/�الة , ال�k��ن =الع�ا�ف ال8ل@�ة ی/�امى 
 .ال/ي ت�اجهه� وألقJ به� في أت�ن اإل=ادة ال1ات�ة وال��ض���ة

 ون�) ما رواء ال�V8ر؟Nل ال��ل�ة مR/�ه ونأخ1 ال�ا أن ن8/�ق� ون�فهل ل!! 
 

 !!القوة في العلم: خامسا
 إن !_� م��R ع�kون صاب�ون !غل@�ن م�/�� وfن !_� م��R مائة !غل@�ن ألفا م� ال1ی� 7ف�و"....

 65األنفال آ!ة " =أنه� ق�م ال !فقه�ن 
 !!العل� ق�ة

 !!ال�ع�فة ق�ة
 !!إق�أ م��ع الق�ة واإلق/ار

 !!الNهل ضعف 
, والNهل إضعاف وfنهاك للِق�) الRام�ة في ال��k , العل� ق�ة شاملة نف�8ة وروح�ة وف�R+ة وfراد!ة 

واألم� , ت�Rن ق�+ا عل�a أن ت/عل�  فلRي, وله1ا فال1ی� !عل��ن أق�) أضعاف ال��ات م� ال1ی� !Nهل�ن 
والول الt~�فة ته�ل تعل�� م�ا���ها وت1له� , الق�+ة تعل� أب�اءها وته/� ب/�V+� معارفه� م�1 الVف�لة 

ف/فعه� إلى أت�ن ال/�~�ة والh��ع في , وت��مه� م� أس�اب الق�ة والقرة على ص�اعة ال��اة , وتقه�ه� 
 .أحtان الVامع�� به�

�هل , وfهان/ها للعل� والعل�اء , س�اب ضعف =عs األم� ه� إه�الها لل/عل�� وم� أه� أN/س/��ارها =الfو
 . واألم�ة

 !!فل�ه/� =ال/عل�� والعل� ل��Rن , وال ق�ة م� غ�� تعل�� جاد ومعاص� 
 

 !!قوُة النَّصّ : سادسا
 . ص�غة الRالم األصل�ة ال/ي وردت م� ال�Eلف: ال�َّ�ُّ 

�ئkُّ م� ال��اهم: والّGهاه وم@لغ أق/�. 
 ك�i !�/لa ال�� اإلباعي ق�ته وقرته على ال/�اصل وال/أث�� وال��اة؟

ق وال���قة Gوالعقل وال nرسة القل, لRي ی@لغ أ0 ن� ذروته وت�ام �7اله عل�ه أن ی/�hج م� م
 .وت/ف
 م�ه ق�ة ال�n وfرادة ص�اعة ال��اة, واإلخالص للغا!ات وال�عاني ال8ام�ة 

ومk��ن =ال/فاؤل�ة , م وت�ثn وأمل وت��+� وتأه�ل وت�ف�? وتع?+? للVاقات اإل!Nاب�ة ن� إقا
��ورة ال�8/ق@ل�ة ال��لىGة ل�ف�دات ال�t�/8ال�. 

وآل�ات اإلسقاv وال/@�+� واإلنRار وال/�Gل م� , ن� !أبى ال/�ل� وال/k_ي والNل ال1اتي وال��ض�عي 
 .ال�N+�ة ال��Vلقة ص�ب آفاق أك�ن  وال�hف م� ال/�0 وال��اجهة, ال�E8ول�ة 

, و+��V ال8السل واألغالل , و+�ف? القرات , و+Eجج الVاقات , ن� ی?ع?ع ال�ف�س و+�ج األع�اق 
 .و+/قم إعGارا ب�جه ال�فاس والtالل وال@ه/ان, و+_�8 األصفاد 

و+أبى ال�ل� , ن� ی/�) الق�) الNائ�ة العات�ة ال�اك�ة ل���ة اإلن8ان ودوره وحق�قه ال��kوعة 
 .والعوان

 !!ن� -�ه نف�ات حn وج�ال ون�tات ح
ٍّ و-�s خ�ال
 !!ن� مE8ول !ع�ي ما !ق�ل =أسل�ب معق�ل ومق@�ل

في القرن الحادي والعشرين  
ن القوة  وصلت وسائل التعبير ع

وإنطلقت في ميادين  , ذروتها  
, ذات تأثيرات ماحقة ومروعة  

فـأصبحت التفـاعالت عبارة عن  
ألعاب إليكترونية يتحقق تأثيرها  
بمداعبة أزرار

العلم قوة شاملة نفسية وروحية  
والجهل  , وفكرية وإرادية  

إضعاف وإنهاك للِقوى الكامنة  
في البشر  

الذين يعلمون أقوى أضعاف  
, من الذين يجهلون    المرات

فـلكي تكون قويا عليك أن  
واألمم القوية تعلم أبناءها  , تتعلم  

وتهتم بتطوير معارفهم منذ  
والدول الضعيفة تهمل  , الطفولة  

تعليم مواطنيها وتذلهم  
وتقهرهم  

من أهم أسباب ضعف بعض  
, األمم هو إهمالها للتعليم  
, وإهانتها للعلم والعلماء  

ل واألميةوإستثمارها بالتجيه

لكي يبلغ أي نص ذروته وتمام  
كماله عليه أن يتخرج من مدرسة  
القـلب والعقـل والصدق والحقيقة  

واإلخالص للغايات والمعاني  , 
وتتدفق منه قوة الحب  , السامية  

وإرادة صناعة الحياة

نص يزعزع النفوس ويرج  
, ويؤجج الطاقـات  , األعماق  

ويحطم السالسل  , ويحفز القدرات  
, ويكسر األصفـاد  , غالل  واأل

ويتقدم إعصارا بوجه المفـاسد  
والضالل والبهتان

اكتب نصا فـاعال ومتفـاعال مع  
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 !!  ن� !_/�ه اإلن8ان لإلن8ان
الزمة لG�اعة األفtل واألرقى نف�8ا وف�R+ا وروح�ا وع�ل�ا فاك/n نGا فاعال وم/فاعال مع القرات ال

 !!وال ت�8ََ@ّ� مVاردة ال�8اب 7/ا=ة, وا=عنا ع� ه1!انات ال/�هان ف�ق ال�V8ر , 
 

 !!خمر القوة والفساد: سابعا
ال/ي ر�bا ل� ت�قي وال ت1ر ش��ا على وجه ال�V�8ة , الن�ا على شفا حف�ة م� ال��وب الال��ة ال�و+ة 

, �+�kاد0 والع�ع األول م� الق�ن الbق@ل نها!ة ال�. 
�� إلى أن هEالء القادة م��hرون =الق�ة ال�Vلقة kم�اك?ها الق�+ة ت sفال�اقع ال8ل�7ي لقادة =ع ,

�� الن�ا G�= _��ن�عله� م� ال1ی� ی/Nرات الف/اكة ال/ي توفقا ل�ع�Vات ما ف�ه� م� ال��ازع , ولیه� الق
 .ة م� عاهاتهه ال�ف�8ة الفاعلة ف�ه�وال/Vلعات ال��@�ق

��ة الن�ا م�1 األزل ه� ال8_� =الق�ة والف8اد Gال�ا ت�ه� حالة وت�) أن الق�ة هي القان�ن , م�ف
 ��kار في اله�7ال 
 ما ح�لها وال ت�ح� ح/ى نف8ها , األوح فأنها ت�Vل�ف/�/هي إلى عGف مأك�ل , ل/@
 .=ع أن أحالJ الن�ا إلى خ�اب ودمار

ت�اول عم ال/�رv , وق ت�Rرت ه1ه ال��اه� وال/فاعالت م�ارا وال ت?ال قائ�ة وم/أ��ة =قرات ق/اكة 
, ف/لa �@�عة ال��k وما -�ه وم� ن�ازع ودوافع , لR�ها ال ت�لa ح�لة إال ال8ق�v في أت�نها ال�ام�ة  , بها 

 .=�ا ه� م�وع وkbع وغ�� م8@�ق وما یEهله م� أشhاص تN/�ع ف�ه� العلل والعاهات الالزمة لل��ام 
وما عان/ه ال��k+ة م� م�جات الِق�) ال/ي , وال?+ارة ال�8+عة لل/أر+خ تkRف ل�ا ت�Rار ه1ا ال8ل�ك 

و7ان أ=kعها ما قامJ =ه الق�) ال//ار+ة ال/ي أف�J , إنفل/J فعاثJ ف8ادا ودمارا في ال�ج�د األرضي 
 0�kن�ا ق�ونا وق�ونا , ال�ج�د ال�=ع ان أتلفJ ن/اجها الف0�R والعل�ي والع��اني وال�ف8ي وأخ�ت ال

 .وأودع/ها في �ل�ات ال�hف وال�عn وال��Nد لق�ون تل� ق�ون , واألخالقي 
و+�افقها الف8اد ومع�Vاته وج��ده وم���8ه م� ال1ی� !����نه , وع�ما ت/أهn الق�ة العات�ة لإلنفالت 

ت�Gح ال�الة مEهلة لل//فاعالت ال��+�ة الغاب�ة ال�Vاع  ,و+�وج�ن له =إدعاءات غاش�ة , معاٍن قس�ة 
 .ال��Nدة م� أ0 وازع ورادع

ور�bا ال01 س�أتي ل� !�Vh , ووفقا ل�ا تقم فأن الن�ا ت@و و7أنها على حافة ال�hا�� ال��8Nة 
ى سق� فأن ال�tارة ال��k+ة إل, وfن فعلها أ0 مN��ن ق�0 , لR�ه س�_�ن , على =ال ول� !�� في ح�8ان 

�� !!م@
 !!فهل َم� ی�ع�0 إلى ح��؟

 
 !!؟لماذا إنقسامهم قوة وإنقسامنا ضعف: ثامنا

ألن في ع�فها س/tعفها وت/�_� م� ال��s , الول الق�+ة ت8عى ل/ق��8 الول ال/ي ت�/�G عل�ها 
 ��ها إلى األبGار , على مG/اإلس/��ار =�ا !8اه� ب= ��عه� ودینها أنها س//�_� م� ج��ع ال��ق�8

 .وتعادیه�
إع/�ادا على �@�عة ال�اس في مN/�عاتها ال�8/هفة في الول , وه1ه األسال�n ق ت�Nح وق تفkل 

 .-�عs ال�N/�عات تh/?ن قرات ت�kي وfنق8ام وأخ�) لیها م�اعة ضها, ال��ق�8ة 
�امJ ق�تها أث�اء لR�ها عادت وfل/��J وت, فأل�ان�ا ت� ش�Vها إلى نGف�� =ع ال��ب العال��ة ال�ان�ة 

 .اإلنق8ام وbعه
ولیه�ا قرات وfنNازات معاص�ة ومEث�ة في ال�اقع العال�ي , وال�Rر+/ان م�ق�8/ان لR�ه�ا ق�+/ان 

 .ال�عاص�

القدرات الالزمة لصناعة األفضل  
واألرقى نفسيا وفكريا وروحيا  

وابعدنا عن هذيانات  , وعمليا  
وال  , التيهان فوق السطور  

!!تحَسَبّن مطاردة السراب كتابة

ألزل هو  مصيبة الدنيا منذ ا
فحالما  , السكر بالقوة والفساد  

تظهر حالة وترى أن القوة هي  
القـانون األوحد فـأنها تنطلق  

لتبيد ما  , كالنار في الهشيم  
, حولها وال ترحم حتى نفسها  

فتنتهي إلى عصف مأكول بعد  
أن أحالت الدنيا إلى خراب  
ودمار

عندما تتأهب القوة العاتية  
ويرافقها الفساد, لإلنفـالت  

ومعطياته وجنوده ومسوغيه من  
, الذين يمنحونه معاٍن قدسية  
, ويروجون له بإدعاءات غاشمة  

تصبح الحالة مؤهلة للتتفـاعالت  
المريرة الغابية الطباع المجردة  
من أي وازع ورادع

الدول القوية تسعى لتقسيم  
ألن  , الدول التي تنتصر عليها  

في عرفها ستضعفها وتتمكن  
رها إلى  من القبض على مصي

وديدنها أنها ستتمكن  , األبد  
من جميع المنقسمين باإلستثمار  
بما يساهم بتصارعهم وتعاديهم

هذه األساليب قد تنجح وقد  
إعتمادا على طبيعة  , تفشل  

الناس في مجتمعاتها المستهدفة  
فبعض  , في الدول المنقسمة  

المجتمعات تختزن قدرات  
تشظي وإنقسام وأخرى لديها  
مناعة ضدها

ألمانيا تم شطرها إلى نصفين  
, بعد الحرب العالمية الثانية  
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 Jلkع أوصالها فف�Vاوالت ش�سة ل/ق�ام ال/ي ج�ت م�/�وbعs الول ع�Gة على اإلنق8ام 7ف
 .وfنح�ت

 .��ب العال��ة األولى ألنه أص�ح م� غ�ائ� ال��/�G+� ف�هاوو���ا الع�bي تع�ض لإلنق8ام =ع ال
ألنها ق م��J الع�ب ف�صة ذه@�ة ل@�اء , و+@و أن معاهة سا!_X ب�_� ق أخVأت ب1لa ال/ق��8 

ل�R الع�ب ل� , ووف�ت له� ق�ة ت�G+/�ة في ال��افل الول�ة , الق�ة والقرة في م�اضع م/عدة وم/��عة 
 .وما ح8@�ها ف�صة بل غGة, !غ/���ا ف�ص/ه� 

راحJ ت�kع ثقافة سل@�ة ت�n8 اإلنق8ام عاهة 7@��ة حلJ , وn@8b شع�ر الول ال/ي ق�8/ه� =�Vhها 
�� بلة , =ال��� الع�bي ول� ی/عافى م�ها Vو+ة والق�م�ة ال/ي زادت الوما , وله1ا إنVلقJ األح?اب ال�ح

وأوصلJ ال�الة إلى , �اقة سل@�ة مم�ة لل�ج�د الع�bي  وfن�ا ح�لJ اإلنق8ام إلى, حققJ ش��ا م� أهافها 
 .ما هي عل�ه م� س�ء ال�آل واإلن�الل

وله1ا , والn@8 أن في الع�ب ن�ازع ودوافع م� ال8هل اإلس/��ار ف�ها وت�V+�ها ل/م�� الع�ب =الع�ب 
 .�عtه�وف�وا لل1ی� أخVأوا ف�صا �7��ة ل/G��ح أخVائه� واإلس/��ار ال�اجح  ل��
 الع�ب ب

 الق�ل =أن إنق8ام الع�ب إلى دول أصلح ل�ج�ده� وأع? ل�_ان/ه� �ل� أن 7ل دولة ت�GفJ , وم� ال�ف
 .وأدرJ7 مع�ى و��9ة ال�Gالح ال�k/�7ة واإلس/��ارات اإلق/Gاد!ة ال�/�ادلة, ب�وح و���ة 

 aها ال ت�) ذل�Rافلة لR/املة ومR/ة موbه1ا , ة ل�عtها وت�n8 أنها عو , فالول الع��bة 7افة وح
 .ت8/لVف العوان الع�bي الع�bي

��kواله�ان ال� J/ي وال/ف�k/ال8ا��ة لل �Rب�_� ول�م�ا أنف8_� وعق�ل X_!فال تل�م�ن سا!! 
  .لRي ت?دهي ب�ا األمة وت/أل
 =أمNادها األص�لة, وفي الh/ام أرج� أن ن/عل� i�7 ن�Rن أق�+اء 

لكنها عادت وإلتحمت وتنامت  
قوتها أثناء اإلنقسام وبعده

وطننا العربي تعرض لإلنقسام  
بعد الحرب العالمية األولى ألنه  
أصبح من غنائم المنتصرين فيها

من المفيد القول بأن إنقسام  
العرب إلى دول أصلح لوجودهم  

لو أن كل  , ز لمكانتهم  وأع
, دولة تصرفت بروح وطنية  

وأدركت معنى وقيمة المصالح  
المشتركة واإلستثمارات  
اإلقتصادية المتبادلة

الدول العربية كافة وحدة  
متكاملة ومتكافـلة لكنها ال ترى  

وتحسب أنها عدوة  , ذلك  
وبهذا تستلطف  , لبعضها  

العدوان العربي العربي

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa306-210621.pdf  

***   ***   ***   

 نفسية العربيةشبكة العلوم ال 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية"  لـ   2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021لعلوم النفسية العربية للعام  ية بموسسة االعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  ـزالُمميّـــــ الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa306-210621.pdf 

