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بعض البشر يولد وفيه شحنات 

تؤهله , قوية معادية للحياة 

لكي يكون طاقة مدمرة 

 لجمالها وروعتها 

 

 

يبدو أن هناك تراكمات 

سلوكية تتفاعل في أعماق 

البشر فتحيله إلى حالة معادية 

 لذاتها وموضوعها 

 

 

جزت البشرية المشكلة التي ع

, عن حلها منذ آالف السنين 

هي هذا اإلقران الفتاك ما 

,  بين الدين والنوازع السيئة 

المحشوة بالنفوس المستعدة 

للتعبير الوثاب عنها وبال تردد 

 أو إعتبار وتقدير 

 

 

مؤشرات على أن القرن 

الحالي سيكون معبئا 

, بالصراعات الدامية الماحقة 

معالم لما ال يحصى من البشر و

الحضارة التي شيدها والبناء 

  الذي أبدعه

تؤهله لكي يكون طاقة مدمرة لجمالها , بعض البشر يولد وفيه شحنات قوية معادية للحياة  

مما يتسبب في , وقد يطغى في بعض األجيال , وهذا البعض تتباين نسبته ما بين األجيال , وروعتها 

  .دمارات مروعة فيها

, تسعى لتشويه معالمها السعيدة وتلوينها بالدموع والدماء , مة على الحياة إنها نزعة إتالفية ناق

  .حتى لتتحول إلى وجود قاتم خانق, وتأطيرها بالمخاوف والرعب والظنون السيئة 

ويبدو أن هناك تراكمات سلوكية تتفاعل في أعماق البشر فتحيله إلى حالة معادية لذاتها 

وهذه , أحد مولداتها القوية , ناة والشعور بالقهر والحرمان وقد يكون توارث المعا, وموضوعها 

ال تعني أنها , والمطمورة في دياجير النفس البعيدة , الطاقات اإلنفعالية المحشورة في مكامن األعماق 

  .ولها عالقة باألحاسيس الخفية في دنيا البشر, مادية بقدر ما تكون نفسية 

لكن الحالة قد تتطور وتتفاعل في زمن , وفقراء ويحبونها , ة فقد نرى أثرياء لكنهم يعادون الحيا

  .فتتولد عنها إمتدادات وتواصالت خطيرة وماحقة لمعالم الحياة ومالمحها الطيبة, ما ومكان ما 

وعانت من نتائجها وقاست معها شعوب وأمم , وعلى مدى التأريخ أصيبت بها أمم ومجتمعات 

  .تتسبب بالمزيد من العاهات واإلندحارات الحضارية القاسية, ألنها ذات وبائية خطيرة , أخرى عديدة 

ضت ونه, إنطلقت من معاقلها النزاعات الخفية الكامنة في قيعان النفوس , وفي الزمن المعاصر 

مما يعني أن , حتى هيمنت على آفاق التفكير والتصورات البشرية , بشراسة وإقتدار تدميري عاتي 

  .وما سينجم عنها سيكون جسيما وبالغ الخطورة, رقعتها ستتسع بسرعة غير مسبوقة 

هي هذا اإلقران الفتاك ما بين الدين , والمشكلة التي عجزت البشرية عن حلها منذ آالف السنين 

وإنما , المحشوة بالنفوس المستعدة للتعبير الوثاب عنها وبال تردد أو إعتبار وتقدير ,  نوازع السيئة وال

, التي تنقطع عن واقع وجودها المادي وتحلق في عوالم فنتازية , هي كالعاصفة اإلنفعالية المتعاظمة 

  .ذات رؤى وتصورات خيالية خارجة عن واقع السعي فوق التراب

, تعرضت البشرية لموجات متعاقبة من الويالت العاتية , الفاضح لإلمساك بالحل وبسبب الفشل 

  .وكأنها الفيضان الطاغي العظيم, التي تغمرها من أقضاها ألقصاها 

, وكم حصل منها في القرن العشرين , ويمكن إحصاء العديد من هذه الفيضانات المعبأة بالشرور 

مما يوحي بأن الدنيا ال تمضي في دروب السواء , ي والعشرين وها نحن نعيشها في بداية القرن الحاد

حتى لو , وإنما مضطرة لخوض حروب شرسة مريرة لكي تحافظ على ديمومة النوع البشري , 

  .تطلب األمر أفظع وأعظم الخسائر

لما ال , وهذا يعطي مؤشرات على أن القرن الحالي سيكون معبئا بالصراعات الدامية الماحقة 

 .البشر ومعالم الحضارة التي شيدها والبناء الذي أبدعه يحصى من
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  ةة العربيوم النفسية العلث لشبكالسنوي الثالاب الكت:تهديكم

  اـرة عامـــي عشـــرة إثنتـمسيـ
 www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet12Years.pdf 

  
 

  

  الثانــي دار ــل اإلصــل كامــتنزي
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1001 

  دليــل األعــداد السابقـــة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
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