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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــا... أمــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه

 

 من أسقط بغداد؟!!
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 

 هل ه�الك�  , أو  ال��انات , أم س�ء ال��ادة؟

ن في ال ار!خ ال +*() ق&�له عقال و! �افي مع أ���  ب0یه�ات ال�ل�ك ال6478 , وما ی 4ت2 عل�ه ال*0وَّ

 م) تفاعالت وت0ا=�ات.

 

 -170فعلى س&@ل ال*Jال , ی 0Gث�ن ع) ب@D الG(*ة ال ي عاشD ع4Cها الBه&ي وأوجها ما ب@) (

) ه4X!ة , أ6 ل*0ة نCف ق4ن وح�2 , وتآكلD وأصابها اإله*ال �ع0 إن قال العاص*ة إلى سام4اء 220

 ) ه4X!ة.222في (

 

DZعة ق4ون في ( وسق[4 م) أرJأك� ]�659غ0اد �ع0 ذل D@ا ع) ب�0ثG2 ال أر!خ ت c4!ة , وXه(

 الG(*ة وcأنها في زم) ال*أم�ن , وع) �غ0اد ح@) سق�eها وcأنها في أ+ام هارون ال4ش@0!!

 

) ه4X!ة , تG�لD إلى وج�د 247أی) ال*�hZ وال*عق�ل في هBا , وال0ولة ال8gاس�ة م�B مق ل ال* �cل (

 6jرم  kاعه*eل *4!4 أ j4مc ن ال�ل�فة�ذون على مق0راتها , و!� ع*ل�G �!ه األم4اء األجان2 و� k)G ی

ون�ا+اهk , ومDp في ح4وب داخل�ة وتCارعات م4!4ة لل��4Zة على الk)G , وال�ل�فة أی�*ا مالD ال4!ح 

 +*@ل , لsي +Gافr على �قائه في دار ال�الفة إلى ح@).

 

ي ال8gاس �ع0 مق ل ال* �cل , وما أصابهk م) الBل واله�ان واإلم هان , وم) +ق4أ م�@4ة خلفاء ب�

ل�عu�c 2X ال یJ�ر واح0هk و!� ع@4c 0ام ه وعjة دول ه , وال +*() تف�@4 خ��عهk ومBل هk ال* �ارثة 

 لق4ون.

 

فks م�هk س*لD ع@�نه , وkc م�هk سX) , وعBب وق ل ش4 ق لة , وما ثارت ح*@ هk وغ@4تهk , وال 

�zاد+ة , و!Zلق�ن ب@) الX�ار6  *�(�ا �عjتهk , وف4ض�ا إرادتهk , بل معx*هk یwتى بهk ش8ان �ال خ&4ةت

والغل*ان , وت�ف4ش أمامهk م�ائ0 اللBائB ال* �اصلة ح ى ل@�قZع�ا ع) ال0ن�ا , و!�G&�ا ال�الفة ال فاعل 

اللBائ6B مع ما لB وeاب , والG(k لألم4اء ول&�ي هBا وذاك , وما ح@لة ال�ل�فة إال اإلس عانة �*) وااله 

ه , وت*اد+ه في ال�ل��cات األنان�ة ال�ال�ة م) ال7ع�ر �ال*�wول�ة على م) ی4!0 خلعه وال�@ل م) م ع

 k4ون أس*اءهcBزراء وفقهاء وأم4اء , ی�ل لc�و~ن*ا ت , kم) واج8اته Dه ل��Bوس�اسة ال0ولة وال4=�ة , فه

 على ال*�اب4 وح�2.

 

0ه جاء خلفاء +*() فال أر!خ ی0cw أن دولة ب�ي ال8gاس 0cولة ح����ة ق0 إن هD �*ق ل ال* �cل , ف*ا �ع

المدوَّن في التاريخ ال يمكن  
قبوله عقـال ويتنافي مع أبسط  
بديهيات السلوك البشري , وما  
يترتب عليه من تفـاعالت  
وتداعيات

الدولة العباسية منذ مقتل  
) هجرية , 247المتوكل (

مزي يتحكم  تحولت إلى وجود ر 
به األمراء األجانب ويستحوذون  
على مقدراتها , ويستعملون  
الخليفة كرمز لتمرير أطماعهم  
ونواياهم  

من يقرأ مسيرة خلفـاء بني  
العباس بعد مقتل المتوكل , 
وما أصابهم من الذل والهوان  
واإلمتهان , ليعجب كيف ال  
يثور واحدهم ويستعيد كرامته  

فسير  وعزة دولته , وال يمكن ت
خنوعهم ومذلتهم المتوارثة  
لقرون.

التأريخ يؤكد أن دولة بني  
العباس كدولة حقيقية قد  
إنتهت بمقتل المتوكل , فما  
بعده جاء خلفـاء يمكن القول  
بأنهم دمى , ويتمتعون بأمية  
قيادية , وجهل مروع في  
إدارة الدولة وسياسة الرعية  
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 kه*xاد+ة , وجهل م4وع في إدارة ال0ولة وس�اسة ال4=�ة , ومع�z ن �أم�ة�دمى , و! * ع kل �أنه�الق

 ضعفاء و!*p�ن م0ة خالف هc kال4هائ) في دار ال�الفة.

 

فال ع2X أن ت� هي هBه ال0ولة بهX�م م) ال  ار الBی) ی k ته�!ل تC�!4هk ل &4!4 إسقاeهk ل0ولة ب�ي 

 8gاس الs&@4ة ال7اسعة األ4eاف.ال

 لقBc 0ب ال*wرخ�ن فال0ولة ساقZة م�B ق4ون!!

  

ال عجب أن تنتهي هذه الدولة  
تتار الذين يتم  بهجوم من ال

تهويل تصويرهم لتبرير  
إسقـاطهم لدولة بني العباس  
الكبيرة الشاسعة األطراف

 إرتباط كامل النص:
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow41-121222.pdf  

 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... ـكدحالــ من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة يالعلمــ النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة فسيـــةالن العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022سسة العلوم النفسية العربية للعام  ية بمو العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow41-121222.pdf 

