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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )338( سـواهـــــا ومـا

  األمة الذات والجوهر!!
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

الع'ة األم� 
أب#ائها و�اقاته� ال��فاعلة , فه� أ��ادها وهي خ���ه� ال�امعة , ال�اع�ة 
الف��لة و 
  وال*1امة , وأّنى -,�ن األب#اء ت*�ن األم�.

و<ع= األم� لها 
اع ��;ل في اإل
8ار اإلن9اني ال�8ار6 , وف�ها ال�ل�� ال5امخ األص�ل , وم#ها 
أم�#ا ال�ي 
F9? ج#اح�ها على ع�Cر ال�ن�ا , وأذA? أن�ارها العقل�ة , فق�م? ما -9اه� في ال1قاء وال#�اء 

  اإلب�اعي األث�ل.
Hة. وه�I1ة مع��J ات ر<�ا ت*�ن ذات
 ه أق�1ا
  

األمم بأبنائها وطاقـاتهم المتفـاعلة  
, فهم أطوادها وهي خيمتهم  
الجامعة , الواعدة بالفضيلة  
والعزة والكرامة , وأّنى يكون  
األبناء تكون األمم

 : قيمة اإلنسان في أمة الفرقـان!!أوال
 

ال�یN ل9عادة اإلن9ان ال لإلس�OVاد واإلم�هان , واإلسالم أول َمN نادP ب�18;1 ال15O مN الع�Mد-ة , 
تNM األ-ام  وت��نا ال��م في أمة ال�یN ال8#�[ , ع#�ما ن8O\ ع��J Nة اإلن9ان , Aأن#ا نف�] عN إب1ة في

  ال��1اك� على الع��ن واأل
Cار.

 Nالالئ_ واألم N,91;�ة له , ی��ف1 ف�ها الA ح�اة ح1ة Nائه حق�قه , وتأم�Fإع
��Jة اإلن9ان ت��bل 
وال1عا-ة ال�8Cة وال�عل�� ال�عاص1 , وع�م ال�9اس 
8اجاته األساس�ة , Aال*ه1<اء وال�اء الCالح لل15ب , 

  نCاف والقان�ن ذ6 القF9اg ال�N�M.وfقامة الع�ل والع�ل 
اإل

وال�ف1وض أن -ع� ال�1اح� وال�*افل وال�عاون , ورعا-ة ال�Cالح ال�A1�5ة , وفقا لل��i وال�عای�1 
.Nال��عارف عل�ها في ال�ی  

  فأیN اإلن9ان م#ها في أمة الف1قان؟!!

  هل ی#ال ال1عا-ة الO�Fة؟

  هل م���عات األمة -m��9 ف�ها األمN واألمان؟

  أن ح,�مات دول األمة ذات رح�ة وشع�ر 
�عاناة ال��ا�#�N؟هل 

  ت9اؤالت 1�bAة وأج�<�ها ع1�9ة!!


,�ا
ات م9هOة , وخmF رنانة ال ت��اف_ مع ما -C8ل في  Nال�ی Nف�ا ه� سائ�  ورائج , ال*الم ع
.Nإس� ال�ی
  ال�اقع , ال��J _8�- 6Hة اإلن9ان , و;ق�له 
ال ه�ادة 

الدين لسعادة اإلنسان ال  
لإلستعباد واإلمتهان , واإلسالم  
أول َمن نادى بتحرير البشر من  
العبودية  

قيمة اإلنسان تتمثل بإعطائه  
حقوقه , وتأمين حياة حرة كريمة  
له , يتوفر فيها السكن الالئق  
واألمن والرعاية الصحية والتعليم  
المعاصر , وعدم المساس  
بحاجاته األساسية  

والمفروض أن يعم التراحم  
لتكافـل والتعاون , ورعاية  وا

المصالح المشتركة , وفقـا للقيم  
والمعايير المتعارف عليها في  
الدين.
فـأين اإلنسان منها في أمة  
الفرقـان؟!!

هل ينال الرعاية الطيبة؟
هل مجتمعات األمة يستتب فيها  
األمن واألمان؟
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ن ب1فع ��Jة اإلن9ان , وfعFائها األول�;ة القP�C , فع#�ما ت*�ن ���Jه ثق�لة إن األم� وال5ع�ب ت*� 
  في م�'ان ال9ل�ك , فال��ض�عات األخP1 س�*�ن خ�rفة وسهلة , وت8? ال1F�9ة.

أما إذا ت�8ل إلى رق� على -9ار ال*1اسي ال�vدی#ة , فال تع�m إذا ت�9َّ� الف9اد وت8ق_ سMي الOVاد , 
  الOالد. وال�یN له أص�اء في

  فقل ما هي ��Jة اإلن9ان , ل��رك مع#ى الق�ة والق�رة واإلم,ان!!

  فل�اذا جعل#ا ال�یN ع�وًا لل�8اة واإلن9ان؟!!

  

هل أن حكومات دول األمة  
ذات رحمة وشعور بمعاناة  
المواطنين؟

هو سائد  ورائج , الكالم عن  فما  
الدين بكتابات مسهبة , وخطب  
رنانة ال تتوافق مع ما يحصل في  
الواقع , الذي يمحق قيمة  
اإلنسان , ويقتله بال هوادة بإسم  
الدين.

 ثانيا: أمة تعادي لغتها!!
 

أب#اء أمة الع1ب -,��Mن ض� لغ�ه� , فال�قاالت ال9ائ�ة تق�1ب 
9ل�Mة واض8ة مN لغة ال�اد , 

إیهام األج�ال 
أنها لغ mM9في ال�أخ1 وع�م ال�عاص1ة.وت� mM91 , والCلح للعCة ال ت  

  وال ت�ج� أمة ت�*ل� عN لغ�ها 
األسال�m ال�ي تC8ل في م���عات#ا.

  فهل وج�ت� ص�#�ا أو -ا
ان�ا أو إی1ان�ا أو ت�A1ا أو روس�ا , أو أ6 أمة ت#ال مN لغ�ها مbل�ا نفعل؟

ج�د َمN ی�*ل� اإلن*ل�';ة , وحM9ها إهانة في ال�ا
ان إن'عج م#ي ص�-قي ألن#ي ش,�ت له ع�'6 عN و 
  وقال لي: ال ن�8اج تعل� لغة أخP1 , فلغ�#ا تغ#�#ا عN ج��ع اللغات!!

ومN ع�ائM#ا أن#ا ن�عل� لغات ال�اف�یN إل�#ا , وال نFالMه� ب�عل� لغ�#ا ل*ي -ع�ل�ا و;�5�Vا في دول#ا , 
  وال�ل�ل واضح في دول ال}ل�ج.

  مN ش1وg الع�ل 
ال�ول الع1<�ة!! ف�عل� اللغة الع1<�ة ل�9?

وسائل اإلتCال تعج 
ال�#�5رات ال��ادة للع1<�ة , وأك1bها مغ1ضة وت8اول أن تق#ع الع1ب 
أن لغ�ه� 

ائ�ة , وأنه� ال -ع1ف�ن �M�,- ]�Aن بها وال -�F�9ع�ن ال�ع1�M عN أف*اره� ب�اس�Fها.  

روة اإلب�اع اللغ�6 م#H أك1b مN ع15ة ق1ون , اللغة الع1<�ة ذات ق�اع� صOVة , وال�i8قة أنها بلغ? ذ
وأنها د�Jقة وشاملة وت�ضح ال�ع#ى أك1b مN أ-ة لغة , ومف1داتها األغ#ى واألج'ل , وت��9عm أص�ات 

  اللغات ال15O;ة.

إنها لغة ح�ة والع�m في أهلها ول�{ ف�ها , فع' اللغات مN ع' أق�امها , فإن ذل�ا وهان�ا ت*�ن لغ�ه� 
  ص�8ح. كHل~ والع,{

  الع1<�ة لغة Aل ش�ئ , ومN ال یP1 ذل~ ال -ع1ف ش��ا , ومN ض8ا-ا الع�وان عل�ها.

 , 15Oح بها ال�M1 رم'6 ع�ا ی1;� ال�Mان ن�عها , اللغة تعA لح ل*ل ش�ئ مه�اCال ت�ج� لغة ال ت
في األدمغة ,  وع#�ما ت��ف1 له ال1م�ز الالزمة لل��اصل فأنه -Fلقها و�Iا آلل�ات الM#اء اللغ�6 ال1اس}ة

ف�هاز ال��اصل اللغ�6 واح� في أدمغة ال15O , وما -}�لف�ن 
ه ه� مف1دات رم�زه� أو ما ن��9ه أ
��-ات 
 _F#قة وم��افقة مع جهاز ال�Jات الع1<�ة واض8ة ود-��
ال�ع1�M وتأل�[ ال*ل�ات والOVارات , وأ

  الف��9ل�جي ال9ل��.

 �Oاهى ب#ا!!فعل�#ا أن نع1ف لغ�#ا ونع'ها ل#*�ن بها وت

أبناء أمة العرب يكتبون ضد  
لغتهم , فـالمقـاالت السائدة  
تقترب بسلبية واضحة من لغة  
الضاد , وتتسبب بإيهام األجيال  
بأنها لغة ال تصلح للعصر , 
والسبب في التأخر وعدم  
.المعاصرة

من عجائبنا أننا نتعلم لغات  
الوافدين إلينا , وال نطالبهم  
بتعلم لغتنا لكي يعملوا ويعيشوا  
في دولنا , والدليل واضح في  
دول الخليج

اللغة العربية ذات قواعد صعبة  
, والحقيقة أنها بلغت ذروة  

نذ أكثر من  اإلبداع اللغوي م
عشرة قرون , وأنها دقيقة  
وشاملة وتوضح المعنى أكثر من  
أية لغة , ومفرداتها األغنى  
واألجزل , وتستوعب أصوات  
اللغات البشرية

جهاز التواصل اللغوي واحد في  
فون به  أدمغة البشر , وما يختل

هو مفردات رموزهم أو ما نسميه  
أبجديات التعبير وتأليف  
الكلمات والعبارات , وأبجديات  
العربية واضحة ودقيقة  
ومتوافقة مع جهاز النطق  
الفسيولوجي السليم
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 ثالثا: أمتنا ومخاطر الوضع العالمي!!
 

ما س��61 في دول األمة س�,�ن م1وعا , ف1<�ا س�#�5 الA18ات ال��1Fفة 
ق�ة ش�ی�ة , ألن األق�;اء  
  س�#5غل�ن بOع�ه� , وس��� ال��1Fف�ن ف1ص�ه� ال��ات�ة ل�أك�� م#Fلقاته� ورؤاه�.

ل في ع�Cر �ل�اء ح#�س�ة ال ی�19ب إل�ها شعاع أ6 أن الع�ی� مN م���عات ال�#Fقة ر<�ا س��خ
  ن�ر ,

  وس�,�ن ال�یN نارا ذات دخان �bA[ تع�ي األن�ار واأل
Cار , ولN -ف�ز غ�1 الF�5ان ال1ج��.
فالعال� -�عN في اإلن�فاع ن�8 الهاو;ة , -ق�ده وه� الق�ة والق�رة على اإلم9اك 
ع#_ ال�ن�ا ال�ي 15Aت 

  ّهM? م}الMها لإلنق�اض على 
ع�ها.م}ل�قاتها عN أن�ابها , وأ 
ف*ل دولة ق�;ة مه��#ة , ل�یها مN األسل8ة ما تف#ي 
ه األرض , وت�8_ معال� ال��ن�ة مN على �ه1ها 

,  
  ولN -,�ن ف�ها مالذا غ�1 ال8CارP وال}�ام , فهل س#ع�د إلى ما A#ا عل�ه قMل آالف الN�#9؟

!!Nوال��اب ر<�ا , وهي أق1ب إلى ال�ق�  
C8- ل ف�اA أ6 نار , إنها ال8ام�ة القار��ة ال��اصفات , ال�ي س��8ل N*ال#ار , ول
 mل ال��م لع

  ش�ئ إلى رماد.
  فهل أدرك ال��أس�ون ما هي؟

إن األ-ام القادمة حMلى 
�ا ال -}1F على 
ال , وق� تأت�#ا ال�فاجآت في أ-ة ل�8ة , وق� یOاغ? ال��ت 
  ال�الی�N وه� ن�ام.

  , ال�ي ت�عل ال#اس جاث��N في ب��ته�. إنها ال8�Cة ال#�و;ة
  فل�اذا ال ت1ع�6 ال*1اسي , وت�}H س�Mل العقل وس�لة ل#'ع ف��ل الف#اء؟

ل�اذا ال�Cع�� ال9اف1 على ج��ع األصع�ة وال���9;ات , وال��ر;� ال�#�ني لألسل8ة إلى 
الد أر;� لها 
  أن ت*�ن قاع�ة إلنFالق ال�;ل ال5�ی�؟


ال9الح ال#�و6 , هل ته�ف�N إلى ت�8;ل األرض إلى جه#�؟ أی�ها ال*1اسي ال���bلة  
!!1�Cل ض1<ة س�ء ال�Mعل�ه ق mال عل�#ا أن ن��vس 

  

ما سيجري في دول األمة  
سيكون مروعا , فربما ستنشط  
الحركات المتطرفة بقوة شديدة  
, ألن األقوياء  سينشغلون  

هم , وسيجد المتطرفون  ببعض
فرصتهم المواتية لتأكيد  
منطلقـاتهم ورؤاهم

كل دولة قوية مهيمنة , لديها  
من األسلحة ما تفني به األرض , 
وتمحق معالم المدنية من على  
ظهرها  

ما يحصل اليوم لعب بالنار , 
ولكن أي نار , إنها الحامية  
القـارعية المواصفـات , التي  
ستحيل كل شيئ إلى رماد

إن األيام القـادمة حبلى بما ال  
يخطر على بال , وقد تأتينا  
المفـاجآت في أية لحظة , وقد  
يباغت الموت الماليين وهم نيام

أيتها الكراسي المثمولة بالسالح  
النووي , هل تهدفين إلى  
تحويل األرض إلى جهنم؟
سؤال علينا أن نجيب عليه قبل  
ضربة سوء المصير!!

 رابعا: أمة تهزم عقولها!!
 

األمة ف�ها عق�ل م�#�رة نا
غة م���'ة , وعلى م1 الع�Cر , ل*#ها تل8_ بها اله';�ة , و;ق�د ال18ب 
  لفقهاء ال��اجN;1 ب�یN.عل�ها أص8اب ال*1اسي ال�v;�ون 
�Fاب�1 ا

فالعل�  والعقل -�#عان مN ال��VOة وال}#�ع ال�1;1 , وfس�OVاد ال#اس 
إس� ال�یN یvّمN حاجات ور<�8ة 

أن�اعه� وم��9اته�. Nال�ی
 N;1ال��اج  

 Nال8اف� Nال�اهل� N�#ه , غ�1 أن ال��أدی�I اب الق�ة وال�ق�مO1ها وأسCع Nغافلة ع N*واألمة ل� ت
ثارت ثائ1ته� وزع��ا أن ال�اف� مN الغ1ب ب�عة وAل ب�عة ضالل , وعلى ال*1اسي أن ال  
ال*1اسي ,

  ت�5ع العل� 

تنورة نابغة  األمة فيها عقول م
متميزة , وعلى مر العصور , 
لكنها تلحق بها الهزيمة , ويقود  
الحرب عليها أصحاب الكراسي  
المؤيدون بطوابير الفقهاء  
المتاجرين بدين

األمة لم تكن غافـلة عن عصرها  
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.Nال�ی Nع� ال#اس عOألنه ب�عة ضالة , وس�  

وأذعN ع�د مN قادة األمة وسال��#ها في ب�ا-ة الق1ن ال�اسع ع15 ل1أ6 أد��اء الفقه وال�یN , ف�عFل? 
, ورق�ت األمة على ج1ف ع1Cها , وال#ه1 العل�ي -�61 مN ح�لها  ال#5ا�ات العل��ة وت���ت العق�ل

ب��ف_ س1;ع , وم�? على هHه ال5اكلة ألك1b مN ق1ن , ح�ى إس�فاق? وfذا هي في واٍد وال�ن�ا في واٍد 
  آخ1.

وس#8? لها الع�ی� مN الف1ص في الق1ن العN;15 , إال أنها ب�دت �اقاتها و<ع1bت جه�دها , وف5ل? 
عائ� ن�ام ح,� راسخ ق�;� , ف��ال? عل�ها اإلنقال
ات , وت5ّ�ه مع#ى ال��#�ة وال9ل�ك ال��#ي , في إرساء د

  وfن�فع قادة إنقال
اتها الع1,9;ة ن�8 ال18وب الع�bMة ال}ال�ة مN ال1ؤ;ة والق�رة على إس�15اف ال��9قMل.


أسال�m ج�ی�ة , وت#MC?  فإن�هى ال�اقع إلى ما ه� ش�ی� في 
ع= دولها , ال�ي أع�� إل�ها اإلح�الل
 , N�#�ف�ها ح,�مات تvد6 مهام ال�ول ال�ي ت9ان�ها وتOق�ها في س�ة ال8,� , وال -ع#�ها ال��N وال��ا

  فال�ه� أن تغ#� ما ت5اء وت�V] في رخاء ون��V , وت�وم في 
احة ال*1سي ال���8.

, وته�ده� 
ال�ع�� ال��M� , ف�Hه�Mن وت��نا ال��م في أمة ال ت1;� عق�لها , ف�ه�1ه� وتقه1ه� بل وتق�له� 
  إلى د-ار اآلخN;1 , وAأنه� ل��9ا مN ث1وات األمة و�اق�ها ال�ي بها ت*�ن.

 فإلى م�ى تOقى د-ارنا �اردة لع#اص1 إق��ارها , وجاذ
ة ل�N یHلها و;�9#'فها؟!!

  

وأسباب القوة والتقدم فيه , غير  
أن المتأدينين الجاهلين الحافين  
بالكراسي , ثارت ثائرتهم  

أن الوافد من الغرب    وزعموا
بدعة وكل بدعة ضالل , وعلى  
الكراسي أن ال تشجع العلم  

رقدت األمة على جرف عصرها , 
والنهر العلمي يجري من حولها  
بتدفق سريع , ومضت على هذه  
الشاكلة ألكثر من قرن , حتى  
إستفـاقت وإذا هي في واٍد  
.والدنيا في واٍد آخر

إلى متى تبقى ديارنا طاردة  
لعناصر إقتدارها , وجاذبة لمن  
يذلها ويستنزفها؟!!

 خامسا: العرب أمة عالمة!!
 

ة ذات معارف وق�رات ف*1;ة عال�ة , وه#اك ال*1�b الع1ب ل� -,�ن�ا جهلة �Aا أمع#�ا 
إیهام#ا , إنه� أم
  مN ال�5اه� اآلثار;ة , ال�ي ت1�5 ل1ق�ه� وتق�مه� وفقا ل�ع�Fات ع1Cه�.

وفي ذل~ ال'مان Aان? ال��ارة م��ان ال#5ا�ات ال15O;ة , والق�ة ال�vث1ة في ص#اعة ال�8اة , وAان? 
  ل�یه� ح1فه� وأدواته� آنHاك.

1;ة -1�5 إلى رق�ه� , وال�ل�ل األك1M على ذل~ أن الق1آن �Aاب -}ا�Mه� وما ت�A1ه مN إب�اعات ف*
مOاش1ة , وفه��ه 
ال وس�� , و;ع1ف�ن مف1داته , وتفاعل�ا معه ب#ق� وم8اج�ة ق�;ة , م�ا ی�ل على أنه�  

  ذوو ف*1 ومعارف وم��9;ات إدراك�ة را�Jة.

ن , خMFه� ال زال? ت�1دد في األمة ,   وأشعاره� وح,�ه� وقCCه� ومآث1ه�. وم#ه� رجاالت مف�ه�َّ

ول�یه� ت1اث مع1في 1�MA وم�1اك� وfن ل� -,��Mه , ی�#اقل�ه شفا��ا , وAان? َمل*ة ال8ف� ع#�ه� م��Fرة 
  ومvث1ة.

وجاءت دع�ة اإلسالم وه� في ذروة وع�ه� ال�8ار6 , ولهHا م,\ ب�#ه� ال#Mي ثالثة ع15 س#ة 
ا إل�ه , وال إح��ل�ه ل�Oعة أ-ام , أو أساب�ع , وهHا دل�ل آخ1 على م8اج�ا , ول� Aان�ا جهلة , ل�ا إس��ع� 

وع�ه� وق�رته� ال�ع�I1ة ومهارته� في مقارعة ال�8ة 
ال�8ة , وت1M;1 ما -ق�م�ن 
ه , و;ف#�ون ما -1Fحه 
  ال�یN ال��ی� , 
�#F_ ومهارة ح�ار;ة را�Jة.

فلها الOاح�bن وال�ارس�ن , و;#Fلق�ن مN إن ال����عات ال�اهلة اله���ة ال ت�8اور , وهHه �اه1ة -غ
أوهام أن الع1ب Aان�ا جهلة , وهي ت�ص�فات سل�Mة , أمع#? بها أقالم معاد-ة للع1ب م#H الق1ن األول 

العرب لم يكونوا جهلة كما  
إنهم أمة ذات    أمعنوا بإيهامنا ,

معارف وقدرات فكرية عالية , 
وهناك الكثير من الشواهد  
اآلثارية , التي تشير لرقيهم  
وتقدمهم وفقـا لمعطيات عصرهم

ما تركوه من إبداعات فكرية  
يشير إلى رقيهم , والدليل  
األكبر على ذلك أن القرآن  
كتاب يخاطبهم مباشرة , 
وفهموه بال وسيط , ويعرفون  

تفـاعلوا معه بنقد  مفرداته , و 
ومحاججة قوية , مما يدل على  
أنهم  ذوو فكر ومعارف  
ومستويات إدراكية راقية

جاءت دعوة اإلسالم وهم في  
ذروة وعيهم الحضاري , ولهذا  
مكث بينهم النبي ثالثة عشر  
سنة محاججا , ولو كانوا جهلة , 
لما إستمعوا إليه , وال إحتملوه  
لبضعة أيام , أو أسابيع  
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  اله�61.

  فهل س�ع�� ال#Mي -Cف ق�مه 
اله�ج ال1عاع؟


ه الHیN أم أنه Aان -ع'ه� , وما أن دخل�ا اإلسالم ح�ى صاروا قادته , وق�مه� على 
ع= أص8ا
  سOق�ه� في اإلسالم.

وAل�ة جاهل�ة ل�صف ال9ل��Aات ال�ي ثار عل�ها اإلسالم , وهي تفاعالت إج��ا��ة أعلN اإلسالم 
  ب�ض�ح  رف�ه لها , وح\ ال#اس على ت�اوزها لMل�غ أس�ى ال�عاني اإلن9ان�ة.

ي الف�Cح , وال6H ول� ل� -,N الع1ب 
�P��9 ح�ار6 م�ق�م , ل�ا جاء الق1آن بهHا األسل�ب الع1<
تفاعل�ا معه , وfس�1�8وا ح��ه� وأدل�ه� لل1د عل�ه وتف#��ه , ل*#ه غلMه� , فأذع#�ا ل�Cت العقل وfن����ا 

  ت8? ل�ائه , إ-�انا أو إذعانا , ألنه أصOح -�bل ق�ة الع1ب وfرادته� الCاع�ة.

 عي؟!!فهل مN رؤ;ة معاص1ة وم�اجهة ص1;8ة ل1Fد ال�الل ال�ع5ع] في ال�عي ال��

  

لم يكن العرب بمستوى  لو  
حضاري متقدم , لما جاء القرآن  
بهذا األسلوب العربي الفصيح , 
والذي تفـاعلوا معه , وإستحضروا  
حججهم وأدلتهم للرد عليه  
وتفنيده , لكنه غلبهم , فـأذعنوا  
لصوت العقـل وإنتظموا تحت  
لوائه , إيمانا أو إذعانا , ألنه  
أصبح يمثل قوة العرب وإرادتهم  
.الصاعدة

هل من رؤية معاصرة ومواجهة  
صريحة لطرد الضالل المعشعش  
في الوعي الجمعي؟!!

 سادسا: يا أمة الدين هل ستتعلمين من الصين؟!!
 

) م�ا�b�- Nل�ن 56) , تق�م م1اس�� اإلف��اح (2022\2\4ع#� إف��اح ال�ورة األول��Mة في الN�C ی�م (
أع1اق و��ائف الN�C , وه� -�1رون العل� ال�C#ي ف�ق رؤوسه� , تع1�Mا عN ت�ام#ه� ال��#ي , 

  1م' له� ج��عا.وfصFفافه� ت8? الل�اء ال6H ی

��ائف , أع1اق , مHاهm , د-انات , لغات , وم5ارب م��ح�ة , م��اس,ة , م�9ا
,ة , Aال�9� ال�اح� 
  إذا إش�*ى م#ه ع�� ت�اعى له سائ1 أع�اء ال�9� 
ال9ه1 وال�8ى!!


ع15ات N�C1 م�ا ع#� الb8\ عّ�ا -ف1ّقها , وف�ها ما ی�ح�ها و;�ازجها أكOت Nوأمة الع1ب وال�9ل�� 
  ال�1ات.

  فأیN العلة؟

إنها ال#ف{ األمارة 
ال�9ء والOغ�اء , ال�ي ت�8,� ب�ج�دنا وت9اه� في ت�';_ �Aان#ا , وت�م�1 ج�ه1 
  ب#��#ا ال���iة واألخال�Jة.

فالNMC أمة عاقلة , ذات عق�ل فاعلة , وAأن#ا أمة م#فعلة ذات عق�ل معFلة , وذل~ لm ال�أساة 
  وم#Oع ال�;الت.

A , �1 م�ا ه� ربٌّ واح�b*اٌب واح� , لغٌة واح�ة , وتأر;ٌخ م1�5ك , وتقال�ٌ� وعاداٌت م�5ابهة , وال�
م1�5ك ب�N أب#اء األمة , ونهج الف1قة وال5قاق وال�8ارب وال��اح_ سائ� في ر<�عها , ومه��N على مCائ1 

  الOVاد والOالد 
أس1ها.

  , وت8ق�_ الق�ة وال1قاء واألمان.فهل س#�عل� مN الN�C مOاد� ومهارات وآل�ات ب#اء األو�ان 

�? شع�<ها  أم�#ا ت*�ن? ت8? را-ة واح�ة , وضعف? ع#�ما أكل�ها آفة ال�ف1قة وال�#اف1 وال�#اح1 , وتق9َّ
  ت8? را-ات األحقاد واإلن�قامات.


�آالت أفعال#ا , و��Jة وج�دنا , و�A[ نM#ي  1COوب إلى رش�نا , ون1�8م عقل#ا , ون�vفعل�#ا أن ن

�ا یل�_ 
��ه1 أم�#ا ال}ال� ف�#ا!! ح�ات#ا  

أين العلة؟
إنها النفس األمارة بالسوء  
والبغضاء , التي تتحكم بوجودنا  
وتساهم في تمزيق كياننا , 
وتدمير جوهر بنيتنا القيمية  
واألخالقية

ربٌّ واحد , كتاٌب واحد , لغةٌ  
,   واحدة , وتأريخٌ مشترك

وتقـاليدٌ وعاداٌت متشابهة , 
والكثير مما هو مشترك بين  
أبناء األمة , ونهج الفرقة  
والشقـاق والتحارب والتماحق  
سائد في ربوعها , ومهيمن على  
مصائر العباد والبالد بأسرها

أمتنا تكونت تحت راية واحدة , 
وضعفت عندما أكلتها آفة  
التفرقة والتنافر والتناحر , 

بها تحت رايات  وتقسَّمت شعو 
.األحقـاد واإلنتقـامات
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 سابعا: أمة بال نخب!!
 

  األم� تC#عها وتق�دها ن}Mها , فهل أن أم�#ا ف�ها ن}m؟!!

ال#}m ه� الCف�ة ال��#�رة ال��رAة ل�ق���ات ال�1�9 الCاع� ن�8 ال1قاء وال#�اء , وال�ي تvهل أب#اء 
  األمة لإلنFالق وال#اجح واإلن�از ال1اجح.

  مة تق�د أم تHود؟فهل ن}m األ

القاس� ال�1�5ك في �Aا
ات الHیN -��9ن أنف9ه� ن}Oا ه� ال�أس واإلحOاg , والع�ل على ت1M;1 وت�9;غ 
  ما ه� سلMي وم�م1 لل�ج�د ال�عاص1 الق�;�.

  ف*�ا
اته� خ�Oاو;ة إن�*اس�ة , تع'ز ال5ع�ر 
اله';�ة واإلذعان للHل واله�ان.

#�ق�ن في ق�اقعه� الOع��ة عN نه1 ال�اقع , و;��ه�ون 
إب�اعات إنها �Aا
ات ته,��ة , ف�ع��ه� ی�}
ال1ج� 
الغ�m , و;��ه��ن 
أنه� -ع1ف�ن و;فه��ن , و;vس�9ن ل�5ار;ع ذات ��Jة ح�ار;ة وتFلعات 

  ت#�;1;ة.

  وه� -5#�ن ع�وانا على أج�ال األمة و;��ه�ون في إخ�اد أنفاس اإلرادة ال18ة في أرجائها.

  ال#}m إن وج�ت؟ف�اذا ق�م? 

 Nافة األصع�ة , وق�م? ص�رة س�داو;ة خال�ة مA نه�ار;ة علىfال م#ازع , و
ال�C8لة ال#هائ�ة صف1;ة 
أ6 خ� أب�= أو رماد6 , و;�M98ن ما -ق�م�ن 
ه ن5ا�ا ف*1;ا مه�ا , و;��9نه� مف*N;1 , وفالسفة , 

  ات العFاء اإل-�ابي ال1ش��.وغ�1 ذل~ مN ال��ص�فات الل�اعة , ال�#اعة لل}�1 وال��F8ة لق�ر 


ال�أك�� س�غ�m و;ه'أ الOع= م�ا تق�م , ل*#ه واقع أل�� , إن ل� ی1ونه ال��م , فC�9�عه� في الغ� 
وس���ون أنف9ه� على ما ق�م�ه نادم�N , في وق? ال ت#فع �Iه ت���ة , فهل لألمة أن تل� ن}Mها الCال8ة 

 ل�ج�دها ال�8ار6 الع���.

  

النخب هم الصفوة المتنورة  
المدركة لمقتضيات المسير  
الصاعد نحو الرقـاء والنماء , 
والتي تؤهل أبناء األمة لإلنطالق  
والناجح واإلنجاز الراجح.

القـاسم المشترك في كتابات  
الذين يسمون أنفسهم نخبا هو  
اليأس واإلحباط , والعمل على  

وتسويغ ما هو سلبي    تبرير
.ومدمر للوجود المعاصر القويم

ماذا قدمت النخب إن وجدت؟
المحصلة النهائية صفرية بال  
منازع , وإنهيارية على كافة  
األصعدة , وقدمت صورة  
سوداوية خالية من أي خط  
أبيض أو رمادي , ويحسبون ما  
يقومون به نشاطا فكريا مهما , 
ويسمونهم مفكرين , وفـالسفة , 
وغير ذلك من التوصيفـات  
اللماعة

 قدمة!!ثامنا: أمتنا المت
 

-�m أن ن*�ن م�ض�ع��N د�Jق�N ع#�ما ن8,� على أم�#ا 
أنها عاج'ة وم#*19ة وم�أخ1ة وم�}لفة , 
  وغ�1ها مN األح,ام ال9ل�Mة ال���اولة ع1M األج�ال.

  وفي زم##ا ال8الي أك1bنا -�ع م�iاس الC#اعة �V�Aار للق�ل 
أن األمة دون غ�1ها.

�م , ع#�ما ت���ل في أس�اقها ت�� ال9ائ� ف�ها 
�ائع ص�#�ة , وال�اقع -1�5 أن مع�� دول العال� ال��ق
وح�ى في أم1;,ا ت�� ال�9ارات األج#�Mة أك1b مN ال�9ارات األم1;,�ة , فال�فاعل ما ب�N ال�ول وم#H األزل 

  ت�ار6 , والC#اعة ت�8اج إلى أس�اق ل�1C;[ م#��اتها وfال ت��قف وت*9� , وت#�في ال8اجة إل�ها.

1�MA للع�ی� مN ال�Cانع العال��ة , وHAل~ أم1;,ا س�ق 1�MA ل�#��جات ال�Cانع العال��ة  وأم�#ا س�ق 
وال��#�ة , والف1ق ب�N ما -�61 في بل�ان أم�#ا وغ�1ها , أن الC#اعات ال��#�ة ن�M9ها قل�لة مقارنة 


ال�C#�عات األج#�Mة ال1ائ�ة ف�ها.  

في العالقات ال�ول�ة , فأن مع�� ال�ول الC#ا��ة  و<�ا أن اإلق�Cاد ه� العامل ال1ئ�9ي ال6H ی�8,�

الواقع يشير أن معظم دول  
العالم المتقدم , عندما تتجول  
في أسواقها تجد السائد فيها  
بضائع صينية , وحتى في أمريكا  
تجد السيارات األجنبية أكثر من  
السيارات األمريكية , فـالتفـاعل  
ما بين الدول ومنذ األزل تجاري  

ل  بما أن اإلقتصاد هو العام
الرئيسي الذي يتحكم في  
العالقـات الدولية , فـأن معظم  
الدول الصناعية الكبرى أخذت  
تنتج ما تريده في بلدان كلفة  
األيادي العاملة فيها رخيصة  
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ال*P1M أخHت ت#�ج ما ت1;�ه في بل�ان Aلفة األ-اد6 العاملة ف�ها رخ�Cة , ولهHا ت8ق_ اإلس��bار في 
الع�ی� مN ال�ول ال15ق آس��;ة , ب�#�ا دول#ا تف�ق1 للM#ى ال���8ة ال1اس}ة لإلس��bار , 
mM9 ف5ل أن���ها 

 Nال�9اس�ة ب�أم�.N�#�  ال�8اة ال18ة ال*1;�ة األم�#ة لل��ا

أما ال�ف*�1 
ال�9اب_ الC#اعي مع اآلخN;1 , ف�ا عادت له أول�;ة , فال��iة األك1M لإلس��bارات 

اإلس��bار في الMل�ان الع1<�ة 
إن5اء ال�Cانع ف�ها ,  P1M*ا��ة ال#Cات الA15ا��ة , أ6 أن تق�م ال#Cال

  ل��#�ة في اإلن�اج.و<هHا ت9اه� األی�6 العاملة ا

  فهل ل#ا أن نع�� ال#�1 عN أنف9#ا؟!!

دولنا تفتقر للبنى التحتية  
الراسخة لإلستثمار , بسبب فشل  
أنظمتها السياسية بتأمين الحياة  
الحرة الكريمة األمينة  
.للمواطنين

 تاسعا: أمة الِعلم والِعلم!!
 

أم�#ا -ق�لها الالعل� والعل� ف�ق �ه�رها م��8ل , ع#�ها A#�ز ال�عارف ف�غفلها , و;�ه�ها أع�اؤها 
أنها 
  أمة م�}لفة م�أخ1ة عاج'ة عل�ها أن ت�Oع وتOiع.

  �ف اإله�ال وال��ل�ل والMه�ان.فHخائ1ها ال�8ار;ة نائ�ة ف�ق رف

أم�#ا مN أغ#ى األم� 
��روثها الbقافي , وفي م1�9تها عق�ل مع�I1ة أل��Vة فHة , وجهابHة عل�م ال 
  م�bل له� ع#� 
اقي األم�.

والعلة األساس�ة الفاعلة ف�ها , جهل أج�الها ب�1اثها اإلن9اني ال�#�1 , وق� حق_ أع�اؤها أه�افه� 
ع'ل 
 Nأن أب#ائها ع
ج�ه1ها , ووج�ت#ا ت8? م1Fقة ال�1اث وال�عاص1ة على م�P عق�د , ح�ى ت�ه�? األج�ال 

  عل�ها أن ت#HM ت1اثها وت#أP عN تأر;}ها.

واله�ف أن ُت9لخ األمة عN أن�ار ماض�ها وت��ع في حاض1ها وال تف*1 
��9قMلها , ول*ي ی�8ق_ هHا 
ل�یN واللغة وال5ع1 , و<��جm ذل~ تأس9? األح'اب اإلن�از ت� إس�ه�اف م1ت*'ات وج�دها الق�;ة وهي ا

ال�vدی#ة , وت58�ت األقالم لله��م على لغة ال�اد وته��] دورها وfضعاف ���Jها وأه���ها , ووصفها 

�ا ه� سلMي وم#اه= ل�i8ق�ها , وما ف�ها مN ق�رات و�اقات تع1�M;ة م��اكOة مع الع�Cر ال�ي ت*�ن 

  ف�ها.

عل�ه Aان? 
إس� ال8�اثة وال���ی� , ف�� ت�9;_ الHیN إنFلق�ا في إ
ادة الع��د أما ال5ع1 فأن اله��ة 
ال5ع61 , وت�8;له� إلى رم�ز , وما ه� إال ص�P لآلخN;1 , وعN قC� أو غ�1 قC� قاتل�ا ال5ع1 

.Nی�وم إلى ح� Nه ل

ال5ع1 , فأصاب�ه 
أض1ار فادحة , وما جاؤوا   

ها ولغ�ها وشع1ها , ألن في األمة �اقات ح��;ة قادرة على ب#اء ولN ی��,N أع�اء األمة مN ت�م�1 دی#
  ذاتها , وتأه�ل م�ض�عها لل�8اة ال18ة ال�عاص1ة.

  فهل ل#ا أن نع1ف ت1اث#ا و��Jة أم�#ا , ودور ال�یN واللغة وال5ع1 في ص�انة وج�دنا الع';'؟!!

8
ار اإلن9اني الع1;_ , لN ت#ه'م وفي ال}�ام عل�#ا أن ن�رك 
أن أمة بهHه ال��اصفات ال�8ار;ة واإل
 العاد-ات وال�Cالت ال�vدل�ة 
األوهام واإلف�1اءات الفارغة. أمام

  

أمتنا يقتلها الالعلم والعلم فوق  
ظهورها محمول , عندها كنوز  
المعارف فتغفـلها , ويوهمها  
أعداؤها بأنها أمة متخلفة متأخرة  
عاجزة عليها أن تتبع وتقبع

أمتنا من أغنى األمم بموروثها  
الثقـافي , وفي مسيرتها عقول  
معرفية ألمعية فذة , وجهابذة  
علوم ال مثيل لهم عند باقي األمم

العلة األساسية الفـاعلة فيها ,  
جهل أجيالها بتراثها اإلنساني  

ؤها  المنير , وقد حقق أعدا
أهدافهم بعزل أبنائها عن  
جوهرها  

الهدف أن ُتسلخ األمة عن أنوار  
ماضيها وتضيع في حاضرها وال  
تفكر بمستقبلها , ولكي يتحقق  
هذا اإلنجاز تم إستهداف  
مرتكزات وجودها القوية وهي  
الدين واللغة والشعر  

لن يتمكن أعداء األمة من  
تدمير دينها ولغتها وشعرها , 

ة طاقـات حيوية  ألن في األم
قـادرة على بناء ذاتها , وتأهيل  
موضوعها للحياة الحرة المعاصرة

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa338-260922.pdf  

 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa338-260922.pdf 


8 

 

 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 
  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 يــــبعامــــا على الو  20التأسيس... من   23تدخل عامها   
 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22

 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  
 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 

http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  
  او على البريد االلكتروني

net@gmail.comarabpsy 
***   ***   *** 

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

  العلمي  الموقع من التحميل
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  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  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

 معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا

 
 


