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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )339( سـواهـــــا ومـا

  أالعيب سلوكية!!
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي

       

     
 

 

ن2�1ة الل0/ة ر��ا ت,��+ على ما &%$ل في ال�اقع الع��ي , وال أس���ع تف��� ذل� أو ش�حه ���ج�ها 
) &����ع تف��� ذل� ر1اض�ا , وفقا لفه�ه لل,2�1ة و�?ل� ح$ل 2015-1928, ور��ا "ج�ن ناش" (

 ) , وت�فى �%ادث إنقالب س�ارة تاك�ي.1994على جائDة ن��ل (
 Nا مOم�أك Q1ة الل0/ة , ول��ا على ن2O,ة �ع,�ان "ال%�اة ل0/ة" م���م م%اضOة ق�مالء ذات مDال Oأح

ى ض�ئها , لNY الل0/ة جار1ة , وأالع��ها ماض�ة , و��ادقها ت�%�ك عN �عO وق�ب قOرت,ا لفهW ما &V�U عل
 ب,Vاح وعا�Zة.

 وه?ه �ع_ األالع�[ الفاعلة ف�,ا.
 

 أوال: لعبة اللسان والقـلب!!
ل0/ة آث�ة غاش�ة , ت�ارسها األحDاب ال����فة ال���ل�ة على �ع_ ال���Vعات , �إسW الO&�ق�ا�bة 

 فقا آلل�ات ال��اف+ وتقاسW  ال�,اص[ والh�وات. ال�ائ�gة ال���مVة و 

ه?ه الل0/ة تق�م على أساس أن رم�ز األحDاب ال�mدی,ة ت�YلW ضO ال�ل�ة وال%�lمة ال�ي تOی�ها 
األحDاب , وت�Oو وtأنها معاد&ة لها وت�فqها , والغا&ة إم�$اص غq[ ال��اN�,b , وpیهامهW �أن ه,اك 

 1فY�ون.َمN ی�YلW ��ا ی�O1ون وu1ع�ون و 

 , Wوروات�ه Wوح$$ه Wغ,ائ�ه Wم,ها , فله NیOاء ال�ل�ة وال���ف�qأع Nم Wث�ن �أن�اعهO%الء ال��mوه
 وما إس��اع�ا وضع أیOیهW عل�ه �إسW الOیN ال?U ی�اج�ون �ه.

وقO تYاث�وا , وصارت ال�,اب� ت$Oح �ال,اbق�N ��ا ی,�قO ال%�lمات واألحDاب , وما تغ�� ش�ئ , بل 
 ,اس ت�qي مN س�ئ إلى أس�أ , وأم�الهW تDداد , وف�ادهW ی�فاقW.أح�ال ال

 Wعلى أوضاعه Wلع�bول� إ , Nم��lوال� NیOال���ف� �أك� Nمات م�l%اب والDون لألحOالء ال�,�قmه
ال�عاش�ة واإلق�$اد&ة , ألصا�Wl ال?ه�ل وأر}/Wl العV[ , فهW مN أث�z األث�1اء , و1ع�2ن ال,اس 

ن والفاقة وعOم ال�luي ول���ل%�ا �ال$�� , وهW ال &$��ون على إنق�اع الYه��اء �ال��lت على ال%�ما
في ب��تهW ل/qعة دقائ+ , و1أكل�ن أشهى األbع�ة , و1���tن أحOث ال��ارات , ولOیهW ح�ا&ات 

.NیOال Wال���%�ذ عل�ها �إس Wالغ,ائ Nها م�وم~$$ات وروات[ مل��ن�ة , وغ� 

وسائل ال��اصل اإلج��اعي , لغ� ال,اس وتف�1غهW مN ش%,ات ال��ال/ة وت,�u� أحادیhهW وخ��هW في 
 �ال%ق�ق , و��1هW ال��ا�ع�ن لهW �أنهh�& Wل�ن ال%+ وال$Oق والVuاعة والV�أة الف�O1ة.

أحد الزمالء ذات مرة قدم  
محاضرة بعنوان "الحياة لعبة" 
مستندا على نظرية اللعبة , 
ولست متأكدا من قدرتنا لفهم  
ما يجري على ضوئها , لكن  

العيبها ماضية , اللعبة جارية , وأ
وبيادقها تتحرك عن بعد وقرب  
بنجاح وعافية.
وهذه بعض األالعيب الفـاعلة  
فينا

أوال: لعبة اللسان والقـلب!!
لعبة آثمة غاشمة , تمارسها  
األحزاب المتطرفة المتسلطة على  
بعض المجتمعات , بإسم  
الديمقراطية الطائفية المبرمجة  
وفقـا آلليات التوافق وتقـاسم   

صب والثروات. المنا

هؤالء المتحدثون بأنواعهم من  
أعضاء السلطة والمستفيدين  
منها , فـلهم غنائمهم وحصصهم  
ورواتبهم , وما إستطاعوا وضع  
أيديهم عليه بإسم الدين الذي  
يتاجرون به

هؤالء المنتقدون لألحزاب  
والحكومات من أكبر  
المستفيدين والمكرمين , ولو  

شية  إطلعتم على أوضاعهم المعا
واإلقتصادية , ألصابكم الذهول  
وأرعبكم العجب , فهم من أثرى  
األثرياء , ويعظون الناس  
بالسكوت على الحرمان والفـاقة  
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 Wاك أن ت�اجهه&pس�الب ال%ق�ق , وpو �والقه Wوج�ن ل��اسات الف�اد وال2ل�إال أد}�اء وم Wوما ه
 Wه�ال%��قة , ألن ج�ه� Wاألوصاف ال�ي ت��ح دم� , ألنه� Wز �إنفعال�ة ه�جاء , وس��ه�ال�ائفي س��

 , �Yم��ع تا�ع قا�ع ال &%+ ل� أن ت�أل أو ت�ف Oإال ع� Qوما أن , zاله� Nوما ی,�ق�ن ع , Wه�&�hل�ن ر
.Nام�ة ال�ع�قة ��?ه[ أو دی�اإلج Wع�اتهOل Wوت���ل , Wدد ن�0قه�بل أن ت 

 ل�mدیN , والف�اد ال���غ �ف�اوz وت~�V1ات ال,ف� األمارة �ال��ء.تل� هي ل0/ة اإلج�ام ا

 فهل ل,ا أن نOرك الل0/ة , وال ن�YنN مN الغافل�N؟!!

 
 ثانيا: لعبة القوادم والخوافي!!

إذا فقO ال��� ق�ادم ج,احه أو ج,اح�ه فأنه &عDV عN ال���ان , و�l1ن ع�ضة لإلف��اس مN ق�ل 
لOاج,ة , وال���ر الVارحة س�,ق_ عل�ه ما أن تل�%ه في م%,ة ال���� �ع_ ال%��انات ال�ائ/ة أو ا

 �ال��اب.

ولYي تف��س أU م��Vع  عل�� �ق� ق�ادمه , وق�ادم ال���Vع ح�lماته ون2ام دول�ه , ف~��ه�ا وعل�� 
 أن تفعل �ه �عO ذل� ما تuاء.

N شOة ال~�ف ال?U &ع��1ها , فال���Vعات الفاقOة لق�ادمها , ت��%N في ت�ابها وت�,اح� مع �عqها , م
 ف���هW �الق�ة واإلح�اس ب�ج�دها و�قائها ع,Oما ت�$ارع مع �عqها.

 وال���ر الVارحة ت��ق[ وت~�ار ف�ائ�ها �tا ت�uهي.

وWt مN م��Vعات,ا خلعQ ق�ادمها ب,ف�ها , فإنهالQ ��,اق��ها على أج,%�ها ونDعQ تل� الق�ادم  , 
 ت�ف�ف �أج,%�ها , ال�ي ال ت�اعOها على ال,ه�ض وال�%ل�+ في اله�اء.وأِنQ�َ أن ت�Oث� �~�اف�ها , و 

وتل� م��Vعات ال~�افي ال�,�Yدة , ال�ه�qمة ال%ق�ق , ال�أس�رة �$�الت ال��اب القا�_ على 
م$��ها , وس��عh� ب/عqها مN شOة ج?�ه لها , وس�$�ل عل�ها ال��ا�غ ال�ي أعل,Q إح�فال��ها ف�ق 

 لها وت,ق_ عل�ها ح�N ت�O1.رؤسها , فهي ت%�م ح� 

ومN ال�عل�م أن "ال%�م" &V?ب "ح�ما" آخ� , وهl?ا ت�عOد ال�,قqات عل�ها , والقادمات مt Nل حOب 
وص�ب , ألكلها وال���ع بل?ی? ص�Oها ال�هل , ف�ا دامQ ال���ر �ال ق�ادم  , فال ت����ع أن ت,اور وتقاوم 

 ق��ها., وتل� مأساة م��Vعات ت~ل$Q مN ق�ادمها ��,ا

فهل س��ع�U م��Vعات ال~�افي , وت�عاون على ت,��ة ق�ادمها , وعOم خلعها , وال�%اف2ة على ق�تها 
 وث/اتها في أج,%�ها.

 وهل ت,Oرك أن خلع الق�ادم أو ق$ها &ع,ي إن�%ارها وسق�bها في مهاوU ال�ع�O؟

.Oأك� Wعة وفهDح وزعOYإن ذل� اإلدراك �%اجة ل 

 في ج,اح ع��O!!وعاشQ الق�ادم وال~�افي 

 
 ثالثا: لعبة الدين والبالء!!

ما ی�W ت��1قه في �الد الع�ب وال��ل��N , أن الOیN س�[ ال/ال&ا وال�زا&ا القاس�ات , ح�ى صارت ل0/ة 
راس~ة وم�Y�رة , وحالة ُت��ح �$�غة ت�اؤالت خالص�ها , ل�اذا ه?ه ال�لOان ت��0 ال$�اعات وال�1الت  

وعدم التشكي وليتسلحوا بالصبر  
, وهم ال يصبرون على إنقطاع  
الكهرباء في بيوتهم لبضعة  
دقـائق  

ما هم إال أدعياء ومروجون  
لسياسات الفساد والظلم والقهر  
وإستالب الحقوق , وإياك أن  
تواجههم بالحقيقة , ألن جوهرهم  
الطائفي سيبرز بإنفعالية هوجاء , 
وستتهم باألوصاف التي تبيح دم

لكي تفترس أي مجتمع  عليك  
بقص قوادمه , وقوادم المجتمع  
حكوماته ونظام دولته , فخربهما  
وعليك أن تفعل به بعد ذلك ما  
تشاء

كم من مجتمعاتنا خلعت  
قوادمها بنفسها , فـإنهالت  
بمناقيرها على أجنحتها ونزعت  
تلك القوادم  , وأِنَست أن  
تتدثر بخوافيها , وترفرف  
بأجنحتها , التي ال تساعدها على  
النهوض والتحليق في الهواء

تلك مجتمعات الخوافي  
المنكودة , المهضومة الحقوق ,  
المأسورة بصوالت التراب  

تعثر  القـابض على مصيرها , وست
ببعضها من شدة جذبه لها , 
وستصول عليها السوابغ التي  
أعلنت إحتفـاليتها فوق رؤسها , 
فهي تحوم حولها وتنقض عليها  
حين تريد

هل سترعوي مجتمعات الخوافي , 
وتتعاون على تنمية قوادمها , 
وعدم خلعها , والمحافظة على  
قوتها وثباتها في أجنحتها

و  هل تندرك أن خلع القوادم أ
قصها يعني إنتحارها وسقوطها  
في مهاوي الوعيد؟
إن ذلك اإلدراك بحاجة لكدح  
وزعزعة وفهم أكيد.
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 في أمN وأمان ورفاه ورقي وسعادة ورخاء؟ , و�الد الOن�ا ال��قOمة

وت,�لي الل0/ة على العارف�N �الOیN , أو ر��ا تغ?U م�ام%هW وأه�اءهW ورؤاهW , ف�لق�ن ال~�[ 
 Nال,اس �أن ال��[ في اإلب�عاد ع Wال , وت�هmال� Nج�اب ه� أ�/ح م Nة , ال�ي ت/%� ع�g1ة ال�ع��1�ال��

 الOیN , ومل�Dمة �ه وتmد&ه على أك�ل وجه.الOیN , وtأن الOول األخ�z غارقة �

وه?ه الO�Y�َة إب�Oأت في الق�ن ال�اسع عu� وت��رت وتعا��Q وت,�عQ أدواتها وأسال��ها , وال یDال 
الع�ب وال��ل��ن ی��اق$�ن في م�ادی,ها ورقعها ال��,�عة األل�ان واألوصاف , وpن�لقQ الل0/ة ���ح 

Wأنهtاد له أن &ع�ل  شعار " اإلسالم ه� ال%ل" , و�أن &ع�دوا إل�ه وفقا ل�ا ُی Wف�ن اإلسالم , وعل�ه�ال &ع
.Nأج�ع� Wبه Nق+ م$الح ال�امع�%& U?ال����رد ال NیOأن &�ارس�ا ال Uن , أ�l1و 

وال�luلة أن الع�ب وال��ل��N ت��دهW مuاع� الOون�ة , واإلح�اس �أنهW ال &�l,هW الل%اق 
ل0/ة ت�س~Q �ال�Y�ار في ال�ؤوس وال,ف�س , وtأن اآلخ�N1 مN أج,اس �ال���Vعات األخ�z , وه?ه أ&qا 

 أخ�z , وهW ل���ا مN ب,ي اإلن�ان.

 Nق�bیها وم��ق�ها ال,اOها وم�اس�ها , ولها ج�ه�رها وم�عهbضة إلدامة الل0/ة �أش�ا�مغ Wإنها مفا��
�ل�%�N ال�افع�N را&اتها وأعالمها �إس�ها , وال��وج�N ل�فا���ها , وح�لها �bاب�� م�عا��ة مN ال�ع���N وال

 , وال���ف�OیN مN تVارتها ال~��hة.

 �uة , القادرة على ن�ة ال�عاص�,bان ال�,اهج ال��اس�ة ال�Oفي فق N�Yلة تluوال%��قة الغائ/ة أن ال�
Vاد ال�عل�W والhقافة وال�ف�Y� العل�ي وال�Y,�ل�جي , وال��Vuع على خ�ض }/اب ال�$,�ع والع�ل اإلن�اجي ال

ال��VهO , واإله��ام �الDراعة والh�وة ال%��ان�ة وال�,اء والع��ان وال��اصالت , وال�عا&ة ال$%�ة وال�uار1ع 
.N�,bوال��ا Nbال,افع لل� Uة في ال�,اء اإلق�$ادtارuعلى ال� N�,bف�ه�ة , وح� ال��ا�م�ة وال�O~ال 

رات , وpض��ا�ات وت�uشات وه?ا الفقOان س�[ ما أصاب الع�ب وال��ل��N مN ت�اجعات وخ�ا
 وص�اعات ت�O1 م~�جا مN مآزق ال�الحي , وت/%� عN ص�ا� ن�Yن.

 فالOیN دیN والع�ل واإلج�هاد ه�ا الع,�ان!!

 فاع�ل�ا وpع�ل�ا وارفع�ا ال�,�ان , وع,Oها س�ع�ف�ن ما مع,ى األد&ان؟!!

 
 رابعا: لعبة المجاهدين!!

ة عال��ة �t�t , zل�ة أو م$�لح "مVاهOیN" , ال?U ت�ل عل�,ا ه?ه األ&ام , وع�� م%�ات إعالم�
 Nب� U�V& ا��Z OیOج Nس�ع�اله مpاد إعادة ت$,�عه و�اتي , و1ُ�Zاإلت%اد ال�� Oَم  في أفغان��ان ضOِ~ْ�ُإس

 روس�ا وأوt�ان�ا.

 Ouت Qوراح , NیOال� N1�ال��اج� Nَلل�qَ�ُال O�,Vأت ع�لها ب�O1ة ال�~�$ة ب�ال� �وائOو أن الO�1م وDالع
على ت�luل ف$ائل ومVام�ع م,هW , ل,u�هW في أوt�ان�ا ل�%ار�ة الق�ات ال�وس�ة ت%Q ذرائع دی,�ة , بOأت 
bالئعها ال�qل�ل�ة ت,�u� في وسال ال��اصل اإلج��اعي , ل�أم�N ال�%O�u العاbفي , وتأج�ج العOوان 

الOماء , واإلمعان في الu�ور  وتع��ل العق�ل , وق�ل اإلن�ان , وت%�1ل ال/u� إلى وح� م��مج ل�ف�
 واإلم�هان.

ل0/ة ال�VاهOیN ع�لة واحOة ذات وجه�N , ف%ال�ا ت,�هي ال�ه�ة , ی��ز ال�جه اآلخ� القاضي �ال�%+ 
 واإل�ادة الOuیOة و�ال ه�ادة.

المشكلة أن العرب والمسلمين  
تسودهم مشاعر الدونية , 
واإلحساس بأنهم ال يمكنهم  
اللحاق بالمجتمعات األخرى , 
وهذه أيضا لعبة ترسخت  
بالتكرار في الرؤوس والنفوس , 

من أجناس أخرى ,   وكأن اآلخرين
وهم ليسوا من بني اإلنسان

الحقيقة الغائبة أن المشكلة  
تكمن في فقدان المناهج  
السياسية الوطنية المعاصرة ,  
القـادرة على نشر التعليم  
والثقـافة والتفكير العلمي  
والتكنولوجي , والتشجيع على  
خوض عباب التصنيع والعمل  
اإلنتاجي الجاد المجتهد  

سبب ما أصاب    هذا الفقدان
العرب والمسلمين من تراجعات  
وخسارات , وإضطرابات  
وتشوشات وصراعات تريد مخرجا  
من مآزق التالحي , وتبحث عن  
صراط نكون

الدين دين والعمل واإلجتهاد  
هما العنوان!!
فـاعملوا وإعملوا وارفعوا البنيان , 
وعندها ستعرفون ما معنى  
األديان؟!!

, وعبر  تطل علينا هذه األيام  
محطات إعالمية عالمية كبرى , 
كلمة أو مصطلح "مجاهدين" ,  
الذي إسُتْخِدَم  في أفغانستان  
ضد اإلتحاد السوفياتي , وُيراد  
إعادة تصنيعه وإستعماله من  
جديد فيما يجري بين روسيا  
وأوكرانيا

يبدو أن الدوائر السرية  
المختصة بدأت عملها بتجنيد  

الدين , الُمَضلَلين بالمتاجرين ب
وراحت تشد العزم على تشكيل  
فصائل ومجاميع منهم , لنشرهم  
في أوكرانيا لمحاربة القوات  
الروسية تحت ذرائع دينية  
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إنها ذات ال��,ار�1هات ال�ي ح$لQ في أفغان��ان ُی�اد لها أن ت�Y�ر في أوt�ان�ا , و���ادات ع���ة 
�ة ومmهلة وم��لة ل���1� ال�~��ات , وس���ز ش~� ی�وَّج له إعالم�ا وO,َ�1ُ ماد&ا وع�l�1ا , مOر 

وس�ق�م بOوره إلى ح��l�Z , Nن م$��ه tاآلخ�N1 مN ق�له , مN ال?یN تاج�وا �الOیN , ل�أم�N م$الح 
.NیOاء األمة والOأع 

 Uلها , وذو Nهل�mأب,اء األمة ال� Nم OیOالع OVاز إنها ل0/ة تVإلن Oع��t للع�ل , Wام,ة ف�هYالقابل�ات ال
 Nم Wن , وما ف�ه���l& Wأنه Wال�ه , Wدی,ه Wو�� Wانهbوال م$الح أو , Wأم�ه Wوال تع,�ه , Wه�ار1ع غ�uم

.zارlس Wوما ه zارlس Wاه�رضائها , ف�pالقها وbإ Wن�ازع , ی� 

 Dوتع , WYانbهاد ال%��قي أن ت�,�ا أوVافل , أیها ال�غفل�ن , إن الYوال� Wاح�ال�� WYعات��Vزوا ق�ة م
.D1Dالع Wtال�ي ت%اف� على وج�د WY��,b�� واإلع�$ام ��$ال%Wl ال��u�tة , و

 فهل حقا َسُ�عاد الYَّ�ة مN جOیO؟

 وWt م�ة سُ�لOغ�ن مN ذات الV%�؟!!

 
 خامسا: لعبة عداء اإلسالم!!

&�اهW في تع�q1ه وخOاعه وpیهامه �أنه  ع,Oما ی,Oح� ال/u� في ذاته وم�ض�عه , ی�Oأ �ال�ف��� عّ�ا
ر.  �lامل ق�اه العقل�ة وت�ام ص%�ه ال,ف��ة , وأن ما ج�z وV1�U ���[ اآلخ� ال/ع�O أو ال��$�َّ

وله?ا تOVنا أمام ش~$�ات فY�1ة وثقا�Zة ت�%Oث في وسائل اإلعالم , وت�z أن الغ�ب مN أق$اه إلى 
 zآو U?ب ال�اإلسالم , ه?ا الغ Uأق$اه &عاد  Wبه QلYال��ل�ة , ون Wدوله Wدته�b Nال?ی Nال��ل�� Nمالی�

 وقه�تهW وع?ب�هW وح�م�هW مN أ��� ال%ق�ق اإلن�ان�ة.

الغ�ب ال�uغ�ل �العلW واإلبOاع واإلب�Yار , وال�,اف� لل�ص�ل إلى أرقى آفاق ال�قOم ال,�اء واإلخ��اع في 
ج�ع�هW ج��عا ال &��ون �إن�اجهW وpبOاعهW ن�/ة  كافة م�ادیN ال%�اة , مuغ�ل �ال��ل��N واإلسالم , ول�

.Oة واح�ة صغ��� ض��لة مN قOرات دولة غ�

قه األن�2ة  ه?ا ال,هج ل0/ة س�Vة , ی�W ب�اس��ها الq%� على ال��ل��N �أج�الهW ال��عا�/ة , وت��ِّ
ئل إعالمهW ال����ة ال%اك�ة ل���ر �ل�ها وق��تها على ال��اN�,b , ب?رائع وpف��اءات �اه�ة , ت�ّوجها وسا

, الغ�� قادرة على إس�,هاض ال�اقات وbpالق القOرات اإلبOا}�ة في ال���Vع ال�u%�ن �ع,اص� حqار1ة 
 أص�لة.

و�ه?ا ُت/عO ال,اس عN م�اءل�ها عN إنVازاتها , وم$�� ث�وات بلOانها ال�ي ت�%Wl ف�ها , وت,�لي 
 الل0/ة على األج�ال الع���ة ال��عا�/ة.

ل,�/ة الع�2ى مN ث�وات األرض ال,ف��ة , وشع��ها تعاني القه� وال%�مان مN حاجات أرض ف�ها ا
ال%�اة األساس�ة , فال�عام ش%�ح وم���رد , وال�عا&ة ال$%�ة س��ة , وال�عل�W م�أخ� ومmس�اته غ�� 

 صال%ة للع�ل , وال~Oمات األساس�ة في ال�Oن في أس�أ حال.

���[ الOیN , لها م�ادی,ها اإلعالم�ة ال�Dدح�ة �ال�أج�رN1 , ال?یN  ول0/ة أن اآلخ� &��هOف,ا , و1عادی,ا
 ی��ع�ن خ�ا�اتهW و�tا�اتهW في مDادات الqالل وال�ه�ان وال~Oاع وال�qل�ل.

 ل�اذا ال ت�Dtون على العلW؟

ل�ن العق�ل؟  ل�اذا ال تفعِّ

لعبة المجاهدين عملة واحدة  
ذات وجهين , فحالما تنتهي  
المهمة , يبرز الوجه اآلخر  
القـاضي بالمحق واإلبادة  
الشديدة وبال هوادة

التي    إنها ذات السيناريوهات
حصلت في أفغانستان ُيراد لها  
أن تتكرر في أوكرانيا , 
وبقيادات عربية مدربة ومؤهلة  
وممولة لتمرير المخططات  

إنها لعبة تجد العديد من أبناء  
األمة المؤهلين لها , وذوي  
القـابليات الكامنة فيهم , للعمل  
كعبيد إلنجاز مشاريع غيرهم , وال  
تعنيهم أمتهم , وال مصالح  

طانهم وقيم دينهم  أو 

أيها المغفـلون , إن الجهاد  
الحقيقي أن تبنوا أوطانكم , 
وتعززوا قوة مجتمعاتكم بالتراحم  
والتكافـل , واإلعتصام بمصالحكم  
المشتركة , وبوطنيتكم التي  
تحافظ على وجودكم العزيز

عندما يندحر البشر في ذاته  
وموضوعه , يبدأ بالتفتيش عّما  

خداعه  يساهم في تعويضه و 
وإيهامه بأنه بكامل قواه العقـلية  
وتمام صحته النفسية , وأن ما  
جرى ويجري بسبب اآلخر البعيد  
أو المتصوَّر

الغرب المشغول بالعلم واإلبداع  
واإلبتكار , والتنافس للوصول  
إلى أرقى آفـاق التقدم النماء  
واإلختراع في كافة ميادين  
الحياة , مشغول بالمسلمين  

لو جمعتهم جميعا ال  واإلسالم , و 
يسوون بإنتاجهم وإبداعهم نسبة  
ضئيلة من قدرات دولة غربية  
صغيرة واحد

أرض فيها النسبة العظمى من  
ثروات األرض النفطية , وشعوبها  
تعاني القهر والحرمان من  
حاجات الحياة األساسية , فـالطعام  
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 ل�اذا ال تDرع�ن وت$,ع�ن وت�,�ن؟

هل أن الOن�ا دار ألفة ورح�ة وأمان وم�ال�ة , أم أنها غاب ل�اذا تلق�ن �الالئ�ة على اآلخ�N1 , و 
 ت�$ارع �Zه الOول الuع�ب , وت~�ض غ�ار ال��اب+ ن%� الق�ة وال�OV ال�N�l؟!!

 فأیN مهاراتWY ال�,اف��ة , وbاقاتWY اإلبOا}�ة , ال�ي تلW ش�ل األمة , وتع�Oها إلى ج�ه�ها ال�,��؟!!

 
 سادسا: لعبة التحشيد!!

Oَ أU ج�ع ال,اس ألم� ما , وعادة &�lن ل�ع�tة , فال�%O�u ه� إس�عOاد ل�,ازلة أو ت%O�u م$ َّuر حO
 م,ازالت إح��اب�ة أو ت$ار}�ة على غا&ة ما.

 فOع�ات ال�%O�u ضO َمN؟

 وَمN &��ل ال�%Ouات الهادفة إلى غا&ات خ�gة وأج,Oات إهالك�ة ؟

 غفل�N إلى مهاوU سق�؟!!ول�اذا صار الOیN ق,اعا وآلة خOاع وتqل�ل ألخ? ال�

ه?ه الل0/ة م��لة إقل���ا وعال��ا وم~اب�ات�ا ونف��ا , وتهOف لإل&قاع �اإلسالم وأهله , وتOم�� وج�د أمة 
.W1ق� Nرادة ودیpذات ه�1ة و 

وهي ل0/ة م$الح , فالق�z اإلقل���ة تOیN ��$ال%ها وت�O1 إ�عاد ال%�وب عN أراض�ها , ف��عى لVعل 
 ة ال�ي إم�ه,�ها س�ح وغاها , وأهلها ح�[ عOوانها وفOاء لها.ال�لOان ال�Vاور 

وtأU ل0/ة س�,�هي وقO ت��غ�ق أج�اال , وس�mول إلى ع$ف مأك�ل , وس�,uYف ن�ا&اها , �عO أن 
.Nأكلها إلى ح� Qأت 

Z/الد الع�ب أوbاني م$ادرة اإلرادة , وما &V�U ف�ها  ُم��مج وم�س�م وO1ُار مN ق�ل ذوU العDم 
م , وtل ق�ة في ال�,�قة ت�%�ك ��ل�ان وح�/ان , وأن�2ة ح�lها ت%�tها الق�z وفقا ل�$ال%ها , العDو 

 ومN ش? س�أكل الDق�م.

 Qوتألق Qه ت%قق� U?ال NیOه?ا ی,�في وج�دها , وما دام ال�والغا&ة أن ی�%Ou أب,اء األمة ضO �عqهW و
�ة القاض�ة!!�qعل�ها �ال Uوها , ف��ه�Oن ع�lی�ّ�ف ل� 

 ال�%Oَ�u وع�Oُ!! وpنَّ 

 
 سابعا:لعبة هللا!!

ل0/ة هللا ت��د وت��ل� على ال,اس في م��Vعات ت�لQ أم�ها ع�ائW د�قة ذات نفاق , وف�اوz أه�اء 
عل�لة وتqل�ل , و���ج�ها �u� �ال قOرة على إن�اج ما ه� نافع لل,اس , و��N ل�لة وض%اها ی�%�ل إلى 

�,�ك ت�Vاوز ال�ل�ارات , وع,Oما ت�أل  , مN أیN له ه?ا , &أت�� صاح[ ال�الی�N , بل وأن أرصOته في ال
 ال�Vاب:

 " إن هللا ی�زق َمu& Nاء �غ�� ح�اب"!!

وأناس في أدنى الOرجات ال����gة و�Oون مmهالت , وفVأة وpذا بهW في أعلى ال�,اص[ وال�ت[ , 
 وع,Oما ت��اءل م�عV/ا , &�lن ال�Vاب: 

 " إن هللا &عD مu& Nاء"!!

شحيح ومستورد , والرعاية  
الصحية سيئة , والتعليم متأخر  

اته غير صالحة للعمل , ومؤسس
والخدمات األساسية في المدن  
في أسوأ حال

لماذا ال تركزون على العلم؟
لماذا ال تفعِّلون العقول؟
لماذا ال تزرعون وتصنعون  
وتبنون؟

لماذا تلقون بالالئمة على  
اآلخرين , وهل أن الدنيا دار  
ألفة ورحمة وأمان ومسالمة , أم  
  أنها غاب تتصارع فيه الدول
الشعوب , وتخوض غمار التسابق  
نحو القوة والمجد المكين؟!!

َمن يمول التحشدات الهادفة  
إلى غايات خفية وأجندات  
إهالكية ؟
ولماذا صار الدين قناعا وآلة  
خداع وتضليل ألخذ المغفـلين  
إلى مهاوي سقر؟!!

هذه اللعبة ممولة إقـليميا وعالميا  
ومخابراتيا ونفطيا , وتهدف  

اإلسالم وأهله , وتدمير  لإليقـاع ب
وجود أمة ذات هوية وإرادة  
ودين قويم

هي لعبة مصالح , فـالقوى  
اإلقـليمية تدين بمصالحها وتريد  
إبعاد الحروب عن أراضيها , 
فتسعى لجعل البلدان المجاورة  
التي إمتهنتها سوح وغاها , 
وأهلها حطب عدوانها وفداء لها

بالد العرب أوطاني مصادرة  
وما يجري فيها  ُمبرمج   اإلرادة ,

ومرسوم وُيدار من قبل ذوي  
العزم العزوم , وكل قوة في  
المنطقة تتحرك بسلطان وحسبان  
, وأنظمة حكمها تحركها القوى  
وفقـا لمصالحها , ومن شذ سيأكل  
الزقوم
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Yاث� ال?یN رزقهW هللا �غ�� ح�اب , وأعDه�t Wا &uاء , ح�ى إنقل�Q الOن�ا رأسا على عق[ , وpخ�ل� ف�
!!W1�Yها الِ�ع�اء ال� حابلها ب,ابلها , وصار الف�اد دی,ها وم?ه�ها ور

 أU ل0/ة ه?ه؟!!

 وأU ت�اول على هللا!!

, ال�ي ت�z أنها غ,�Q ال/الد وما ف�ها وما ل0/ة هللا تO�Vها الع�ائW ال�%ق�نة �الY�ا��ة الع��اء واألحقاد 
عل�ها , وأن ال0/اد ع��Oها وأرقامها ال�ي بها ت��ح وت��ح , وtل الh�وات ملYها ال�uاع , ولها ال%+ 
الu�عي في ت�ز1ع الغ,��ة على َمN تuاء , وتعل+ خ�ا&اها وآثامها على هللا , وتق�ل �أنه ی�زق و1عD و1?ل 

 �اد وف�+ �إس�ه.وt?ا وt?ا , وت�ّ�غ tل ف

إن فقه الغ,��ة ه� ال?U &��د و��1ل� و�1�ر الV�ائW وال�2الW والف�� �اإلن�ان , ألن ال/u� وفقا له?ا 
الفقه ع��O أو أسارz أو م�ل�N�t للغان��N , ال?یN أعDهW ورزقهW ر�هW , ال?U خ$هW ب�عای�ه وفqله دون 

.Nالعال�� 

 وش�ور و�غqاء , وفقه ل��W!!وpنهW ألوالد ش��ان رج�W , وأ�ال�� س�ء 

!!Wلل زن�qل دجال مt لع,ة هللا على 

 وأیN هللا مN هmالء اآلث��N؟!!

 ثام,ا: ل0/ة ال�hرات!!

Qب أن ال�ي س���الع �في أم ]�Vن  الع�الق Nاني مhا&ة ال,$ف الOم,? ب Wإج�اح�ه Oث�رات ق
 العu�N1 , وهي ذات عالقة ��ا ح$ل في نها&ة ال,$ف األول مN ذل� الق�ن.

 , N��,bال� N��Vات��على ال�اسة ال�� Qqبها األج�ال أنها , ق QعOرات ال�ي ُخ�hوما فعل�ه تل� ال
�ة ذات أن�2ة إدار1ة راس~ة �tا ه� مع��ل �ه في وجاءت �ع�l�N�1 أم��N س�اس�ا , وخ��Q الOولة m�tس

 دول الOن�ا ال,اج%ة , وحار�Q العق�ل أو هVّ�تها.

 , �u� Wنه�t Nل�ن إرادة خارجة عh�1ف�ن و�ع& Wأنه� Wیهامهpو Wتع��2ه W�1ت قادة ال &فقه�ن وOوأوج
 ثW ی�W اإلنقqاض عل�هW وpذاق�هW أس�أ م$��.

ال��u�tات األساس�ة ب�,ها , وع,Oما نقارنها �أU ث�رة ح����ة في  فل� عOنا إلى tل ث�رة ل���N ل,ا
 م��Vعات أخ�z ی�qح ل,ا ج�ه� ال~Oعة.

 , Oة األمOار1ع �ع�uال�امعة في ت,ف�? م zالق� Nع�مة مOات مt�ن�ا إنقال�ات وحpث�رات , و Qانt ف�ا
ت ���ة حqار1ة وتفاعل�ة مع وله?ا فقO أدت أدوارها وpن�هQ وما ب,Q دولة , وال أن�2ة حWl راس~ة ذا

األج�ال , وpن�ا أدخلQ ال�اقع الع��ي في سل�لة إنقال�ات ال ت,�هي , الحقها یOم� ما جاء �ه وأنDVه سا�قها 
 , وهl?ا دوال�� ح�ى وصل,ا إلى الDمN ال?U تOم� �Zه tل ش�ئ.

, ون2ام حWl فل� ن2�نا إلى دولة tالع�اق ال�ي tانQ ذات ض�ا�� دس��ر1ة ومعای�� مmس�ات�ة 
دس��رU وم�فاعل مع الOول األخ�z بOبل�ماس�ة عال�ة , وه�/ة دولة ذات ���ة وأث� في ال%�اة العال��ة , 
وtان للOولة ح�qرها الفعال في ال�%افل الOول�ة واإلقل���ة , وف�ها ش~$�ات س�اس�ة خ���ة وذات تVارب 

t ان�ة ال�ي�hولة العOتع�ل في ال Qانt ها�hعال��ة , فأك zOر عال�ي على م�qر1ة ذات ح�bا�إم� Qان
 ق�ون.

بشر بال قدرة على إنتاج ما هو  
نافع للناس , وبين ليلة وضحاها  
يتحول إلى صاحب الماليين , بل  
وأن أرصدته في البنوك تتجاوز  
المليارات , وعندما تسأل  , من  
أين له هذا , يأتيك الجواب:
" إن هللا يرزق َمن يشاء بغير  
حساب"!!

أناس في أدنى الدرجات  
الوظيفية وبدون مؤهالت , 
وفجأة وإذا بهم في أعلى  
المناصب والرتب , وعندما  
تتساءل متعجبا , يكون الجواب: 

عز من يشاء"!!" إن هللا ي

تكاثر الذين رزقهم هللا بغير  
حساب , وأعزهم كما يشاء , حتى  
إنقـلبت الدنيا رأسا على عقب , 
وإختلط حابلها بنابلها , وصار  
الفساد دينها ومذهبها وربها  
الِمعطاء الكريم!!

إن فقه الغنيمة هو الذي يسود  
ويتسلط ويبرر الجرائم والمظالم  

البشر  والفتك باإلنسان , ألن  
وفقـا لهذا الفقه عبيد أو أسارى  
أو مملوكين للغانمين  

فـلو عدنا إلى كل ثورة لتبين لنا  
المشتركات األساسية بينها , 
وعندما نقـارنها بأي ثورة حقيقية  
في مجتمعات أخرى يتضح لنا  
جوهر الخدعة

ما كانت ثورات , وإنما إنقـالبات  
وحركات مدعومة من القوى  

مشاريع  الطامعة في تنفيذ  
بعيدة األمد , ولهذا فقد أدت  
أدوارها وإنتهت وما بنت دولة  
, وال أنظمة حكم راسخة ذات  
قيمة حضارية وتفـاعلية مع األجيال  

بإختصار مجتمعاتنا تؤهل من  
بينها أعداًء لها وتذعن  
لمظالمهم وتخنع إلرادتهم , وما  
هم إال أدوات لآلخرين الطامعين  
بثروات البلدان
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 , Wاألل� �والقه W�%Vعلى األج�ال أف�اه ال Q~س�ي ث�رة , فانف� U?ال U�lوح$ل اإلنقالب الع�
وش�Oت ال��Vن وال�ع�قالت , وس�ح اإلعOامات , وتW ق�ل عu�ات اآلالف مN ال��اN��,b دون ذن[ أو 

 ن ل%Dب ما , وال یDال ه?ا ال,اع�ر األل�W یOور و�ع,ف�ان ره�[.ج��1ة , إال ألنهW أص%اب رأU أو ی,��� 

 , Qار1ع ال�,��1ة واإلق�$اد&ة ال�ي ت�اصلuج�ا�ا , أما ال� OVان ال ت�lt ولةOال Nما ت��اءل عO,وع
فلN تع�ف لها أث�ا , ف�ا ت%ق+ ن�� زراعي أو ص,اعي وال ع��اني , بل آلة ال~�اب تOور في أرجاء ال/الد 

 ال0/اد.وتف�� �

وت�َِّجQ ال����ة ب�أه�ل األحDاب ال�Oّ}�ة بOیN ل��Yن ذات س��ة وحWl و���,ة على م$�� ال,اس , 
ف�%�ل ال���Vع إلى م��Vعات تا�عة له?ه الع�امة أو تل� , والع�امة مmدلVة وم�~�ة ل�,ف�? مuار1ع 

.NیOفان�%+ اإلن�ان �ال , N1�اآلخ 

عOاًء لها وت?عN ل�2ال�هW وت~,ع إلرادتهW , وما هW إال أدوات و�إخ�$ار م��Vعات,ا تmهل مN ب�,ها أ 
 لآلخ�N1 ال�امع�N بh�وات ال�لOان.

 
 تاسعا: اللعبة والرقعة!!

الل0/ة هي الل0/ة , وال�قعة هي ال�قعة , وال�ارق ه� ال�ارق , وال���وق bائ+ , و�ال�/�0ة غارق , 
 ح+!!وله?ا فأن الف�اد فائ+ , وال2لW سائ+ , والOیN ما

الل0/ة ت�Y�ر على أك�اف األج�ال , �Zق�م�ن بها وtأنها جOیOة وذات م,ال , وما هي إال ل0/ة م��ا�عة 
 Nنه م�Yوما &�ل Wه�$��� �م%�ال , وم�اج �خ�� Wان واإلذالل , والالع[ ف�ه�ورائها ال~� Nن م�,V& ,

 أم�ال.

lة , ودم�ع م���Y,ان مbة , وأو��ة , وأج�ال مع���ة , وح�lمات ث�وات م,ه��ة , وت�لعات م�ل��
 zة , وف�او�م�غ��ة , و��ادات مVل��ة , وس�ادة مقل��ة , وت/�0ة م�ل��ة , وtالب مlل��ة , وع�ائW م�ه�

 أك?و�ة , وال,اس أرقام مغل��ة.

ك�سي م��lر , دم مهOور , شٌ� وزور , حاكW مأج�ر , دیN وف�Vر , ع�ا&ا ون?ور , لل��ء ح�qر 
ال2لW یOور ,  الuارع &ف�ر , ال�NV َس�Vر , ال~,�ع س�ور, الOجل &��ر , ال$Oق عق�ر  , وال~�� &~�ر ,

 , الY?ب قه�ر , ال%+ ی��ر , ال/اbل َجه�ر , وال,اس ح�qر !!

ال�قعة م�Oان عOاء , األرض خ�اء , ال,ف� �الء , ال,ه� &ع�� لل�اء , ال��ت رجاء , ال�mس غ�اء , 
Vهل ن�اء , األم�ات أح�اء , العقل �/اء , ال��0 شقاء , ال~,�ع والء , ال��م ع,اء , الOیN ر1اء , ال

 ال$�Q رداء , الق�ل ف,اء , الف�+ دواء , الفY� ه�اء , وال,اس أص�اتها ع�اء!!

ال�قعة وNb قOیO , شع[ عOیO , زمN م��O , أمل �ع�O ,  دجل سOیO , ص,W ع��O , إله b�O1 , ربٌّ 
یO1D , دیNٌ وق�O , واحOٌ ف�u� , O1� ث�O1 , علWٌ رق�O , شع[ نO�Y , وجٌع ع��O , شOیO , أت/اٌع ت�O1 , ق�ل 

!!Oوال,اس ع�� , Oال/ع_ رش� , OیOال�1ل م , Oعق� Wٌت2ل 

الل0/ة إخ,ع , إرtع , إت/ع , إسl� وا�/ع , إ�lي وارتع , إس�UOV واق,ع ,  لN تأكل لN تu/ع , ال تDرع 
ق�أ ال ت��ع , م�ج�د ال ی,فع , م��lٌر م,$�ٌب ال ُی�فع , ال,ف� ن��ان واق�ع , إس�هل� ال ت$,ع , ال ت

 ت$فع , ال%+ به�اٌن &~Oع , ال$�Q دیu& Nٌفع , وال,اس مN خ�ٍف ت��ع!!

 &ا وNb الل0/ة!!

ي اللعبة , والرقعة هي  اللعبة ه
الرقعة , والسارق هو السارق , 
والمسروق طائق , وبالتبعية  
غارق , ولهذا فـأن الفساد فـائق , 
والظلم سائق , والدين ماحق!!

اللعبة تتكرر على أكتاف األجيال  
, فيقومون بها وكأنها جديدة  
وذات منال , وما هي إال لعبة  
متتابعة , يجنون من ورائها  

واإلذالل , والالعب    الخسران
فيهم خبير محتال , ومتاجر  
بمصيرهم وما يملكونه من أموال.

ثروات منهوبة , وتطلعات  
مسلوبة , وأوطان منكوبة , 
ودموع مسكوبة , وأجيال  
معطوبة , وحكومات مرغوبة , 
وقيادات مجلوبة , وسيادة  
مقـلوبة , وتبعية مطلوبة , 
وكالب مكلوبة , وعمائم مرهوبة  

وى أكذوبة , والناس  , وفتا
أرقـام مغلوبة

الرقعة وطن قديد , شعب  
عديد , زمن مبيد , أمل بعيد ,  
دجل سديد , صنم عتيد , إله  
طريد , ربٌّ شديد , أتباٌع تريد  
, قتل يزيد , ديٌن وقيد , واحدٌ  
فريد , بشر ثريد , علمٌ رقيد , 
شعب نكيد , وجٌع عميد  

كر  اللعبة إخنع , إركع , إتبع , إس
واقبع , إبكي وارتع , إستجدي  
واقنع ,  لن تأكل لن تشبع , ال  
تزرع واقطع , إستهلك ال تصنع , 
ال تقرأ ال تسمع , موجود ال ينفع , 
مكسوٌر منصوٌب ال ُيرفع , النفط  
نيران تصفع , الحق بهتاٌن يخدع  
, الصمت ديٌن يشفع , والناس  
من خوٍف تسمع!!

هل إن الشعب أصبح بقعة , 
اه اإلتالف والتذويب , ما  ومي

أبقت بقعة؟!!
فهل من لعبة على رقعة أخرى  
؟!!
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 &ا وNb ال�قعة!!

 هل إن الuع[ أص/ح �قعة , وم�اه اإلتالف وال�?و1[ , ما أ�قQ �قعة؟!!

 z�ل0/ة على رقعة أخ N؟!!فهل م 

 فال�قعة هي ال�قعة والل0/ة ذات الل0/ة!!!

  وفي ال~�ام , ت�z ل�اذا ُتَ��ر عل�,ا آالع�[ ال�امع�N ب,ا؟!!

فـالرقعة هي الرقعة واللعبة  
ذات اللعبة!!!
وفي الختام , ترى لماذا ُتَمرر  
علينا آالعيب الطامعين بنا؟!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa339-101022.pdf  

 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 
  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 ـا على الويــــبعامـــ 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
arabpsynet@gmail.com 

***   ***   ***  
 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... الـــكدح من ـــاعامـ 22

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

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي ــاطالنشـ  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

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

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

  العلمي  الموقع من التحميل

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

 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa339-101022.pdf 

