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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

  !!عواصم الدولة العباسية /!!كيف سيكتبون التأريخ ؟
  !!سيشرق العراق / !!عاهة التمني

  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!كيف سيكتبون التأريخ ؟

 

ال,أر�خ الع�)ي وال&ی$ #"��ونه ���اد ال�ائ��ة والف�	�ة واألحقاد وال��ا��ات والع	ا�ف  أع�اء
��ار9ه6 وتع,قله6 في 4ل�ات ال�ؤ1 وال,0	رات , واإلنفعاالت � :"�عل=ه6 أن , ال,ي ت",ع;� عق	له6 وت

  #"أل	ا أنف"هE�9 6 س�C,;	ن ال,أر�خ مA& ألف=$ وثالثة ؟

  !؟هل #�Iؤون على ه&ا ال,"اؤول

وس�ق	ل	ن �أنها الف,�ة األرقى واألروع في , أم أنه6 س�C,;	ن ما ت"	ل له6 أنف"ه6 ال�&ا�ة ال�Lللة 
  !!تأر�خ ح6C اإلسالم؟

فهل س�أت	ن �إنIازات م,T=لة وت;����ة وف,او1 وت"	�غات لل�مار وال�Tاب وال,هI=� وال,�A=ل وRس,Qاحة 
  ال��Xمات؟

��  ,ل�ات العامة؟ف�6 دم�ت أحYاب ال�ی$ م$ ال��ن وال

  و69 ق,لZ وشّ�دت وأع�مZ؟

  و69 وضعZ في ال"I	ن وال�ع,قالت؟

  و69 ت6 خ�فه6 وتغ=;ه6 وت�و�عه6 وتI	�عه6 وح�مانه6 م$ أ�"_ الXاجات اإلن"ان�ة؟

  ك6 و69؟

ال ت	ج� حC	مة على وجه اآلرض أمعZA �الف"اد والAهd وال"لd واإلم,هان واإلذالل وال,�bQة ون��ان 
�A�	ر , ة الغ=�ة ال	قه��0=� الgعd ال� 6CX,ة ال,ي تAدیh�وال,ي أه�رت , أك�i م$ حC	مات األحYاب ال

وم$ , وم$ ال�ائ��ة عق=�ة وم&�Qا , وRتT&ت م$ الف"اد دیAا , دمه وRس,QاحZ م�,ل�اته وصادرت حق	قه 
�,ه6 �ال�Xمان م$ , ووف�ت لل�	ا�A=$ ال�قاساة , وم$ الAT	ع سل	9ا , ال,�bQة �ق	سا CاجاتوحXال.  

  !ك�E س�C,;	ن تأر�خ ه&ه الف,�ة فق_؟

وس=;�رون ع�م ص�قها وأنها إف,�اءات وRّدعاءات , هل س�ق	ل	ن ه&ه 9ل�ات م,Xاملة ومAفعلة و9اذ�ة 
  !!مغ�ضة؟

�ة و��Aة ومAفعة للAاس �o ة ذاتAدیh��اسة وص�ق , ل	 9انZ إنIازات األحYاب الX� هاAع dَ,ِ�ُل
ال&v ت,�ل6 إنIازاته , أوج�ت م"hوال �uه ن"Qة ع�gة �ال��ة م�ا في ال"�"ي ول	 أنها , وRخالص ونYاهة 

أعداء التأريخ العربي والذين  
يسطرونه بمداد الطائفية  
والفئوية واألحقـاد والكراهيات  

التي    ,والعواطف واإلنفعاالت  
تستعبد عقولهم وتمسك  
بمداركهم وتعتقـلهم في ظلمات  

عليهم أن  , الرؤى والتصورات  
يسألوا أنفسهم كيف سيكتبون  
التأريخ منذ ألفين وثالثة ؟

ال توجد حكومة على وجه اآلرض  
أمعنت بالفساد والنهب والسلب  
واإلمتهان واإلذالل والتبعية  

أكثر  , ونكران الغيرة الوطنية  
ت األحزاب المؤدينة  من حكوما

التي تتحكم بمصير الشعب  
المقهور  

كيف سيكتبون تأريخ هذه  
!الفترة فقط؟

هل سيقولون هذه كلمات  
, متحاملة ومنفعلة وكاذبة  

وسيبررون عدم صدقها وأنها  
!!إفتراءات وإّدعاءات مغرضة؟
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وقاتل	ا 9ل ُم�الdٍ , ل�Aه6 أنYIوا الفق� والI	ع وال;hس وال�Xمان , ال�,�اك�ة له,فZ له6 القل	ب والAXاج� 
ه6 #ق	ل	ن ب�أv وال ف�ق ب=Aه6 و)=$ ال&ی$ 9ان	ا ی,ه�	ن الAاس �الYن�قة ألن, �yX وRته�	ه ��ا #"ّ	غ مXقه 

  .#Tالف رأv ال��سي

  !!فهل 9&ب,6 وص�ق ال,أر�خ ال&v عل�ه تف,�ون؟

�	ض	}�ة ودقة مه�Aة � 6CTن تأر�	ت�فع را#ات دی$؟, وهل س,�,; dأم أنها أكاذی!!  

 

هل كذبتم وصدق التأريخ الذي  
!!عليه تفترون؟

وهل ستكتبون تأريخكم  
أم أنها  , عية ودقة مهنية  بموضو 

!!أكاذيب ترفع رايات دين؟

 !!عواصم الدولة العباسية 

 
وال&v جعله6 یiXQ	ن ع$ , ذل: القلy ال&v ع0ف ��hس"=ها م$ الTلفاء , م�ا #�=Y ال�ولة الQbاس�ة 

  . عاص�ة #",gع�ون ف=ها �األمان

و)Aاء ال��ن ال,ي , العاص�ة والع�ی� م$ الTلفاء �ع�ه6  9ان	ا في حالة م$ ال	س	سة �0T	ص 
�A	ن تI"=� ت�لعاته6 , #أَمA	ن ف=ها على ح�اته6 L6, و�CXلقاته6 في ال�Aوتأك=� م .  

و��C$ لل�,00T=$ �ال,أر�خ أن , وه&ا مT,�0 مiCف للع	اص6 ال,ي إتT&وها أو 9ادوا أن #علA	ها 
  .ی	ضX	ا لAا األم	ر الغامLة به&ا الgأن

  ال	�فة :أوال

 Z=�إتT& ال�	فة عاص�ة للTالفة , ال;�عة البي الQbاس ال"فاح في أواخ� أ#ام ال�ولة األم	�ة ع�Aما أع
  .ه��Iة) 134 - 132(ال�Iی�ة وRس,��ت 

  هاش�ة األن�ار :ثانا

وال , وال ی&i9 �9=�ا عAها , ه��Iة ) 136 - 134(بAاها أب	 الQbاس ال"فاح 9عاص�ة ومات ف=ها  
  .ال�	ج	د ف=ها #ع	د ألبي الQbاس ال"فاح ور)�ا الق;�, ت	ج� ق0	ر ف=ها 

  ال	�فة: ثال�ا

ل�$ أك�i ال�0ادر , ال ی	ج� ج	اب واضح وقا�ع , أی$ 9ان أب	 جعف� ال�0A	ر ق;ل بAاء �غ�اد 
ول6 ت	ضح ح��قة ,  ه��Iة ) 149 -  136(تg=� إلى أنه ق�  إتT& مCانا ق�ب ال�	فة ق;ل بAاء �غ�اد  

وق� وصلZ اإلض��ا�ات ,  وُ�&�9 أن له ق�u �0ه , للTالفة ت�9h ذل: وال ت	ج� ق0	ر , ذل: ال�Cان 
  .ذات ی	م إلى �اح,ه

 $=�م�ا سهل إن�ثار ما شّ=�ه �";d , و�;�و أن أ�ا جعف� ال�0	ر 9ان م	لعا �ال;Aاء �الل;$ وال
  .األم�ار وال��Lانات

  �غ�اد : را�عا

إس,�� بAاء , ه��Iة ) 149 - 140(ة بAاها أب	 جعف� ال�0A	ر ال�hس� ال��Xقي لل�ولة الQbاس�
, ح	ل نه�v دجلة والف�ات , وذات م	قع س,�ات�Iي وس�ي , و9انZ دائ��ة الCgل , ال��یAة ت"عة سA	ات 

  .مA0Xة ذات أر)عة أب	اب

م$ ث6 عادت عاص�ة , ه��Iة ) 222 -  149(و)ق=Z عاص�ة مA& بAائها ح,ى اإلن,قال إلى سام�اء 
  .ه��Iة ) 659 - 279( ح,ى سق	� ال�ولة الQbاس�ة

ذلك  , مما يميز الدولة العباسية  
القـلق الذي عصف بمؤسسيها  

والذي جعلهم  , من الخلفـاء  
يبحثون عن عاصمة يستشعرون  
. فيها باألمان

الكوفة
عندما أعطيت البيعة البي  

لعباس السفـاح في أواخر أيام  ا
إتخذ الكوفة  , الدولة األموية  

عاصمة للخالفة الجديدة  
) 134 -  132(وإستمرت  

هجرية

بغداد  
بناها أبو جعفر المنصور المؤسس  

 140(الحقيقي للدولة العباسية  
إستمر بناء  , هجرية  ) 149 - 

وكانت  , المدينة تسعة سنوات  
وذات موقع  , دائرية الشكل  

حول نهري  , جي وسطي  ستراتي
محصنة ذات  , دجلة والفرات  

أربعة أبواب

الرقة  
حاول هارون الرشيد أن يتخذها  

ولديه محاوالت أخرى  , عاصمة  
وهو  , لنقـل العاصمة من بغداد  

الذي كان يبحث عن مكان  
وقد  , لعاصمته قرب سامراء  

شيد قصورا فيها  
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  ال قة : خام�ا

وه	 ال&v , ول�#ه مXاوالت أخ�1 لAقل العاص�ة م$ �غ�اد , حاول هارون ال�ش=� أن ی,T&ها عاص�ة 
و9&ل: م$ �ع�ه ال�أم	ن ال&v جعل , وق� ش=� ق0	را ف=ها , كان ی�XQ ع$ مCان لعاص�,ه ق�ب سام�اء 

�ة �"ام�اء مI,Aعا له وم�ادی$ ص=�Xم yا�Aم$ م�.  

 v�=�Aر ال	0A�قل شع�ا ت�u d;Xه �غ�اد ألم=� ال�hمA;$ فق� : و��و1 أن ز)=� زوجة ال�ش=� قالZ ل
تXي ال��اح بها , وم$ مAارة لل�ن�ا ولل�ی$ ...ماذا بQغ�اد م$ �=d األفان=$: " إخ,ار عل=ها ال�قة فقال

Z�  " وج	شZ ب=$ أغLان ال��اح=$...ال��ضى إذا ن"

  سام اء : سادسا

ول,Aاف� ج�ال م�ن األن�ل� ال,ي شّ=�ها , ) س� م$ رأ1(ل�ع,60 م�یAة ت"� الAا��4$ بAاها ا
  .ه��Iة) 279 - 222(وأصZXQ عاص�ة لل�ولة الQbاس�ة . األم	�	ن 

  دم$#: سا�عا

و)Aى ف=ها ق�0ا , كاد ال�,	9ل أن ی,T&ها عاص�ة لإلب,عاد ع$ األت�اك , ه��Iة ) 243(وفي سAة 
  ورجع �ع� شه��$ أو ثالثة, ل�$ قادته أثA	ه ع$ األم� ,   ب�ار�ا وعYم على سACاها

  :وفي ه&ا قال ی��Y ب$ دمحم ال�هل;ي

�Z �الع�اق"gام تgالق ...أ4$ ال�فق� ت;لى ...فإن ت�ع الع�اق وساك�Aه, إذا عYم اإلمام على ان
  ".ال�ل�Xة �ال�الق

حالة م$ القلy وع�م الgع	ر ف�أنه6 في , وم$ ال0عd تف"=� ه&ا ال"ل	ك ل�1 الTلفاء الQbاس==$ 
��ون له6 ال�gور والغ�ر, �األمان L# $به6 وال&ی $=��X�  .وفي مXاوالت لله�ب م$ ال

واألع�اء �i9 وRرادة , ف�ان ال"�E سل�ان , فال�ولة الQbاس�ة أِسَ"Z �الق	ة و)"ف: دماء م�وعة 
فعه6 لل�XQ ع$ مCان #",gع�ون و��, م�ا جعل القلy #ع0ف �الTلفاء األق	�اء , ال"ل�ة ال ت�ح6 أح�ا 

ألن , وه&ا م$ أه6 األسQاب ال,ي جعلZ ال�ولة الQbاس�ة تع,�� على ال�	الي أك�i م$ الع�ب , �uه األمان 
, وRرت�;	ا إ�ادات ج�ا}�ة �yX األم	�=$ والعل	�=$ , الQbاس==$ ق,ل	ا م$ الع�ب وال�"ل�=$ أع�ادا غف=�ة 

وله&ا 9ان لل�	الي �أن	اعه6 سل�,ه6 , ";	ن الع�ب أع�اًء ل	ج	ده6 فه6 ر)�ا #X, ل,Z=;i أر9ان دول,ه6 
  .كال;�امCة واألت�اك وغ=�ه6, وس�	ته6 

  

سامراء  
بناها المعتصم مدينة تسر  

, ) ر من رأىس(الناظرين  
ولتنافس جمال مدن األندلس  

وأصبحت  . التي شّيدها األمويون
 222(عاصمة للدولة العباسية  

هجرية) 279 - 

دمشق
كاد  , هجرية  ) 243(وفي سنة  

المتوكل أن يتخذها عاصمة  
وبنى فيها  , لإلبتعاد عن األتراك  

,  قصرا بداريا وعزم على سكناها  
, لكن قـادته أثنوه عن األمر  

ع بعد شهرين أو ثالثةورج

من الصعب تفسير هذا السلوك  
فكأنهم  , لدى الخلفـاء العباسيين  

في حالة من القـلق وعدم الشعور  
وفي محاوالت للهرب  , باألمان  

من المحيطين بهم والذين  
يضمرون لهم الشرور والغدر

الدولة العباسية أِسَست بالقوة  
فكان  , وبسفك دماء مروعة  

واألعداء كثر  , السيف سلطان  
مما  , وإرادة السلطة ال ترحم أحدا  

جعل القـلق يعصف بالخلفـاء  
ويدفعهم للبحث عن  , األقوياء  

مكان يستشعرون فيه األمان  

  !!عاهة التمني
 

�الd �ال,�Aي "�  "ا ِغال�اول�$ تhخ& ال�ن�.....وما ن=ل ال

�عي Iا الA=ة في وع�ووفقا ل�ق,�Lات , وت	ه�Aا �أنAا نXقy ما ن���ه ��	ج;ها , ال,�Aي عاهة ف,اكة م��
  .و�اقات ال,�Aي القا�عة في د#اج=� رؤانا

و9أن ال	�$ ال , ون,Iاهل ال�0الح ال	��Aة �أن	عها , ف�ی�نAا ال,�Yق وال,Aاح� وال,0ارع وال,�bQة 
  .وج	د له في أذهانAا

 6 وال	ج�ع في ذروته , وال,Aاح� ی,Aامى , والA=�ان ت,أجج , والE�bL یYداد ضعفا , وله&ا فال�قَ"6 ُ#ق"َّ

وما نيل المطالب بالتمني  "
"ولكن تؤخذ الدنيا ِغالبا.....

التمني عاهة فتاكة مقيمة في  
وتوهمنا بأننا  , وعينا الجمعي  

ووفقـا  , نحقق ما نريده بموجبها  
لمقتضيات وطاقـات التمني  
.القـابعة في دياجير رؤانا



4 

 

و��Aل �عLه6 , وأبAاء ال	�$ ال	اح� ی,&ا�X	ن , وال�"ل6 #ق,ل ال�"ل6 , فالع�)ي #ق,ل الع�)ي , الق0	1 
  .بQع�

�� �Lعفه6 وجهله6i,"امع ف=ه6 أن #ف,�سه6 و��, و�ق6L ما ی���ه م$ وج	ده6 ,  وع�Aما ی��� ال
�ع	ن , و�0ّ�ح	ن , و�,0ا#X	ن , و�,Qاك	ن , ی,Aاوح	ن ,Iون , و���A,"دون و��Aدون إلى , و�	ه6 #عAل�

  .وال م$ ع�ة وُ)ع� ن��, وت,��ر ال�أساة , دوامة ت0ارعه6 وRس,YAافه6  ل�اقاته6 وق�راته6 

, و�,��غ	ن �C=� ال�ائ�ی$ له6 , ة ض� �عLه6 و�Aه�C	ن �أع�اله6 الع�Aف, وته�أ ث	رته6 العا���ة 
  .و�,فاخ�ون �اإلع,�اد على ع�وِّه6 للA=ل م$ أخ=ه6 الع�)ي وال�"ل6

6 القل	ب و�"	د اإلس,غ�اب والعdI, وأمام ه&ا ال���A ال�,��ر ع;� األج�ال    .تX,ار األفهام وت,	جَّ

�الd ال ت",�LXها ال,��Aات �ال�",ع�ة لل�Aازلة , دقة العYومة ال�ق�امة وRن�ا الق	ة واإلرادة ال0ا, فالَ
�ع الع�)ي م$ أق0اه إلى أق0اه #قاتل ذاته وم	ض	عه , والف	ز ��ا ت��� ,I��ا الA=فف م0ادر , بIو�

و����ون م$ اآلخ��$ ال�ح�ة , وال�"ل6 على ال�"ل6 , و�,أّس� الع�)ي على الع�)ي , ق	ته ومع=$ ق�رته 
  .ى وج	ده6والع�ل واإلن0اف وه6 ی,	حg	ن عل

وما , وما #v�I ب=Aه6 ه	 ال&v ج�1 في األن�ل� , و)أفعاله6 ال��وعة #Xقق	ن م0الح ال�امع=$ به6 
  .إتع�	ا وال تعّل�	ا درسا حLار�ا مف=�ا

�d رنانة والgعارات �Aانة Tقى الQعه , وت	ض	ه: ح�مات ذاته وم,Aق�راته وُت dC"اقع ُت	وال.  

  !!	ن له6 ما ی���ون على �;y إنه�اك6C �ق,ل�6 لQع6CL؟فل�اذا تل	م	ن أع�اءك6 ال&ی$ تق�م

  

الطامع فيهم أن    عندما يريد
يفترسهم ويستثمر بضعفهم  

ويقضم ما يريده من  , وجهلهم  
, يتناوحون  , وجودهم  

, ويتصايحون  , ويتباكون  
, ويجتمعون  , ويصرّحون  

لكنهم  , وينددون ويستنكرون  
يعودون إلى دوامة تصارعهم  
وإستنزافهم  لطاقـاتهم وقدراتهم  

وال من عظة  , وتتكرر المأساة  , 
وُبعد نظر

بقى الخطب رنانة والشعارات  ت
والواقع ُتسكب قدراته  , طنانة  

وتُنتهك حرمات ذاته وموضوعه  

لماذا تلومون أعداءكم الذين  
تقدمون لهم ما يريدون على  
طبق إنهماككم بقتلكم  

!!لبعضكم؟

  !!سيشرق العراق
  

  !!الع�اق یQقى و�,�Iد و�,	هج و�C	ن 

وف=ها ِخYانة , مQّbأة �A=Iات أولى الLXارات , م,�اف�ة م,ألقة  ووعاء أج�ال, الع�اق قلd أرض واع�ة 
  .أف�ار إن"ان�ة خال�ة ال,�لعات

وال"ل	�9ات , وه	س ال,X��0ات وال�0اعات الغاب�ة , وس,;Yغ ش�� الع�اق ب�غ6 أق"ى ال,�X#ات 
وال,�ن�� , ت ومفاس� ال,YX)�ات وال,��فات وال,	جعا, وأه	ال ال�آسي , وعA,��ات ال��اسي , اله��Iة 

  .ال�vYT لل��Xمات وال��6 واألخالق وRق,الع الiقافات

, وال,ا�ع=$  ل�ل الIهات , وال�Aف&ی$ لألج�Aات , ب�غ6 ��اب ال"�اسات وت�الd األ��اع وال�hام�ات 
��غ=$ رؤوسه6 �أوحال ال�والرات وال0فقات الTائQات�  .وال

�iل=$(وعYI , ل,Lل=ل وال;ه,ان وال6CX �ا, ب�غ6 ال�ل6  والقه� وال�Xمان وال���ان �للgعd و��� ) ال
وس�ادة الع	ا�ف , وُ)قل أصXاب ال�"hول�ات , و)�الن ال�أv وخ�ل ال"ل	�9ات ,  اإلج,هادات 
  .وأس� العقل في صAادیy الغاب�ات, واإلنفعاالت 

و��م�  ال #ع�ف إال أن #�Xق , وص	الت 9ل ش��ان َم��� , والAار وال�Xی� , ب�غ6 ال	ع=� وال�gی� 
  vاد	اس م�ارات الل�الي وس=�ات العAال yالِد , و�&یQف �اقات الYA,"اد, و�Qbال yX� ا#ا�Tال dو��ت�.  

و�ف,$ الgعd و��gXه ض� , و�",�LX أسQاب ال	�الت وال,�ا}�ات  , ب�غ6 َم$ یّ�عي ما یّ�عي 

العراق يبقى ويتجدد ويتوهج  
!!ويكون

ووعاء  , ض واعدة  العراق قـلب أر 
معبـّأة  , أجيال متظافرة متألقة  
وفيها  , بجينات أولى الحضارات  

ِخزانة أفكار إنسانية خالدة  
التطلعات

, برغم الذي تبت يداه وتب  
وعقيدة أبي  , وحمالة الحطب  

وأفكاره  , وأحزابه  , لهب  
, ودخان أوهامه  , وأحالمه  
وإرادة تطلعاته  , وسيئات أفعاله  

ومكائده  , الالته  وخرائط ض, 
وحبائله النكداء
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 dعgل6 , ال"�ودور الQbادة ض� دور  ,والع�اقي ض� الع�اقي , والع�)ي ض� الع�)ي , وال�"ل6 ض� ال
والYمان , وال�Cان ض� ال�Cان , والف�ة ض� الف�ة , والل�Xة ض� الل�Xة , والع�امة ض� الع�امة , الQbادة 

  .ض� الYمان

, وت�gXاته وRغ	اءاته وتT	�فاته وت�ه=Qاته , ب�غ6 ه	الك	 وم�ارسه وأع	انه وجA	ده ودعا#اته وRعالمه 
  .=�ه ل�م	ز العYة وال;هاء وال�;��اءوتفI, وRح�اقاته لل��ن واألح�اء 

 dی�اه وت Z;ت v&ب�غ6 ال , d�Xالة ال�ودخان , وأف�اره وأحالمه  , وأحYا�ه , وعق=�ة أبي لهd , وح
  .ومCائ�ه وحQائله ال��Aاء, وخ�ائ_ ضالالته , وRرادة ت�لعاته , وس=�ات أفعاله , أوهامه 

, والCXLة ال	��Aة الف	احة الع�	ر , واألمل والX;	ر والف�حة , ب�غ6 أع�اء ال"عادة وال;هIة وال"�ور 
  .وال�ل�ة ال�=Qة ال�C,	)ة ���اد الA	ر

��ات �ال��وب , ومع	قات ال�روب , ب�غ6 ت	الي ال�Xوب i,"��	ب , والTاع ال�0اعات والAوص ,
  .ال&ی$ #"XQ	ن ��عAات القل	ب, ورافعي را#ات ال�زا#ا وال&ن	ب 

وال�اع=$ , وال�Aه�C=$ ب,�y�Y ن"�ج ال	��Aة األم=$ , ق م$ أف��ة الع�اق==$ ب�غ6 ال"اع=$ إلق,الع الع�ا
�� على �اله6 آالم ال�Xار1 ال��Xوم=$ , وال&ی$ ال #عA=ه6 الفق�اء وال�"اك=$ , إلى الCQاء واألن=$ T# وال

  .ال,ائه=$ في أزقة اآلث�=$ الُ�Lل=ل=$ ال�",عَ;�ی$ ل;�اءة و�=Qة الXال�=$, الIائع=$ 

وRن ل6 , وال�ی$ واح� ,  وس,Qقى األمة واح�ة , س��gق الع�اق , غ6 9ل ما #0Xل  وس�0Xل ب� 
  !!فاسأل	ا ه	الك	 عّ�ا جAاه م$ ح�و)ه الgع	اء؟, ت0ّ�ق	ا 

$=;�  !!وس��gق الع�اق ش�"ا خال�ة في س�اء ال"�م� ال

 !!!نع6 س��gق الع�اق

برغم أعداء السعادة والبهجة  
والفرحة واألمل  , والسرور  

والضحكة الوطنية  , والحبور  
والكلمة الطيبة  , الفواحة العطور  

المكتوبة بمداد النور

برغم الساعين إلقتالع العراق من  
والمنهمكين  , أفئدة العراقيين  

,  بتمزيق نسيج الوطنية األمين
, والداعين إلى البكاء واألنين  

والذين ال يعنيهم الفقراء  
والمساكين  

, برغم كل ما يحصل  وسيحصل  
وستبقى األمة  , سيشرق العراق  

وإن لم  , والدين واحد  ,  واحدة  
فـاسألوا هوالكو عّما  , تصّدقوا  

!!جناه من حروبه الشعواء؟

 : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy39.pdf  
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