
 1

  
 

  !!اإللهاء واإلمالء
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDistraction&Dict.pdf< 

 

 �ـــــ
دق ا��
	�ا�ــــ�. د
 ا�ـ�اق –أ����ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
  

إن الواقع العربي يخضع 

لمعادالت إلهائية محسوبة 

, اإلستجابات والتفاعالت 

 ومدروسة النتائج والتمخضات

 

 

 

األحداث الجارية في قدر 

الشرق األوسط الشديد 

غايتها , الغليان والفوران 

إستنهاض العواطف السلبية 

لتكون متأهبة ,  وتحشيدها 

للتدمير الذاتي والموضوعي 

 الفائق العدوان 

 

 

 

بسبب الكتابات اإلنعكاسية 

وما تتسبب به من مؤازرات 

, لعناصر المعادالت المتفاعلة 

تتكرر األحداث بنمطيات 

لتحقق , إنفعالية متصاعدة 

أقصى درجات اإلستنزاف 

والتعويق الوعيوي والعمه 

 الفكري والعقائدي 

 

 

 

ل األقالم باإلمالئيات أن إنشغا

الخالية من , اإلنعكاسية اآلنية 

أنوار البصيرة الثاقبة 

  !لماذا لم تكتب عما جرى ويجري في الموصل؟

  !لماذا ال تكتب عما جرى في سوريا؟

  !لماذا ال تكتب عن هذا وذاك من األحداث المتواكبة؟

  !!وهل تنفع الكتابة؟: والجواب

  

ومدروسة النتائج , والتفاعالت إن الواقع العربي يخضع لمعادالت إلهائية محسوبة اإلستجابات 

والعناصر المتفاعلة في طرف المعادالت األيمن تسخّنها مراجل إنفعالية فوارة وشديدة , والتمخضات 
  .تساهم في تحقيق أفظع النتائج اإلنتقامية في الطرف األيسر منها, الغليان 

  

ئل اإلعالم العربي في كل التي تطغى على وسا, وهذه المعادالت تؤدي إلى الكتابات اإلنعكاسية 

, وما هي إال لإللهاء والمشاغلة وتوفير الفرص اآلمنة لتحقيق المآرب العدوانية والتدميرية , مكان 

  .الالزمة للوصول إلى األهداف المحسوبة بدقة متناهية ووفقا لجداول زمنية منضبطة

  

غايتها إستنهاض العواطف , فاألحداث الجارية في قدر الشرق األوسط الشديد الغليان والفوران 

والتي تدفع األقالم , لتكون متأهبة للتدمير الذاتي والموضوعي الفائق العدوان ,  السلبية وتحشيدها 

مما يلهب المواقف ويزيد , المعتقة في قوارير العواطف السيئة الصفراء , للكتابات اإلنعكاسية السوداء 
  .الضياع والخسرانويؤدي إلى مزيد من , القدر غليانا وأزيزا 

  

فعقب كل حادثة تندلق األحاديث الباهتة الخالية من التبصر والتعقل واإلدراك البحثي العلمي 

والداعية لمزيد من , وإنما هي إنعكاسات في مرايا اإلنفعاالت المتأججة الساعية لإللتهاب , المعرفي 

  .األحطاب واإلنسجار بنفط الوعيد

  

تتكرر , نعكاسية وما تتسبب به من مؤازرات لعناصر المعادالت المتفاعلة وبسبب الكتابات اإل

لتحقق أقصى درجات اإلستنزاف والتعويق الوعيوي والعمه , األحداث بنمطيات إنفعالية متصاعدة 

القابلة لإلنفجار , الذي يحشّد البشر في كينونات متمترسة بالعواطف الفتاكة , الفكري والعقائدي 
اق الشامل المل المجتمع إلى عصف مأكول , حوهباء منثور, حتى ليتحو.  
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والتقييم المعرفي الراجح 

يساهم في , الصالح للحياة 

التدمير المتراكم لمفردات 

 الصيرورة واإلنطالق 

 

 

أن الكتابات العاقلة الراشدة 

لكي , المثقفة هي المطلوبة 

يتم التعاون على إخماد 

العاصفة في غابات النيران 

  النفوس والعقول واألرواح 

الخالية من أنوار البصيرة الثاقبة والتقييم , ولهذا فأن إنشغال األقالم باإلمالئيات اإلنعكاسية اآلنية 

ويرهن , يساهم في التدمير المتراكم لمفردات الصيرورة واإلنطالق , المعرفي الراجح الصالح للحياة 

ات في أصفاد الهالك واإلتالف الشديد لما يمت بصلة إلى قوتها وعزتها وكرامتها وقدرتها المجتمع
  .على البقاء المجيد

  

لكي يتم التعاون على إخماد النيران , ومن هنا فأن الكتابات العاقلة الراشدة المثقفة هي المطلوبة 

األسود الكثيف المانع للرؤية  والتي تمعن بالدخان, العاصفة في غابات النفوس والعقول واألرواح 
  .الواضحة والتقدير السليم

  

 !!فهل من قلم يكتب بمداد يتفكرون؟
 

***   *** 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    أفكــــار نفسيــــة لحيــــاة… 
  فلنحيينــــه حيـــــاة طيبــــــة

  صادق السامرائي
  "وهــــــــــــــا ومـــا س"  سلسلــة  " بوستــــــر" 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf 
*** *** *** 

  المتجر االلكتروني على " ومـــا سوهـــــا "  سلسلــة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  " ومـــا سوهـــا " سلسلــة اصدارات 
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

*** *** ***  

  على الفايس بوك" ومـــا سوهـــــا " سلسلــة اصدارات 
https://www.facebook.com/ 

 
 

  ***  ***   *** 
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

Arab Foundation Of Psychological Sciences 
http://arabpsynet.com/ 

http://www.arabpsyfound.com/ 
*************************************  

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال

    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
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