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 الرؤية من منظور مختلف... مقاربات
 

  !!انـــــام وإنســــــأرق 
  

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د

 أمريكـا/  العـراق الطب النفساني،   

    
   sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

     

 

 

خالصتها لماذا هذه الضجة بسبب مقتل شخص  ,إنتشرت تساؤوالت في األوساط العربية بأنواعها 

 !!وال أحد يأبه لمقتل اآلالف يوميا في بالد العرب أوطاني؟, واحد 

 "!!قيمة اإلنسان"والجواب واضح وبسيط وجوهره 

والتثقيف السائد مبني على , وال معنى للحياة , فال قيمة لإلنسان في بالد العرب والمسلمين 

 .البشر من قيمته اإلنسانية وتحويله إلى رقم اإلستخفاف بالحياة وتفريغ

, والمتاجرون بالدين هم الذين يسوغون مناهج تجريد الناس من كونهم ينتمون إلى بني اإلنسان 

 .ويريدونهم أرقاما لكي تربح تجارتهم وتتعزز مكانتهم وتمتليئ جيوبهم بالسحت الحرام

, قم على يسار عمامة أو لحية أو كرسي نعم البشر بال قيمة وال يمكنه أن يتحرر من كونه ر

والمشكلة التي حصلت بخصوص الصحفي السعودي أنه إنسان وفقا للمعايير المعمول بها في الدولة 

 .وأن اإلعتداء عليه كإنسان حصل في المكان الخطأ والدولة الحطأ, التي يقيم فيها 

ولتم التعتيم , ئل اإلعالم ولو أنه حصل في المكان الخطأ وفي دولة عربية لما إصطخبت وسا

أو لقيل أنه خرج ووجدت جثته في مكان , والقول بأنه مات بنوبة قلبية مفاجئة أثناء مراجعته للقنصلية 

 .ما وتسجل الجريمة ضد مجهول وينتهي األمر

ولهذا تحقق اإلنفجار المدوي , لكنها وقعت في دولة تحترم اإلنسان وتؤمن بالقانون والدستور 

وبالقانون كسلطة وقوة عليها أن , وألن األمر يتعلق باإلنسان كقيمة وبالحياة كحق , لمزلزل والضجيج ا

 .تترسخ وتتفاعل في المجتمع

فالعرب ال يعيرون لقيمة اإلنسان وزنا , وهذا الفرق الكبير ما بين العرب وباقي البلدان من حولهم 

والتي , اء عليه بالمبيدات الحشرية المتنوعة ويحسبون البشر كالحشر يمكنهم القض, وال لحياته ثمنا , 

 .يجتهد بإبتكارها المضللون والمعممون وذوي العاهات السلوكية المروعة

وال تجد عند العرب أي إحساس , ويخطفون ويغيبون ويمتهنون كل يوم , ئات من العرب يقتلون الم

وإنما األسماع تعودت على هذه , بأن هؤالء من بني اإلنسان وقد فقدوا حياتهم وضاع مصيرهم 

 .وكأنها ال تعنيهم وال عالقة لها بهم, األخبار 

, وإذا المسلم يقتل المسلم , ذا يطالب اآلخرين بغير ذلك فلما, فإذا العربي ال يقيم وزنا للعربي 

 فلماذا يعاتب اآلخرين عندما يغتدون عليه؟

  
  
 
ال قيمة لإلنسان في بالد العرب 

, وال معنى للحياة , والمسلمين 
والتثقيف السائد مبني على 
اإلستخفاف بالحياة وتفريغ 
البشر من قيمته اإلنسانية 

 رقموتحويله إلى 
 
 
 
المتاجرون بالدين هم الذين 
يسوغون مناهج تجريد الناس 
من كونهم ينتمون إلى بني 

ويريدونهم أرقاما , اإلنسان 
لكي تربح تجارتهم وتتعزز 
مكانتهم وتمتليئ جيوبهم 
 بالسحت الحرام

 
  
  
 
الفرق الكبير ما بين العرب 
, وباقي البلدان من حولهم 

فالعرب ال يعيرون لقيمة 
, وال لحياته ثمنا , وزنا  اإلنسان

ويحسبون البشر كالحشر 
يمكنهم القضاء عليه بالمبيدات 
الحشرية المتنوعة 
 
 
 

, المئات من العرب يقتلون 
ويخطفون ويغيبون ويمتهنون 
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ولماذا يستهجن العرب الضجة اإلعالمية بسبب مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بالده في 

 !إسطنبول؟

 !!والجواب ألنهم يستغربون ويتعجبون أن بشرهم إنسان

 !!ال وعي السلوك العربي الذي يمضي على سكة األرقام هذا هو السبب الفاعل في

 !!فهل سيدرك العربي أنه إنسان؟

 !!وما معنى أن يكون البشر إنسانا؟

وهي التي تفسر ما يجري في بالد , هذه قيم متعارف عليها في الدنيا وال يعرفها العربي وال المسلم 

 .العرب والمسلمين

, وكرمه على خَلقه أحمعين , ن ربكم قد خلقه بأحسن تقويم وأدركوا إ, فأعيدوا لإلنسان كرامته 

  !!فلماذا تهينون وتحتقرون من كرمه رب العالمين؟

وال تجد عند العرب , كل يوم 
أي إحساس بأن هؤالء من بني 
اإلنسان وقد فقدوا حياتهم 
وضاع مصيرهم 
 
 
 
 

, نسان كرامته أعيدوا لإل
وأدركوا إن ربكم قد خلقه 

وكرمه على , بأحسن تقويم 
فلماذا تهينون , خلقه أحمعين 

وتحتقرون من كرمه رب 
  !!العالمين؟

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiNumbers&Men.pdf  

 مؤسسة العلوم النفسية العربية

االصـــدارات احـــدث  
  ***   ***    *** 

"  األسبوعية اإلخبارية الرسالة"  نشرة  
) 2018 أفريل 13  الجمعة(  63- 62-61 العدد  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL61-62-63/NewsL61-62-63-130418.pdf  
https ://www.facebook.com/ApnWeeklyNewsletter/ 

 

) ب النفــسمحكمـة في علـوم وطـ اصـدارات مكتبيـة(  "ـي نفسـانـ" سلسلة الكتاب العربي   

)2018 خريف  ( 59 اإلصــدار  

  الموجز العربي للصرع للتميمي
سداد جواد التميمي .د.أ  

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

 

) النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات( "نفسانيـة بصائـر"  مجلـة  

)2018 خريف  -صيف( 22 -21العـــدد   

"جابــي و النشــاط البدنــي الترويحــيعلــم النفــس اإلي"  
)مصر (  مرعـي سالمـة يونــس  .د.أ: الملـف علــى شـرفا -  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299 / 

 

)مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس (  " نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة  
)2018 صيف(  58 العدد  

 "  العالجـــات النفسانيـــة بالوطـــن العربـــي  ": الملف
)الجزائر(   تغليت صالح الدين .د.أ: الملـف علــى شـرفا -  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/ 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiNumbers&Men.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL61-62-63/NewsL61-62-63-130418.pdf 
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
https ://www.facebook.com/ApnWeeklyNewsletter/
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3
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)اصدارات مكتبية في الثقافة النفسانية (  "وفي أنفسكـم " الكتاب العربي سلسلـة  
) 2018 شتاء ( 15 االصدار  

اإليجابيــــــة األوهـــــام  
) النفسية بالصحة وعالقتها أنماطها، تعريفها،(    

حالوة أبو السعيد محمد. د  
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 

https ://www.facebook.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%85-Anfussikom-239524773101681/  
 

)العربإسالمي  النفسي التراث  في الدراسة و البحث اصـدار لجنة(  " خـــــونالراس"  السلسلة المكتبية   

 العـــدد 17 ( ربيع 2016 )

 آية االستذان و المشهد األصلي
)المغرب( أحمد المطيلي      

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 
https ://www.facebook.com/Arrassikhun-Series-477797115752776/?fref=nf 

 

)  العربـي الوطـن فـي النفسيـة الصحـة واقـع(  "الكتـــاب األبيـــض"  ية سلسة االصدارات  المكتب  

 العـــدد 3 (2015 )

 واقـع العلـوم النفسيـة في الجزائــر
)الجزائر(  زبيـر بـن مبــارك  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/ApnWhiteBook/ 

 

) المحــاور حســب اليوميــة النشــرة(   "التطــــور و اإلنســـان: اصدارات سلسلـة  

 العـــدد 12 (صيف 2017 )

اإلنســـان يتعــــرى عندمــــا" ملـــف"  
 االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks   

 

  )  لحيـــاة نفسيــة أفكــار(  "اهــــاسو اومـــ: " اصدارات سلـةسل

))))    2018201820182018(  (  (  (  السابع  الجزء  

…" سوهــــــــــــــا ومـــا"   

) أمريكا -العراق / الطب النفساني (  السامرائي صادق  

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3 

https://www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks  
 

) من منظور مختلف... الرؤية (  ."اتـــــــــــمقارب"السلسلة المكتبية   
)  2018(  5 العدد  

ـــرفالخـ  
وليد سرحان. د.أ   

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3 

https://www.facebook.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-Muqarabat-1037164736374422  / 
 

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
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