
 1

  
 

) ))129( 
 

!!ربـــة العـــة معضلــالعروب  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa129-080816.pdf< 

 


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

sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

 

األمم والشعوب تتمسك 

 بأصلها وتعزه وتكون فيه 

 

 

ما أن تقول أمة العرب 

حتى يحدق العربي بوجهك 

وكأنك تحكي له , ساخرا 

أو تتكلم بلغة غريبة ال , نكتة 

يفهمها وال يريد اإلستماع 

 !!إليها

 

 

حضارية نجحت هذه معضلة 

في إنجازها قدرات القوى 

المعادية للوجود العربي في 

مما أسهم في , أي مكان 

نكران العربي لعروبته 

وشعوره بالخجل , ونفوره منها 

عند الحديث عنها أو اإلقرار 

 باإلنتماء إليها 

 

 

 

العروبة هي األصل 

والدين قوة محفزة لطاقاتها 

التي , الحضارية والثقافية 

دور تأريخي  جعلت للعرب

مهم في مسيرة البشرية منذ 

 إنطالق اإلسالم

 

  92األنبياء " أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونِ" 
  

كاألمة األلمانية والصينية , ففي األرض أمم , ب تتمسك بأصلها وتعزه وتكون فيه لشعواألمم وا
تفاخر وجميعها تنادي بأعلى صوتها وت, والهندية واإلنكليزية واإليطالية والفرنسية والتركية وغيرها 

وكأنك تحكي له , ما أن تقول أمة العرب حتى يحدق العربي بوجهك ساخرا , إال العرب , بإسمها 
  !!أو تتكلم بلغة غريبة ال يفهمها وال يريد اإلستماع إليها, نكتة 
  

, وهذه معضلة حضارية نجحت في إنجازها قدرات القوى المعادية للوجود العربي في أي مكان 
وشعوره بالخجل عند الحديث عنها أو اإلقرار , العربي لعروبته ونفوره منها  مما أسهم في نكران

, يراد لها أن تُستعبد ويصادر مصيرها , وفي هذا تكمن مهلكة أمة وفاجعة أجيال , باإلنتماء إليها 
بل والوصول , وتتمرغ بالدونية والتبعية والذل والهوان , وتُمحق هويتها وعالماتها الفارقة 

أو ما يمكن تسميته باإلنتحار الجمعي , جوداتها إلى حد التقاتل واإلنمحاق الذاتي والموضوعي بمو
  .الفتاك
  
ربما ستتسبب , وإلقاء لحجر كبير في بركة وجودنا الراكدة المستنقعة , وهذه محاولة صعبة  

سى مهارات وسبل الذي تنا, وتبعث ما تعفن في قاع الوجود اآلسن المرير , بإثارة العظايا واآلفات 
فأنارت مداركه وآفاق عقله ,  وأول كلمة تجسدت في وعيه , صناعة الحياة العزيزة الحرة الكريمة 

  "!!إقرأ" هي  
  
  !!ة أوالـــــالعروب: أوال

قبل أن يأتيه اإلسالم الذي ُأنزِل كتابه بلسان عربي لكي تعقله أمة , المجتمع العربي عربي أوال 
التي جعلت للعرب , هي األصل والدين قوة محفزة لطاقاتها الحضارية والثقافية فالعروبة , العرب 

  .دور تأريخي مهم في مسيرة البشرية منذ إنطالق اإلسالم
  

إنما يتقاطعون مع جوهر الدين وينحرفون عن قيمه , فالذين يجردون اإلسالم من العروبة 
سالم أن يقصي العربي مهما كان معتقده فال يمكن لإل, ومعاييره التي مضى عليها على مر العصور 

, ولتنزل بلغة أخرى , ولوالها لما كان القرآن عربيا , ألنه يقر بأن العروبة هي الجوهر , ودينه 
,  وعليه فأن اإلعتداء على العروبة يساوي اإلعتداء على اإلسالم , فالعروبة فرضت لغة القرآن 

إنما هو إقتالع لجوهر اإلسالم ومحق لنور , ئدية وإقصاء العربي من أرضه ألسباب دينية وعقا
  .رسالته السامية
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ال يمكن لإلسالم أن يقصي 

العربي مهما كان معتقده 

ألنه يقر بأن العروبة , ودينه 

ولوالها لما كان , هي الجوهر 

ولتنزل بلغة , القرآن عربيا 

 أخرى 

 

 

العروبة فرضت لغة 

وعليه فأن اإلعتداء , القرآن 

اإلعتداء على العروبة يساوي 

 على اإلسالم 

 

 

النبي عربي واألئمة عرب 

ومنطلق وحاضنة اإلسالم هم , 

والتفاعالت التي , العرب 

حصلت في بداية ظهور 

كانت بين العرب , الدين 

 من معتقدات وأديان متنوعة 

 

 

العروبة وعاء جامع يحوي 

ألوانا من الموجودات 

والمتمازجة بقوة , المتعايشة 

 األرقىوصدق لصناعة الحياة 

 

 

العروبة أوال وليس 

 !!الدين

والعقل أوال وليس 

 !!الدين

 

 

الهجمة الشرسة على 

العروبة تؤكد ضراوة الحرب 

التي تشنها قوى البهتان على 

 هذا الدين 

ال يجوز التقليل من قيمتها ودورها وتأثيرها الحضاري المنير , فالعروبة جوهر إسالمي وهاج 
  .والضروري لصناعة الوجود اإلنساني األفضل

  
ت التي حصلت في والتفاعال, ومنطلق وحاضنة اإلسالم هم العرب , فالنبي عربي واألئمة عرب 

فالعرب يعتنقون العديد من , كانت بين العرب من معتقدات وأديان متنوعة , بداية ظهور الدين 
فمنهم المسيحي واليهودي , أو يجردهم من جوهرهم العربي , وهذا ال يلغي عروبتهم , الديانات 

هم بإيجابية وتعايش معهم وإنما تفاعل مع, ولهذا لم يحاربهم العربي المسلم , وغيرها من الديانات 
  !!فكيف بربك يجرد العربي عربيا من عروبته ألنه اليعتقد بما يعتقده ويراه؟, ألنهم عرب 

  
والمتمازجة بقوة وصدق لصناعة , العروبة وعاء جامع يحوي ألوانا من الموجودات المتعايشة 

  .الحياة األرقى
  

  !!فالعروبة أوال وليس الدين
  !!والعقل أوال وليس الدين

  
, وتلك ثوابت عبر عنها قادة الدين اإلسالمي منذ البداية وتواصلت األجيال تترجمها في مسيرتها 

أن يشوهونها ويدمرون , التي ال يمكن للطارئين المصابين بإضطرابات التفكير واألوهام واألضاليل 
  .أصولها ومعانيها الحقيقية الصالحة للناس

  
وهو , ويعمه في أوهامه وضالله خسرانه , فأنه ال يعرف الدين  ,ومن يتوهم بأن الدين هو أوال 

  !! مجنون ولدينه خصيم
  

, والهجمة الشرسة على العروبة تؤكد ضراوة الحرب التي تشنها قوى البهتان على هذا الدين 
وتشوهه بأعمالها القبيحة وتدمر معانيه , وهي ترفع راياته وتدعي تمثيلها لقيمه بأقوالها وخطبها 

  .أصوله وثوابته السلوكية الرحيمة السمحاءو
  
  !!وما قامت به محاكم التفتيش في أوربا وإسبانيا؟, فما الفرق بين ما تقوم به من بشائع  
  
  !!اـــوق نجاتنـــة طـــالعروب: اـــثاني

  
فهي طوق نجاتكم وبوصلة , أيها العرب العاصم لكم اليوم من الغرق واإلنقراض إال العروبة 

وبغيرها سيكون حالكم أسوأ مما , وبرهان وجودكم وعالمتكم الفارقة وهويتكم الصادقة ,  مصيركم
  .أنتم عليه اليوم

  
وبسبب ,  1979ومن أغبى القرارت العربية التي أتخذت بحق العروبة أن تم عزل مصر في عام 

تحقيق مآربها وتمكنت إتفاقية كامب ديفد من تأكيد بنودها و, ذلك القرار أصيبت العروبة بمقتل 
بتدمير دولتين عربيتين هما , التي أطاحت بأقوى عمق عربي ستراتيجي , وأهدافها المعلنة والخفية 

  .العراق وسوريا
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أيها العرب العاصم لكم 

اليوم من الغرق واإلنقراض 

فهي طوق , إال العروبة 

, نجاتكم وبوصلة مصيركم 

 وبرهان وجودكم وعالمتكم

 الفارقة وهويتكم الصادقة 

 

 

ما أن غسل العرب أيديهم 

من عروبتهم حتى داهمتهم 

وحوش الغاب المعاصرة 

, وإفترستهم شر مفترس 

فشرذمتهم وألبتهم على 

 بعضهم 

 

 

أن خيط العروبة قد 

وإنفرط عقد الوجود , إنقطع 

وراحت دوله , العربي 

تتقافز حائرة كخرزات 

 المسبحة المنفرطة 

 

 

التماسك  بسبب غياب

تم تطبيق سياسات , العروبي 

تمزيق القطيع واإلنفراد 

بالفرائس مثلما يحصل في 

 الغاب

 

 

وسط هذه التراجيديا 

وكوميديا اإلفتراس , العربية 

ال يوجد أمام , المبرمج الفظيع 

العرب إال طوق نجاة العروبة 

فإن لم يتمكنوا من اإلمساك , 

 !!به فأن الغرق مصيرهم

  
 وما أن غسل العرب أيديهم من عروبتهم حتى داهمتهم وحوش الغاب المعاصرة وإفترستهم شر

وإنهاكها , وحولتهم إلى فرائس منهمكة بإضعاف بعضها , فشرذمتهم وألبتهم على بعضهم  ,مفترس 
  .ليسهل صيدها وإيقاعها في شراك المتربصين

  
وبمؤازرة جميع , ليكون وليمة لآلخرين بحرب ثالثة , فسقط العراق في شراك حربين مدمرتين 

س العرب سهال وممكنا وبواسطة العرب صار إفترا, وبعد أن محقت قوته وسيادته وقدرته , العرب 
كما تتوهم أو , بعد أن يتم تحويلهم إلى فرائس مستغيثة تستنجد بأعدائها لحمايتها من أخيها , أنفسهم 

حتى أصبحت الدول العربية التي تريد أن تبقى عليها أن تلبي , كما تملي عليها مخاوفها وتوجساتها 
, وهذا ما تقوم به العديد من الدول الثرية , لى مصالحهم مصالح أعدائها وتكون أكثر غيرة منهم ع

  .التي سخّرت أموال النفط للفتك بالعرب وتدمير وجودهم وتحقيق مصالح أعدائهم
  

وراحت دوله تتقافز حائرة , وإنفرط عقد الوجود العربي , ذلك أن خيط العروبة قد إنقطع 
بل تتدحرج في , دفا وال غاية وال موضعا ال تعرف لها شكال وال ه, كخرزات المسبحة المنفرطة 

  .متاهات الضياع والخسران والوقوع في حبائل الهالك والوعيد
  

تم تطبيق سياسات تمزيق القطيع واإلنفراد بالفرائس مثلما , وبسبب غياب التماسك العروبي 
ألن , لها عندما تسعى الضواري إلخراج الفريسة من القطيع لكي تنفرد بها وتأك, يحصل في الغاب 

  .وجودها في القطيع يحميها من اإلفتراس
  

, فأن إفتراسها ال يتحقق إال باإلنفراد , وإذا تصورنا الدول العربية كالقطيع في غاب السياسات 
, فبعد أن إنفردت بمصر التي هي العمود الفقري للعرب , وهذا ما تمكنت منه القوى المفترسة للعرب 

بدء بالعراق وإنتهاء بسوريا واليمن وما , ربية الواحدة تلو األخرى إستطاعت أن تتفرد بالدول الع
  .سيأتي
  

وإنما إنفردت , فالقطيع العربي قد تبعثر وما عاد قادرا على تطبيق آليات وسياسات القطيع 
وبعض الدول قد تآزرت مع المفترسين , الوحوش وحسب قدراتها بهذه الدولة أو تلك أو ببعضها 

أو أنها كالفأرة في , وهي كاألسير أو الروبوت الذي عليه أن ينفذ إرادة سيده , ا إلفتراس اخواته
  .قبضة القط الذي يراقصها حتى يجعلها تسكب جميع محتويات غددها الصماء ليتمتع بلذة لحمها

ال يوجد أمام العرب إال طوق , وكوميديا اإلفتراس المبرمج الفظيع , ووسط هذه التراجيديا العربية 
  !!فإن لم يتمكنوا من اإلمساك به فأن الغرق مصيرهم, اة العروبة نج

  
  !!فلكي تنمحق األمة عليها أن تقاتل ذاتها

  
  !!اــا عقوبتنــعروبتن: اــــثالث

وما حسبنا غير أننا عرب والعروبة , نشأنا على أنغام العروبة بمفرداتها وتطلعاتها وتفاعلتها  
فصارت قيمها ومناهجها تتفوق على الصفة العراقية , على الوطن  بل أنها في العراق طغت , تجمعنا 

وكانوا يتمتعون , والنسبة الكبيرة من الطلبة معنا من الدول العربية  , وكنا طلبة في الجامعات , 
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لسنون بعد أن دارت ا

عدت إلى العروبة , بعقودها 

أو , فوجدتها كالسراب 

كالعهن المنفوش الذي 

تذروه رياح العواصف 

فاحترت بها , واألعاصير 

 !!وتساءلت عنها

 

 

, اللغة العربية تعاني 

وهي لغة القرآن المنزل 

بلسان عربي على نبي عربي  

فشعرت وكأننا نعيش في , 

 زمن خلع العروبة 

 

 

 

ترنما  األقطار األكثر

بالعروبة  تحولت إلى جحيم 

وما عاد , وخراب ودمار 

هناك صدى لصوت العروبة 

وإنما يعلو في ربوعها , فيها 

صوت الدمار والخراب 

 والوعيد

 

 

 

أنتم أمة عليها أن تعتصم 

وتتوحد , بحبل اهللا المتين 

تحت راية اإلنسانية الكبرى 

المستوعبة , الجامعة الضامة 

اتها لتنوعات الحياة وتفرع

وتطلعاتها وتوجهاتها نحو 

 آفاق المطلق البعيد

 

 

  .بإمتيازات وأفضليات علينا
  

فولتنا بل ومنذ ط, كما أن الصحف ووسائل اإلعالم قد إمتألت بالمفردات والشعارات العروبية 
  .إنغرست في أذهاننا وأرواحنا ونفوسنا المعاني السامية النبيلة للعروبة

  
بسبب الموانع والحدود , ال نستطيع أن نغادره ألية دولة عربية  , وكنا في صندوق الوطن 

حتى أن زيارتنا للكويت الجارة ونحن طلبة ذات , والتفاعالت السلبية ما بين الوطن والدول العربية 
  .وتفاعالت غير مرحب بها صعوبات

  
وكذلك , ما تفاعلنا مع األخوة في سوريا , فبرغم صرخات العروبة , أما سوريا فحدث وال حرج 

  .األردن والسعودية ومصر وباقي األقطار العربية
  

وما عرفنا منها شيئا وال حصدنا , لكن العروبة ككلمات وشعارات مضت تصدح في أركان حياتنا 
  .يحاتغير الخطب والتصر

  
أو كالعهن المنفوش الذي , عدت إلى العروبة فوجدتها كالسراب , وبعد أن دارت السنون بعقودها 
  !!فاحترت بها وتساءلت عنها, تذروه رياح العواصف واألعاصير 

  
فشعرت وكأننا , وهي لغة القرآن المنزل بلسان عربي على نبي عربي  , فاللغة العربية تعاني 

فأصبحت ال تمت بصلة للوجود , وإنتزاعها من جوهرها وأصولها , عروبة نعيش في زمن خلع ال
  .وإنتصرت عليها مسميات وتوجهات عجيبة غريبة, العربي 

  
  !!بمعنى أن القول بالعروبة يؤدي إلستحضار العقوبة, حتى لرأينا وكأن عروبتنا عقوبتنا 

  
وما عاد هناك صدى لصوت , ر فاألقطار األكثر ترنما بالعروبة  تحولت إلى جحيم وخراب ودما

  .وإنما يعلو في ربوعها صوت الدمار والخراب والوعيد, العروبة فيها 
  

وهذه مصر التي تم قطعها من , فقد حل بالعراق وسوريا ما ال يخطر على بال العروبة ودعاتها 
ن على توهما من العرب بأنهم سيحافظو, بخطوة عربية غبية ال مثيل لها , دفق العروبة وعزلها 

  !!وإنتهى األمر بهم إلى ما يدور اليوم في أرجاء بالد العرب أوطاني, العروبة وقيمها 
  

وإختطافنا من جوهرنا ولسان حالي , فوقفت متحيرا أمام عروبتنا المسفوحة على رمال غفلتنا 
إسترشد , فالشرق والضاد واإلسالم معناه ....هي العروبة لفظ لو نطقت به "هل صحيح : يقول 

  !!؟"ونحن كان لنا ماضٍ نسيناه... الغرب بالماضي فأرشده 
  
  !!نـــة ديــــالعروب: اـــرابع

أيها العرب ال ينفعكم سين وال شين وال أي حرف في أبجدية التمزيق والتفتيت والضياع 
  .والخسران
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كل أمة تتنازل عن هويتها 

, ومالمحها ووحدتها تنقرض 

وتفترسها القوى المتحركة 

 من حولها

 

 

 

 

 

عليكم النهوض والسير 

على أقدامكم ال على 

لكي تتسع مساحة , رؤوسكم 

وال بد للوعي أن , الرؤية 

يشمل جميع العرب بأرض 

الصفوف لتتوحد , العرب 

 وتتنقى القلوب

  

  
  .أيها العرب ال ينفعكم إال اإلعتصام بحبل عروبتكم وتمسككم بتراب أوطانكم

  
  ,ق بدياركم ترجمات سافرة لمنطلقات الضالل والبهتان واإلمعان بالتداعيات والنكرانفما يتحق

  
, وتتوحد تحت راية اإلنسانية الكبرى الجامعة الضامة , فأنتم أمة عليها أن تعتصم بحبل اهللا المتين 

  .المستوعبة لتنوعات الحياة وتفرعاتها وتطلعاتها وتوجهاتها نحو آفاق المطلق البعيد
  

  .ال تتنكروا لجوهركم وأصالتكم ونبع صيرورتكم المثلى,  ا العرب أيه
  .وتفترسها القوى المتحركة من حولها, فكل أمة تتنازل عن هويتها ومالمحها ووحدتها تنقرض 

  .فكونوا بسلوككم إخوانا متعاضدين ال أعداء متهالكين مندحرين مستضعفين
  

وإنتشرت في دياركم أوبئة البغضاء والكراهية , طفح الكيل وعم الخراب والدمار , أيها العرب 
  .والسعي المتوحش األعمى نحو الهالك المرعب الحزين, واإلنتقام 

بأن عليكم النهوض والسير على أقدامكم ال على , فهل أدركنم بعد متواليات الويالت والخيبات 
لتتوحد , أرض العرب وال بد للوعي أن يشمل جميع العرب ب, لكي تتسع مساحة الرؤية , رؤوسكم 

والتكافل , وتتردد في أرجاء المكان عبارات األلفة والحبة والعمل المشترك , الصفوف وتتنقى القلوب 
, ولن يعينكم على المخاطر إال أنفسكم , فلن ينفعكم إال أبناء أمتكم , والتراحم واألخوة الوطنية العربية 

  !!ما يريدون مصالحهم وحسبأما اآلخرون الذين تتوهمون بأنهم يساندونكم إن
  
  عروبتنا بها وجع ثقيٌل"

 "!!فداك بأرضنا محقَ األصيُل
 

  

  

  السامرائي صادق -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" سوهــــــــــــــا ومـــا" 
  ) 2016(   4 العدد

  )  4 جزء(  لحياة نفسية أفكار

  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  ـراء العـــددرابـــط شــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3 

  الفهــرس الغالف و 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4  

  على شبكة العلوم النفسية العربية السابقـة االصـدارات دليل
x.eBSamarrai.htmhttp://arabpsynet.com/Samarrai/Inde  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

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

  الفايس بوكعلى 

https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/  
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