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ما حصل فيه سيحصل 

إنه ,  أضعافه في هذا القرن 
أمر الدوران وإرادة 
التراب، ومعيار الميزان وال 
خيار لهذا القرن إال اإلذعان 
 لسلطة الجذب والدوران

 
 
في زمن إندحار آفات 

أوجد البشر آالت إفناٍء الفناء، 
أخرى، ومادام قد إمتلكها 
فأنه سيستخدمها، وهذا يعني 
أن القادمات ستكون من 
 أقسى القاسيات

 
 
ستأكلون بعضكم وتقضون 
نحبكم، وأنتم تتحركون 
كالسكارى، بسبب المواقف 
واألحداث واألساليب التي 
تمكنت منكم وحولتكم إلى 
 شظايا وأعداء لوجودكم

 
 

ر وأكثر، ستتفرقون أكث
وستأكلون بعضكم بشراهة 
غير مسبوقة والمعروفة في 

وسيتم اإلمعان في , التأريخ 
تقسيم ما تم تقسيمه في القرن 
 العشرين

 
 
ألن إمتالك النفط ال يكون 
سهال إال بمحقكم، وإنشغالكم 
ببعضكم، فالسارق كما تعلم، 

ونحن نودع العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وددت أن أجالسه وأستطلع رأيه فيما سيأتي من 

العقود وما سيتحقق من التفاعالت والتطورات واألحداث، وكان لقاؤنا جافا لكنه تمخض عن بعض 

  .األفكار

  اب؟لماذا بدأتَ باضطر: قلت

لكي أكشف النقاب عن اآلتيات، وأبين سكة التفاعالت، فأنا المؤسس لمسيرة العقود القادمات، : قال

  .ويمكنك إن كنت حصيفا أن تقرأ أبجدية ما سيحصل وما ستكون عليه الحياة

  أنت تبدو مشحونا بالحروب؟: قلت

كم، وقدرات البشرية ستُستخدم أنا رأس نفيضة القرن الجديد، فالحروب ستتعاظم والدمارات ستترا: قال

  . للخراب، فالبشر  يميل لإلنتحار ولكن وفقا لمنطوق يتقنّع به وشعار يتلثم به

إنها عقود مفاجآت وتفاعالت متسارعة تتهاوى فيها ,  فالحروب ستشتد واإلبادة البشرية ستتفاقم  

  .األعالي وتولد المستجدات العاصفات

  ولماذا أنت متشائم؟: قلت 

هل تريدني أن أختلف عن حالة الرحم الذي ولدت منه، أعني القرن العشرين، فما حصل فيه و: قال

إنه أمر الدوران وإرادة التراب، ومعيار الميزان وال خيار لهذا ,  سيحصل أضعافه في هذا القرن 

  .القرن إال اإلذعان لسلطة الجذب والدوران

  وكيف سيكون ذلك؟: قلت

ى ما كان يمنعه من الزيادة، ويحافظ على النقصان الالزم للبقاء، وفي البشر تكاثر وإنتصر عل: قال

زمن إندحار آفات الفناء، أوجد البشر آالت إفناء أخرى، ومادام قد إمتلكها فأنه سيستخدمها، وهذا 

  .يعني أن القادمات ستكون من أقسى القاسيات

  وأين سيحصل هذا؟: قلت

لتي تأخرت وتخلفت كثيرا عن ركب الحياة، فستأكلون بعضكم أال تراه وتعيه؟ إنه في مناطقكم  ا:قال
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يشغل أهل الدار لكي يأخذ ما 
يريد، وهذا ما يجري في 
 دياركم

 
 

لجديد أنكم أصبحتم ا
أسرى ورهائن في بئر النفط 
، فكل صوت يقف أمام أخذ 
النفط سيكون مركونا في 
غياهب السجون والمعتقالت 
 أو في مقابر الشقاء 
 
 
ما يدور في بالدكم هو 
ثوب المصالح المخاط على 
قياسات المشاريع الالزمة 
لتحقيق األهداف المرسومة 
 والمصالح المختومة 
 
 

كم إال لن يكون عند
مسيرات أحزان وطوابير 
ويالت، ألن في ذلك إشغال 
لكم وإبعاد عن إرادة الحياة 
والتطلع للمستقبل وهو 
المطلوب وما يجب على كل 
 .كرسي إثباته

 
 
الديمقراطية المزعومة، 
أسلوب لتنفيذ المقرر 
والمرسوم، إنها ليست 
الديمقراطية الحقيقية التي 
يجب أن تتحقق، ولكن 

مصالح التي يتم ديمقراطية ال
 تنفيذها عنوةً، وبتآزر األعداء

 
 
الديمقراطية أخذت 
توصيفات وتعريفات ال تمت 
إليها بصلة، ولهذا لن تكون 
عندكم ديمقراطية كما هو 
قائم في الدول الديمقراطية 
العريقة، وإنما عندكم 
ديمقراطية عليلة بالفئوية 

وتقضون نحبكم، وأنتم تتحركون كالسكارى، بسبب المواقف واألحداث واألساليب التي تمكنت منكم 

  ". فرق تسد"وحولتكم إلى شظايا وأعداء لوجودكم، فأنتم عبيد مستضعفون للسيد المطاع األبي القوي 

وسيتم , كلون بعضكم بشراهة غير مسبوقة والمعروفة في التأريخ وستتفرقون أكثر وأكثر، وستأ

اإلمعان في تقسيم ما تم تقسيمه في القرن العشرين، وفي نهاية القرن الحالي ربما ستصبحون مئة دولة 

  .متصارعة ومدمنة على إستيراد السالح، فالنفط سيكون مقابل السالح وحسب

  وماذا بعد؟: قلت

هو القانون والدستور المستبد الذي تخضع له جميع اإلرادات، وكل ما يريده إن النفط سلطان، و: قال

المدمن على النفط يكون حتما، وما دمتم في أوطان تحوي نفطا، فأن مقاساتكم ستتعاظم، وسيكون 

القرن الماضي من أمنياتكم، ألن إمتالك النفط ال يكون سهال إال بمحقكم، وإنشغالكم ببعضكم، فالسارق 

م، يشغل أهل الدار لكي يأخذ ما يريد، وهذا ما يجري في دياركم، فأنتم مرهونون بذلك وال كما تعل

فأنتم متورطون في بعضكم وفي أنفسكم وتجتهدون في صناعة المآزق الماحقة ,  تملكون أي خيار 

  .لكل ما يشير إليكم

  وهل من جديد؟: قلت 

فكل صوت يقف أمام أخذ النفط سيكون  الجديد أنكم أصبحتم أسرى ورهائن في بئر النفط ،: قال

فلن يكون عندكم  بناء أو صناعات، ,  مركونا في غياهب السجون والمعتقالت أو في مقابر الشقاء 

ولن تكون هناك حلول ألية مشكلة بل توليد مشاكل، ولن تتقدموا، ألن ذلك يحتاج للنفط، والنفط ممنوع 

  .عليكم، وليس من حقكم التمتع إال بدخانه

  وماذا عن الديمقراطية؟: تقل

فالديمقراطية ثوب يتم تفصيله وفقا لمقاسات المصالح، ولكل مصلحة ثوب ! تعني المصلحة: قال

يناسبها، وما يدور في بالدكم هو ثوب المصالح المخاط على قياسات المشاريع الالزمة لتحقيق 

فلن يكون عندكم إال مسيرات أحزان وطوابير ويالت، ألن ,  الح المختومة األهداف المرسومة والمص

في ذلك إشغال لكم وإبعاد عن إرادة الحياة والتطلع للمستقبل وهو المطلوب وما يجب على كل كرسي 

  .إثباته

  وكيف تقول هذا؟: قلت 

مقراطية الحقيقية التي الديمقراطية المزعومة، أسلوب لتنفيذ المقرر والمرسوم، إنها ليست الدي: قال

األعداء لتأكيدها  -يجب أن تتحقق، ولكن ديمقراطية المصالح التي يتم تنفيذها عنوةً، وبتآزر األعداء 

فالديمقراطية . وتفعيلها ألنها ذات مردودات إيجابية يحصدون ثمارها، أما إبن الوطن فأنه يلهو بغيرها

ذا لن تكون عندكم ديمقراطية كما هو قائم في أخذت توصيفات وتعريفات ال تمت إليها بصلة، وله
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والكرسوية والتبعية 
 والتمزقية

 
 

لوطن لن تعتصموا بحبل ا
ألن في ذلك مناهضة للمصالح 

ولن تكون ,  والمطامع 
عندكم ديمقراطية صحيحة 
ألنها ضد أخذ النفط والقبض 
 .على أعناق آباره

 
 
إن لم يكن إبن الوطن 
جادا ومخلصا وصادقا وحريصا 
على البناء، فلن يتمكن أي 
 إنسان آخر أن يبني له

 
 
إن مشكلتكم في بناء 

م اإلنسان بعقله ونفسه، ما دا
اإلنسان يعيش حالة تخريب 
وتدمير متواصل فأنه يعبر 
عما فيه، فالمخرب يخرب 
 والمبني يبني 
 
 
ما حولنا يعبر عما فينا، وما 
دام الذي فيكم مريض فأن 
ما حولكم مريض تنتشر فيه 
 العلل واآلفات

 
 
الماضيات العجاف وضعن 
دعائم القادمات، ولن يكون 
عندكم خيرا مما كان، فأنتم 

دورون في دائرة مفرغة ست
من الويالت والتحديات 
 المتعاظمة

 
 
لن يسمح لكم إال بالتوحل 
في أنقسكم والتقاتل مع 
مجتمعكم، وتلك إرادة 
الكراسي ومناهج التبشير 
بالتخريبية والفئوية وشق 

الدول الديمقراطية العريقة، وإنما عندكم ديمقراطية عليلة بالفئوية والكرسوية والتبعية والتمزقية، ولن 

ولن تكون عندكم ديمقراطية ,  تعتصموا بحبل الوطن ألن في ذلك مناهضة للمصالح والمطامع 

  .ى أعناق آبارهصحيحة ألنها ضد أخذ النفط والقبض عل

  وماذا عن التقدم والعمران؟: قلت

األوطان ال تحتاج لكثيرٍ من السنين لكي تحقق عمرانها وتعبر عن طاقاتها، إنها تكون في ظرف : قال

عقد من الزمان أو عقدين، ولكن عندما تضع خطواتها على سكة البناء وترى مشروعها الوطني 

وما عندكم، . وإخالص وتفاني وإصرار ومواصلة وعزموتتفاعل معه بصدق ,   بوضوح وتؤمن به 

تخبط في مستنقعات الغش والفساد واألنانية والمحسوبية  والفئوية والتحزبية والكراسي والعدوانية 

الوطنية، ولهذا قلت لن يتحقق عندكم بناء، وإن تحقق فأنه بناء واهي يتداعى بعد حين قليل وال يجوز 

  .أن يستهلك كثيرا من النفط

  وهل نستعين بغيرنا؟: قلت 

إن لم يكن إبن الوطن جادا ومخلصا وصادقا وحريصا على البناء، فلن يتمكن أي إنسان آخر أن : قال

  . يبني له

إن مشكلتكم في بناء اإلنسان بعقله ونفسه، ما دام اإلنسان يعيش حالة تخريب وتدمير متواصل فأنه 

فما حولنا يعبر عما فينا، وما دام الذي فيكم مريض ,  ي يعبر عما فيه، فالمخرب يخرب والمبني يبن

  .فأن ما حولكم مريض تنتشر فيه العلل واآلفات

  وهل سنجوع؟: قلت 

ليس ذلك ببعيد، فما دمتم تكرهون اللون األخضر، فأن الجوع قادم، وما دمتم تعادون النخيل فأن : قال

ي قلب النهرين، فيعز الماء وتتمكن منكم الجوع حتمي، ذلك أن قتل النخيل سيغضب السماء ويدم

الصحراء، وتتوطن بالدكم الجرداء ويكون الهجير قائما والعناء متفاقما، فيهرب البشر من بالدكم 

  .فازرعوا وال تقطعوا وستؤازركم السماء وترحمكم الغيوم,  ويهيمون في البلدان 

  وكيف ستكون السياسة؟: قلت 

ائم القادمات، ولن يكون عندكم خيرا مما كان، فأنتم ستدورون في الماضيات العجاف وضعن دع: قال

دائرة مفرغة من الويالت والتحديات المتعاظمة، ولن يكون جيشكم وأجهزتكم وقدراتكم إال ضدكم، 

ولن تكون ضد غيركم، فهذه حالة مضت وإنقضت ولن يسمح لكم إال بالتوحل في أنقسكم والتقاتل مع 

لكراسي ومناهج التبشير بالتخريبية والفئوية وشق الترع الالزمة لجريان نزيف مجتمعكم، وتلك إرادة ا

  .الناس
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الترع الالزمة لجريان نزيف 
 الناس

 
 
اإلنسان يصنع ما يريد، وما 
تريدونه ال يبشر بخير، فكيف 

 ي الخير يأت
 
 
المجتمعات تعبر عن 
إرادتها فتصنع مشاريعها 
الحضارية، وأنتم بال إرادة 
وبال مشروع حضاري معاصر، 
وإنما تتقهقرون إلى ما وراء 
الوراء، وتتدحرجون في حفر 
كان يا ماكان وتريدون حل 
 مشاكل عفى عليها الزمان

 
 
هناك منهج تسير عليه 
األحداث، وهو يشير إلى 

) العراق(ن تفرق هذا الوط
ومحوه من الخارطة وتحويله 
إلى دويالت، أو إمارات 
صغيرة كما حصل في الخليج، 
ويخشى أن تقام إمارة حول 
 كل بئر نفط 
 
 
الدين يقاتل الدين، 
وأصبح من السهل جدا، أن 
يتورط أصحاب الدين الواحد 
ببعضهم، وذلك بإدخال 
الكرسي بينهم فستجدهم من 
 ألد األعداء لبعضهم

 
 

ن الدين منهوكا، سيكو
ألن أصحابه قد صاروا ضده، 
وتناسوا أبسط مبادئه وقيمه 
وأخالقه اإلنسانية ، وتحول 
الكرسي عندهم إلى أكبر 
 قيمة من حياتهم

 
 

  يقولون أن الخير قادم؟: قلت 

المجتمعات تعبر عن ,  اإلنسان يصنع ما يريد، وما تريدونه ال يبشر بخير، فكيف يأتي الخير : قال

حضاري معاصر، وإنما تتقهقرون  إرادتها فتصنع مشاريعها الحضارية، وأنتم بال إرادة وبال مشروع

إلى ما وراء الوراء، وتتدحرجون في حفر كان يا ماكان وتريدون حل مشاكل عفى عليها الزمان، 

  .فبأي منطق ستستحضرون الخير، وكل ما تريدونه أحزان ودموع وويالت وحسرات وآهات وآالم

  وماذا عن العراق؟: قلت 

اآلخرون في العقود القادمات فهناك منهج تسير عليه ال أجزم بأن ما تعرفه عنه سيعرفه : قال

ومحوه من الخارطة وتحويله إلى دويالت، أو إمارات  األحداث، وهو يشير إلى تفرق هذا الوطن

صغيرة كما حصل في الخليج، ويخشى أن تقام إمارة حول كل بئر نفط ، أو محميات تتصارع فيما 

وسيبقى مستباحا ومشرواها لمزيد من اإلضطرابات  ,بينها وتريد من يحميها مقابل أخذ النفط 

  .واإلحتالالت والصراعات ما بين القوى والقدرات واألطماع والتطلعات

  وماذا عن الدين؟: قلت

أ لم تقرا الجواب بعيون األحداث، إن األشياء إتضحت والتوجهات فعلت، فالدين يقاتل الدين، : قال

لدين الواحد ببعضهم، وذلك بإدخال الكرسي بينهم وأصبح من السهل جدا، أن يتورط أصحاب ا

فستجدهم من ألد األعداء لبعضهم، وهكذا سيكون الدين منهوكا، ألن أصحابه قد صاروا ضده، وتناسوا 

أبسط مبادئه وقيمه وأخالقه اإلنسانية ، وتحول الكرسي عندهم إلى أكبر قيمة من حياتهم، ففي حقيقة 

ات دفع اإلنسان إلى أن يكون دينه هواه قد تأكدت وأثمرت وتحولت فقدر,  األمر هو الدين ال غير 

  .إلى حالة عسيرة الزوال

  وهل من أجيج ونار؟: قلت 

النفط يحترق وال بد من ذلك في مواطنه، وال أقصد إحتراق بئر النفط وإنما أهل النفط، ولكي : قال

في المنطقة إستعداد لحرب شعواء  يكون ذلك، فأن الحروب الشديدة قادمة حتما، وأن ما يجري اليوم

ألن المشكلة الصعبة التي ,  قادمة تسعى إلزالة أهل النفط من فوق ارضهم وتتركها مشاعا لآلخرين 

تواجهها البشرية هي الطاقة، ولن تتمكن من إكتشاف أو إختزاع مصادر للطاقة أرخص من النفط على 

  .مدى العقود اآلتيات

  وأين المفر؟: قلت

العودة إلى األصول، إلى الوطن والقيم والمعايير الصحيحة، ورفع شأن اللغة العربية وفهم إنه ب: قال

فأهم العناصر الالزمة للحفاظ , القرآن، وعدم التبعية للمسخرين لتحقيق غايات منافية للوطن والدين 



 5

أن ما يجري اليوم في 
المنطقة إستعداد لحرب 
شعواء قادمة تسعى إلزالة 
أهل النفط من فوق ارضهم 
 وتتركها مشاعا لآلخرين

 
 

لى األصول، إنه بالعودة إ
إلى الوطن والقيم والمعايير 
الصحيحة، ورفع شأن اللغة 
العربية وفهم القرآن، وعدم 
التبعية للمسخرين لتحقيق 
 غايات منافية للوطن والدين 
 
 
أهم العناصر الالزمة 
للحفاظ على الوجود هو 
الوعي واإلدراك وتأكيد 
المحبة واأللفة والتكافل 
 اإلجتماعي

 
 

عقل الجهل يفرقكم وال
وعليكم اإلعتصام , يعصمكم 

  !!بحبل اهللا المتين؟

قق الصالح الذي يح, على الوجود هو الوعي واإلدراك وتأكيد المحبة واأللفة والتكافل اإلجتماعي 

  .المشترك ويؤثر في البناء اإليجابي لإلنسان والمكان

  وكيف؟: قلت 

  !!وعليكم اإلعتصام بحبل اهللا المتين؟, الجهل يفرقكم والعقل يعصمكم : قال

  لماذا أنت متشائم؟: قلت 

ي أنا لست كذلك، إنما أتحدث معك بلغة الحقائق والعوامل الفاعلة في الحياة، وما تحقق في عهد: قال

وأحضاني يشير إلى ميالد ما هو أسوأ من الذي فات، فسيكون في منطقتكم أكثر من عراق وعراق، 

  .وأن الحرب الجديدة ستحصل حتما، وأن األحوال ستتبدل ولن يكون هناك إال اإلضطراب والوعيد

  لكن الدنيا كذلك ولن تتبدل أحوالها؟: قلت 

قدرات تدمير وخراب غير مسبوقة، وعندما يملك البشر البشر إمتلك ما لم يملكه من قبل، وأوجد : قال

شيئا فأنه يعبر عنه ويستخدمه، ومثلما إستخدم القنابل الذرية في القرن الماضي، فأنه سيستخدم ما هو 

أبشع منها في هذا القرن حتما، فالبشر غير منضبط السلوك وال يمكن لجم جماح شروره وأنه سينفلت 

 .ذات يوم شديد
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***   ***  ***  
  

  يـــالسامرائ ادقــص -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" ــــاسوهــــ ومـــا" 
  ) 2016(   4 العدد

  )  4 جزء(  لحياة نفسية أفكار
  ) الطب النفساني(  السامرائي ادقص

  رابـــط شـــراء العـــدد
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
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

gory=19&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_cate  
  على الفايس بوك

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

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4-Content.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/ 

