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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )284( سـواهـــــا ومـا

   !!سلوك الخيانة واألمة األنـّانة

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

       

     
 

 

  .ت�لى ع
 واج� ال��ا��ة واإلخالص لل��
: ن و��هخا

  م��جعة: أّنانة

والل3ل 01�ل , وت.ور ال.وائ+ وال,+اسي ت)�ر , شع� مقه�ر %ال��نة معق�ر , أمة ت��جع وخ�نة ت���ع 
وأّس ال�جBع , والAال��ن ج�ره9 على شع�?ه9 ی��الى , وص+اخ ال�0ال>3
 %;ق�قه9 ی�عالى , وال67ح 1غ�ل 

  .ال�Bانة

  !!فأی
 ال�FGولBة وص�ن األمانة؟
  

  !!سلوك اإلستهانة وتمجيد الخيانة: أوال 
والعقل ال�Tاد ل;+S�ها وRن0القها یQداد ش+اسة , م�O إن>Mاق ال�عي الع+?ي والBقAة ال�هاجة لألمة 

ل�3 وال�3ل م�ها %أش. أسا, وGY�ه.ف أن�ارها %أن�اعه9 وXY)ع ال��فق3
 مع نهج ه�Tها وتقع3.ها , وقG�ة 
وع�ل^ الق�[ ال0امعة بها على ت.م3+ها %�ا ف3ها م
 ال0اقات , ال�Tل3ل وال.جل وال�غ+Y+ %ال>ه�ان 


 ق�لها وت�YQقها, واك�Xف^ %ع. م;اوالت م�ع.دة %أنها ت,�ن^ ب.ی�ها , والق.رات �a1 و?.ی�ها.  

وX�Yأ , ل��اصل والعالء وفي دی�ها ما یFهله ل�.م3+ها وجعلها ت�7ارع داخلBا ح�ى تفق. ق.رات ال6قاء وا
  .ف3ها ج3ل a1+ه دی�ها و�Y,+ الOات واله�Yة

ال�ي  تع�ل على , ووفقا لهOا ال��هج اإلنق+اضي ی�9 ال�f.7 ل�7ابB;ها ال��3+ة وعق�لها ال�هاجة 
  .وRعالمها %أنها قادرة على إس�عادة دورها, ش;O اله�9 و1Rقاh العQائ9 ومعال)ة وجBع األمة 

ال�هT�f الfO قاده ن�6ة م
 �الئعها األفOاذ في الق+ن ال�اسع عX+ وح�ى ال3�م  وم�O عه. اإلصالح

 وال�,ف3+ واإلدانة , Y���ه9 ال)ائ+ة وال�نه %ال�فO1ق 
, ما أن ی>+ز مXعل م�3+ ف3ها ح�ى 1)�.ون له  م

 mه ال)�اعة أو تلOله �G�ل %أنه ی��ارها , والق�أب�اء األمة وأن 
ف��G+ األمة , وY;7ل تفاعل سل>ي ب3
  .ألنها ال تG�ع3
 %ق.وة أو دل3ل 1أخOها إلى م+افئ ال+جاء واألمل, وت�Bه األجBال 

 
3
 ال0ائف33
 ال;اق.یY�oالف 
وُتف+ش له9 ال0+قات %ال�رود  ل�3فM�ا س��مه9  , وGY�د تB(Xع ال�ائ>3
  .ل�;قt3 غا1ات ال0امع3
 %ال6الد وال6rاد

 
ح�ى صارت ال�Bانة ف3ها ف�+ا , للع.وان عل3ها أكM+ م
 أ1ة أمة أخ+[ فاألمة ف3ها م
 أب�ائها ال�Fهل3
  !!وعQةً 

واألح+ار , فال0ائBwة تعل� وال 1عل� عل3ها , وما عادت ال9Bv ال���Bة وال.ی�Bة األص3لة ذات مع�ى 

تخلى عن واجب  : خان وطنه
.المواطنة واإلخالص للوطن

متوجعة: أنـّانة

منذ إنبثاق الوعي العربي  
والعقـل  , واليقظة الوهاجة لألمة  

المضاد لحركتها وإنطالقها  
, شراسة وقسوة    يزداد

ويستهدف أنوارها بأنواعهم  
ويشجع المتفقين مع نهج هضمها  

والنيل منها بأشد  , وتقعيدها  
أساليب التضليل والدجل  
والتغرير بالبهتان  

عملت القوى الطامعة بها على  
تدميرها بما فيها من الطاقـات  

واكتشفت بعد  , والقدرات  
محاوالت متعددة بأنها تكونت  

نها يكمن قتلها  وبدي, بدينها  
وتمزيقها

منذ عهد اإلصالح النهضوي  
الذي قـاده نخبة من طالئعها  
األفذاذ في القرن التاسع عشر  

ما أن يبرز مشعل  , وحتى اليوم  
منير فيها حتى يجندون له  من  
يقذفونه بالتهم الجائرة والتخوين  
والتكفير واإلدانة  
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 ,والع+و?ة مOم�مة , فال��
 م)ه�ل , وSل َم
 01ال� %;قه ع.و لل,+سي وال0ائBwة , ی.اس�ن %األق.ام 
  !!وال.ی
 مB0ة ال+6yات ال�Gع�رة, وال;Bاة في ال0ائفة وال)�اعة 

  
  !!سلوك الخيانة وبهتان األمانة: ثانيا

وه� عاهة , ال�Bانة سل�ك م�ق�ت م+ف�ض م�)�ج ال تق+ه ال9Bv واألع+اف الY+X6ة وال;3�انBة %أن�اعها 
�7.[ لل�Bانة في ش+ائع األول3
 وه�اك ن7�ص ت, سل�BSة أشارت إل3ها ال�عال9B واإلرشادات م�O األزل 


 والق�ان3
 والT�ا%{ �Gا ال�وضع 
لل;. م
 ال�Bانة �Sا جاء في ش+Yعة ح��رابي وما ق>لها , م
 الOی
  .و?ع.ها

وفي , وال,�� وال�عال9B ال.ی�Bة قا�6ة تع�>+ ال�Bانة ع�ال م+ف�ضا وتف+ض على ال�ائ
 ش. العقاب 
  الق+آن

  "S اٍن�ل خS �;1 رإن هللا ال�و , " ف "
  "إن هللا ال 1;� ال�ائ�3

م�ا تG>� ب�.ا�Bات ف)ائBrة على , وم
 ال�اضح أن �اع�ن ال�Bانة G1�f+X في %ع� ال�)��عات 
ألن ال��نة ی�فOون , ودفع %ال�اقع اإلج��اعي إلى �Bعان الفGاد وال�+اب وال.مار , كافة ال�G��Yات 

  .وGYاه��ن في ت.م3+ وج�ده9, أج�.ات أسBاده9 وYعادون أو�انه9 وم�ا��3ه9 


 لق�ة أن تقTي على شع� وأمة إال ب��ف+ ال��نة a�1 نة هي , وال�ج. ف3ها خ�ي ال ی�عات ال��وال�)
ألن , وSل�ا تQای. ع.د ال��نة في أf م)��ع فأنه ی�هاو[ إلى ال;�BT , ال�)��عات األق�[ واألق.ر 

  .ثال��نة S.ودة األرضة ت��+ ال�)��ع وت;3له إلى أج.ا

  

  !!الخيانة والديانة: ثالثا
وaY�ن ال��.ی
 , ت+?�3ا على أن ال.1انة ورع وزه. وتقى وخ�ف م
 ع�ل ال�عاصي وت)�� ال�;+مات 

وتعل��ا %أن ال��.ی�3
 1)�ه.ون %ال�ع>3+ الع�لي عّ�ا , ق.وة ح�Gة لل�Qاهة وال630ة وال�;6ة واألخ�ة اإلنGانBة 
وSان له9 مقاما م+م�قا في ال�ف�س والقل�ب وله9 , واألولBاء وال7ال;3
 في الق+آن وY��Mل�ن %3G+ة األن>Bاء 

  .مaان�ه9 اإلج��ا�Bة ال���Q3ة

وما أن آل^ إل3ه9 , وRذا ب�ا أمام أحQاب وح+Sات وأد�Bاء دی
 , ودارت ال�G�ن وت.ح+ج^ العق�د 
الفاضح ع
 ال�Br6ة واله�ان  وال�ع>3+, األم�ر ح�ى إتT;^ ال�Bانة وع9 الفGاد والAل9 واإلم�هان واإلذالل 

  .م�ا دفع إلثارة سFال ع
 العالقة ما ب3
 ال.1انة وال�Bانة, 


 لل��.ی
 أن G1�T;+ ما X1اء م
 األمMلة , وY>.و أن في ال.1انة آلBات ومFهالت ل�>+Y+ ال�Bانة a�B�
  .واألق�ال واألحادی� واآل1ات ل�>+Y+ أf سل�ك 1ق�م %ه أو إث9 1ق�+فه

أن أح. الBGاس33
 ال��.ی�3
 في وق^ اإلن��ا%ات ذه� , ائله یSF.ه %أنه ح7ل فعال س�ع^ خ>+ا وق
ف�ع.ه9 %أنه س3�ف+ ذلm له9 , وSان^ تعاني م
 ع.م ت�ف+ ماء صالح للX+ب , إلى ق+Yة ی.ع�ها إلن��ا%ه 

فقام , ن��ا%ه ل,�ه عاد إل3ه9 %ع. أر?عة س��ات ی.ع�ه9 إل, و?ع. أن إن��>�ه ل9 1ع. إل3ه9 ول9 ی�)Q وع.ه , 

 ش+?ه a�1 ن وال�الل +Tأخ �نه وه�?+X1 fOال 
ل,ي یSّO+ الBGاسي , أح. أب�اء الق+Yة وأحT+ له ماًء م

, ل,
 الBGاسي %قي ی�A+ إلى ال�اء وع�.ما أل;�ا علBه %X+ب ال�اء أخO %الa6اء , ب�ع.ه ق>ل أر?عة س��ات 
3
 الfO " فGأل�ه ل�اذا تa6ي فقال له9 G;ت ال+SOاناتX0ن له , " مات ع�S6ارYون و+<a1 ا�Tف�ه ,

3
 ی.لل على �BS ی�9 إم�هان ال�اس , وان��>�ه ثانBة وثالMة ور?�ا را%عة Xك م�اقعة سل�ه الOوفي ه

يسود تشجيع الخائبين الفئويين  
وُتفرش  , دين  الطائفيين الحاق

لهم الطرقـات بالورود  لينفثوا  
سمومهم  لتحقيق غايات  
الطامعين بالبالد والعباد

األمة فيها من أبنائها المؤهلين  
للعدوان عليها أكثر من أية أمة  

حتى صارت الخيانة فيها, أخرى  
!!فخرا وعزةً 

إن هللا ال يحب كل خواٍن  " 
إن هللا ال يحب  " و  , " كفور

"الخائنين
ومن الواضح أن طاعون الخيانة  
, يستشري في بعض المجتمعات  

مما تسبب بتداعيات فجائعية  
ودفع  , على كافة المستويات  

بالواقع اإلجتماعي إلى قيعان  
الفساد والخراب والدمار  

ال يمكن لقوة أن تقضي على  
, شعب وأمة إال بتوفر الخونة  

والمجتمعات التي ال يوجد فيها  
ات األقوى  خونة هي المجتمع

وكلما تزايد عدد  , واألقدر  
الخونة في أي مجتمع فـأنه  
يتهاوى إلى الحضيض  

تربينا على أن الديانة ورع وزهد  
وتقى وخوف من عمل المعاصي  

ويكون  , وتجنب المحرمات  
المتدين قدوة حسنة للنزاهة  
والطيبة والمحبة واألخوة اإلنسانية  

تعلمنا بأن المتدينين يجتهدون  
ير العملي عّما في القرآن  بالتعب

ويتمثلون بسيرة األنبياء واألولياء  
وكان لهم مقـاما  , والصالحين  

مرموقـا في النفوس والقـلوب  
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  .%أالع�3 ال.ی
 وما ی�7ل %ه م
 ح�ادث

  !!ففي أ1ة د1انة ف3ها ما G1اه9 %�7اعة ال;الة ال�0ل�?ة

  
  !!الخيانة طاعون العرب: رابعا

 ق>ل أكM+ م
 عق. م
 الQمان  " ب خBاناتع+ "Gال% 
وأنا في م;له , واجه�ي بها رجل ت+Sي �اع

رغ9 , فاس�غ+?^ وألق3^ الT6اعة وغادرت م;له , ف;ال�ا ع+ف %أني ع+?ي ن0قها ب�جهي , أتT6ع 
 mه ش+ح ل�اذا قال ذل�وس>�, م;اول t0ان في ش+حه م�Sو!!  

  .ة الع�MانBة وت6ع�ا اإلن,لQ3 وهOا ما ح7.وهوخالصة ق�له أن الع+ب ق. خان�ا ال.ول

ألني , ل,�ي Sأf الع+ب أم�لm �اقة إنفعالBة وال أصغي ل7�ت العقل وال أت76+ وال أتفه9 اآلخ+ 
  fال ی.ر f+3وغ fأني أدر �G>+ه , م7اب ب.اء ال�ع+فة وأح�معي أع t0اب�ال ت +Aأو وجهة ن fرأ fوأ

  .فادحة  وتلm م637ة ع+?Bة, ع.وانا وRع�.اَء 

وعای�^ تقل� األح�ال وما ح7ل في , و?ع. أن دارت األ1ام واق�+?^ م
 ال�أرYخ %عل�Bة وم�ض��Bة 
  !!وما أدراك ماهي, ت>3
 أن الع+ب ف3ه9 م+ض خ30+ و�اع�ن م+وع ه� ال�Bانة , العق�د  ال�اضBة 

+?Bة 3�1ل ل�Bانة دول�ه فالع+?ي م
 ج�Bع ال.ول الع, فالع+ب م
 أكM+ م)��عات ال.نBا تأهال لل�Bانة 
و?G>� هOا الGل�ك أص3>^ ال.ول الع+?Bة %�ق�ل , وY�فاخ+ في خ.مة اآلخ+ أ1ا Sان , وو��ه وأب�اء ش6rه 

وح�ى في زم
 ال;+وب ال�Y+37ة ه�اك خ�نة م
 الع+ب وفي رأس ,  فال ی�ج. ع�ل او ص+اع أو حالة , 
9a;ام الAل0ة ونGال.  

وصارت ال�Bانة ف�+ , وRن�X+وا في ج�Bع ال�)��عات وال.ول , ة  وفي الQم
 ال�عاص+ ت,اث+ ال��ن

 م
 الع+ب في , وع�ل ووس3لة ل,�G ال+زق وال;Bاة الGع3.ة Yر�وال�قه 
على حGاب األب+Yاء وال�Gاك3

  .د1اره9 ومهاج+ه9

�1ارس�ن أع�اله9 و�YفOون , وما ی�;قt ال3�م في ال.1ار الع+?Bة %أج�عها G1اهB� 9ه خ�نة ع+ب 
فل�ال ال��نة الع+ب ل�ا ت.ه�رت , و7Yل�ن لأله.اف ال�+س�مة وال�XارYع ال��ض�عة , ألج�.ات ال�0ل�?ة ا

  .أح�ال الع+ب

ح�ى ی�ه� ال��نة وY�آزرون مع الع.و , فالع+ب ما أن ی�ع+ض�ا ل��اجهة أو ت;ٍ. أو ص+اع مع اآلخ+ 
�,+ر في أح.اث ال�أرYخ على م+ وهOا الGل�ك ی, وY;ل��ن %�aاس� ث��ا ل�Bان�ه9 , ل�.م3+ الع+ب 

  .الG1ُ fO��.م �Bه ال��نة الع+ب ل�.م3+ الع+ب, وق. تأكO ب�قاحة وش+اسة في هOا الع7+ ,  الع7�ر 

وما أكM+ه9 وأش+سه9 , وهFالء ال��نة ی�,اث+ون وY�Gل0�ن وFYدون م+اس9B ال0اعة واإلخالص لGادته9 
  .وأقGاه9 على الع+ب

, ی�9 ت)اهلها أو إغفالها لBGادة ال��نة وت��aه9 وت�فOه9 في ال�اقع الع+?ي  وهOه ال�637ة الع+?Bة ال�ي
كال37
 والBا%ان , وال ی�ج. مMلها في م)��عات ال.نBا األخ+[ , هي الG>� ال)�ه+f ل�Yالت الع+ب 

, فال�Bانة صفة م+ف�ضة وسل�ك آث9 وRج+امي %;t ال��
 والXع� , وS�رYا وف3��ام واله�. وت+BSا وRی+ان 
  .ل,�ها صارت سل�Sا إ1)ابBا و��Bة أخال�Bة ت��ح ال)اه والق�ة والGل0ان في %الد الع+ب أو�اني

وَم
 1َع�+ض فعلBه أن 1أتي ب.ل3ل 1ف�. %ه إنع.ام دور ال�Bانة في ص�اعة م37+ الع+ب ال6ائ� 

  !!ال�ه3

ولهم مكانتهم اإلجتماعية  
.المتميزة

دارت السنون وتدحرجت  
وإذا بنا أمام أحزاب  , العقود  

وما أن  , وحركات وأدعياء دين  
آلت إليهم األمور حتى إتضحت  

ة وعم الفساد والظلم  الخيان
والتعبير  , واإلمتهان واإلذالل  

الفـاضح عن التبعية والهوان  

بعد أن دارت األيام واقتربت  
, من التأريخ بعلمية وموضوعية  

وعاينت تقـلب األحوال وما حصل  
تبين أن  , في العقود  الماضية  

العرب فيهم مرض خطير  
وما  , وطاعون مروع هو الخيانة  

!!أدراك ماهي

عرب من أكثر مجتمعات  ال
فـالعربي من  , الدنيا تأهال للخيانة  

جميع الدول العربية يميل لخيانة  
, دولته ووطنه وأبناء شعبه  

ويتفـاخر في خدمة اآلخر أيا كان  

بسبب هذا السلوك أصيبت  
فـال يوجد  , الدول العربية بمقتل  

وحتى  ,  عمل او صراع أو حالة  
في زمن الحروب المصيرية  

من العرب وفي    هناك خونة
.رأس السلطة ونظام الحكم

ما يتحقق اليوم في الديار  
العربية بأجمعها يساهم فيه خونة  

يمارسون أعمالهم  , عرب  
, وينفذون األجندات المطلوبة  

ويصلون لألهداف المرسومة  
والمشاريع الموضوعة  

لوال الخونة العرب لما تدهورت  
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وال���Bة م0اردة وت)ل� ال��ف وال)�ع وال;+مان والقه+  ,فال�Bانة تFّم
 م
 خ�ف وت0ع9 م
 ج�ع 
  !!فال�ائ
 سل0ان, وال�ائ
 1ف�ز %الغ�ائ9 وال)�ان , فال���ي الع+?ي %0+ان إب
 ألف %0+ان , وال�,+ان 

  
  !!الشعب خائن: خامسا

ل��+ده على ال,+اسي القا%Tة على , الXع� الfO 01ال� %;ق�قه الBrB<0ة 1)� أن a1�ن خائ�ا 
  .+هم37


وه� ,  ألنه ی+Y. ال,ه+?اء وال�اء ال7الح للX+ب وال�عل9B ال�عاص+ وال+عا1ة الB;7ة... الXع� خائ
  .في ذروة ال�Bانة ألنه ی�0لع ألكل لق�ة ��Y+S �Bة  وY). ع�ال یلt3 %ه SإنGان


�ي تG�B<ح وال, ألنه ثار على م�اهج القB0ع ال�ي تG��M+ ف3ها الع�ائ9 ال��اج+ة %ال.ی
 ... الXع� خائ

�9B وروح ال.ی
 %إّدعاء ال.ی.  


وألن ال>+ل�ل
 M�1ل , ألن ال,+اسي د�1ق+ا�Bة وجاءت وفقا لف�او[ ع�ائ9 القB0ع ... الXع� خائ
  .الXع� وY;+ص على م7ال;ه وت;قt3 م0ال6ه


, 6اد تGعى ل�.م3+ ال6الد وRنهاك الr, و�YفO مFام+ة ع.وانBة ت.ی+ها أ1اٍد خBwة مارقة ... الXع� خائ
  .وألنه إس�Bق� وRس��ع� الل6rة وقال Sل��ه وعّ>+ ع
 رأ1ه


وأزال أوراق ال��ت ع
 ع�رات ال��Yف3
 , وع+[ االألد�Bاء , ألنه أسق{ األق�عة ...الXع� خائ
 
وال�ا%ع3
 ل,ل م�;�ال أث9B 1ق�ل ال>+Yاء وY�جه ال+صاص الغاش9 إلى ص.ور ال6Xاب , ال�+ائ3
 ال.جال3

  .حBاة خ+ة �Y+Sةال��0لع3
 إلى 


  .وأرY. حBاة مMل %اقي ال�اس في ال.نBا, ألنه قال أرY. و��ي ...  الXع� خائ

  ف�
 ه� ال�ائ
؟

  الفاس.ون أم الOی
 ثاروا عل3ه9؟

  ال�اك+ون لل��
 أم الOی
 ی+Y.ون و��ه9؟


  ال�ا%ع�ن لل0امع3
 أم الOی
 ی+Y.ون ح+Yة وعQة و ال��
 وال��ا��3

  !!Oه� ودی
؟فهل أن ال�Bانة م

  

  !!َمْن ُيبرر َيخون: سادسا

 ال�Mقف�ن وال�ف,+ون والOی
 G1ّ��ن أنفGه9 ن�6ا, القادرون على ال�>+Y+ خ�نة Yوأق.ُر ال�>+ر.  

ولعلعات , و?هOا أ�اح�ا ب�ج�د أم�ه9 رغMS 9+ته9 , م�ا 1ع�ي أن ال�Bانة ر?�ا مOه>ه9 ودی.ن سل�Sه9 
  .أل�G�ه9 وأقالمه9

ل,
 األمة تQحف على %�0ها , و�+وحاته9 وت;لBالته9 وت�+Y)اته9 وتG�Yغاته9  و?+غ9 ت��ع S�>ه9
  .وأن�3ها ش.ی.

  فهل أن األقالم خائ�ة؟

  وهل أن ن�� األمة خائ�ة؟

.أحوال العرب

طعم  الخيانة تؤّمن من خوف وت
والوطنية مطاردة  , من جوع  

وتجلب الخوف والجوع والحرمان  
فـالوطني  , والقهر والنكران  

, العربي بطران إبن ألف بطران  
, والخائن يفوز بالغنائم والجنان  
!!فـالخائن سلطان

وينفذ مؤامرة  ... الشعب خائن
عدوانية تديرها أياٍد خفية مارقة  

تسعى لتدمير البالد وإنهاك  , 
وألنه إستيقظ وإستوعب   ,العباد  

اللعبة وقـال كلمته وعّبر عن رأيه

ألنه أسقط األقنعة  ...الشعب خائن
وأزال أوراق  , وعرى االألدعياء  , 

التوت عن عورات المويفين  
المرائين الدجالين  

ألنه قـال أريد  ...  الشعب خائن
وأريد حياة مثل باقي  , وطني  

الناس في الدنيا

من هو الخائن؟
ن أم الذين ثاروا  الفـاسدو 

عليهم؟
الناكرون للوطن أم الذين  
يريدون وطنهم؟
التابعون للطامعين أم الذين  
يريدون حرية وعزة و الوطن  
والمواطنين

, القـادرون على التبرير خونة  
وأقدُر المبررين المثقفون  
والمفكرون والذين يسّمون  
أنفسهم نخبا

هل أن األقـالم خائنة؟
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و6yاء , وت��+ع %غفلة العارف3
 , أو أنها ت�ارس ال�Bانة ال;TارYة واإلنGانBة والف,+Yة وال�ع+�Bة 

  .األذBSاء ال�ارق3

وال G1�B0ع أن 1ق.م ما G1اه9 في , وَم
 M�1لها ی�+اق� على هام� ال�ع3. , مf+37  األمة في مأزق 
وق.رة على ص�اعة ال;Bاة الالزمة ل�ج�دها , وم�;ها �اقة �3S�نة ذات أمل , رأب ص.ع وج�دها 

  .األص3ل

  !!ف�عTلة األمة في إمعان أب�ائها %ال�Bانة %أن�اعها

  .9BوهOه ال�Bانة هي ال�ي ت37>ها %�ق�ل أل

  !!فهّال وع�3ا ال�Bانة

  !!وتعل��ا أن ال ن��ن عّل�ا ن,�ن 

  فهل أّن ال�Bانة مOه� ودی
؟

  وهل أن ال�Bانة م
 اإل�1ان؟


3aص+ار مRق.ام وRاعة وج+أة و;X% ف أمامها�ق�ال 
  .تGاؤالت الب. م

  !!فاألمة ال�ي ت��نها ن�>ها ل
 ول
 ت,�ن 

وما , وهي مQم�ة م�,+رة , في تق+Y+ م37+ األجBال  وفي ال��ام ال�Bانة عاهة سل�BSة م+�6ة فاعلة
9a;ال 

 مa��ادة والBGفاخ+ وال�لل �ة بل ت.ع+��Gعادت م!!  

ئنة؟وهل أن نخب األمة خا
أو أنها تمارس الخيانة الحضارية  
, واإلنسانية والفكرية والمعرفية  

وغباء  , وتتمرع بغفـلة العارفين  
األذكياء المارقين

معضلة األمة في إمعان أبنائها  
!!بالخيانة بأنواعها

وهذه الخيانة هي التي تصيبها  
بمقتل أليم

!!هالّ وعينا الخيانة
!!وتعلمنا أن ال نخون علّنا نكون

تساؤالت البد من الوقوف أمامها  
بشحاعة وجرأة وإقدام وإصرار  
.مكين

فـاألمة التي تخونها نخبها لن ولن  
!!تكون

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa284-190121.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي يكالشر " عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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