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 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

  

انة لل(ائ)ة أوجه م"ع�دة , ت#"�ك في م�ام�ها وأه�افها , وتف�ح م�ها روائح ال��ا�ة وال�غ	اء والع�و 
  ال5اف�ة على ال?ات وال<�ض�ع , وت5اه; ب"أجج ال"فاعالت ال5ل4ة ب�3 أب�اء 1ل ش�ئ واح�.

 وه?ه JعI م3 ص�رها ال<"�اولة في واقع�ا وال<Fث�ة على ال�ؤC وال"�Bفات القائ<ة.
  

  أوال: األقـالم الطائفية!!
Jة , وال تأه للف	�لة وت"<�غ Jال�ذیلة مFل; ومSTU ومه�3 وم?ل أن تق�أ ألقالم ت�"�4MJ N ال)ائ(

  والع�وان على أa5J ال`; وال<عای�� اإلن5انة , ل"	ع في ج��[ها حف�ة دراه; إث; وج�]<ة وZل; وYم"هان.
  الfM واضح وساeع وال�اeل أوضح وأس(ع , فل<اذا ت"عامى األقالم وتUلa ب��ه<ا؟!

اب , شع�اء , م�4ع�ن , وما شjk م3 أسات?ة , د1ات�ة , عّالمات , مف��ون , أكادم��ن , مhقف�ن , 1"ّ 
األلقاب والع�او]po , 3"�4ن J<�اد ال	الل واإلنفعال وال4ه"ان , و]"�ه<�ن Jأنه; �Uoع�ن اآلخ�]3 

  و]	لل�نه; , وما �Uoع�ن إال أنف5ه; وه; في غفل"ه; وع�اeفه; ال<"أجqة oع<ه�ن.
ه Jاللغة الع�[ة , وم3 ف�Mاها وأسل�[ها ه�الك� ع��ما هاج; ال�ج�د الع�[ي إس"�Uم 1ّ"اJا Uo(�ن رسائل

ت�"#ف Jأنه; م3 ال	لعاء بلغة ال	اد وم3 ال<hقف�3 وال<ف��]3 , وتلs مB��ة أمة في أقالمها ون4Uها , 
  ال"ي م3 ال<ف�وض أن ت?ود ع�ها ال أن ت��ن عل�ها.

أه�لها إلس"ل(اف وال�h�� م3 أقالم ال��م ال<5ّ�قة ت�"N ما oُعادS األمة وال�ی3 , وما 5oاه; في ت
ة وال(اعة الع<اء ل<"5لa في �1سي , أو حالة x�"وال yع , وق�4ل الق��ال��Uع والU	�ع واإلن�5ار وال�ج

  ت�zM ع3 لق<ة في الق<امة.
  األس"اذ ال�1"�ر الفالني N"po , وعّ<اذا N"po؟

, وال<ف�دات الع�وانة  وما أن تق�أ له ح"ى تف�ح م3 م5"هل س(�ره العف�نة الف�k]ة وال��ازع ال(ائ)ة
ال5`<ة ال"ي ت�]� سfM اآلخ� ومMقه , وت�1F على أن ما ت?هN إله ه� ج�ه� 1ل ش�ئ وما ع�اه 

  ه�اء!!
إن هp?ا أقالم ت#ارك في ص�اعة مآسي األمة وت�ا|اتها , وال 3p>o ت�4ئ"ها م3 سل�1ها الع�واني 

على اإلق�ام على ال<آث; ال#�عة , و]�4ر لها أن  ال�ج; , فال��اسي تM"اج ل<o 3ق�ع لها ال(�4ل و]#qعها
ال�اeَل حfٌ والJ fَMاeٌل , وفقا ل<ا M"5o	�ه م3 األضال�ل وال"�4]�ات ال<Uادعة ال"ي ت�Uم ف�ض�"ه 

  الع�جاء الع�جاء.
��عI أقالم األمة أش� ع�وانا عل�ها م3 أع�ائها , ألنها ذات ق�رات فائقة على ال<fM وال"�م�� , فهي 

  ضة ال"ي ت��U األشqار م3 قل4ها ف"5قa مع أa5J ��ة ر]ح.كاألر 

للطائفية أوجه متعددة , تشترك  
في مراميها وأهدافها , وتفوح  
منها روائح الكراهية والبغضاء  
والعدوانية السافرة على الذات  

بتأجيج  والموضوع , وتساهم  
التفـاعالت السلبية بين أبناء كل  
شيئ واحد.

مؤلم ومخزي ومهين ومذل أن  
تقرأ ألقـالم تكتب بحبر الطائفية , 
وال تأبه للفضيلة وتتمرغ بالرذيلة  
والعدوان على أبسط القيم  
والمعايير اإلنسانية , لتضع في  
جيوبها حفنة دراهم إثم وجريمة  
وظلم وإمتهان

هاجم الوجود  هوالكو عندما  
العربي إستخدم كتـّابا يخطون  
رسائله باللغة العربية , ومن  
فحواها وأسلوبها تكتشف بأنهم  
من الضلعاء بلغة الضاد ومن  
المثقفين والمفكرين , وتلك  
مصيبة أمة في أقـالمها ونخبها ,  
التي من المفروض أن تذود  
عنها ال أن تكون عليها
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ول3 تق�م ألمة الع�ب قائ<ة إن ل; ت�ع�S أقالمها , وت"U? م3 الfM وال�Bق ص�اeا ل<ا ت�"�ه وت�4ح 
  Jه على ال5(�ر.

 فهل م3 أقالم ذات ُخلf ع�;؟!!
  

  ثانيا: داء الطائفية!!
q"<عات وعلى م� الع�Bر , وتلعN ال"أو]الت ال(ائ)ة إض(�اب سل�1ي خ(�� Bo�N ال�#� في ال<

  وال"ف5��ات دورها في إeالق ج?وته , وتعT[Tه ع�4 ال"��ار وت�الي األجال.
وه� حالة م3 ال"#�]� وال"#�]ه لل5ل�1ات ال<�"�<ة ال<"عارف عل�ها ب�3 ال�#� , ف�"Mقf ع�م 

  اإلن"�ام و]�"في ال��ام Jأن�اعه ومع(اته.
قي ل<�ل ال�#� ن�M ال(ائ)ة , ل�3 ال�عI ی�C أن الع�وانة ال�ام�ة ت�q لها ما وال oُع�ف ال�افع ال`M

  5oّ�غها , لل"ع4�� عe 3اق"ها وم�(لقاتها , ف""U? م3 ال(ائ)ة وس�لة ل"�4]� ه?ه الع�وانة ال5اف�ة الف"اكة.
وت�q م�اف?ها في وال Uoل� دی3 ع�ف"ه ال�#�]ة م3 ال(ائ)ة , م<ا ی�1F أنها نTعة 1ام�ة في ال�#� 

  األدoان , Jإم"(ائها ل"أو]الت وتف5��ات وف"اوC تغ?S نTعة الع�وان وسفs ال�ماء.
قة ال<(لقة , وال"ي ال oع�فها حقا وال ی�رS معان�ها , ل��ه عاeفي `Mال sأنه ق� إم"ل Cفال(ائفي ی�

ن�"ه ض� اآلخ� ال<ف"�ض وYنفعالي و]�"<ي لMالة ق� ت��ن وه<ة أو م"�Bرة , أو ت5اه; في تأجج ع�وا
  أو ال<"�Bر.

  وم3 ال<<3p اإلس"h<ار في ه?ه ال�Tعة ال<�وعة وتأه�لها ل"��ن ق�ة قاه�ة ض� الف�د ومq"<عه.
 Cر -وم3 ال<ع�وف أن الع�ی� م3 الِق��Bعات الع�وان وأدی�"ها  - وعلى م� العTف"ها  ل�Zق� و

  �ج�دات تأكل نف5ها وتق	ي على وج�دها.وأسه<j ب"�م�� ال<q"<عات الُ<5"ه�فة , وت�M]لها إلى م
وتلعN الق�C وال�م�ز الُ<�U5ة له?ه الغاoة ع3 دراoة أو ع3 غفلة , في تأجج ال5ل�ك ال(ائفي وأدلq"ه , 

وضUه J<عاني م�افقة وم�م�ة ل�ي ت�qي ما ت�غN , والع�ی� م�ها ال ت�رJ Sأنها تق�م ب"�م�� ذاتها وم�ض�عها , 
 عاالتها م"<ادoة , وعقلها �poن م(ة ل<ا ف�ها م3 األجج اإلنفعالي الف"اك.ألن ع�اeفها eا�ة وYنف

  
  ثالثا: هل النصر لدعاة الطائفية؟!!

أح� األوeان ت�Mل إلى ق�زC�#oُ S على نار حامة , وفقا ل	�[ة معل; شا�e وخ4�� ماه� Jإف"�اس 
ع ف�ها >qة , وت�حل ال�xالل jان , وق� إن(لeاألو f[T>بها , وال ال#ع�ب وت a�ه; م�ت��Bوصار م

  �p>oه; أن oأت�ا �qJی� , س�C ال"<s5 األع<ى J(ائف�"ه; وأج��اتها والق�C ال<"فاعلة معها.
فال(ائ)ة أثj"4 أنها أم	ى سالح ل<Bادرة ال�ج�د ال��eي pJل ما �ه م3 ث�وات وم<�Tات وق�رات , 

�له وتفعله , وتN5M أن دی�ها ه�اها , وال�اس وت�M]ل ال#عN إلى ق(ع تاJع ل�م�ز ال تUاف هللا �<ا تق
  ع4��ها وأرقاما على 5oارها.

ع أن oق�أ الفاتMة عله , فال<ه; >qوم�ح�م , وعلى ال N�ّادر ومغB3 مeة , وال��B"ات م�ف�م�ز ال)ائ(
ة وتعT[T ال<�(لقات ال�اeقة Jإس; ال#� والع�وان على ما ه� ع�[ي أو BJ j>oلة ل�qه� ال�ی3x�"ال.  

رم�ز ال(ائ)ة مF]�ة وم�ار1ة م3 الق�C ال(امعة Jالع�ب وال<5ل<�3 , وهي ال"ي تق�م ب"�ف�? أج��ات ال 
قها وYنqاز القل�ل ج�ا م�ها ل�الها , وله?ا فأن الع�ب وال<5ل<�3 ی�خل�ن في نفf ال	اع `M3 تp>o

  وال�مار وال�4hر ال?S ال أمل لل	�ء �ه.
اة , فهي ذات إس�اد خارجي ع�; , ألنها وال 3p>o لألجال أن ت�"�B علMال f[�e 3ها عM[Tها وت�

ت5اه; JالMفا� على ال<Bالح وتأك�� ال�4امج وال<#ار]ع ال<عادoة للع�ب وال�ی3 , وYنها خ�� راف� ومع�3 للع�وان 
  ;.على ال�الد الع�[ة وت<f[T ال#عN الع�[ي وذMJه Jال(ائ)ة , ووفقا ل<ق"	ات أJال� ال�ی3 ال�ج

إن هكذا أقـالم تشارك في  
آسي األمة وتداعياتها , صناعة م

وال يمكن تبرئتها من سلوكها  
العدواني الرجيم , فـالكراسي  
تحتاج لمن يقرع لها الطبول  
ويشجعها على اإلقدام على المآثم  
الشنيعة , ويبرر لها أن الباطلَ  
حٌق والحَق باطلٌ  

الطائفية إضطراب سلوكي خطير  
يصيب البشر في المجتمعات  

لعب  وعلى مر العصور , وت
التأويالت والتفسيرات دورها  
في إطالق جذوته , وتعزيزه عبر  
التكرار وتوالي األجيال.

ال ُيعرف الدافع الحقيقي لميل  
البشر نحو الطائفية , لكن  
البعض يرى أن العدوانية  
الكامنة تجد لها ما يسوّغها , 
للتعبير عن طاقتها ومنطلقـاتها , 
فتتخذ من الطائفية وسيلة لتبرير  
هذه العدوانية السافرة الفتاكة

الطائفي يرى أنه قد إمتلك  
الحقيقة المطلقة , والتي ال  
يعرفها حقـا وال يدري معانيها , 
لكنه عاطفي وإنفعالي وينتمي  
لحالة قد تكون وهمية أو  
متصورة , أو تساهم في تأجيج  
عدوانيته ضد اآلخر المفترض أو  
المتصور

ى سالح  الطائفية أثبتت أنها أمض
لمصادرة الوجود الوطني بكل  
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وم3 ه�ا فأن ال5Uائ� س"��ن فادحة , وس�"; سfM الq�ل الhائ� JأسلMة م"(�رة م�ّردة إلى ه?ه 
الفkات والq<اعات ال<"�ح#ة , ال<�Zفة ل�Uمة الع�وانة وال��ا�ة وسفs ال�ماء , وت(ه�� ال�الد الع�[ة 

ة وال<عاني وال`; اإلن5انة , ل�ي�eالف5اد وتع; الف�ضى  م3 الع�ب , وإلخالئها م3 ال�وح ال� ��ی"5ّ
  و]"ه�q الx�اد.

ة وع�م eق�ا>oال�ول ال� j>ه� ص , S��اه>qي وال�eان ال�وما ی�1F إرادة اإلنق	اض على ال�
إك"�اثها Jالق"لى ال?ی3 ی"5اق(�ن في ال"�اه�ات ال<(ال�ة MJق�ق أساسة , م"�ف�ة في ج<ع دول العال; إال 

M"م�(لقات اإلس Nج�>J , ان�اeمان أو�Mی� وال�ار وال�Mاده و[ال�x"سYو Nال#ع fMوات , وم�hاذ على ال�
  م3 أa5J الMق�ق.

ت�C هل أن Jع� الع�5o �5ا , وهل أن إرادة هللا هي األق�C واألق�ر على ال�ق�ف مع ال<5اك�3 
  األب�]اء ال?ی3 ال ی"<"ع�ن Jأa5J حق�قه; اإلن5انة؟
ال<"�ح� ال?o Sف"J sال�اس أج<ع�3 , وم��<ات حق�ق لق� سk; ال�اس ال�ی3 م3 ش�ة ال�ل; وال�qر 

  اإلن5ان واألم; ال<"�Mة ال ت5"(ع ح"ى اإلس"��ار!!
 فأی3 الع�ل وYرادة الU�� وفعل الف	�لة , oا ض<�� العال; و]ا إن5انة؟!!

  
  رابعا: الطائفية المغولية!!

  اله�الك�]ة.ما فعل"ه ال<غ�لة ال(ائ)ة أش� ق�5ة وف"�ا م<ا قامJ jه ال<غ�لة 
ال<غ�لة اله�الك�]ة 1انj تMارب Jإس; دی�ها وما ت�اه وتع"ق�ه , وتN5M أنها غ	N م3 ر[ها على 

  ال?ی3 ف�5وا في األرض.
وه?ه ال<غ�لة اله�الك�]ة ق� وج�ت في JعI الع�ب األع�ان وال<قاتل�3 في صف�فها , وال?یo 3ف"�ن لها 

ة إلى ال<q"<عات ال"ي ی"ق�ر غTوها.و]ع��ن و]�Mرون ال�"N وال�سائل Jاللغة الع]�  
وق� أسه; اله�الك��ن الع�ب qJه�ه; ال<ع�في وق�راته; ال"ع4��]ة على ال"أث�� ال5ل4ي على ال<q"<ع 

  الع�[ي وYلMاق الهT]<ة ال�ف5ة Jه , ورسائله; مع�وفة وأدواره; مp#�فة.
فاله�الك��ن ما 1ان�ا ی"�ل<�ن اللغة الع�[ة , ل�3 ل�یه; م3 األع�ان وال<5"#ار]3 ال?ی3 1ان�ا oع���نه; 

على الف"J sالع�ب , وق� شار�1ا Jإح�اق Jغ�اد وYرت�اب أف�ع الU(اoا fMJ أهلها األب�]اء ال?ی3 ت; فعل 
  األعاج�N به;.

ع�ن , وال��م ن3M أمام مغ�لة eائ)ة أف�ادها وأع�انها  ی"�ل<�ن الع�[ة و]�ی��ن ب�ی3 اإلسالم 1<ا ی�َّ
  وله?ا فأنها أع�; خ(�ا وأش� و[اال على الع�ب وال<5ل<�3.

  وال<غ�ل��ن ال(ائف��ن ق� فعل�ا وسفعل�ن أJ#ع م<ا فعله ال<غ�ل��ن اله�الك��ن hpJ�� ج�ا.
ا دام�ا في أش� eاقات وق� س(�وا مالح<ه; اإلج�امة , ول3 ت�"هي ال<#ار]ع ال<�وعة ال<�|�ة م

  أحقاده; , وه�اك ِق�C لها مBالح Jالهالك الع�[ي ت<�له; وت5ان�ه; وت�وِّج له; في 1ل مpان.
  ال<غ�ل��ن ال(ائف��ن , ه; ال?ی3 سMقق�ن م�ت الع�ب وال�یJ 3ال	�[ة القاضة!!
  م3 أر1ان ال�ی3. وأنه; ل<غ�ل م`<�ن , مادام اإلج�ام والف5اد وYن"هاك ال�Mمات صارت ر�1ا أساسا

 فإلى أی3 ال<ف� oا أمة تل� أع�اءها م3 أرحامها ب�3 ح�3 وح�3؟!!
  

  خامسا: األعاصير الطائفية!!
إنها زواJع ت�م��]ة تهN على األمة Jع�ف�ان , وت(غى على وج�دها , وتqعلها ذات ت�ا|ات م�]�ة , 

  �ها م3 ال`; ال"آل)ة ال5امة.وص�اعات ع5��ة , تJ �5U<�ج4ها ج�ه� معان�ها ال5امة , ولN ما ف
وهي نع�ات م55ة , ذات eاJع دی�ي مUادع , ته�ف ل"أم�3 مBالح الِق�C ال"ي تهN م�ها أو 

ما فيه من ثروات ومميزات  
وقدرات , وتحويل الشعب إلى  
قطيع تابع لرموز ال تخاف هللا  
فيما تقوله وتفعله , وتحسب أن  
دينها هواها , والناس عبيدها  
وأرقـاما على يسارها

ما يؤكد إرادة اإلنقضاض على  
الكيان الوطني والجماهيري , 

ول الديمقراطية  هو صمت الد
وعدم إكتراثها بالقتلى الذين  
يتساقطون في التظاهرات  
المطالبة بحقوق أساسية , متوفرة  
في جميع دول العالم إال أوطاننا  

ترى هل أن بعد العسر يسرا , 
وهل أن إرادة هللا هي األقوى  
واألقدر على الوقوف مع  
المساكين األبرياء الذين ال  
يتمتعون بأبسط حقوقهم  
اإلنسانية؟

قد أسهم الهوالكيون العرب  
بجهدهم المعرفي وقدراتهم  
التعبيرية على التأثير السلبي  
على المجتمع العربي وإلحاق  
الهزيمة النفسية به , ورسائلهم  
معروفة وأدوارهم مكشوفة

اليوم نحن أمام مغولية طائفية  
أفرادها وأعوانها يتكلمون  
م  العربية ويدينون بدين اإلسال

كما يدَّعون , ولهذا فـأنها أعظم  
خطرا وأشد وباال على العرب  
والمسلمين
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  ت(لقها.
و]�4و أن الِق�C ال(امعة ب�ج�د األمة إس"ه�تها ه?ه اللx�ة ف#qع"ها أو غ	j ال(�ف ع�ها , م<ا 

  امها ال`<ي.تJ N45إج"اح ر[�عها وزعTعة 1انها اإلج"<اعي ون�
فاألمة ت"ع�ض له?ه األعاص�� الف"اكة على م�C عق�د , ونjMq الِق�C ال<(لقة لها م3 ت�q�� أب�اء 

  األمة ل�pن�ا ض� وج�دها في الMاض� وال<5"ق4ل.
 j1�Mة , وت��وال�ف5ي وال�ی�ي إلى درجة 41 Sالف�� N[�U"وال N[وق� ت(�رت مهارات اإلع�اد وال"�ر

  ى ال�ج�د الع�[ي في 1ل مpان.Jإتqاه اإلنق	اض عل
  ��N45 األعاص�� اله�امة , ت�Mل الع�[ي إلى م�ج�د م��4ذ وم"ه; Jأس�أ م3 ال�5ء.

وت�قى م�اJع األعاص�� دفاقة م"�ث�ة , وذات eاقات ت�م��]ة م"Tای�ة , وت�جهات عقائ�oة ع<اء , 
<ة , ال"ي تFّم3 مBالح األمة وتM<�ها م3 ال�جpMة م3 ال�ؤ]ة الع.خال  

إن األمة ت"ع�ض ل�الء وخ; وت�Mك م�فعل م"أجج إن"قامي ال(�اع , ال ی�ح; وج�د ال#عN وال ی�اعي 
مBالح ال<�ا�e�3 , وأم�ه; وأمانه; , وال oع�ف العف� وال"5امح , وYن<ا الع�وان ر[ه ودی�ه , وما ی�|ه م3 

�o zأخ?ه; إلى س�ء ال<B�� , م?ه4ات وما ی"Bل بها م3 ال�جل وال"	ل�ل , إلس"�راج  ال�اس إلى ح
.�BالعJ الق�ون , وما عادت على صلة sJة , ال"ي داس"ها س�اoالح وال"(لعات العقائ�B>م3 أجل ال  

أعاص�� ال ت"�قف , والUاس� أمة الع�ب , وال�اJح دوما ال?یo 3(لق�نها , و]	�Uنها J(اقات ال"�م�� 
  والف�قة واألحقاد واإلن"قام.

  ا أن ت"�قف وته�أ ف�ق ارض الع�ب.إن ه?ه األعاص�� عل�ه
فالع�ب ع<اد ال�ی3 , وَم3 ی�]� ت�م��ه; ی�]� ت�م�� ع<�د ال�ی3 وسfM وج�ده , وتف�]غه م3 �<ه 

  ومعانه Jإس; ال�ی3.
  وYنه; oق�ل�ن ما ال oفعل�ن!!

وتلs هي أسال�N إف"�اس األم; وال#ع�ب , J<�جN ب�امج سل�1ة معق�ة وم"(�رة , تعTq ع3 
ة واإلن5انة.إس"عا�eها ال�">Mل j�"عات ال"ي ُی�اد هلهل"ها وتف>"q>بها ال  

  فهل م3 إس"فاقة وYن"�اهة , وق� بلغ ال5�ل الT[ى ؟!!

المغوليون الطائفيون , هم  
الذين سيحققون موت العرب  
والدين بالضربة القـاضية!!

يبدو أن الِقوى الطامعة بوجود  
األمة إستهوتها هذه اللعبة  
فشجعتها أو غضت الطرف عنها , 

ها وزعزعة  مما تسبب بإجتياح ربوع
كيانها اإلجتماعي ونظامها  
القيمي

إن األمة تتعرض لبالء وخيم  
وتحرك منفعل متأجج إنتقـامي  
الطباع , ال يرحم وجود الشعب وال  
يراعي مصالح المواطنين , 
وأمنهم وأمانهم , وال يعرف  
العفو والتسامح , وإنما العدوان  
ربه ودينه , وما يدعيه من  

من  مذهبيات وما يتصل بها  
الدجل والتضليل , إلستدراج   
الناس إلى حيث يأخذهم إلى  
سوء المصير  

 إرتباط كامل النص: 
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