
 1

  

))63( 
< <

  !!بضاعــــــة الكراهيـــــــــة
< <

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa36-14714.pdf 
 


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

sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
 

 
 

الكراهية مرض سلوكي وعاهة 

ذات , نفسية مريرة مزمنة 

طاقات تخريبية وتدميرية فتاكة  

قادرة على محق رموز , 

, الوجود المادية الحية 

وبإندفاع شرس متوحشٍ ال 

 .يمكن ردعه بسهولة
 
الكراهية دين النفوس األمارة 

والداعية , باألسوأ من السوء 

إلى األنانية والبغضاء واألحقاد 

والطافحة , والتنابز بالشرور 

بالرغبات العدوانية الناضجة 

في تنور اإلنفعاالت السلبية 

 والمشاعر التخريبية 

 
الكراهية تنضح من بدن 

والسعي , اإلنتقام والضغينة 

البالء الشديد نحو النار و

وتأنس نفوسها  , والضراء 

, بأوجاع اآلخرين وتعاستهم 

وتتلذذ بحرمانهم  وتعذيبهم 

 والفتك المروع بهم 

 
, الكراهية طاعون البشرية 

الذي عليها أن تتعلم قدرات 

, الوقوف بوجهه بشجاعة 

وتوفير الموانع العالية الالزمة 

 لصده 

 
الكراهية حركة مناهضة هللا 

ولجميع , ولكتابه ولرسوله 

الصحابة واألئمة والصالحين من 

الكراهية بضاعة يتم تسويقها وفقا ألحدث نظريات وقوانين ومهارات التسويق  
التي , لكي تتحقق أكبر العائدات وتباع كميات كبيرة من هذه البضاعة , المعاصر 

  .        تؤدي إلى إنبثاق مشاريع خالقة ذات أرباح فائقة

بية ذات طاقات تخري, الكراهية مرض سلوكي وعاهة نفسية مريرة مزمنة 
وبإندفاع شرس , قادرة على محق رموز الوجود المادية الحية , وتدميرية فتاكة  

  .                                   متوحشٍ ال يمكن ردعه بسهولة

وسفاكي الدماء ,  الكراهية إرادة أباليس التضاليل والبهان والتحريف والخسران 
  .مستقبل الشعوب واألوطانوالعابثين ب, واألرواح واألحالم  والطموحات 

والداعية إلى األنانية والبغضاء , الكراهية دين النفوس األمارة باألسوأ من السوء 
والطافحة بالرغبات العدوانية الناضجة في تنور , واألحقاد والتنابز بالشرور 

لكي تعبر , التي تصنع لها عناوين ومنطلقات , اإلنفعاالت السلبية والمشاعر التخريبية 
  .عن إرادة الفساد والجور المقيت

والسعي الشديد نحو النار والبالء , الكراهية تنضح من بدن اإلنتقام والضغينة 
وتتلذذ بحرمانهم  وتعذيبهم , وتأنس نفوسها  بأوجاع اآلخرين وتعاستهم , والضراء 

ألنها عدوتها , فهى ال تستريح إال بالتدمير الشامل للحياة , والفتك المروع بهم 
  .ومناهضة لغايتها وكرامتها وعزتها وقيمتها

, الذي عليها أن تتعلم قدرات الوقوف بوجهه بشجاعة , الكراهية طاعون البشرية 
وأن تعمل بقوة وإجتهاد من أجل تلقيح العقول , وتوفير الموانع العالية الالزمة لصده 

في بضعة الذي يحصد أرواح الماليين , والنفوس ضد هذا الداء القاتل الخطير 
  .لحظات

والتحرر , الكراهية تعبيرات حارقة عن عقيدة الجحيم والسجير في تنور العدوانية 
, وتحويل البشر إلى هدف لإلفتراس والسحق والدمار المشين , من المعاني اإلنسانية 
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أبناء المحبة والرحمة واأللفة 

 اإلسالمية

 
الكراهية مذهب ذوي 

العاهات النفسية والفكرية 

وهي , والروحية والبدنية 

ليست حاجة نفسية وإنما مأساة 

 نفسية مدمرة

 
الكراهية صوت قبيح األنغام 

ينطلق من , مقرف الصدى 

حناجر المحقونين بأفيون قتل 

والمنومين في خدور , الضمائر 

والمسلوبين من , أبدانهم  

والغارقين في , وعيهم 

مستنقعات السموم الفكرية 

 والنفسية 

 
الكراهية عدوان على الوجود 

وإجهاز على الحياة ومناهضة , 

 .ألنوار البقاء

وإذا أبتليت , ها داء الفناء إن 

بها المجتمعات ومزجتها بالدين 

  فأن ذلك هو البالء العظيم

  .ألنها تفخر بالخراب واألحزان وتساهم في إنتشار اللون األسود في ربوع األيام

ولجميع الصحابة واألئمة , ناهضة هللا ولكتابه ولرسوله الكراهية حركة م
  .والصالحين من أبناء المحبة والرحمة واأللفة اإلسالمية

وهي ليست , الكراهية مذهب ذوي العاهات النفسية والفكرية والروحية والبدنية 
  .حاجة نفسية وإنما مأساة نفسية مدمرة

والعوز والقهر , قر والجوع الكراهية تترعرع في أحضان الجهل واألمية  والف
والتنكيل والتخويف والترهيب والفساد وإغتصاب , والظلم واإلمعان بمنع الحرية  
  .الحقوق  وإختفاء العدل والنظام

ينطلق من حناجر المحقونين بأفيون , الكراهية صوت قبيح األنغام مقرف الصدى 
والغارقين في , من وعيهم والمسلوبين , والمنومين في خدور أبدانهم  , قتل الضمائر 

والمطهرة عقولهم من أسباب , والمغسولة أدمغهم , مستنقعات السموم الفكرية والنفسية 
  .والذين تجري في عروقهم أقياح الرذيلة, الفضيلة وعناصرها 

  .وإجهاز على الحياة ومناهضة ألنوار البقاء, الكراهية عدوان على الوجود 

يت بها المجتمعات ومزجتها بالدين فأن ذلك هو البالء وإذا أبتل, إنها داء الفناء  
  .العظيم

 !!فهل من محبة ورحمة وسماحة ونبضات إنسانية سامية نبيلة علياءَ؟

****    **** 

  2014201420142014////07070707////30303030الى  آخر اجل لقبول االعمال المرشحة للجائزةتم تمديد 

  أقر المجلس التنفيذي لالتحاد المجتمع مؤخرا بعمان،

  جائزة االطباء النفسيين الشبان العرب اسم شخصية طبنفسية عربية مميزةأن تحمل 

  أثرت االختصاص وقدمت الكثير للطب النفسي العربي، و

    قي الكبيراالعر / الفلسطيني  اسم الطبيب النفسي 2014استقر الرأي أن تحمل جائزة سنة 

  "الدكتور علـــــي كمـــــال  "   
  ضواء و قدم الكثير من االعمال القيمة و المؤلفات الراسخةالذي عمل بصمت بعيدا عن اال

  . كما رحل بصمت دون ان يعرفه اال قلة قليلة من االطباء النفسيين العرب

****     ****   

للبحــــــث العلمــــــي لألطبـــــاء " علـــــي كمـــــال " جائــــزة 

 2014النفسييـــــــن الشبــــــان العـــرب
  

  دعـــــــوة للترســـــح
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