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 عاما من العطاء 15... "شبكة العلوم النفسية العربية "
 

 شبكة العلوم النفسية العربية " تطفئ  شمعتها الخامسة عشرة"قريبـــــا... 

  )2( ات!!ــــق األمنيــــة طريــــى قـارعــــون علــــشج
 
 

  العـراق  –أمريكـا   -د. صـــــادق السامرائــــي
 

    sadiqalsamarrai@gmail.com  

     

 
  

  "وما اْستعصى على قوٍم َمنالٌ 
  إذا اإلقدام كاَن لهْم ركابا"

  
المشاريع اإلنسانية األصيلة الُمنورة تتحقق بعزيمة المؤمنين القادرين على التواصل والعطاء      

وابط سلوكية ذات والتضحية واإلقدام الجريئ , والتفاعل اإلنساني المتميز الخالق , المحكوم بض
  ُخُلق قويم.

  
مهارات التعاشق واإلعتصام والتواؤم واإلنضمام , والعمل الدؤوب الهّمام و ووفقا آلليات الرص      

يذود عن مسيرته على سكة الصيرورة المرتجاة والقدرة تكر رؤيته ويحمل رسالته إنسان , , الذي يب
  على تخطي الصعاب والتحديات.

  
دفاق , لكن المشكلة التي تمنع  وقوانين إنطالق حضاري ر ومعانيوفي ثقافتنا الجمعية ِعب     

التي تأكل أعماق األجيال وُتدخلهم في , تمثلها وترجمتها والتنّور بهداها تتلخص بالتنافرية الماحقة 
  محتدمات تصارعية خسرانية الطباع والتوجهات.

  
داء وجودنا في بي نسعى م ومبادئ أخالقية عاصمة من الضعف والهوان , ونحنوما عندنا قيَ      

وكأننا بال إمتداد وتجذر في تربة اإلبداع والكينونة الحضارية منذ مبتدءات التفاعل ما بين البشر 
والتراب , وٕان األرض لتسائلنا عن دورنا وهمتنا وعقولنا التي نهديها إليها معّبآة بالتطلعات 

 
 

األصيلة    اإلنسانية  المشاريع
الُمنورة تتحقق بعزيمة  
المؤمنين القـادرين على  
التواصل والعطاء والتضحية  
واإلقدام الجريئ  

  
 
وفي ثقـافتنا الجمعية ِعبر  
ومعاني وقوانين إنطالق  
حضاري دفـاق , لكن المشكلة  
التي تمنع تمثلها وترجمتها  
والتنّور بهداها تتلخص  
بالتنافرية الماحقة  

  
 
وما عندنا قَيم ومبادئ أخالقية  
عاصمة من الضعف والهوان , 
ونحن نسعى في بيداء وجودنا  
وكأننا بال إمتداد وتجذر في  

بداع والكينونة  تربة اإل
الحضارية منذ مبتدءات  
التفـاعل ما بين البشر والتراب  
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  المؤودة.
  

ينا طاقات معتقة متميزة قادرة على اإلتيان لك شيئا , وفتفحقيقتنا أنا نملك كل شيئ وال نم     
  وال نستطيع أن نخطَو بال تعّكٍز على إرادة الذين سبقناهم ومنا تعلموا خارطة أكون!!, باألصيل 

  
أمة أخرجت أجيال البشرية من ظلمات وجودها إلى أنوار العقل والفكر والتبصر واإلبداع ,      

صقاع األرض كانت دت أمما ومجتمعات في أباالتي أ, ُيراد لها أن تهوي في ظلمات العصور 
  مدثرة بالجهل والبهتان.

  
وفي األمة صرخات وٕانبثاقات وٕانطالقات ترزخ تحت وطئة التيئيس والتفريغ الذاتي      

وٕاستالب الهوية والثقة وتكريس الدونية والتبعية والخضوع لآلخرين الذين تمكنوا من , والموضوعي 
  ها تستعين!!وكأنها بغير ربّ ت حتى أضحروح وعقل وٕارادة أمة , 

  
قوة  جهد السلبي والضغط الحضاري اإلفتراسي المسلط على أبناء األمة , ُيفرغم منلوهذا ا     

واإلعتزاز بالمنجزات التي يأتي بها فرد أو أفراد فيها , وأول إستجابة هي العجب  الفعل واإلقتدار
ة والتعويق , بل والمحاربة والتصدي لمسار والنفور والهروب أو اإلقصاء والتعادي والتمادي بالعرقل

  الخطوات.
  

تلقيه على تراب الويالت كأعجاز و , وهذه علة مريرة ومعضلة كبيرة تنخر العمق العربي      
نخيل خاوية , تساهم في تعزيز القنوط واإلفراط بالخيبات واإلحباطات وٕاستلطاف الوجيع , والتغني 

  بالنواكب والعزف على أوتار الحسرات.
  

لوحده  بُ حارِ فقا لهذا المنظور الخيباوي والتفاعل الطوباوي , تجد الفرد العازم في األمة يُ وو      
في ميدان الوجود العربي , وتكون النفوس من حوله مؤهلة لمواجهته وتسفيه ما يقوم به , فيتحقق 

,  التقليل من أهمية ودور مساهماته , وٕاغفال قيمة مشروعه , وٕابخاس جده وٕاجتهاده وتفانيه
ألكون , وهو سلوك فاعل في جميع مستويات  والغاية يحكمها قانون سقيم مفاده , أمحقكَ 

السياسية والثقافية والعلمية وغيرها , فالتماحقية آفة مروعة كالمرض الساري  ةالعربي تالتفاعال
 التي تسببت بأفدح الخسائر ألمة فيها جميع السلبية الخطير , بل أنها طاعون وجودنا والقوة
  عوامل اإلقتدار والتفوق والقيادة والنبوغ.

  
بعضها , أو األهرامات سامق مع فما يسري في مجتمعاتنا ال ينطبق عليه قانون , الرواسي تت     

تتباهى بتكاتفها , وٕانما اإلنطماسية مشروع سلوكنا الفتاك , أي أن ُيطمس بعضنا دور وحق 
  البعض , وندوس على رؤوس بعضنا بقسوِة وحوش الغاب السابغة.

  
متراكمة بآليات المتواليات الهندسية في األجيال الدة في حياتنا و هذه العاهات السلوكية المتسيّ      
تها في تفاقم وٕانقضاض شرس شّداد اامت إلى صناعة الحالة التي نعيشها اليوم , ودوّ اقبة , أدّ المتع

أمة أخرجت أجيال البشرية       
من ظلمات وجودها إلى أنوار  
العقـل والفكر والتبصر  
واإلبداع , ُيراد لها أن تهوي  
في ظلمات العصور  

  
 
وفي األمة صرخات وإنبثاقـات  
وإنطالقـات ترزخ تحت وطئة  

غ الذاتي  التيئيس والتفري
والموضوعي , وإستالب الهوية  
والثقة وتكريس الدونية  
والتبعية والخضوع لآلخرين  

 
 
وهذا الجهد السلبي والضغط  
الحضاري اإلفتراسي المسلط  
على أبناء األمة , ُيفرغم من قوة  
الفعل واإلقتدار واإلعتزاز  
بالمنجزات التي يأتي بها فرد  
أو أفراد فيها  

 
 

عجب  أول إستجابة هي ال
والنفور والهروب أو اإلقصاء  
والتعادي والتمادي بالعرقـلة  
والتعويق , بل والمحاربة  
 .والتصدي لمسار الخطوات

  
 

ووفقـا لهذا المنظور الخيباوي   
والتفـاعل الطوباوي , تجد  
الفرد العازم في األمة ُيحارُِب  
لوحده في ميدان الوجود  
العربي , وتكون النفوس من  

وتسفيه    حوله مؤهلة لمواجهته
ما يقوم به  

 
  
 
فيتحقق التقـليل من أهمية  
ودور مساهماته , وإغفـال قيمة  
مشروعه , وإبخاس جده  
وإجتهاده وتفـانيه , والغاية  
يحكمها قـانون سقيم مفـاده ,  
أمحقَك ألكون  

 
  
 



3 
 

.  
  

, على عقول األمة النابهة المتبصرة المتفكرة المتدبرة أن تنهض متالحمة متراصة ولذلك ف      
متباهي ال, مؤمنة بقدراتها على التحقق والنماء السامق معتصمة بحبل اإلرادة والعزيمة العربية ال

  بكينونة تلهم األجيال وتخرجها من مستنقع اإلنقراض والذبول.
  

, تلك حقيقة قاسية علينا أن نواجهها بشجاعة وصدق وٕايمان على تشخيصها ومداواتها      
أقحمت األجيال في زت المدى , و و والتشافي من عللها وتبعاتها ومضاعفاتها الَمرضية التي تجا

  ية.اإلتالفات الحضارية القاسدوامة 
  
ال يشذ عن ذلك أي نشاط علمي أو معرفي , ويشترك في المكابدة الناجمة عن هذه األسقام      و

كل َمن يريد اإلنطالق والتغيير واألخذ باألمة إلى الطريق الصالح القويم , مهما كان نوع جهده 
لت ومشروعه ووعيه وآليات إدراكه , فاألمة تتراءى وكأنها مريض مصاب بكآبة شديدة مهما حاو 

سفيهه لذاته مة ذاته ويغرق في ظلمات أفكاره وتفأنه يندس بعيدا في عت, معه لكي يرى الضياء 
  ضيه ما يعزز فناءه وتحرره من أي نشاط يساهم في صناعة حياة., ويستحضر من ماوموضوعه 

  
ومثلما نعالج المريض المكتئب علينا أن نعالج  األمة المصابة بنفسها وروحها وٕارادتها ,      

ويستلطف أبناؤها ذرف الدموع وجلد الذات والتعبير , تي تعشش في رؤوسها األفكار السلبية وال
  عن الحزن , ألن الفرح ممنوع أو أنه تابو وجودها األليم.

  
وعلى مدى أكثر , فيا أخي جمال أقاسمك ذات المشاعر واألحاسيس والمعاناة والمواجهات      

صناعة األمل لذي يستهدف العقل والروح والنفس , و من ربع قرن من الكفاح الفكري والتنويري ا
"  ,  والكثيرون يقولون:  اليتعب من الجري فوق السطوروحصان الكلمة الطيبة  وبناء الحياة ,

  فخ في قربة مثقوبة" !!أنت تن
  

ها األصيل المعبر عن حقيقة جوهرها نهذه األمة لن تخيب وستلد ذاتها وعنوا وأقول لهم :     
تحتضن تها الحضارية فأنها ن عشنا في زمن سكت, ألن تأريخها يحدثنا بذلك , وإ   وقيمها وأخالقها

  أفكار وطاقات ومنطلقات كينونتها الجديدة التي ستترجمها األجيال القادمة حتما.
  

ي واإلصرار على أنها دبناؤها المنورون صهوة التحهذا فمن الحكمة والرشد أن يمتطي أول     
به وقدراته وطاقاته وٕاختصاصه , فمن جّد وجد , وَمن سار على في ميدان مواه ستكون , وكلٌ 

, أمة فيها أبناء يحملون رسالتها  السماء أن تتوافق مع قدرات الدرب وصل , وال بد لقدرات
  ويتمسكون باإلقدام على التحقق والتواكب والتجدد واإلنطالق الرحيب.

  
  ه خطى َمشاها"!!وهكذا " مشيناها خطى ُكتبت علينا ....وَمن ُكتبت علي     

  

فـالتماحقية آفة مروعة كالمرض  
الساري الخطير , بل أنها  
طاعون وجودنا والقوة السلبية  

فدح الخسائر  التي تسببت بأ
ألمة فيها جميع عوامل اإلقتدار  
 والتفوق والقيادة والنبوغ

  
 
اإلنطماسية مشروع سلوكنا  
الفتاك , أي أن ُيطمس بعضنا  
دور وحق البعض , وندوس  
على رؤوس بعضنا بقسوِة  
 وحوش الغاب السابغة.

  
 
, فـاألمة تتراءى وكأنها مريض  
مصاب بكآبة شديدة مهما  

اء , حاولت معه لكي يرى الضي
فـأنه يندس بعيدا في عتمة  
ذاته ويغرق في ظلمات  
أفكاره وتسفيهه لذاته  
وموضوعه  

 
 
ومثلما نعالج المريض المكتئب  
علينا أن نعالج  األمة المصابة  
بنفسها وروحها وإرادتها , 
والتي تعشش في رؤوسها  
األفكار السلبية , ويستلطف  
أبناؤها ذرف الدموع وجلد  
الذات والتعبير عن الحزن  

 
  
 
فيا أخي جمال أقـاسمك ذات  
المشاعر واألحاسيس والمعاناة  
والمواجهات , وعلى مدى  

كثر من ربع قرن من الكفـاح  أ
الفكري والتنويري الذي  
يستهدف العقـل والروح  
والنفس , وصناعة األمل وبناء  
الحياة  

  
 
هذه األمة لن تخيب وستلد  
ذاتها وعنوانها األصيل المعبر  
عن حقيقة جوهرها وقيمها  
وأخالقها  , ألن تأريخها يحدثنا  
بذلك  
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  وإّن بعَد ُعسر األمة لُيسٌر عميم!!
  

  رياح العاديات؟!! تتناهبهالك أشرعة وجودنا فهل يجوز لنا أن نحطم مجاديف إبحارنا ونتر      
  

 بنيان المرصوص , ولسوف تحقق فاألمة بقدرات أجيالها المتفاعلة , وأنها لعازمة على تأكيد إرادة ال     
  اإلعتصام بجوهرها السليم!!

 "وأولئك هم المفـلحون"!!
 ��دق

 
كامل النص:   رابط

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun2.pdf  
  

  )1شجون على قـارعة طريق األمنيات!! (
w.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun1.pdfhttp://ww 

  
 
, فمن جّد وجد , وَمن سار على  

, وال بد لقدرات    الدرب وصل
السماء أن تتوافق مع قدرات  
أمة فيها أبناء يحملون رسالتها  

  
  
 

فهل يجوز لنا أن نحطم       
مجاديف إبحارنا ونترك أشرعة  
  وجودنا لتتناهبها رياح

 العاديات؟!!  
 

   ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

  
  ***   ***   *** 

 13/06/2018قريبـــــا... 

    شمعتها الخامسة عشرة   تطفئنفسية العربية " " شبكة العلوم ال
  ) 2018 – 2003(عامها السادس عشر     وتدخل 

    

كتابة كامة في السجل الذهبي    بهذه المناسبة يطيب لنا ان نطلب من االطباء واالساتذة تكرم
مسة  ( يصدر في موغد الذكرى الخا  الشبكة  هافي ابداء الرأي لتطوير    المشاركة  و 2018للشبكة للعام  

  عشرة الطالق الشبكة على الويب )

  رابط المشاركة: 

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 او على البريد االلكتروني

arabpsynet@gmail.com  

 2017للعام    الكتــــاب الذهبــــي للشبكـــــة

http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf 
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun1.pdf 
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm

