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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

  ة!!ـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنطماري
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 ���: دف�

ال�*(�عات ال�)ف�نة �الغاب�ات ال ت�! إلى ع�� وج�دها ��لة , وفي ق��عة مع م�انها 
 وزمانها , ف(لغي حاض�ها وت0في م.(ق,لها.

ال;ع9) , وت()ث� �ال;ال�ات , وت(:�6 ف9ها األج)اث  ومع67 م*(�عات األمة ت0)س �ال�اضي
 وDق�دها األم�ات , أما ال0اس فأك�Cه6 م*0ّ)ون ل(أك9) أن األم�ات أح�اء.

هJا واقع ت�9M إل�ه م(�ال�ات ال()ا�Lات العاصفة في وج�د األمة , والH IJ.(�G ��Cه أع)اؤها 
لMع�ر �أن الIJ فات ما مات , و�Dع�0ن في تأه9ل الع0اص� الالزمة لل90ل م0ه , ون�M ا

 وال�عاص� �ال ح�اة , وعل��6 ب(ق)QH األم�ات.

ب�70ة م(ف:�ة ل�ا ی)ور في ال�اقع ال�9مي وما ی()اوله ال0اس م� خ�V وأحادیT وS(ا�ات  , 
س7�ُه� ح*6 اإلن��ار الIJ تعاني م0ه م*(�عات0ا , ال��ه�نة �ال.�اب] ذات اإلم()ادات الXم�0ة 

 ال�(�0عة.

الع*ائV ال.ل��Sة ال�ه��0ة على ال�عي ال*�عي , أن ف09ا ق)رات ت�_�^ الXم� ع0) وم� 
  م�احل مع09ة , ف0لغي ما �ع)ها وما ق,لها , ون.(��� تلb ال��حلة رغ6 أنها ت;ع) ع0ا ع)ة ق�ون.

ك�ا أن ال�9ل ش)ی) ل(�)ی] ما ال Hق,له العقل , ف9(فاعل مع الع�ا�ف واإلنفعاالت , ل(*�9) 
 وhف0اء األس;اب , ف(ع�9ل العق�ل أم� مق,�ل , وال�70 ب;��9ة ال(.اؤل واإلرت�اب م*ه�ل؟ ال�0اهي

وم� ال.هل تعل9ل ال�قائع �أس;اب خارجة ع� إرادة ال:اض� وال�.(ق,ل , و�hعاد اإلن.ان ع� 
 ال�.lول�ة وال(�ثV إلى أمام , واإلمعان �الق�ل أن Sل ش9ئ على ما ُی�ام , وُمقّ)ر �إح�ام.

إن اله�وب إلى ال�راء عالمة واض:ة ت�9M إلى فق)ان الق)رة ال(فاعل�ة مع مع��ات ال��ان 
والXمان , وhلقاء الل�م على ال�اض�ات , ألنها في ع)اد ال�فق�دات , وال�:لقات في آفاق ال�mال 

 وال(��رات ال�ه��ة الmال�ة م� ال�جاء.

 ار في أوحال ال;ال�ات؟فهل أن اإلن)راس سل�ك ی)فع0ا ن:� اإلن)ثار واإلن��

المجتمعات المدفونة بالغابرات ال  
تمت إلى عصر وجودها بصلة , 
وفي قطيعة مع مكانها وزمانها , 

غي حاضرها وتنفي مستقبلهافتل

بنظرة متفحصة لما يدور في  
الواقع اليومي وما يتداوله الناس  
من خطب وأحاديث وكتابات  , 
سُيظهر حجم اإلنطمار الذي تعاني  
منه مجتمعاتنا , المرهونة  
بالسوابق ذات اإلمتدادات  
الزمنية المتنوعة.

أن الميل شديد لتصديق ما ال  
فـاعل مع  يقبله العقـل , فيت

العواطف واإلنفعاالت , لتجميد  
النواهي وإفناء األسباب , فتعطيل  
العقول أمر مقبول , والنظر  
ببصيرة التساؤل واإلرتياب  
مجهول؟

إن الهروب إلى الوراء عالمة  
واضحة تشير إلى فقدان القدرة  
التفـاعلية مع معطيات المكان  
والزمان , وإلقـاء اللوم على  
الماضيات  
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إنه ت�جه إن(rاسي وتأك9) على أن األح�اء أم�ات واألم�ات أح�اء , وتلb بل�ة أمة ت�q م� 
 ت�اثها الIJ ت*هله وت(*اهله!! 

  ف�� Hعل�0ا أن ال نغ�ق؟!!

توجه إنتكاسي وتأكيد على  إنه  
أن األحياء أموات واألموات أحياء  
, وتلك بلية أمة تئن من تراثها  
الذي تجهله وتتجاهله!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAL-Intimaria.pdf  
 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 عامــــا على الويــــب 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) لكدح في حقول علوم وطب النفسعاما من ا 22
 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  
  د االلكترونياو على البري

arabpsynet@gmail.com 
***   ***   ***  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 كترونيالمتجر االل

http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

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

 

 2021 للعــام العربية نفسيةال العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf   
  

 
 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAL-Intimaria.pdf 

