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  الرؤية من منظوم مختلف... مقاربات
 

  !!بب األرــــرب وغرائــب العـعجائ
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 أمريكـا/  العـراق الطب النفساني،   
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 كيف تكتب ؟: خواتسألني الكثير من األخوة واأل
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والنرجسية , والتفرد هو السلطان , وخالصته أن ال للعمل الجماعي , سلوكنا واحد وماحق  

 !!وكل من عليها بالسوء ظان, ة من اإليمان والتناحري, هي العنوان 

تجارب الجمعيات العربية التخصصية بأنواعها تنتهي إلى ذات , ولهذا ولغيره من األسباب 

 !!تتعدد الجمعيات والمصير واحد, المصير 

وتثبيط العزائم وهدر , إنه مصير الضعف والتآكل واإلنكماش والتشظي والتنافر والتشقق 

 .وتسفيه اإلنجازات, س النشاطات وإبخا, الطاقات 

ورؤاه , وأناه تقتل مناه , وال يستوعب آليات العمل الديمقراطي , فواحدنا ال يؤمن بقانون 

 .تتعثر في طرقات هواه

فقد عهدته في عدد , ما أقرأه في رسائلك ليس جديدا أو غريبا على واقعنا المهني التفاعلي 

كيف تؤول أمورها وتتمحن في مواضعها فتفقد القدرة  وعايشت, من الجمعيات الطبية العربية 

 .على التنامي واإلزدهار والتطور والعطاء

فتأمل الجمعية النفسية األمريكية وهي ال تزال في دوام اإلزدهار ومنذ , فهذه علتنا العجيبة 

, ونحن بال قدرة على اإلنطالق بجمعياتنا إلى مستوى العالمية , مئة وخمسة وسبعين عام 

 .الخطو بها إلى األمامو

في التسعينيات كانت في أمريكا جمعية طبية عربية ذات حضور فاعل وقوة مؤثرة في 

  
, سلوكنا واحد وماحق 
, وخالصته أن ال للعمل الجماعي 
, والتفرد هو السلطان 
, والنرجسية هي العنوان 

وكل , والتناحرية من اإليمان 
 !!من عليها بالسوء ظان

 
 

 ,لهذا ولغيره من األسباب 
تجارب الجمعيات العربية 
التخصصية بأنواعها تنتهي إلى 

تتعدد , ذات المصير 
 !!الجمعيات والمصير واحد

 
 
ما أقرأه في رسائلك ليس 
جديدا أو غريبا على واقعنا 

فقد عهدته , المهني التفاعلي 
في عدد من الجمعيات الطبية 

وعايشت كيف تؤول , العربية 
أمورها وتتمحن في مواضعها 

د القدرة على التنامي فتفق
 واإلزدهار والتطور والعطاء

 
 
تأمل الجمعية النفسية 
األمريكية وهي ال تزال في 
دوام اإلزدهار ومنذ مئة 

ونحن بال , وخمسة وسبعين عام 
قدرة على اإلنطالق بجمعياتنا 

والخطو , إلى مستوى العالمية 
 .بها إلى األمام
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وإذا بها تتالشى وتتشتت وتعروها اإلنقسامات ويتوجها , األوساط العلمية وحتى السياسية 

 .وال تزال تمشي بخطوات كأداء بال قيمة وفعل وإمكان, الضعف والخواء 

 . اء دول عربية تآكلت وذبلت وما عاد لها أثروجمعيات بأسم

وكأننا مبرمجون ومعتقلون بهذه اآلليات , ويبدو أن هناك نزعة هدم كامنة في أعماقنا 

 .التي أوصلتنا إلى واقع متناقض مع ما نختزنه من القدرات, الفتاكة 

ل وتجاه مجتمعنا فإرادة الهيمنة  والتسلطية واألنانية وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه األجيا

كلها عوامل معوقة ومضادات فاعلة في تعثر نشاطاتنا وإتساقنا على سكة إنطالق , وأنفسنا 

 .ومخلقة للجديد ومحفزة للمزيد وجاذبة لألجيال الصاعدة ورفدها بالمديد, ذات آفاق جامعة 

يأس والقنوط ونستلطف اإلنتكاس وال, وكأننا مرهونون باإلنكسارية واإلحباطية واإلنهزامية 

 .ونأبى التحدي واإلقدام واإلصرار والتواصل واإليمان بأننا نتكون ونكون, 

فالتبعية , ويبدو غريبا علينا أن نمضي في دروب النجاحات واإلنجازات المتميزة األصيلة 

ونميل إلى اآلخرين , وال نعرف الحرية في اإلبداع والعمل , تفترسنا واإلستنساخية منهجنا 

 !!ونحن في قيعان أسفل سافلين, وكأنهم األعلون , ونتخذهم مقياسا لعطاءاتنا 

وعلينا كإختصاصيين في العلوم النفسية أن , ملنا جميعا وبال إستثناء هذه خصالنا التي تش

التي تداوينا وتشفينا منها وتضعنا على سواء , نبحث في المواجهات والمعالجات المعاصرة 

 .السبيل

 ...وختاما

, ما تقددم ال يمثل رأيا بل إستنتاجات عكستها تجارب متنوعة مع جمعيات عربية مهنية 

وترك األجيال المتوافدة تبحر لوحدها بين , ي موانئ اإلنحسار والضمور معظمها رسى ف

  !!أمواج السراب

يبدو أن هناك نزعة هدم 
وكأننا , اقنا كامنة في أعم

مبرمجون ومعتقلون بهذه 
التي أوصلتنا , اآلليات الفتاكة 

إلى واقع متناقض مع ما 
 نختزنه من القدرات

 
 
كأننا مرهونون باإلنكسارية 
, واإلحباطية واإلنهزامية 

ونستلطف اإلنتكاس واليأس 
ونأبى التحدي , والقنوط 

واإلقدام واإلصرار والتواصل 
 نكونواإليمان بأننا نتكون و

 
 
هذه خصالنا التي تشملنا جميعا 

وعلينا , وبال إستثناء 
كإختصاصيين في العلوم 
النفسية أن نبحث في 
المواجهات والمعالجات 

التي تداوينا , المعاصرة 
وتشفينا منها وتضعنا على سواء 
 السبيل

 
 
ما تقددم ال يمثل رأيا بل 
إستنتاجات عكستها تجارب 
متنوعة مع جمعيات عربية 

معظمها رسى في , ة مهني
موانئ اإلنحسار والضمور 

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabsWonders.pdf  
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 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب

  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة
 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 

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

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 
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