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 مختلفمقـاربات .. الرؤية من منظور  

 

 الجهود الطيبة كالشجرة الطيبة!!
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
ال��ا�ات (أن�اعها في م#"عات�ا ت ل للف
د�ة , وم� ال�ادر وج�د ن�ا�ات ذات ��ة مع
	�ة , ورؤ�ة 

 ونافع لل#�ع.م�"
0ة ل/-مة ه-ف واضح 
 

ه>ه ال�=عة م"#>رة في مع:9 ال8فاءات العل�ة , وال6ع5 �#3- األنان�ة وال�
ج�3ة والف���ة  , و�عل 
وفقا لقان�ن " وما إج"عJ (أذواٍد ف�Hل" , وه� القان�ن الفاعل في م#"عات�ا (ال إس"@�اء وعلى 0افة 

 �K"ا نق
ا��ة ل� تHقM ن#احات 0�ر , ألن ال�=عة الف
د�ة ش-ی-ة وم=م�ة وم"���ة األصع-ة , وله>ا فال-
 ف �ا.

 
وفي أW تفاعل جاعي ت�VلM ن�ازع ال�S , وال"�جR , وال�:
 (غ 
 ع � ال
ضا , وال3H- , والعل 

 على تف
�غ اإلن#از م� ��"ه وم��Vاه.
 

 �8\��ن (ا أن#=ه أما ال ل إلى اإلتهام ففي ذروته , فل8ل ناجح ما ال ُ�KHى م� ال�اوئ � ال>ی� 

 على (ال م� الغا�ات.V/� و�K"3غ
ون ن�ا�اته , و�ق
ن�نها (ا ال 

 
ف
وح�ة العل 0ف
�M واح- مع-ومة , والف
د�ة سل�ك م"\� م� ال�ف�س والعق�ل , و�"لS إس�ادات 

 م"��عة م� مKادر م"
اكة في رؤاها وcج
اءاتها.
 

ا شه-نا تفاعال إ�#اب�ا ب � أسات>ت�ا , بل وفي م#"ع األ�6اء والعل�م اإلخ"Kاص�ة األخ
e , م
��3د ,  وال"أس- على (عkه9 �ق�د , ح"ى جعل�نا ن"�Kر أن ال"�افR ال3لjي وال"h�i3 ال"6ادل  
ال"�اح

 ها القان�ن.
 


ات , ودی-ن�ا ال"فاعل اإلقKائي؟ فلاذا ن"H-ث ع� ج�oات ومnت

ات\� مقارن"ه (nت�
ا في د�ارنا عات األخ
e؟ هل وج-َت مnت"# ال

!!9\H9 والK/ة هي ال� إن الف
د�ة عاه"�ا ال"ي أزرت ب�ا , ول� تق�م قائة ألم"�ا , ما دامJ الف
د
"ل8ه م� �اقات ت0n- م�ض�عه.� فل�عل َم� ی
�- على شاكل"ه ول�#3- رؤ�"ه (ق-راته , وما 

 
 لنا ِهَمٌم بها األفذاذُ قـاَدتْ 
 وِمْن جيـٍل إلى جيـٍل َتوالتْ 

 بفٍذّ كلُّ َمشروٍع َتجّلى
 ُيبادرُنا بأفكاٍر تنامتْ 

النشاطات بأنواعها في  
مجتمعاتنا تميل للفردية , ومن  
النادر وجود نشاطات ذات  
قيمة معرفية , ورؤية مشتركة  
لخدمة هدف واضح ونافع  
للجميع

في أي تفـاعل جماعي تنطلق  
التوجس , نوازع الشك , و 

والنظر بغير عين الرضا , 
والحسد , والعمل على تفريغ  
اإلنجاز من قيمته ومنطواه

أما الميل إلى اإلتهام ففي  
ذروته , فـلكل ناجح ما ال ُيحصى  
من المناوئين الذين يشككون  
بما أنجزه ويستصغرون نشاطاته  
, ويقرنونها بما ال يخطر على  
بال من الغايات

باء والعلوم  في مجتمع األط
اإلختصاصية األخرى , ما شهدنا  
تفـاعال إيجابيا بين أساتذتنا , بل  
التناحر يسود ,  والتأسد على  
بعضهم يقود , حتى جعلونا  
نتصور أن التنافس السلبي  
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 كأنَّ الجمَع في َغفـٍل ُمرْيٍب 
 وحالَكٍة بَمْيؤٍس تواَصتْ 
 َعطاُء العلِم ُبْرهاُن اْنطالقٍ 
 إلى أفٍق بِه األحالُم هاَمتْ 
 فـال تقنْط وال تأَبْه لَكْيدٍ 

 وداعيٍة لما فيها تناَدتْ 
 فَكْدُح المرِء جّالٌب لخَْيرٍ 

 خْيٍر بها أَمٌم َتساَقتْ   وِمنْ 
 وهذا الَصرُح إشراٌق وفيضٌ 
 وَمأثرُة الَنواهي حيَن جاَدتْ 

  

والتسقيط المتبادل هما  
القـانون

لماذا نتحدث عن جمعيات  
ومؤتمرات , وديدننا التفـاعل  
اإلقصائي؟

في ديارنا    هل وجدَت مؤتمرا
يمكن مقـارنته بمؤتمرات  
المجتمعات األخرى؟

  
 

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarai.AljuhudAttayba.pdf  

 

  *** ***   *** 
 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 

 المتجر االلكتروني

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 النفسية 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

  موقع العلميال من التحميل

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

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarai.AljuhudAttayba.pdf 

