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 مقـاربات... الرؤية مــــن منظـــــــور مختلــــــف

 

 ق!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تنبثــــــــــــــــــروح األم
  
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني، 
 

     

 

القلة ال�ادرة ی$م�#ن "أن األمة ت�ه� م� ر�ام العم , وت�أل� في م���ة الن�ا ال�عاص�ة , 
اإلنه-ام واإلنحار , ال42 فال�ائ م�2 نها1ة ال�0ب العال��ة األولى , م-اج اإلن*�ار واإلن�*اس و 

 خّ�C عل�ها وت��A م� األقالم واألفهام , ف?ار ما ت��<ه أن#ارها ال�ف��ضة 8الما.

  

 فاألمة تا"عة , خانعة , "ال قرة وال إرادة على مقارعة الغ�� , وعل�ها "اإلنGهار واإلنثار.

 

ما قمه الف��R ال�ع#د4 ب���ا الP0�قة ال��O#سة , أنها ت�ف�ح وت�Lق في م�ادی� م��#عة , و 
) "�]اراته في ق�O مع ف��R األرج���� ال����- الع��R  , دل�ل على ال�?اع 2022\11\22ی#م (

 اإلق�ار4 إلرادتها , وتع��G رائع ع� ج#ه�ها األث�ل.

  

وه2ه ال#مaة األل�b�ة ت��` �a0�C اإلرادة والP�ادة , وت��2نا "أحاث ح?ل^ في ال�أرRخ , 
ح , وم�ها مع��ة (ع�� جال#ت) ال�ي أدهL^ الن�ا , وغّ��ت م���تها وأنق2تها م� ذات مع�� وا
  أفح ال�Lور.

وما ح?ل في ق�O م� ف#ز ی�Gه� على أن اإلرادة ال<�اه��Rة ت��� hاقاتها م� الP�ادة 
 العازمة ال?ادقة ال�$م�ة "الLعk , فال تهاب ق#ة في األرض , فالLع#ب "P�اداتها.

  

على أن الOاقات اإلباm�ة , ال�ي ت*�-ها األمة ال حود لها وم�ف#قة وl�اضة , وه2ا ب�هان 
.Cعة عق#د إلى أمة تق#د األمa" ال42 نقلها في  وت��� ع-��Rها م� إرادة القائ

  

ق وه# �a1ب�nاإلرادة ال��#ث]ة ال#اثقة , في مع��ة ال oوال أوضح م� تل  �L[Rة , و�n?ال
 أص0ا"ه "ف�ح "الد فارس , ففي ال�0�ة ال*r�G �ان^ ال�ؤRة أوضح م� الp�L في را"عة ال�هار.

  

القـلة النادرة يؤمنون بأن األمة  
تنهض من ركام العدم , وتتألق  
في مسيرة الدنيا المعاصرة  

السائد منذ نهاية الحرب العالمية  
األولى , مزاج اإلنكسار واإلنتكاس  

خّيم  واإلنهزام واإلندحار , الذي  
عليها وتمكن من األقـالم واألفهام  
, فصار ما تنتجه أنوارها المفترضة  
.ظالما

بينما الحقيقة المطموسة , أنها  
تتفتح وتشرق في ميادين متنوعة  
, وما قدمه الفريق السعودي يوم  

) بمباراته في  2022\11\22(
قطر مع فريق األرجنتين المتميز  
العريق  , دليل على التصاعد  

ري إلرادتها , وتعبير رائع  اإلقتدا
عن جوهرها األثيل

هذه الومضة األلمعية تستحضر  
قيم اإلرادة والقيادة , وتذكرنا  
بأحداث حصلت في التأريخ , 
ذات معين واحد , ومنها معركة  
(عين جالوت) التي أدهشت  
الدنيا , وغّيرت مسيرتها  
وأنقذتها من أفدح الشرور

أن الطاقـات اإلبداعية , التي  
كنزها األمة ال حدود لها  ت

ومتفوقة وفياضة  

أوضح من تلك اإلرادة المتوثبة  ال  
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وه2Aا فاألمة ت*#ن "قادتها , وت�0اج لقائ 1ع�Gّ ع� م�Oلقاتها الa0ارRة ل�*#ن , ف��2 عق#د 
 واألمة في ج#ع لقائ ی���o ب�ای�ها وRعلي شأنها.

  

  , ول�p م� h]عها ال�n#د وال<�#د. إنها أمة وجت ل�ق#د

  ف�0�ة للOاقات ال#اعة والP�ادات ال�ائة!!

الواثقة , في معركة الخندق وهو  
يضرب الصخرة , ويبشر أصحابه  
 بفتح بالد فـارس

إنها أمة وجدت لتقود , وليس  
من طبعها الخمود والجمود

  

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

 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 ني عشر)(االصدار الثا  "   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:  

net.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsy  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-uments/eBArabpsynethttp://www.arabpsynet.com/Doc  
 

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

  العلمي  الموقع من التحميل

p://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdfhtt 
  

  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@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...دمعا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبع

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiSpiritNationEmanates.pdf

