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  ور مختلــــــــــــفــــــــــــــــــــة من منظــــــــــــــــــــ... الرؤيمقـاربـــــــــــــــــــــــــــــات  

 

 ة!!ــــــــــــــــــة الكرويــــــــــــالنفح
  

 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 
ه*ا إق�'اب م� �'ة الق$م �"! ار نف�ي سل��ي , ول�� م� �اب اإلنفعال واله�ة , وال��ه� 

.,� �أن اإلن�از ال1'و0 ه� ال*0 ن��/�عه وح
  

م� ال"الحD في م�ن$Bال ق/' , أن الف'ق ال1'و@ة الع'?�ة أبل> �الًء ح�!ا وعّ'ت ع�  إرادة 
  األمة , وأشارت إلى أن ف'@J �'ة الق$م إنعIاس ح0�G ل�اقع ال"��"ع ال*E"B 0له.

  
, وال یSال الف'@J ال"غ'?ي P JQB'@قه ن�O  والق/'0 وهI*ا فعل الف'@J ال�ع�د0 وال��ن�ي 

  م'ات, أعلى.
  

ك!> أتا�ع ال"Wارات مع ع$د م� أب!اء أف'@�Zا , ف�ج$ته� �غاBة الWX/ة واله�ة والO"اس �ف�ز 
  الف'@J ال"غ'?ي.

  
إن روح األمة الُ"��$ة في الفَ'ق ال�ي ت"Eل �ع[ دولها , ��> رسالة واضOة مفادها أن 

G!�ن�ها الdOار@ة األمة تOقJ إرادتها , وت"dي في م�ارها الcاع$ ن�O ج�ه' ذاتها , و@!�ع �
  الWاسقة.

  
فf روح ال!c' في أرجاء ال!ف� الع'?�ة , أشWه �الهSة ال�ق �@ة ال!ه�d@ة القاض�ة �إPالق 

  ق$رات األمة وhن�Qالها م� وه$ة الق!�g واإلن1�ار.
  
إنها روح الَغلWة والف�ز أخ*ت ت�'0 في ع'وق األج�ال , وتEOها على ال"!ازلة ال"عاص'ة بEقة  

 Sات وعWوث.�Gة ال تل"@  
  

ف"ا تOقJ في مG$ان �'ة الق$م سO�GقJ في م�ادی� أخ'l م�!�عة , م"ا Bع!ي أن األمة س��O'ر 
  م� أصفاد ال��mWة واإلن�1اس�ة واإلنهSام.

  

ال ت���G1 لل��d واإلنO$ار واألل� , فهي ت'@$ وhرادتها ت���$ إنها ت�O'ك ن�O الُعلى و 

أن الفرق الكروية العربية أبلت  
دة األمة  بالًء حسنا وعّبرت عن  إرا

, وأشارت إلى أن فريق كرة  
القدم إنعكاس حيوي لواقع  
المجتمع الذي يمثله

هكذا فعل الفريق السعودي  
والتونسي والقطري , وال يزال  
الفريق المغربي يشق طريقه نحو  
.مراتب أعلى

إن روح األمة الُمجسدة في الفَرق  
التي تمثل بعض دولها , كتبت  

ألمة  رسالة واضحة مفـادها أن ا
تحقق إرادتها , وتمضي في  
مسارها الصاعد نحو جوهر ذاتها , 
وينبوع كينونتها الحضارية  
الباسقة

فبث روح النصر في أرجاء النفس  
العربية , أشبه بالهزة اليقظوية  
النهضوية القـاضية بإطالق قدرات  
األمة وإنتشالها من وهدة القنوط  
واإلنكسار
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وم�Qارها ال"Q'ق  إب�$أ , وأج�الها ال"�B$Oة ال"oم!ة ���ه'ها الع'@J ت"Sق ش'نقة ال1�ل , وت$وس 
  على رأس ال"Qاع' ال$ون�ة اإلنهSام�ة ,  ال�ي تoج�ها الO'وب ال!ف��ة ال"��ال�ة.

  

<Qاسلة أنعWة وال"/اولة  فالفَ'ق ال1'و@ة ال�األع"اق , وم!�Oها Pاقة اإلق�$ار على ال"!اف
وتOقJG ال/"�حات , وت��G$ األه$اف ال"Q'وعة ل�أكG$ حق�ق اإلن�ان , وPhالق �G!�ن�ه في 

  م�G'ة ال�Oاة ال�ام�ة وال'فعة واإلن�cار.
 وhن األمة ت�1ن!!

فما تحقق في ميدان كرة القدم
سيتحقق في ميادين أخرى  
متنوعة , مما يعني أن األمة  
ستتحرر من أصفـاد التبعية  
واإلنتكاسية واإلنهزام

  
إرتباط كامل النص:    

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiWorldCup2022.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  امهاالشبكة تدخل ع
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

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

rabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBA  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

lHassad2021.pdfA-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

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

  العلمي  الموقع من التحميل

cuments/eBArabpsynetGoldBook.pdfhttp://arabpsynet.com/Do 
  

  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

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى ا،بانسانن نرقى معا

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiWorldCup2022.pdf 

