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ـــــوم وطــــــــــــــــــــــــــــــــــب النفــ ـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــسجمعيــــــــــــــــــ

 

 ر!!ـــــــــــــــــــــدي الظافــــــــــــــــــــــة والتحـــــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــــالعل
 

 

 د. صـــــادق السامرائــــي

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،  
 

     
 

أخي د.جمال تتحدث عن اإلدالء بشهادة , لكي تقدم  
لألجيال ما يعينهم على معرفة الخيط األبيض من األسود.

  

  
م ال(ف)'ة ت%قا$ع مع إرادة الِق�� الفاعلة في وال ب� م� الق�ل ���أة ووض�ح , أن العل� 

  م�%,عات(ا �أن�اعها ال,/ل'ة والق.�-ة والعال,'ة.
  

فال(=�ة إلى العل�م ال(ف)'ة سل9'ة وع�وان'ة  , وُتع%�9 لها دور في تأه7ل ال(اس ور4,ا إم%هانه3  
ع�وان7%ها , ومع=3 أن=,ة ال/3D في بل�ان األمة ض� العل�م ال(ف)'ة وBن ب�ت غ�7 ذل< , و 

  مف�وضة عل7ها م� ق9ل األس'اد.
  

و4,ا أن اإلعالم ل)ان حال اإلرادات الفاعلة في ال,�%,عات , و-ع%,� على مGادF العل�م 
ال(ف)'ة ل%�و-ج �Wائعه ال,.ل�ب ت)�-قها , و4(اء رأR اآلخ�-� �,�ج9ها , فNل نMاL نف)ي Kق�ن 

  �,Zال/ها , وال�عي ال(ف)ي ال)ل'K 3عّ�قها.
  

,Kة �/اجة ل\قافة نف)'ة , ول� ت%/ق] في م�%,عات(ا ب�ونها.وال�/'/Zق�ا$'ة ال  
ووفقا ل`ل< فال(Mا$ات  ال(ف)'ة  أKا _ان ن�عها ُتع%�9 ج�-^ة وم%/�Kة إلرادة ال,ف%�س�7 لألمة , 
فال �D,K ل�مd نف)ي أن ی%فاعل �/�-ة مع ال�اقع ال`�DK Rن b'ه , واألم\لة ال�اض/ة في الع�اق 

  4اقي ال9ل�ان.وال)�دان و 
  

ال,f%g �العل�م ال(ف)'ة ال,.ل�ب , e�K أن �DKن م\ل أب�اق ال)ل.ة وفقهائها , فعل'ه أن 
ی�9ر �Mائعها وما تق%�فه م� م=ال3 وخ.اKا , أما إذا ن.] �ال/] و_Mف ال/h'قة فأنه م� 

  ال,غ�ض�7.
ن ال ی�ح,�ن , وفي زم� األدی(ة ال%�م�7-ة , صار لل,f%g �العل�م ال(ف)'ة أع�اء عقائ�ی� 

  و4ف%او� ال تg.� على �ال , ی%3 اإلجهاز على أص/اب الق�ل ال�اضح ال,�79.
  

فال ت)%غ�ب إذا  ت3 اإلKقاع به`ه ال�,p'ة أو تل< , أو به`ا ال,oت,� أو ذاك , ول� ت�� في 

أخي د.جمال تتحدث عن  
اإلدالء بشهادة , لكي تقدم  
لألجيال ما يعينهم على معرفة  
الخيط األبيض من األسود.

ال بد من القول بجرأة ووضوح ,  
أن العلوم النفسية تتقـاطع مع  
إرادة الِقوى الفـاعلة في  
مجتمعاتنا بأنواعها المحلية  
والقطرية والعالمية

بحاجة  الديمقراطية الصحيحة  
لثقـافة نفسية , ولن تتحقق في  
.مجتمعاتنا بدونها

النشاطات  النفسية  أيا كان  
نوعها ُتعتبر جريئة ومتحدية  
إلرادة المفترسين لألمة , فـال  
يمكن لرمز نفسي أن يتفـاعل  
بحرية مع الواقع الذي يكون فيه  

المختص بالعلوم النفسية  
المطلوب , يجب أن يكون مثل  

وفقهائها , فعليه    أبواق السلطة
أن يبرر بشائعها وما تقترفه  
من مظالم وخطايا , أما إذا نطق  
بالحق وكشف الحقيقة فـأنه من  
.المغرضين
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ف , بل�ان(ا , ج,p'ة للعل�م ال(ف)'ة _,ا في ال,�%,عات ال,%ق�مة , لفق�ان اإلس(اد وح,اKة ال,عار 
  Rتعاد  �فال�,p'ات العل,'ة وBن ت)')t  فهي ذات حZانات _ال�امعات , وفي دKارنا  الِق�

  العقل والعل3 , وتغ�R َم� K/ارب  أص/اب العق�ل.
  

  وال/ل األم\ل �ال%�اصل واإلص�ار  واإلK,ان  �أن(ا س(�Nن ول� نه�ن.
ال%�ه7ل ال(ف)ي م� ض�ورات ن�احها , وتق�دها وسائل اإلعالم إنها ال/�ب ال(ف)'ة ال�ائGة  , و 

  �ِ/b�َ'ة مoث�ة , وته�ف  ل%أك�7 الع�d الُ,%عَل3.
  

ولNي ت(�ح ال/�ب ال(ف)'ة e�K تع�79 ال.�-] ألسال97ها وآل'اتها , وم� أب�ز معّ�قاتها 
  ال,عارف ال(ف)'ة , ال%ي �DKح ال,ع(�7ن �العل�م ال(ف)'ة ل(�Mها.

  
ت%ع�ض ألش�س ح�ب نف)'ة في ال%أر-خ , وف�قها ت%ق�م الق�ات ال,هاج,ة في أR فاألمة  

  مع�_ة , وتق�د وسائل اإلعالم , وتZ(ع اآلراء ال,.ل�4ة لل(7ل م� وج�د األمة.
  

وال تع%e على الdم'الت والdمالء القان.�7 , فال%أث�7 _�79 وق�رات ال�MG م%فاوته , ل�N األمة 
تها رغ3 م�ارة العGhات , فاله�ف أك�9 م� ال,�Zات وال.ع(ات , ول)�ف ت(�e أف`اذها وت.ل] إراد

  ی�وم ما ی(فع األج'ال.
  "وقل إع,ل�ا...."

إنها الحرب النفسية الدائبة  , 
والتجهيل النفسي من ضرورات  
نجاحها , وتقودها وسائل اإلعالم  
بِحرَفية مؤثرة , وتهدف  
لتأكيد العجز الُمتعَلم

جح الحرب النفسية يجب  لكي تن
تعبيد الطريق ألساليبها  
وآلياتها , ومن أبرز معّوقـاتها  
المعارف النفسية , التي يكدح  
المعنيون بالعلوم النفسية  
لنشرها

ال تعتب على الزميالت والزمالء  
القـانطين , فـالتأثير كبير  
وقدرات البشر متفـاوته , لكن  
األمة تنجب أفذاذها وتطلق  

رارة العقبات , إرادتها رغم م
فـالهدف أكبر من المصدات  
والطعنات , ولسوف يدوم ما  
ينفع األجيال

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsySciences&Challenge.pdf   
 

****   ****   ****  

 إتحاد االطباء النفسانيين العرب

  ربــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاء النفسانييــــــــــــــــــى األطبــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــرسال
  ) 2022( أكتوبر  من الزمن  ينعقدعلى  ة  ادهشإتحاد االطباء النفسانيين العرب... 

 )2016ي العربي بعّمان  انفسنسنوات على مؤتمر الطب ال 6(على هامش مرور  

  تونس)(الطب النفساني   – د. جمال التركي
http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-TurkyTestimony2022.pdf 

 

***   ***   ***  
  على الموقع العلمي للشبكة  صفحة االتحاد  

http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

 2016األساســـي لالتحاد   القـانـــون
NewStatus.pdf-http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

  "المجلة العربية للطب النفسي"  وقعم
https://www.arabjournalpsychiatry.com/  

  لعربية للطب النفسي" على الموقع العلميدليل "المجلة ا
ajp.htm-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index  

  "المجلة العربية للطب النفسي" على المتجر االلكتروني دليل  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsySciences&Challenge.pdf  


3 

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=44&controller=category&id_lang=3  

***    ***    ***  

  الويب على االتحاد موقع
http://www.arabfp.org 

  الفـايسبوك على االتحاد صفحة
https://www.facebook.com/groups/1633244436729082  /  

  تويتر على االتحاد صفحة
https://twitter.com/ArabFP 

 

***   ***   *** 

 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

  الموقع العلمي 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@

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

 
 

 
 


