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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

 ا!!ــــــــــــــــة ومآالتهــــــــــــــوم النفسيـــــــــــــــالعل
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
م&�%عات األمة م#"ومة م  ال�قافة ال�ف��ة , ألنها ت�اه� ب�ق��ها وتفع�ل عق
ل أب�ائها , 

عة , وتأك�- ال��67ة وال�3
ع , وال%'ل
ب ت3%�- وتق��2 و1ذعان وت"ق�- , وتأم�  سل
ك ال�%ع وال'ا
 و1س�ل'اف الAل واله
ان , وت�
@غ ال%<اع" ال�ل=�ة وأحاس�; الع&: وال-ون�ة.

  
وم  ال
اضح أن اإلسالم ت
جه ن#
 ال�ف; , وفي الق"آن الع-ی- م  اآلFات ال�ي ت#D على 

 ا.ال�ف; الVال#ة وم#ارTة ال�ف; ال��Sة , ولل�ف; 7Rقاتها ب�
ص�فاتها ال-الة عل�ه
  

 Wاإله%ال في دول األمة , ووضعY ال%عارف ال�ف��ة Wالق"ن الع<"@  , ح�� Z-وعلى م
الع
ائ\ أمام روادها , وت#ققW م#اص"ته� وال�قل�ل م  دوره� وأه%��ه� في ص�اعة ال#�اة ال#"ة 

الb"@%ة , ولهAا aانW إخ�Vاصاتها قل�لة ووص%Y Wأنها ت<�" إلى ما ه
 م"ف
ض وغ�" 
.c#م�� 

  
\ رواد العل
م ال�ف��ة R"@قه� VYع
Tات Yالغة , وaانW ه�اك تe#�ات ج��%ة ق-م
ها وق- ش

 ل�ع:@: ال
عي ال�ف�ي , وتأه�ل ال�اس إلدراك أه%�ة ال%ع"فة ال�ف��ة.
  

 "Rة ذات م3ا�a
وc=�T ال&هل ال�ف�ي الُ%��-ام تVاب ال%&�%عات Yإن�bارات وأزمات سل
 ج��%ة , وعلى aافة ال%��
@ات.

  
 cقي ب�  وتلع�k#اصل ال
األن�%ة ال��اس�ة دورها في تأم�  األم�ة ال�ف��ة , وم�ع ال�

الn�3% ال�ف�ي وال%
ا��R  , ووضعW الع-ی- م  ال%�غVات ال�ي م�عW أm ن<ا�F lاه� في 
 ت
ع��ه� , وت�
@"ه� وت-��o سل
aه� اإلF&ابي.

  
�Vا ل�م ال�ف��ة م7ع

مات ی"ون في العلp#ی  قادوا الAومع�� ال c=س��� mAعي , ال
اعة ال

 Yع"قلة إج"اءاته� الالزمة ل�#ق�\ األج�-ات ال%"س
مة.
  

ومه%ا ت
ه� الY n�3%العل
م ال�ف��ة في م&�%عات األمة , Yأنها Yع�-ة ع  ال��اسة , فأن 

ز له أن &F ال�ف�ي معارضا له� , وال n�3%ن ال
القائ%�  على ال�ل'ة ی"ونها Aaلs , و@#�=

مجتمعات األمة محرومة من  
الثقـافة النفسية , ألنها تساهم  
بيقظتها وتفعيل عقول أبنائها , 
والمطلوب تخميد وتقنيط  
وإذعان وترقيد , وتأمين  
سلوك السمع والطاعة , وتأكيد  
التبعية والخنوع  

على مدى القرن العشرين ,  
نفسية  حظيت المعارف ال

باإلهمال في دول األمة , 
ووضعت العوائق أمام روادها , 
وتحققت محاصرتهم والتقـليل  
من دورهم وأهميتهم في  
صناعة الحياة الحرة الكريمة , 
ولهذا كانت إختصاصاتها  
قـليلة ووصمت بأنها تشير إلى  
ما هو مرفوض وغير مستحب

قد شق رواد العلوم النفسية  
طريقهم بصعوبات بالغة , 

كانت هناك تضحيات جسيمة  و 
قدموها لتعزيز الوعي النفسي  
, وتأهيل الناس إلدراك أهمية  
المعرفة النفسية

تلعب األنظمة السياسية دورها  
في تأمين األمية النفسية , 
ومنع التواصل الحقيقي بين  
المختص النفسي والمواطنين  

أن العديد من الذين عبثوا  
بمصير األجيال , مصابين بعلل  
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 "R ن ح"ا في
pF.اسي"bك ال
 وحاته , إن ل� تb  م�ان-ة ل�ل
  

وم  ال
اضح أن الع-ی- م  الAی  ع=�
ا �V%Y" األج�ال , مVاب�  Yعلل نف��ة م��
عة , 
و@أتي في مق-م�ها إض'"اب ال<�V3ة والb��" م  األم"اض ال�ي تق
ده� إلى س
ء الق"ار 

."�V%وال 
  

وم  ال
اجc ال
�Rي أن e3Fع ال%�tول في م&�%عات�ا لف#n نف�ي , و@�� ت�k%ه س�
@ا 
  %Tات ال�ف��ة , ألنها س�-فعه إلى اإلض"ار ب�ف�ه وYه م  األم"اض واإلض'"ا
وم�#ه شهادة 3Yل

صا في ب-اFة ال"Tع األول م  الق"ن ال#ادm والع<"@ .Vخ , "aلة ال ت#�اج إلى ذ�له , واألم
 ح

  
  س��عافى م&�%عات�ا م  األم�ة ال�ف��ة؟!!فهل 

سية متنوعة , ويأتي في  نف
مقدمتها إضطراب الشخصية  
والكثير من األمراض التي  
تقودهم إلى سوء القرار  
والمصير

من الواجب الوطني أن يخضع  
المسؤول في مجتمعاتنا لفحص  
نفسي , ويتم تقيمه سنويا  
ومنحه شهادة بخلوه من  
األمراض واإلضطرابات النفسية  
, ألنها ستدفعه إلى اإلضرار  

 وبمن حوله  بنفسه

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsychology&Consequences.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

  الموقع العلمي من التحميل

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

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الماسي الفخري الشريك" /  "مّيزالم 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/DocSamarraiPsychology&Consequences.pdf  

