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معضلة األمة الجوهرية 
 !!بالقيادة ال باإلنسان

 
أزمة األمة في تقليلها لدور 
 !!علماء النفس بمسيرتها

 
, مطفأة أنـوار األمة النفسية 

 !!ولهذا تكفلها الحندس والضالل
 
أمة بهذا الثقل الحضاري 

ال بد لها أن , والدور اإلنساني 
, تكون ولودة واعدة متوثبة 
 وقد تنحني لكنها لن تنكسر 
 
كلما داهمتها العاتيات 

ألنها تمتلك , تأهبت للعاليات 
خزينا معرفيا مدونا في 
فضاءات وجودها الرحيب 

في تيار  الدائب المتدفق,
 .الدوران العجيب

 
في خضم ما يراد له أن يسود 

ولدت , ويتجسد ويقود , 
وإنبثقت , إرادة األمة النفسية 
وتواشجت , طاقتها المعرفية 

الشبكة "وتآزرت في بودقة 
 العربية للعلوم النفسية

, وال طافت اللئ فكرها في مروج األيام وأوهاد األنسام , ل والنفوس وأضوعت قوفما تالقحت الع 
  .وإنما كل ما فيها إلى إنكماش وإندساس وإنعجام

  
وقد تنحني لكنها , لودة واعدة متوثبة ال بد لها أن تكون و, وأمة بهذا الثقل الحضاري والدور اإلنساني 

وإن حفها الظالم , ولهذا فأنها تلد من رحم حقيقتها ما يحافظ على صيرورتها المشرقة , لن تنكسر 
  .وتكالبت عليها وحوش الويالت, والقنوط 

  
فأنها ترفد , ومن صلب طبعها ومنهجها الحضاري األصيل السباق الدفاق باألفكار والمنطلقات 

  .ة اإلنسانية بمعطيات تنويرية ودالالت ذات قيمٍ إبداعية وهاجةالمسير
  

ألنها تمتلك خزينا معرفيا مدونا في فضاءات وجودها , وكلما داهمتها العاتيات تأهبت للعاليات 
  .الدائب المتدفق في تيار الدوران العجيب,الرحيب 

  
فتتوثب لغدها بعناصر , ومهاراتها الخالبة , ومن صلب ذاتها تلد األمة آلتها ومؤهالتها الهيابة 

  .فتترسخ وتكون, حاضرها 
  

وإنبثقت طاقتها المعرفية , ولدت إرادة األمة النفسية , ويتجسد ويقود , وفي خضم ما يراد له أن يسود 
وبقوة , التي حباها اهللا بقيادة متفانية ,  "علوم النفسيةالشبكة العربية لل"وتواشجت وتآزرت في بودقة , 

تؤمن برسالتها وبأن اإلصرار يستحضر الطاقات الكفيلة , صيرورة عازمة دؤوبة وفية صادقة 
  .بالنجاح والفالح واإلقدام والتمام

  
ليسطع , عربية إنطلق مشعل األنوار النفسية ال, ومن قلب تونس القائدة الرائدة الواعية اللبيبة الراجحة 
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من قلب تونس القائدة 
الرائدة الواعية اللبيبة 

إنطلق مشعل األنوار , الراجحة 
ليسطع في , سية العربية النف

 آفاق الحياة
 

وفي عاصمة , من تونس
 -صفاقس  -الثقافة العربية 

, إنطلق الحلم النفسي العربي 
 فكان مشعشعا ومؤثرا ومعطاًء
 
, هذه التجربة المكللة بالظفر 
تستأهل الوقوف عندها 
واإلستفادة من دروسها اإليجابية 
 ومعطياتها الفكرية والثقافية 
 

, في هذا العالم كل تجربة 
يكون وراءها إنسان يضحي 
, ويتمسك بفكرته ويتحدى 
ويتحلى بالصبر واإلصرار 
, واإليمان المطلق بالنجاح 
والتقدم والفوز بصناعة 
 األفضل في الحياة
 
, الشبكة العربية للعلوم النفسية 
تجربة عزيزة مكللة بالظفر 

ومؤهلة للخلود , والسؤدد 
, اإليجابي في ضمير األمة 
, وعليها أن ال تنثني وتنكسر 
 بل تتباهى بمسيرتها ومستقبلها 

فيمنحه شموع األمل , وينير مساحات ذات قيمة إيجابية في أعماق الوجود العربي , في آفاق الحياة 
  .واإلندساس في زوايا العجز التيئيس, وبلسم التعافي من آفات السأم والتشاؤم 

  
مشعشعا فكان , إنطلق الحلم النفسي العربي  - صفاقس  -وفي عاصمة الثقافة العربية , من تونس

 ال لعقول متشوقة لإلسهام برفد الحياة بمنيرات األعماق , ومؤثرا ومعطاءفاعوبعطر , وهاديا وم
  .النفوس العباق

  
, الذي بذل جهود مؤسسات وجمعيات , وكان القادح الجريئ األخ العزيز الدكتور جمال التركي 

  .طاقة أمة ذات معارف ثريةبطاقة فردية تعبر عن , وأثبت أن إرادة أكون تتحقق وتتألق 
  

تستأهل الوقوف عندها واإلستفادة من دروسها اإليجابية ومعطياتها , وهذه التجربة المكللة بالظفر 
لكي تترسخ قيمها , والتفاعل الدائب معها , والعمل الجاد على تعميمها وإسنادها , الفكرية والثقافية 

يكون وراءها , فكل تجربة في هذا العالم , وتعاصر فتحمل مشعلها األجيال وتستنير بها, ومعاييرها 
, ويتحلى بالصبر واإلصرار واإليمان المطلق بالنجاح , إنسان يضحي ويتمسك بفكرته ويتحدى 

  .والتقدم والفوز بصناعة األفضل في الحياة
  

يجابي في ومؤهلة للخلود اإل, تجربة عزيزة مكللة بالظفر والسؤدد , فالشبكة العربية للعلوم النفسية 
بل تتباهى بمسيرتها ومستقبلها ودورها العلمي والمعرفي , وعليها أن ال تنثني وتنكسر , ضمير األمة 

  .والمهني البهي الرائد البنّاء
  

ولجميع األساتذة والزمالء والزميالت واألخوة واألخوات الذين أناروا , فمبروك للدكتور جمال التركي 
  .بقناديل أفكرهم النوارةدروب الحياة النفسية العربية 

  

  .وكل عام وشبكة العلوم النفسية العربية أروع إبداعا وتألقا وإنتشارا
  

 مع أخلص التحايا وأجمل األمنيات

***   ***   *** 

 2015وان ـــج 13

   
  شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة "

  . . .تدخــل عامــها الثالـــث عشــــر "

  ...أجمــــــــــل التهانــــــــــــي

*** *** *** 

  ...أجمــــــــــل التهانــــــــــــي

للعالمين... لالنسان فينا ...لنا... لكم ... 

  مؤسسة العلوم النفسية العربية
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  تنزيل كامل اإلصدار 
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  دليــل األعــداد السابقـــة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
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