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دمت متحديا صابرا متطلعا إلى دوحة مستقبل عربي وارفة ناضرة فيحاء , أخي جمال      
وتزيح الهموم عن صدورهم بتمسكها بإرادة البقاء , تُبهج األجيال وتطعمهم من ثمارها اليانعة 

  .والسموق والعطاء الجميل
فكانت به , من أمة أحياها فرد تجمعت فيه طاقاتها وأفكارها ورسالتها فكم , فاألمم بأفرادها 

ومن الجهل أن نغفل دور األفراد في ضناعة األمم وتخليقها وإنبثاقها وإنبعاث , وكان بها 
فال توجد أمة بال فرد أوقد فيها جذوة الكينونة القصوى والصيرورة , روحها وتألق مجدها 

, ولن يصيبها الجدب والقحط والرموض , متكررة ومتجددة ومتفاعلة  وفي أمتنا أمثلة, المثلى 
فهذه أمة ولودة وفيها من الطاقات الحضارية ما يؤهلها لتصنيع ذاتها وتخليق وجودها القويم 

 .مهما إشتدت عليها النوازل وداهمتها القاهرات
  

الوعي الثاقب واإلدراك وهذا اإليمان الصادق و, إنها أمة حضارة وحياة باهية شماء غناء      
والتوثب والمجالدة والمعاندة والثبات واإلحساس , الوهاج يمنحنا القوة على التواصل والتحدي 

ونبذر األمل والرجاء في , بالمسؤولية وبالقوة على أن نكون ونحطم الجدران ونزيح العراقيل 
 .لتيئيس والقنوطالقلوب والعقول والنفوس التي تتسلط عليها أهوال الخيبات وعواصف ا

  
والعارفين بطاقاتها وقدراتها , األمة حية بأفرادها المدركين لجوهرها وقيمها وشخصيتها      

فأمتنا إنسانية رحمانية عقالنية متفكرة , األصيلة ذات اإلبداعات المرفرفة على الدنيا بأجمعها 
قد النُهى وتبعث الخيال وتمضي فيها لغة الضاد التي تفتّح األذهان وتو, متأملة متدبرة متبصرة 

, إنها أمة الذين يتفكرون في خلق السماوات واألرض , بالمدارك إلى أكوان ما بعدها أكوان 

 
  

دمت متحديا , أخي جمال     
صابرا متطلعا إلى دوحة 
مستقبل عربي وارفة ناضرة 
فيحاء تبهج األجيال وتطعمهم 

وتزيح , من ثمارها اليانعة 
الهموم عن صدورهم 
 
 
فكم من أمة أحياها فرد 
تجمعت فيه طاقاتها وأفكارها 

فكانت به وكان بها , تها ورسال
 
 
من الجهل أن نغفل دور 
األفراد في ضناعة األمم 
وتخليقها وإنبثاقها وإنبعاث 
روحها وتألق مجدها 
 
 
هذه أمة ولودة وفيها من 
الطاقات الحضارية ما يؤهلها 
لتصنيع ذاتها وتخليق 
وجودها القويم مهما إشتدت 
عليها النوازل وداهمتها 
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ويمعنون في وعي المعارف وهم يجدون ويجتهدون في , ويقرؤون , والذين يتبصرون 
 .وعيون التجلي العظيم, رياضاتهم اإلدراكية التي تأخذهم إلى كون اليقين 

  
ولكني تعلمت من أخالق أمتي بعد أن غُصت في مكنوناتها أن , ولست مداحا وال قداحا      

وتمجيد لدورها الذي , التوصيف الصادق للحقائق برهان إعتزاز بها وإفتخار باإلنتماء إليها 
ألنها تضع فيهم مفردات تطلعاتها ونبضات خطواتها التواقة لإلقدام , يختصره أفرادها 

 .م الخالق األريجواإلعتزا
  

وتمثل أخالقها , فال تستغرب من قولي أنك تحمل نداء أمة وترفع رايتها وتصدح بصوتها      
القادرة على مقاومة , ومنهجها الحضاري الساعي إلى رسم مالمحها الصحيحة الناصعة 

لقيام بما وقد تم تسخير بعض أبنائها ل, التشويش والتشويه والطمس الفتاك الذي يحيق بوجودها 
إال إذا , فهذه األمة ال يمكن ألية قوة أن تتغلب عليها , يؤذيها ويحبطها ويقلل من قيمتها 

ستذهب بالزبد , لكن إرادتها التي تقضي بالتدافع والتصارع , صنعت من أبنائها أعداء لها 
لسؤدد حتما وستديم وتقوي ما يصلح للناس ويرفع من شأن األمة ويعطّر وجودها بالعالء وا

 .والنماء
  

وتبذل الجهد المتواصل لرص بنيانه وتفاعل , تحية متباهية بقدوة ما تقدمه وتطمح إليه         
له إسهاماته التنويرية وروافده العلمية والثقافية العازمة على , مكوناته في صرح معرفي علمي 

نات ما فيها من سالّف وتشرق بمكنو, األخذ بإرادة األمة إلى حيث يليق بها أن تكون وتتأكد 
 .اإلبداع والتكون المتجدد الوالّد المتألق في فضاءات أكون

  
وإنها ألمة كائنة آمنة مطمئنة بعزم أمثالك من أبنائها الغيارى المؤمنين بقدراتها وهويتها       

 .الساطعة على العالمين
  

وم النفسية لجدير بالتقدير وإن ما قدمته للعل, وقل إعملوا وسيرى اهللا عملكم والمؤمنون      
وإنها يا أخى جمال تعبيرات عن إرادة , والعرفان واإلمتنان واإلفتخار والتهليل والتبجيل 

فتمزقت لُحمتها واعتصمت بالعصف , البنيان المرصوص الذي عزفت عنها أجيال أمتنا 
 !!المأكول

وأقدر على اإلبحار في , ى لكنها ستلملم ما تبعثر منها وستُفاعله في وعاء كينونة أقو     
 !!مستقبل آمن سامق سعيد

  !!فهي  أمة تعاد وتستعيد
 !!فتقبل أسمى آيات العرفان والتعزيز والتعاون والتفاعل الذي به سنكون وسنستزيد

 ��دق
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 القاهرات
 
 

نسانية رحمانية عقالنية فأمتنا إ
متفكرة متأملة متدبرة 

فيها لغة الضاد , متبصرة 
التي تفتح األذهان وتوقد 
النهى وتبعث الخيال وتمضي 
بالمدارك إلى أكوان ما 
 بعدها أكوان

 
 

إنها أمة الذين يتفكرون , 
, في خلق السماوات واألرض 

ويقرؤون , والذين يتبصرون 
ويمعنون في وعي المعارف , 

هم يجدون ويجتهدون في و
رياضاتهم اإلدراكية التي 
, تأخذهم إلى كون اليقين 
 .وعيون التجلي العظيم

 
 

, ولست مداحا وال قداحا 
ولكني تعلمت من أخالق 
أمتي بعد أن غُصت في 
مكنوناتها أن التوصيف 
الصادق للحقائق برهان 
إعتزاز بها وإفتخار باإلنتماء 
إليها 
 
 

ي أنك فال تستغرب من قول
تحمل نداء أمة وترفع رايتها 

وتمثل , وتصدح بصوتها 
أخالقها ومنهجها الحضاري 
الساعي إلى رسم مالمحها 
الصحيحة الناصعة 
 
 
فهذه األمة ال يمكن ألية قوة 

إال إذا , أن تتغلب عليها 
صنعت من أبنائها أعداًء لها 
 
 
تحية متباهية بقدوة ما تقدمه 

 وتبذل الجهد, وتطمح إليه 
المتواصل لرص بنيانه وتفاعل 
مكوناته في صرح معرفي 
 علمي

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun1.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun2.pdf 
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 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

  " الكــدح مــن امــاع عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

***  ***   ***  
 في اصدارات الشبكة  اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 ترونيخدمات االعالن بالمتجر االلك

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
***   ***   ***  

 13/06/2018قريبـــــا... 

    شمعتها الخامسة عشرة   تطفئعربية " " شبكة العلوم النفسية ال
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كتابة كامة في السجل الذهبي    بهذه المناسبة يطيب لنا ان نطلب من االطباء واالساتذة تكرم
( يصدر في موغد الذكرى الخامسة    الشبكة  هافي ابداء الرأي لتطوير    المشاركة  و 2018للشبكة للعام  

  الطالق الشبكة على الويب )  عشرة

  رابط المشاركة: 

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 او على البريد االلكتروني

abpsynet@gmail.comar  

 2017للعام    الكتــــاب الذهبــــي للشبكـــــة

http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf 
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