
 1

  
 

  !!مشعلٌ في دياجير النفوس القانطة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN-14Years.pdf 

 

 �ـــــ
دق ا��
	�ا�ــــ�. د
 ا�ـ�اق –أ����ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
  

  

  

تحية مودة وعطاء وروعة 
للشبكة العربية للعلوم , إبداع 

النفسية في عيدها الرابع 
وهي تمضي بعزيمة , عشر 
, وإرادة الناجحين , المفلحين 

 وإصرار المؤمنين 
 

 ... "وكلُّ بمسعاه يفوز"
ومسعى شبكة العلوم النفسية  

بطاقمها , مضيئالعربية مشعل 
المثابر ورئيسها المجالد 

, العزوم المكابد , المعاند 
الذي يمنح , المتوثب الرائد 

 غايته خالصة ما فيه 
 
كأنها سجادة فكرية إبداعية 
, من الطراز األرقى واألثمن 

في زمن الوجود العربي 
المهترئ , المتهلهل النسيج 

الخيوط والفاقد لعقد اإلعتصام 
 لبالفعل األصي

 
واألشخاص , األمم بأبنائها 

المتميزون هم أعمدة األمم 
التي تبني عليها , وركائزها 

, األجيال شواهدها الحضارية 
 , ومنطلقاتها اإلقتدارية 

 
 
هي المشعل العربي النفسي 

, ية في عيدها الرابع عشر للشبكة العربية للعلوم النفس, تحية مودة وعطاء وروعة إبداع 
وإصرار المؤمنين بأن النجاح جد وإجتهاد , وإرادة الناجحين , وهي تمضي بعزيمة المفلحين 

لكن الروح , ومواجهة لتحديات وعواصف وزوابع ومنتكسات , ومصابرة ومكابرة وتحمل 
  .الساعية للخير الجزيل والعطاء النبيل تفوز بلذة النجاح الجميل

  

  ... "اه يفوزوكلُّ بمسع"

بطاقمها المثابر ورئيسها المجالد , ومسعى شبكة العلوم النفسية العربية مشعل مضيئ 
ويبادر إلى كل , الذي يمنح غايته خالصة ما فيه , المتوثب الرائد , العزوم المكابد , المعاند 

تماسكها  ويمضي في قمرة قيادة سفينة الشبكة التي تزداد قدرات شدها وقوة, أمرٍ فيحتويه 
في زمن الوجود , كأنها سجادة فكرية إبداعية من الطراز األرقى واألثمن , وإنضغاط عقدها 

  .المهترئ الخيوط والفاقد لعقد اإلعتصام بالفعل األصيل, العربي المتهلهل النسيج 

  

التي تَبني عليها , واألشخاص المتميزون هم أعمدة األمم وركائزها , واألمم بأبنائها 
واألمم التي تمشي على خطى أبنائها , ومنطلقاتها اإلقتدارية , ال شواهدها الحضارية األجي

والتواصل الصيروراتي المتعاصر مع زمانها , تتمسك بناصية الفالح والرجاح , المفلحين 
والتفوق عليها وأخذها إلى حيث , والقادر على التوافق مع المعطيات المتجددة , ومكانها 

  .مرتقاه

  

هي المشعل العربي النفسي الوضاء  -برغم ما يقال  -ة العربية للعلوم النفسية والشبك
وأكوانه اإلبداعية الضامة , المتأللئ بجواهره المعرفية وأنواره العلمية وفضاءاته اإلدراكية 

المفاعلة لعقول أبناء األمة في بودقة تشابكية تناسقية تسعى إلى تقوية نسيج الكينونة , الجامعة 
والمعالجة الضرورية إلضطرابات , عربية العقلية والنفسية الالزمة لتحقيق العافية السلوكية ال

  .ونواكبها النكراء, ما يدور في أيامها الحلكاء 

  

وأصبحت جزء إيجابيا حيا في تقرير بوصلة , تجربة حية تجذّرت في الواقع العربي وهي 
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الوضاء المتأللئ بجواهره 
المعرفية وأنواره العلمية 
 وفضاءاته اإلدراكية 
 
هي تجربة حية تجذّرت في 

وأصبحت , اقع العربي الو
جزًء إيجابيا حيا في تقرير 
بوصلة إتجاهاته ومراميه 
 وأهدافه 
 
أكدت أن العلوم النفسية 
ضرورة قصوى في البناء 
, الفردي والجمعي لإلنسان 

وأنها من الثقافات المغيبة 
في واقع متشوق إليها 
 ومحروم منها 
  

تستنهض , إنها رسالة يقظوية 
هب العقل العربي من غيا

, البهتان والدجل والضالل 
وتهزه هزا عنيفا لكي يبصر 
الضوء ويرى الحقائق واألدلة 
  والبراهين

 
 
هذا المشعل الفياض األنوار 
يدعونا جميعا للمساهمة 
, بتغذيته بما يديم إيقاده 

ويزيد من , وينمي توهجه 
 مساحة الجالء حوله 
 
كلنا نمسكه بقبضات إيمانية 

, فيئ يقينية على أنه لن ينط
وسيمضي في رسالة التنوير 
النفسي واإليقاد المعرفي 
الشافي من أوبئة النفوس 
 والعقول 
 

وأكدت أن العلوم النفسية ضرورة قصوى في البناء الفردي , إتجاهاته ومراميه وأهدافه 
وبسبب , وأنها من الثقافات المغيبة في واقع متشوق إليها ومحروم منها , والجمعي لإلنسان 
  .بط واإلضطراب السلوك بأنواعه وبمستوياتهغيابها أصاب التخ

  

وتهزه , تستنهض العقل العربي من غياهب البهتان والدجل والضالل , وإنها رسالة يقظوية 
ويبتعد عن اآلليات السلبية , هزا عنيفا لكي يبصر الضوء ويرى الحقائق واألدلة والبراهين 

من المرارات واإلنكسارات والنكسات  وتمعن في تعزيز ما فيه, التي تحيله إلى فريسة وحطام 
  .والهزائم التي يستثمر فيها كل طامع فيه, 

  

وينمي , وهذا المشعل الفياض األنوار يدعونا جميعا للمساهمة بتغذيته بما يديم إيقاده 
وكلنا نمسكه بقبضات إيمانية يقينية على أنه لن , ويزيد من مساحة الجالء حوله , توهجه 
ي رسالة التنوير النفسي واإليقاد المعرفي الشافي من أوبئة النفوس وسيمضي ف, ينطفيئ 
لكي نصل , والداعي إلى تحفيز التبصير ووضوح الرؤية النفسية والسلوكية , والعقول 

 .بمجتمعاتنا إلى آفاق الوعي اإلنساني السامي النبيل المعطر بعبق الفكر الجميل

  

المنهل المعرفي العلمي النفسي ,  سية العربية تحية محبة وعهد تواصل مع شبكة العلوم النف
الذي أسهم في تغذية العقول والنفوس بسالف الحقائق العلمية , المشرق المشعشع المعطاء 

وما فيها , الداعية إلى تحوالت إيجابية ذات قيمة تعبيرية عن ذات األمة , والجواهر المعرفية 
  .وأرفل من القدرات الكفيلة بكينونة أرقى وحضور أبهى

  

  وبالهمة العلياء يرقى إلى العلى"

  "فمن كان أرقى همةً كان أظهرا

  

وهمتك العلياء يا أخي جمال هي الطاقة التي أوجدت ورعت هذا المنجز العلمي التواصلي 
وفي أفيائها تمتعنا بتغاريد , ولوالها لما تنعمنا بدوحتنا الظليلة وبثمارها اليانعة , الفياض 

يعة التي أسمعتنا ترانيم ما فيها من جمان التجارب ومحاسن المعارف ولطائف العقول البد
  .العلوم

  

وأمنياتنا لها بالخلود في تربة , مبروك لشبكة العلوم النفسية العربية عيدها الرابع عشر 
وتساهم في إضاءة الدياجير , وأن تلد أجياال تحمل رايتها وتصون رسالتها , النفوس والعقول 

لكي تبني الموانع المنورة القادرة على صد , المعشعشة في النفوس والرؤوس  الحالكة
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تحية محبة وعهد تواصل مع 
,  شبكة العلوم النفسية العربية 

المنهل المعرفي العلمي 
النفسي المشرق المشعشع 
  المعطاء 

  !!العواصف والخطوب وتحي النفوس القانطة

  .وكل عام وشبكتنا العربية النفسية بتألق وإبداع وأمان, أجمل التهاني والتبريكات 

تحرير  وتحية إعتزاز وتقدير للدكتور جمال التركي ولفريق العمل الذي يساهم في
 .صفحاتها ويرعاها

 

 ***   ***   ***  

  
***   ***   *** 
  " شبكة العلوم النفسية العربية " بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة الطالق الموقع العلمي

  تنظم
 مؤسسة العلوم النفسية العربية 

  

  في علوم وطب النفس " ــن.ـعـ.شــ"الصدارات   الثاني السنوي االسبوع"
 2017جوان   20الى  13من 

  ـــــــجالبرنامــــــ
  

  )جوان 12مساء يوم ( جوان   13ليلة 
  2017االعالن عن الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام 

   2017جوان   13
  " العربية النفسية العلوم شبكة" يوم الموقع العلمي 

    2017جوا ن   14
  في علوم وطب النفس يوم  الدوريات و المجالت

    2017جوان   15
  يوم  االصدارات المكتبية في علوم وطب النفس

    2017جوان   16
  يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

    2017جوان   17
  يوم  التكريم  والجوائز في علوم وطب النفس

    2017جوان   18
  عربيةيوم   المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية ال

    2017جوان   19
  يوم   المساندة و االعالنات  

  انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي 
    2017جوان   20

  "  الكتاب السنوي الرابع لشبكة العلوم النفسية العربية " اصدار 
   "منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح " 

 




