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أسمى أيات التقدير 
اليومية  والفخر للجهود

المتواصلة المتحدية المتوثبة 
إليقاظ العقول وتنبيه النفوس 

وإيقاد مشاعل الوعي , 
السلوكي في دنيا الزمن 
الذي تعتمت فيه األشياء 
وتسيدت فيه األضاليل 
 واألباطيل 
 
 
تحية محبة وتقدير 
وإعتزاز وإعجاب بمنجزٍ 

 !!إعجاز
 
 
أن اإلقتصاد روح كل 

في وما وجد نشاط , حياة 
األرض من غير رؤية 
 .إقتصادية

 
 

تحية طيبة مع أسمى أيات التقدير والفخر للجهود اليومية المتواصلة المتحدية المتوثبة 
وإيقاد مشاعل الوعي السلوكي في دنيا الزمن الذي تعتّمت فيه , يقاظ العقول وتنبيه النفوس إل

وتحولت بعض المجتمعات البشرية إلى أرقام على , األشياء وتسيدت فيه األضاليل واألباطيل 
  .يسار رقم مفترس متأسد بشراسته وتوحشه

  
  !!تحية محبة وتقدير وإعتزاز وإعجاب بمنجزٍ إعجاز

  :وهذه بعض الرؤى التي ربما تساهم بإدامة نبض العطاء
  

  الفحوى اإلقتصادية: أوال

وحتى العقائدية والدينية والعلمية والثقافية , كل نشاط مهما كان نوعه وفي جميع المجاالت 
ذلك أن اإلقتصاد روح , إن لم يكن محكوما برؤية إقتصادية فأنه يواجه صعوبات ومعوقات , 

  .وجد نشاط في األرض من غير رؤية إقتصادية وما, كل حياة 
  

ال بد , فالجمعيات العلمية والثقافية والدينية وغيرها من التفاعالت القائمة في المجتمعات 
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الجمعيات العلمية 
والثقافية والدينية وغيرها 
من التفاعالت القائمة في 

ال بد لهما من مد , المجتمعات 
لكي , إقتصادي وعون مادي 

 تتواصل وتتطور 
 
 
قدرات التسويق يجب أن 

وما أشار , تتكثف وتتطور 
, إليه الزمالء عين الصواب 

, يات وآفاق وللتسويق مستو
وال يكفي التسويق 

إذ ال بد من , اإلليكتروني 
 التسويق الورقي 
 
 
 
أملي أن يقوم 
المتواصلون مع الشبكة 
بالجهد المطلوب للتسويق 
, والترويج لعطاءات الشبكة 

لما في ذلك من فائدة 
 تنويرية لألجيال

 
 
 
العالقة ما بين البشر 
والكتاب الورقي عالقة أزلية 

إلغاؤها ببضعة  وال يمكن, 
عقود توهما بأن النشر 
اإلليكتروني هو الذي 
 سيسود ويطغى

 
 
 
قد يقول قائل أن الواقع 
, العربي اليشجع على القراءة 

والوعي , لكن األمل يتوقد 
وسيدركون بأن ال , يتمدد 

بد من القراءة لكي تتحقق 
 الحياة الحرة الكريمة

 
 
أدعو الشبكة أن تعرض 

ها ما هو ورقي في متجر
 وتعطيه فرصة للنماء

اول وكما هو معروف فأن المتد, لكي تتواصل وتتطور , لهما من مد إقتصادي وعون مادي 
وال بد من النشاطات األخرى , أن تكون هناك رسوم إشتراك في أي تجمع أو رابطة كالشبكة 

  .كمؤتمرات وكتب وغيرها من الموارد
  

  التسويق: ثانيا

وقدرات التسويق يجب أن تتُكثف , من أهم النشاطات الكفيلة بنجاح أي عمل هو التسويق 
وال يكفي , وللتسويق مستويات وآفاق  ,وما أشار إليه الزمالء عين الصواب , وتتطور 

وأملي أن يقوم المتواصلون مع الشبكة , إذ ال بد من التسويق الورقي , التسويق اإلليكتروني 
  .لما في ذلك من فائدة تنويرية لألجيال, بالجهد المطلوب للتسويق والترويج لعطاءات الشبكة 

  
  المطبوعات الورقية: ثالثا

, خوف من الطباعة الورقية والتسويق عبر المتجر اإلليكتروني يبدو أن هناك نوع من الت
, وهذا غير صحيح تماما , وفقا للظن بأن قراءة الكتاب الورقي في تضاؤول وإنكماش 

وهناك بعض الذين تستهويهم الكتب , فمبيعات الكتب الورقية في العالم ال تزال في أوجها 
  .اإلليكترونية

وال يمكن إلغاؤها ببضعة عقود توهما , اب الورقي عالقة أزلية فالعالقة ما بين البشر والكت
  .بأن النشر اإلليكتروني هو الذي سيسود ويطغى

ودور , ومبيعاتها جيدة , ففي العالم المتقدم ال تزال مطبوعات الكتاب الورقي متواصلة 
بمئات والناس أمامي تشتري كتبا , والبارحة كنت في دار كتب , الكتب تعج بما هو جديد 

  !!وأنا أقلهم خرجت بعشرين كتابا, وكأنهم يتسوقون أو في مجاعة فكرية وثقافية , الدوالرات 
  
, غض الطرف عن الكتاب الورقي واإلعتماد على الكتاب اإلليكتروني موضوع فيه نظر بف

, والوعي يتمدد , لكن األمل يتوقد , وقد يقول قائل أن الواقع العربي اليشجع على القراءة 
  .سيدركون بأن ال بد من القراءة لكي تتحقق الحياة الحرة الكريمةو

وفي عالمنا العربي , أكثر الناس في العالم المتقدم يقرؤون أكثر من كتاب في األسبوع 
سنصل إلى هذا الحال حتما فال خيار أمام األجيال إال القراءة ألنها  أصبحت من ضرورات 

  !!البقاء
  .تعرض ما هو ورقي في متجرها وتعطيه فرصة للنماءولهذا فأن أدعو الشبكة أن 

  

  المشاركة في الجمعية الطبية النفسية األمريكية:رابعا



 3

 
 
من الصائب أن يكون 
للشبكة حضورا في نشاطات 

" بوستر"عالمية كهذه بتقديم 
إلظهار , " وورك شوب"أو 

 الدور واإلنجاز 
 
 
روح التبرع هي السائدة 
, في المجتمعات المتقدمة 

وعندنا تكاد هذه الروح 
وجميعنا وبال , معدومة تماما 

 إستثناء مقصرون وبخالء 
 
 

وما , ما أسعدنا بشبكتنا 
ولكي تدوم , أسعدها بنا 

السعادة وتتنامى البهجة 
ويغمرنا السرور علينا أن 
نساهم بالتبرع للحفاظ على 

وأصيل , صرحها وإعالء بنيانها 
 عطائها الجميل الجزيل

  

أو " بوستر"ربما يكون من الصائب أن يكون للشبكة حضورا في نشاطات عالمية كهذه بتقديم 
ض فربما يساهم في تطوير التواصالت وتحقيق بع, إلظهار الدور واإلنجاز , " وورك شوب"

, فيمكنني القيام بذلك في مؤتمري الجمعية  , وإذا رأيتم أن مثل هذه المشاركة فعل جيد , اإلسهامات 
  .وذلك بالعمل مع الدكتور جمال التركي

يمكننا أن نبدأ ببوستر عن تأريخها ودورها ومنجزاتها وأهميتها الثقافية والعلمية وما تطمح إليه من 
  .أهداف ومشاريع

  

  التبرع: خامسا

, وروح التبرع هي السائدة في المجتمعات المتقدمة , األقوام إذا تعاونت أنجزت ما تريد  
ولو أعطى , وجميعنا وبال إستثناء مقصرون وبخالء , وعندنا تكاد هذه الروح معدومة تماما 

لوفرنا قدرة مادية وزخما لتطور الشبكة التي علينا أن , كل منا أقل من مئة دوالر سنويا 
  .مثلما تفعل الناس في المجتمعات المتقدمة, بهذا العون نمدها 
  

  وختاما

ولكي تدوم السعادة وتتنامى البهجة ويغمرنا السرور , وما أسعدها بنا , فما أسعدنا بشبكتنا 
  .وأصيل عطائها الجميل الجزيل, علينا أن نساهم بالتبرع للحفاظ على صرحها وإعالء بنيانها 

  
 مع أطيب األمنيات
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