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نفسية أيكة الوجود العربي المعاصر المنور بالمعارف ال, الشبكة العربية للعلوم النفسية 
والذي يجعلها فرائس سهلة , الداعية لمجابهة الظالم والضالل والبهتان المعشعش في الرؤوس 

المتظاهرة بأشكال ومسميات وصور تتجدد وتتمرس في أكل أكتاف , لوحوش الغاب السابغة 
وسماتهم اإلنسانية السامية وأخالقهم , وتمزيق وجودهم والنيل من ذاتهم الحضارية , العرب 

 .يلة العاليةالنب

وبرهان عزائم , وعنوان تيار ثقافي دافق , وميدان عطاء باسق , وإنها أليكة وجود سامق 
 .ولسوف نكون وتتنامى اإلرادة ويتحقق اإلنطالق الفائق, وإصرار على أن الخطو واثق 

وأكدت دورها , وأطلقت صوتها الهدار , بلغت مقامها الزهار  , األيكة النفسية العربية 
وتعهد روح متوثبة , ورعاية إرادة مكافحة متحدية صابرة , بجهود متميزة نادرة , لفعال ا

فتنعمت بفيئها أجيال طالعة نحو , وتفرعت أغصانها , فأثمرت وأينع عطاؤها , مؤمنة باصرة 
 .مديات على بلوغها لقادرة

مع أصوات  وتواصل, وهي مشروع ثقافي علمي معرفي يكنز طاقات تكون وتوالد وتواشج 
فهي الوعاء الجامع المانع الذي تتمازج فيه , الوجود العربي بمختلف درجاتها وتنوعها وتعددها 

وقوة علمية ومعرفية يمكنها أن تصنع التغيير , األفكار وتتخلق بآليات ذات قيمة حضارية 
 .اإليجابي الذي تسعى إليه األمة الكاتمة لجوهر براعمها وبذورها األصيلة الصفات

وما , ته التي يسير عليها وفقا لبوصلة رؤية تستوعب المكان والزمان ولهذا المشروع سكّ
, يتحقق فيهما من إنطالقات وكينونات إبداعية وخلقية موظفة لعناصر البعدين المتغيرين 

  
  
الشبكة العربية للعلوم النفسية 

جود العربي أيكة الو, 
المعاصر المنور بالمعارف 
النفسية الداعية لمجابهة الظالم 
والضالل والبهتان المعشعش 
في الرؤوس 
 
 

, إنها أليكة وجود سامق 
وعنوان , وميدان عطاء باسق 
وبرهان , تيار ثقافي دافق 

عزائم وإصرار على أن الخطو 
ولسوف نكون وتتنامى , واثق 

اإلرادة ويتحقق اإلنطالق 
 الفائق

 
 
هي مشروع ثقافي علمي 
معرفي يكنز طاقات تكون 

وتواصل مع , وتوالد وتواشج 
أصوات الوجود العربي 
بمختلف درجاتها وتنوعها 
وتعددها 
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للحصول على منتوج حضاري فاعل ومؤثر في حركة األيام ومنغرس في مستقبل مندفع نحو 
 .ما بعده من األجيال

, المتوثب المغوار , والفخر واإلعتزاز موصول بهذا التدفق التنويري التثقيفي الهدار 
وتبارى مع التحديات بقوة إرادة , الذي تجاوز الموانع والمعوقات , الصامد العزوم الكرار 

 .التي ال تعرف الكلل وتنكر المستحيل, الحياة 

كي الذي فتح بمشروعه اإلبداعي النفسي فتباركت جهود ربانها الهمام الدكتور جمال التر
وتمكنت أيكته الوارفة أن تشعشع وتجمع , آفاقا ذات قيمة وقدرة على البناء والعطاء الجميل 

, وتأسيس آليات الحوار المعرفي , وتساهم في إستنهاض الوعي النفسي , وتُفاعل وتشارك 
 . والوصول إلى مستويات متقدمة من اإلدراك العلمي  النوار

الذي يداوي , وميدان اإلبداع اإلستشرافي اإلشراقي الفتان , فتحية لمنبر األفكار النفسية 
 .ويتطلع نحو أمٍل قبوس, ويوقد المشاعل في الرؤوس , جراح النفوس 

العربي وأجاجة في  ودامت شعلة الشبكة العربية للعلوم النفسية وهاجة في دياجير الوجود
 !!ففي توصلها خير لألمة وتحفيز لألجيال على أن تتحدى وتكون, متاهات العقول 

قتركةَ النفس التي قد أويا أي 

رتها فأثمرادأو حتوتفت 

 تحيا بمثلك أمةٌ وعقولها

قترفأب أطلقت دجم أفكار  

لهذا المشروع سكّته التي يسير 
عليها وفقا لبوصلة رؤية تستوعب 

وما يتحقق , المكان والزمان 
فيهما من إنطالقات وكينونات 

قية موظفة لعناصر إبداعية وخل
البعدين المتغيرين 
 
 
الفخر واإلعتزاز موصول بهذا 
التدفق التنويري التثقيفي 

, المتوثب المغوار , الهدار 
الصامد العزوم الكرار 
 
  
تباركت جهود ربانها الهمام 
الدكتور جمال التركي الذي 
فتح بمشروعه اإلبداعي النفسي 
آفاقا ذات قيمة وقدرة على 

العطاء الجميل البناء و
 
 

, تحية لمنبر األفكار النفسية 
وميدان اإلبداع اإلستشرافي 

الذي , اإلشراقي الفتان 
ويوقد , يداوي جراح النفوس 
ويتطلع , المشاعل في الرؤوس 

  نحو أملٍ قبوس
: إرتباط كامل النص  
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