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األمة شبعت لحد التخمة من 

الحداد  والدموع والعويل 

ومن مسيرات , والبكاء 

األحزان واآلهات المليونية 

الطباع والسوداء النوازع 

 .والتطلعات

 

 

 

 

األمة عليها أن تعتصم بحبل 

ا وحدتها وقيمها وأخالقها ولغته

وأن ال تنكسر , وهويتها 

وتنطفئ وتتفتت تحت وابل 

ضغط الهجمات الشرسة 

المتوحشة الهادفة إلى محق ما 

 .يدل عليها

 

 

 

 

فال حداد وإستسالم وخضوع 

فاألمة عليها , وتبعية وإستعباد 

أن تنادي بكل حناجرها 

وطاقاتها وأذرعها وعقولها 

عندما , ونفوسها وأرواحها 

 !!أتحدى أكون 

 

 

وإنما الذي يصلح هو التحدي الواعي المتحفز الجامع , األمة في حالة عسيرة ال ينفع معها الحداد  

  .ومحق هويتها وذاتها العربية وصوتها الحضاري الصداح, المانع من إغتيال جوهر األمة 

لكنه يتفق ومشاعر العجز , اثقة بنفسها وقدراتها وطاقاتها الحداد ال يليق بالمجتمعات المتوثبة الو

وتجاهل إرادة العصر بزمانه ومكانه , واإلنهيار والقنوط واألسر في خنادق الغابرات الباليات 

  .وتجليات عقول أبنائه

ومن مسيرات األحزان واآلهات , األمة شبعت لحد التخمة من الحداد  والدموع والعويل والبكاء 

  .ية الطباع والسوداء النوازع والتطلعاتالمليون

وهزيمة , األمة عليها أن تقف إزاء نفسها متحدية مؤمنة بذاتها وبقدراتها على صناعة الحياة 

  .العجز واليأس واإلبالس من نفوس أبنائها وعقولهم وأرواحهم

وتمضي في  ,إال عندما تجتمع على قلب أمل واحد وهدف رائد , ولن تتجلى إرادة األمة بالتحدي 

  .مسيرة ثابتة الخطوات عزومة مستبشرة بالحرية والحياة الكريمة الفاضلة

وأن ال تنكسر وتنطفئ , األمة عليها أن تعتصم بحبل وحدتها وقيمها وأخالقها ولغتها وهويتها 

  .وتتفتت تحت وابل ضغط الهجمات الشرسة المتوحشة الهادفة إلى محق ما يدل عليها

مقتدرة وما عليها إال أن تعلن أن مسيرة إتحادها المتفاعل ونهجها المتفائل قد  األمة ال زالت قوية

والتواصل مع آفاق , وأنها لقادرة حتما على اإلنتصار على المعوقات وردم خنادق الويالت , بدأت 

  .أمجادها ومنطلقاتها األصيلة الخالدة

  !!نعم إن األمة عندما تتحدى تكون

فاألمة عليها أن تنادي بكل حناجرها وطاقاتها , فال حداد وإستسالم وخضوع وتبعية وإستعباد 

  !!عندما أتحدى أكون , وأذرعها وعقولها ونفوسها وأرواحها 
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أن نلغي كلمة حداد فعلينا 

ونبدلها , من مفردات لغتنا 

بالعناد والتحدي والتوثب 

والتفاؤل والقدرة على اإلبداع 

 .وأصيل العطاء

 

 

ومن واجب المهتمين بالعلوم 

النفسية أن يخترقوا جدران 

اليأس وخنادق التحطيم النفسي 

ويؤسسوا لمشروعهم التفاؤلي , 

المتوهج الذي يأخذ بالنفوس 

  !!ى آفاق أكونوالعقول إل

لكنها لم تتحطم معنويا وما , فالدول األوربية أصابها أشد الدمار  أبان الحرب العالمية الثانية 

وإنما توثبت , وما أعلنت الحداد على نفسها , دية واثقة بنفسها ومضت متح, انكسرت إرادتها 

  .فانتصرت وصنعت حالتها التي هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب

ونبدلها بالعناد والتحدي والتوثب والتفاؤل والقدرة , فعلينا أن نلغي كلمة حداد من مفردات لغتنا 

  .على اإلبداع وأصيل العطاء

فتتجلى وتزهو كوامنها الطيبة , ستستجيب لها قدرات الوجود , وعندما تفعلها , حياة ولألمم إرادة 

  !!فهيا للتحدي والبناء, 

ويؤسسوا , ومن واجب المهتمين بالعلوم النفسية أن يخترقوا جدران اليأس وخنادق التحطيم النفسي 

 !!نلمشروعهم التفاؤلي المتوهج الذي يأخذ بالنفوس والعقول إلى آفاق أكو
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 تهديكم

  ةـة العلـوم النفسيــة العربيث لشبكالكتـاب السنوي الثالـ
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    "أرابــسينــــــات/ شعــــــن " 

  مسيــــــرة إثنتـــي عشــــرة عامـــــا

االهــــــــــداء تحميـــــــــــل   
 www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet12Years.pdf  
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  تنزيل كامل اإلصدار 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1001 

  دليــل األعــداد السابقـــة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

   
 

 ةـة العربيـوم النفسيـة العلـشبك

  )2016جوان ( ـــالتأسيسـهـ  ـرةـة عشــالثاليـ  ـرىي الذكفـ
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 "2016ة ــــــوم النفسيــــــي العلـون فـــــالراسخـ"  
   

  2016ندعوكم لترشيح شخصية طبنفسية عربية إلسنادها لقب الراسخون للعام 

  �ــــ	وط ا���ــــ�
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