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  من التأسيس 23تدخل عامها   "شبكة العلوم النفسية العربية"

 

  المشاريع الواعدة في أمة رائدة!!
  

  
 

  د. صـــــادق السامرائــــي

 أمريكـا/  العـراقالطب النفساني،  

       

     
 

  المنجزات  ن  عاما م 23العلوم النفسية العربية "   "شبكة قريبا  

  ئل اإلنسانية النبيلة السامية.ثاب نحو آفـاق الرساري الو التنوي اه جودلن تخبو مشاعل و 
 

 

األمة ال�ائ'ة هي ال�ي إن�لق� في م!�ارها ال�ع�في و�م��� ذر� ع��ها ث� ت�ع��ت جه�دها وت�اث�ت 

  في اصقاع ال'ن8ا , وخل� م�ا�5ها م4 ال��اصل مع تل1 ال�وح ال�/اد.ة األص,لة.

  

جه ال�ع�قات وال��'ات واإلح�ا5ات , , وت�اال�/ادة واإلرادة وال�!ار/ع ال�اع'ة هي ال�ع:�ة ع4 تل1

  وهي ت�/' الع�دة إلى م?اراتها ال�/اد.ة. 

  

وم4 األم�لة على ال�!ار/ع ال�اع'ة , ال!�Gة الع�8Fة للعل�م ال�ف?8ة , ال�ي تC' وت�Cه' Bإص�ار وت�اصل 

آفاق ها ال���/�O ال�ثاب نM� , و�.�ان م�لB Lأن األمة ح8ة رائ'ة مع�اء , ول4 تH:� م!اعل وج�د

  ال�سائل اإلن?ان8ة ال�:,لة ال?ام8ة.

  

هYا ال�!�وع ال�ع�في العل�ي الXMارO , .?,� على األش�اك و/��Hى الع��ات , و/ف�ح ب�اBات أمل 

  ورجاء في أب'ان ال�Cال ال�اس8ات ال���ه�ات ��Bاعة ال��'ات.

  

1 .��' م!�وع بهYا الB �CMإمGان8ات وجه� Fع رسالة ذات  د ف�د.ة خالقة م�'فقة م4ف\8] ب��ی�:

̀غ في آفاق ال�?,�ة ال���اف'ة Bاألج8ال ال�عاص�ة  ,  ت�جهات إب'ا8bة سام8ة , تaمB 4أن اإلش�اق س,:

�ال8ة الHالBة.Cنة ال�احة في م�وج ال\,��ر الف�̀ه   ال��ف�Mة dال

  

̀ة العال8ة , ون'اء ال�وح الع�8Fة  /̀   د األك:�.ال�'احة في فXاءات ال�ج� إنها إرادة ال8Mاة ال�Mة الع

  

̀مها وق'رتها م4  فال�!ار/ع ال�ام'ة ال�اجMة , ت\�ن ح8ة �Bاقات الق�ة ال'افعة لها , وال�ي ت?��' ع

��ادg عل�/ة , ذات �8f ومعای,� إدراك8ة ع�8قة وم�لقة الع�اص� وال�ف�دات.B ان�  اإل.

  

ب ل�اقات األم� وال!ع�ب �ن dال�8ار ال'فاق الCاذوم4 حقائL ال�أر/خ ال:,�ة أن أم�ال هYه ال�!ار/ع ت\

̀ة , واإلت8ان Bإن�القات  ,�, وضHها في م?ارات ال�فاعل ال�اع' ال?'ی' الOY یaهلها ل�ق'.� ع�اءات م�

  ج'ی'ة م��اك�ة مع حالة ال�ع�د ال��?امL نM� تCل8ات حXار/ة فائقة.

األمة الرائدة هي التي إنطلقت  
في مشوارها المعرفي وإمتطت  

ثم تبعثرت  ذرى عصرها  
ت في اصقـاع  جهودها وتناثر 

الدنيا , وخلت مواطنها من  
التواصل مع تلك الروح الريادية  
األصيلة.

ومن األمثلة على المشاريع  
الواعدة , الشبكة العربية للعلوم  
النفسية , التي تجد وتجتهد  
بإصرار وتواصل , وإيمان مطلق  
بأن األمة حية رائدة معطاء  

ي العلمي  هذا المشروع المعرف
يسير على األشواك   الحضاري ,

ويتخطى العثرات , ويفتح  
بوابات أمل ورجاء في أبدان  
الجبال الراسيات المتوهمات  
بصناعة المصدات.

فكيف بربك يصمد مشروع  
بهذا الحجم بإمكانيات وجهود  
فردية خالقة متدفقة من ينبوع  
رسالة ذات توجهات إبداعية  
سامية

ها إرادة الحياة الحرة العزيزة  إن
ة , ونداء الروح العربية  العالي

الصداحة في فضاءات الوجود  
األكبر. 
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BاإلنCازات م!اعل ال�?,�ات ال��/ة  ففي مع�l الXMارات هYه ال�!ار/ع ت��ل ق'حة زناد إلذdاء

  ال�الMة ل8Mاة أفXل , وم?,�ة أرقى وأج�ل.

  

فهل ل�ا أن ن\�ن ق�ة في ت8ار نه� اإلرواء ال�ف?ي الع�Fي , إلس��الح ب�ار ال�ف�س ال�'ث�ة Bأضال,ل 

  وFه�ان الXائع,4؟!!

  

ففي معظم الحضارات هذه  
المشاريع تمثل قدحة زناد  
إلذكاء مشاعل المسيرات الثرية  
باإلنجازات الصالحة لحياة أفضل , 
ومسيرة أرقى وأجمل.

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPromisingProjects.pdf  

 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 يــــبعامــــا على الو  20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22
 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لث(االصدار الثاالسنوي  كلمتك في السجل الذهبي    شارك بتسجيل  

 يشارك برأيــــــك من خالل النموذج التال 

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

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  

  او على البريد االلكتروني

arabpsynet@gmail.com 

***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب لىع 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... ــكدحالـ من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة ـيالعلمـ النشـــاط  ـــــــادحص" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة نفسيـــةال العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

k.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBoo 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPromisingProjects.pdf 

