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  لاألفاض العربية للطب النفسيرؤساء الجمعيات  ةساتذاال

   الكرام األطباء النفسيين العرب  األخواتو  اإلخوة
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عشناها الصادقة والمعاني األخوية التي  مشاعرعن أصدق العرفان بالكم أن أعرب ل إنه لمن دواعي سروري     

للطب النفسي العربي، إمارة دبي في مؤتمركم الثاني العشر  ،لقاءنا في دولة اإلمارات العربية المتحدةحين معا 

في الوطن العربي فذاع صيت هذا االجتماع المبارك  .تم له النجاح الكاملمميزة الوالذي بفضل اهللا ومشاركتكم 

على ما تقدموا به من أعمال واهتمامهم بشكل خاص بابحاثهم ن وهنا أشكر جميع الحضور والمشاركي .الكبير

ما فيه مصلحة المريض لايجابا  ناشعوبسينعكس على  بما ،لتقدم بالصحة النفسية في العالم العربيلمعا لعمل با

  . في اوطانناالنفسي 

  

دؤوب، أشعر بسعادة بالغة العمل المتواصل و المجهود الوبعد أربعة وعشرين شهرا من  ،لي شخصياالنسبة ب     

واالرتقاء  العربي لننطلق نحو المستقبل كيد واحدة همها خدمة المواطن العربي مرحلة االنسجاماننا وصلنا الى 

اختيار دولة االمارات في  كان موفقا طباء النفسيين العرباألاتحاد ٕاني أعتقد أن و . بالصحة النفسية العربية

لجمعية العمومية ااجتماع  مرخالل المؤت وقد تم . ولم الشمل العربيالستضافة المؤتمر العربي الثاني عشر 

به في  ونجحاالتحاد ه إن المثل الذي اظهر . في مناخ حر ديمقراطي مجلس التنفيذيالعضاء أ نتخابالتحاد وال

أن العمل العربي "حيث  العلمية العربية للجمعيات و الرابطاتبالنسبة  يحتذى ، هو بتقديري نموذجاإمارة دبي

  ".المشترك فاعل وقد نجح
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فتاريخنا، وعضويتنا، . "الجمعية العالمية للطب النفسي"طباء النفسيين العرب شريك في األإن اتحاد      

. في محيطنا العربي الخاصة بالطب النفسي مواجهة التحديات فيمن المساعدة  نامكنت، يشكل موارد قوية كاتفناوت

 ب نفسيةالط العربيةالجمعيات و الرابطات تعزيز تلك الشراكة والعمل مع أساتذتي روؤساء  و سأعمل على

المهتمين بالصحة من المتخصصين في الخدمات المساندة و من طباء النفس العرب و اوٕاخواني وأخواتي من 

  .كافة العالم العربيفي  والتقدم واالرتقاء بخدماتهاالصحة النفسية  رقيمن أجل  النفسية

وقد شهدنا . مهمال من قبل الجهات الصحية في العالم العربيلقد ظل وضع المريض النفسي لفترة طويلة      

ابين باالمراض النفسية صفي األعوام األخيرة تحقيق مكاسب في مجال قوانين االصحة النفسية وفي مشاركة الم

لشعبنا  نأملهاكما شهدنا تقدما في مجال تخصص الطب النفسي ولكن ليس بالوتيرة التي  –في الحياة العامة 

، و الوصمة التمييز نو يعان المصابينالعديد من  حيث ال زلنا نشهد .يستحق أهتماما نفسيا اكبر أعتقد ان  الذي

ة التي يمر بها الشعب العربي والذي ادى الى زيادة يباالضافة الى الظروف الغير اعتياد .فؤ الفرصوعدم تكا

  . الطلب على التدخل النفسي العاجل

مواصلة ل تذليلها في السنوات القادمة  اتحاد االطباء النفسيين العربالتي علي الجسام التحديات  ي لمدركوان     

فكرة ألتعاون والشراكة بين الجهات العاملة في مجال الطب النفسي بتعزيز  هالرتقاء بعملمسيرته و محاولة ا

 :ي ما يلي فلعل ابرزها يتلخص و العربية 

 هوائحنشاط االتحاد و سبل تفعيل وتطوير لموسعة حول  القيام باستشارةبر التحديات أحد اهم وأك -

بتطور إال للهيئات العلمية انه لن يكتب لنا النجاح حيث أن التاريخ يثبت لنا  ،التنظيمية الخاصة هقوانينو 

إن  ،يرات الكبرى التى تحدث في العالمالقوانين المنظمة لها بما يتوافق وتطور  المجتمعات و التغ

ال خيار لالتحاد االنخراط في اذا بكل شفافية  واالستناد عليها المتفاعلة مع واقعها الدساتير صياغة

عتقد ان االرباك الذي حصل في فترة من تاريخ االتحاد، تعود احد وأ. عزمنا مواصلة الدرب بنجاح

احتماالت التأويل ، مما ادى الى الي مزيد الدقة  اللوائحنصوص  افتقاد بعضأسبابه أحيانا الى 

 تفرقة بين االشقاءالى انشقاق االتحاد مع ما كان يتبعه من أحيانا اختالف في الرؤى كادت ان تودي و 

اللوائح  مراجعة لى العمل إ لىعاالجتماع الذي أقيم في إمارة دبي أوصى  لذا . األطباء العرب من

تقسيمها إلى تبويبها و شى تطور االختصاص في اوطاننا و التي هي في حاجة للتطوير بما يتما والقوانين

وبصفتي رئيسا . البداء الرأي نحوها الطبنفسية لجمعياتا و باستشارة، فقرات دستورية وأخرى تنفيذية

   . وسنتواصل معكم قريبا قد بدأنا وضع الخطط العملية لذلكاوؤكد لكم باننا تحاد لال

هو الوضع المالي لالتحاد، فإذا تم االستمرار بنفس الوتيرة سيكون علينا دفع الرئيسية وثاني التحديات   -

لم تضاف أية مبالغ مالية للحساب نظرا لعدم دفع  فخالل سنتين. اضافية للحساب أو إغالقهرسوم 

من قبل وبعد خصم المستحقات المصرفية  .الخاصة باالتحادالعربية واالفراد المستحقات  لجمعياتا

مصري جنيه  "14365"إلى  2010جنيه مصري في عام  "20000"ل رصيد االتحاد من قالمصرف، 

أعضاء باذن اهللا سيقوم اجتماع الجمعية العمومية و وكانت هناك اقتراحات بناءة في  .2012عام  في 

 المجتمعمن االطباء، قوي من مالي بحاجة إلى دعم  االتحادظل يوس. بمناقشتها قريبا المجلس التنفيذي

  .العربية ؤسساتالمومن رجال األعمال العرب من  ،العربي الكريم
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، كنت مهجرإن تحدي التواصل مع األطباء النفسيين العرب سواءا العاملين في الوطن العربي أو العاملين في ال

اثر بشكل  قاعدة بيانات خاصة باألطباء النفسيين العرب  فغياب. عشروأنا انظم للمؤتمر الثاني شخصيا واجهته 

مشاركين من الصومال وجيبوتي افتقدنا ، كنا ألطباء من بعض المناطق العربيةا حضورسلبي على عدد 

تفعيل موقع  منتخبالساس أخذنا على عاتقنا في المجلس التنفيذي الوعلى هذا ا. وموريتانيا لصعوبة في التواصل

لتفادي مشكلة التواصل في االجتماعات  ،ممكن في أسرع وقتبشكل مهني واحترافي  االتحاد على الويب وادارته

  .القادمة

ي العربي األساس للطبيب النفس تيوهما لبن ثابحاالالخاص بالتطوير العلمي و وال انسى ذكر التحدي      

طباء النفس العرب وان تعطشهم للعلم والتعلم لتقدم العلمي هو الهدف االسمى ألإن ا. والمنظمات الطب نفسية

والنقاشات التي استمرت على هامش البرنامج وتبادل الخبرات بدى واضحا من الحضور الكثيف في المؤتمر 

  . العلمي

من اسباب التباطؤ في تطوير ندرة البحث العلمي العربي في تخصص الطب النفسي بمعايير عالمية ٕان و        

وعلينا التحاور في وضع آليات محلية واقليمية لدفع عملية البحث العلمي وتشجيع . لعربيا" الطب النفسي"

. وليد سرحان/ وشكر خاص لالستاذ الدكتور "للطب النفسي لمجلة العربيةا"ـالقائمين عليها ومنها الدعم المالي ل

وتنافس  ايضا من شانها تشجيع األطباء النفسيين في مواصلة أبحاثهم العلمية الجوائز العلميةوٕان استحداث 

  . الزمالء والزميالت على نيل شرفها

نية المسؤولية ويتمثل في تحمل األطراف المع. إن الثوابت التي يقوم عليها الحل معروفة جيدا لدي الجميع    

بيب النفسي الطولكن من المهم للغاية أن يقدم . ليات التعاون المشترك وٕايجاد أرضية مشتركةاألساسية في بناء آ

" االستقرار النفسي"فردا أو من خالل جمعيته المساعدة في المضي قدما نحو الغاية األسمى للشعب العربي 

  .وليكن ذلك التزامنا المشترك

سيكون جدول أعمال المجلس التنفيذي حافل بالمسائل ذات   ،األكارم وزميالتي أساتذتي األفاضل وزمالئي     

، من من االساتذة الكرام سبقنا منمواصلة درب رقي االتحاد الذي اسس له على  نالقد حرصو األهمية القصوى 

. لتأمل كل الخير في تعاونكم وجهدكم ناقف بجالء وصراحة وأن أمتاتعرض المو  "بناء"نبدأ بداية أن لذا عزمنا  

.  مشاركتكملينتظر المزيد من دعمكم و  الكبير تقدم في مجالها للوطن العربيوأن العمل في الصحة النفسية وال

فانه حري بنا نحن أبناء هذا  ،أعراقهم اختالفوضع الصحة النفسية نصب أعينهم على لعالم كله كان ن إ و 

ولكن ال يزال هناك الكثير من . وعائلته ومجتمعاتنا لبناء مستقبل مشرق للمريض النفسيلعمل معا االوطن الكبير 

 .مكن المصاب بالمرض النفسي من تحقيق إمكاناته بشكل كاملتي نحقق ازدهارنا المشترك إال عندماولن . العمل

  . نفسية في العالم العربيمن تطورات طب  الثاني عشر،العربي  المؤتمرهذا ويحملني على التفاؤل ما شهدته في 

  

األستاذ على دعم المؤتمر الثاني عشر وخصوصا  أعضاء المجلس السابقاشكر  أخيرا، ال يفوتني أن     

رئيس االتحاد حينها لما قام به من تذليل للعقبات التي واجهتها والشكر موصول  عبداهللا عبدالرحمن/ الدكتور

وختاما أعرب . الرئيس الفخري الدائم لتشجيعه المتواصل للعمل العلمي العربي  أحمد عكاشة/ لالستاذ الدكتور 
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 شبكة"لالتحاد من خالل  قدمه من دعميعلى ما األمين العام لالتحاد  جمال التركي/ للدكتور الكبيرعن امتناني 

  .وكون هذه الشبكة نقطة االتصال األكبر لنا معكم " العلوم النفسية العربية

  .....وكل عام وانتم بالف خير هللا الموفقوا مرضاكملكم ويحفظكم ذخرا لوطنكم وألمتكم الخالدة وعونا واهللا يرعا
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  مرفق ارتباط القانون االساسي للوائح  االتحاد لالطالع عليها: مالحظة
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