
 النشــــــرة اليوميـــة لـ  

 "ورــــان و التطـــاإلنس" 
http://www.arabpsynet.com/Congratulation/HappyMen&Evolution9Years.pdf  

 

  ةـا الثامنـهتشمع  و تطفـــئ  عـا التاسـعامه  تدخــل

 

 

 عامها التاسع" اإلنسان و التطور" تدخل النشرة اليومية لـ 01/09/2015لثالثاء ا

  01/09/2007العدد االول       -

  2922العدد يصدر  31/08/2015ببلوغ االثنين       -

   
( بال انقطااااااااااع ... يوما 2922نشرة على مدى  2922، تطفئ النشرة شمعتها الثامنة و تكون قد أنجزت 01/09/2015الثالثاء 

  )رغم العواصف العاتية التي ألمت بمجتعاتنا العربية 
***    ***    ***  

   ....يحيى الرخاوي  األستاذ الدكتور  حققه انجاز علمي كبير 

  ...  افتقد الكلمات لوصفه 

  ...إنجاز ال يقدر عليه اال أولوا العزم من المخلصين الصادقين من عباده

  ...ممن أنعم اهللا عليهم من وفتح عليهم من فيض رحمته وبركاته

.........  

  ...وبما انجزه على مستوى النشرة و ما انجزه على مدى نصف قرن من الزمان .. حق له علينا ان نحتفل به

  ) ...من العالمين ... منهم ايضا( وحق لنا ان نحتفل بما انجزه عالم منا 

  ...يسبق اليه احد في العالمين نحتفل بما انجزه و لم 

***    ***    ***  

  ...شيء من الماضي

  ...ب النفسي العربي، إلى تكريمه في أحد أكبر المؤتمرات العربية للط"شبكة العلوم النفسية العربية"،كنا سعينا في  2018في العام 

    ...عندما لم نوفق في ذلك 

  "عميد الطب النفسي العربي  "بلقب " شعن " كرمناه رمزيا على مستوى 
، وكان ذلك  2014وفقنا الحقا العام (  أن لم يكلل مسعانا لتكريمه عربيا بالتوفيق) بصفتي رئيسا للشبكة (  كتبت له في حينه معتذرا 

    ) النفسانيين العرب ببيروت  في مؤتمر اتحاد االطباء

  : فكان ان رد علي بكلمات بقيت محفورة رغم مر السنين 

   
  ...هو أن تصل الكلمة إلى أصحابها... التكريم الحقيقى

  ..."من يعطى الجائزة األعظم فى نهاية النهاية، الحمد هللا... وأنت تعلم يا 

   
أن نحتفل بهذه المناسبة على )  01/09/2015(   و النشرة تطفئ شمعتها الثامنة   " شبكة العلوم النفسية العربية" عزمنا في   وكان ان

  ...طريقتنا

http://www.arabpsynet.com/Congratulation/HappyMen&Evolution9Years.pdf 


  

االستاذ الفاضل و االخ العزيز يحيى  ن أتقدم باسمي وباسم كافة اعضاء الهيئة االستشارية و العلمية و اعضاء اسرة الشبكة الىا: اوال
بأخلص واصدق مشاعر التهاني و التبريكات لهذا اإلنجاز الكبير الذي وفقه اهللا إليه سائلين العلي القدير أن يمتعه بالصحة و   الرخاوي

العافية و أن يزيده بسطة في العلم و الجسم و أن يحفظه منارة للعلم و المعرفة نضيء به عتمة ليل عربي طال و استفحل و نصوب به 

  ...ة زاغت عن انسانيتهامسيرة انساني

  

  " ...التكريم الحقيقي) .. " صاحبها ( إلى حضرته " الكلمة" بأن نعمل على ايصال   ان نحتفل به من وحي وقع كلماته، : ثانيا

  

خا، انسانا، استاذا، عالما، طبيبا، اديبا، صاحبا، أ(.. وحتى نشارك الجميع في هذا التكريم ادعو من كل من عرف األستاذ الرخاوي 

على أن نجمع الحق كل ما يصلنا ...الكبير العالمي / في حق هذا العالم العربي " يدون كلمة"  اي... ).. ابا، زوجا، رفيقا، زميال

  ) 2015اكتوبر (   تصدره الشبكة و تقدمه هدية لحضرته بهذه المناسبة   "سجل ذهبي"في  ، "شهادات في حقه" / "كلمات" من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من خالل النموذج التالي"  كلمات التكريم"من الجميع تكرم إرسال  نرجو
  

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

  

  مع فائق التقدير و االحترام

  جمال التركي. د

 رئيس الشبكة
 
 
 
 

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


 

    رـــه األمــن يهمــل مــر كــد أن أستشيــأري

  بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي
   

   

  قصيرة،   الحياة"

  والمعرفة ممتدة،

  والفرصة هرابة،

  والتجربة تحتمل الصواب والخطأ،

  "والحكم على األمور من أصعب األشياء
  " أبو قراط"

   ..... المسألة هى 
  فيما تبقى لى من أيام ال يعلمها إال اهللا،

  وإذا كانت النشرة قد دخلت عامها التاسع،

  فأنا بعد شهرين سوف أدخل عامى الثالث والثمانين، 

  ،)حين قرأت عبارة ابو قراط ألول مرة( وإذا كانت الحياة قصيرة قبل عشر سنوات، وقبل خمسين سنة

  .بدا منذ وجدت الحياةفهى أقصر اآلن كثيرا، وهى قصيرة دائما أ 

   

  :كما يلى أستشير كل من يهمه األمر أريد أن

   

هل أنتهزها فرصة مع بداية العام التاسع، وأستأذن من الكتابة اليومية هكذا، ألتفرغ لتسجيل خبرتى وفروضى       ·
  ورؤيتى فى كتب ورقية وصلت حتى اآلن إلى أكثر من مائة، بصفة مبدئية؟

اإلنسان والتطور عن عشرة أسطر، مما يخطر لى حديثا ، أو مما أحب أن " يومية"هل ألزم نفس بأال تزيد       · 
  أذكِّر به مما سبق أن سجلته من قبل، مع إشارة إلى األصل برابط لمن شاء أن يستزيد ليجد األصل كامال فى الموقع؟

  لظهور النشرة وأقلبها نشرة أسبوعية أو نصف أسبوعية ؟ هل أرجع القتراحك الذى تفضلت به منذ السنة األولى      ·  

  هل أواصل كما أنا اآلن على حساب بقية ما أحمل من أمانة لم تصل إلى أصحابها ؟      · 

  وثَم تساؤالت كثيرة أخرى ، ال أريد أن أشغلكم أو أشغل أصدقائنا بها

  يف أملؤه بما هو أحق بهدعنى أدعو اهللا أن يعطينى ما شاء من وقت ، وأن يلهمنى ك

  فإن إراد سبحانه غير ذلك، فال راد لمشيئته

   

  وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر

  .....إدعوا لى 

  .هذا تكريم آخر أنا فى أشد الحاجة إليه
 

  إرتباطات ذات صلة

 ةالحياة قصيرة، والفرصة هراب 

 http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef/2-9-2015.htm 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD02915.pdf 
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