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  إستهالل:

 الزمالء األفاضل أطباء وعلماء النفس العرب

 البروفيسور جمال التركي لفاضلالزميل ا

 ية العربيةرئيس شبكة العلوم النفس

 

 

 اتهرحمة هللا وبركالسالم عليكم و

بمناسبة االحتفاء بدخول شبكة العلوم النفسية العربية    

عامهاالعشرين من الحضور المنتظم والوازن على شبكة األنترنت، ومرور 

، يسعدني أن أنوه من داخل 2000عقدين ونيف على انطالقها في عام 

وارها الحافل بالمبادرات مشبتفاعلي مع ينود هذا االستطالع، 

إلنجازات والعطاءات السخية المثمرة، مشاريع الجادة المتجددة، وباوال

خدمة للمعرفة النفسية وممارسيها في العالم العربي، تواصال وتعاونا، 

تكريما وتتويجا. فكل ما حققته وتحققه من نجاحات بحثا ونشرا، ثم 

من خدمات متنوعة، جعل  علمية ومعرفية وازنة، وما ساهمت وتساهم به

التألق  ي، وخيارا معرفيا قوامهنصة قاعدية لخدمة البحث العلممنها م

واالستمرار والتحليق عاليا في سماء قارة علوم وطب النفس العربية. 
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فمشروعها كان وما يزال خصبا ينبض بالحياة رغم كثرة التحديات، 

 وتعدد اإلكراهات، وضخامة الرهانات. 

 موح، الذي يقف وراءهزمن هذا المشروع الطعتقد بأن فواهم من ي   

ويحميه عالم عربي أصيل، وإنسان عصامي مهووس بالعلم والمعرفة، قد 

الحفاظ انتهي أو استنفد أغراضه، بل العكس هو الصحيح؛ إذ أن خيار 

علىه كمنبر علمي ساطع ومضيء، منتظم الحضور والنشاط، وغزير اإلنتاج 

و اإلهمال. فهو مبدأ راسخا ال يقبل التفريط أوالعطاء، كان وسيبقى 

ي يستحق التثمين والتشجيع، لتستمر الشبكة في أداء خيار استراتيج

رسالتها الحافلة بالعمل العلمي الجاد المتجدد، وبالعطاء النفسي 

  نفسي الوازن المتواصل. -والطب 

.ل�ة  ف2ا دع ت0/ لل��ار.ة في ت ج�هفي نها�ة ع�ل�ة س%� اآلراء ح ل األن��ة العل��ة لل��س�ة، ��� 

  ر ج�ال ال�3.ي مC خالل إب4اء ال�أ< في ال2قا> ال3ال�ة:إلى رئ�7 ال�56ة ال3.4  

  

  .أعتقد أن مشروع شبكة العلوم النفسية العربية:1 
:كان م�فقا إلى ح� ما وخاصة على م����  

  الع�ل الHادوالع�اء ال�IJK/ الH2اح ال���د؛ -

  C داخل اللغة الع��Qة؛ال2ف��ة م - ل2ف��ة وال�O ال�3 ال�ة خ4مة لل�ع�فة ا راتالHه د وال�6اد -  

  في Vع4ه ال2ف�ي وال�O ال2ف�ي ع%� ال��2 والU3فZJ واإلشعاع؛ VالTU6 العل�ي الع�Qي ال�قي -

  ال3أل[ واالس��3ار؛ ق امه اس�3ات�Hي �غ_یها خ�ار مع�في تUقJ[ مZH2ات عل��ة وازنة -

��b وال3عامل؛ال�5Uة في ال3 -  K3وال �J4ب  

  ج� ر ال3 اصل وال3عاون بCJ بCJ عل�اء وأ6dاء ال2ف7 الع�ب؛2اء ب -  

  ت7h�0 ثقافة االع�3اف ع%� م6ادرات االح3فاء والh�03/ والh 33ج؛-

  

:لألسف خالفه ال��ف�� في  

  واالحl3ان والh �3ل ال��ل ب ع%� االع�3اف ال��س�اتي ال�س�ي وغ�J ال�س�ي؛ ال4ع/-

  وم4Uود�ة اإلم5انات؛ لKl/ على ال0فاف والع زال�lي في ه_ا ال���وع ا  اصلةم -

�� ال3 قف وع4م االس��3ار؛االع�3اف Vأن-KV Cا مه4دیU6اقع ال�56ة وم�3ق%لها أص   

  

. يبدو أن المعوقـات التي اعترضت هذا المشروع العلمي الرائد على مدى عقدين من الزمن  2
  كانت متعددة:

�!"#0 م�#/لة في اآلتي:- م, ال�غل* عل�ها وهي ب�ق�ی& م!ها ما ت  

  ال��ار والع�ل ال4ؤوب رغ/ ال0فاف في عال/ ع�Qي یZخ� Vال�JKات واإلم5انات ال�اد�ة؛م اصلة  -   

ال3أرجح بCJ إرادة الV T%�3اس��3ار ال���وع، وCJQ م�ارة االع�3اف ب3 قفه نH�3ة ت0لف3ه ال�اد�ة   -   

  ال��تفعة؛ 

ت2ة:ع4ر عل2"- ال�غل* عل2ه وهي اآلوم!ها ما ت  

  ال�اد�ة وال�اقات الh��6ة ال��ل Qة؛ ن_رة اإلم5ان�ات-

  م4Uود�ة ال4ع/ ال�اد< لعل�اء وأ6dاء ال2ف7 الع�ب له_ا ال���وع الKl/؛ -

كل ما حققته وتحققه من  
نجاحات علمية ومعرفية وازنة، 
وما ساهمت وتساهم به من  
خدمات متنوعة، جعل منها منصة  
قـاعدية لخدمة البحث العلمي، 
وخيارا معرفيا قوامه التألق  
واالستمرار والتحليق عاليا في  

فس  سماء قـارة علوم وطب الن
العربية

فواهم من يعتقد بأن زمن هذا  
لذي يقف  المشروع الطموح، ا

وراءه ويحميه عالم عربي أصيل، 
وإنسان عصامي مهووس بالعلم  
والمعرفة، قد انتهي أو استنفد  
أغراضه، بل العكس هو الصحيح

أن خيار الحفـاظ علeه كمنبر  
علمي ساطع ومضيء، منتظم  
الحضور والنشاط، وغزير اإلنتاج

وسيبقى مبدأ    والعطاء، كان
راسخا ال يقبل التفريط أو اإلهمال

لألسف خالفه التوفيق في:
الدعمواالحتضان والتمويل  - 

المطلوب عبر االعتراف  
المؤسساتي الرسمي وغير  
الرسمي

يبدو أن المعوقـات التي  
اعترضت هذا المشروع العلمي  
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  تقاع7 ال��س�ات ال�ال�ة الع��Qة ال�س��ة وغ�J ال�س��ة في ت� hل ال���وع وت��Hعه؛ -      

  

  علمي:شراف على مثل هذا المشروع اللو حصل لي اإل. 3
:ل<!= >ادرت إلى تأس82 ال�الي  

لإلش�اف ال���3ك م5 نة مC عل�اء وأ6dاء نف7 ت ن�CJJ ی�2� ن Vاس/ ال�56ة في م3Kلف  ل2Hة-

  وال��اكZ ال2ف��ة وال�%2ف��ة، ت4U3د مهامها األساس�ة في: ال��س�ات األكاد���ة

  - H2ة ال�56ة وم�  Zاتها العل��ة وال4Kمات�ة؛ت4ب�J وت��JJ أن�

  ال43اول في مwادر احl3انها وت� hلها؛  -

  ال3ق�J/ ال4ور< ل اقها وآفاقها ال��3ق%ل�ة؛  -  

  

:األع#ال ال�ال2ة =A!Bول�  

  االك3فاء H�Vلة واح4ة تع%� عC أن��ة ال�56ة وت4wر 5�Vل مz32/ سy م�ات في ال�2ة؛ -

  ها لل��2؛ ت واألخ6ار ق%ل ق% لها و{جازتال3ق�J/ الwارم لألUVاث والO30 وال��2ا -

االك3فاء ب��wK3 لقO واح4 (ق4 ���ى VالHائZة أو Vالh�03/ أو Vالh 33ج...) Vاس/ ال�56ة، ��2ح  -

  Vال23اوب ل0فاءة 

نف��ة وd%2ف��ة ع��Qة، ق4مy خ4مات فعل�ة لعل م وOd ال2ف7 الع��Qة، ت4ر�hا وت2h 0ا، تأ�Jdا 

  و{ن3اجا، وم�ارسة وخ%�ة؛وت جJها، IUVا 

  

  أخ�&ة: كلمة. 4

-F&>م�ل الHال0/ في  أت#!ى عل2"- ال ]�2�[ ال��0 ب4ل م2�V فا� على ال�56ة .�2%� الع�لUال

عل�ي یV �62ال�Uاة وh اصل رسال3ه العل��ة الJ%2لة، وذلC�0 خالل االس3�2اس ب6ع� ال� جهات ال�4ونة 

  أعاله؛

م�ل الHأق�&ح عل2"#ال-F&>ي في م اصلة ع�ل0/ ال4ؤوب اl5 م ب6ع� ال� جهات ال� ثقة ال�Uل�

عاله خ4مة له_ا ال���وع العل�ي الKl/ ال_< ال �ق%ل االس�3الم وال ال��اومة وال ال3ف�bh،ألن معz/ أ 

أداء رسال3ه الUافلة Vالع�ل العل�ي الHاد عل�اء وOd ال2ف7 الع�ب ی2�I نه، ول  في ص�y، ل����3 في 

�  اء ال�ع�في ال�3 اصلوQالع

وعمق التقديرمع صدق التحية  

الرائد على مدى عقدين من  
الزمن كانت متعددة:

من التغلب  ها ما تمكنتم  من
عليها وهي بتقديري متمثلة في  
اآلتي:

مواصلةالمسار والعمل    -   
الدؤوب رغم الكفـاف في عالم  
عربي يزخر بالخيرات  
واإلمكانات المادية؛

منها ما تعذر عليكم التغلب عليه  
وهي اآلتية:

نذرة اإلمكانيات المادية  - 
والطاقـات البشرية المطلوبة

ثل  اإلشراف على ملو حصل لي  
هذا المشروع العلمي:

  لكنت بادرت إلى تأسيس
التالي:

لجنةلإلشراف المشترك مكونة  - 
من علماء وأطباء نفس تونسيين  
ينشطون باسم الشبكة في  
مختلف المؤسسات األكاديمية  
والمراكز النفسية والطبنفسية

 أتمنى عليكم الزميل الكريم
العمل بمنطق الكيف بدل منطق  

ى الشبكة  في الحفـاظ علالكم  
كمنبر علمي ينبض بالحياة  
ويواصل رسالته العلمية النبيلة

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/APN-OpinionAhrachaou.pdf  

  2022 من الكتاب السنوي يونيو 12اإلصدار   *
     ***   ***   ***   

  

 العربية استطالع الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية

  كلمة إلى رئيس شبكة العلوم النفسية العربيةتوجيه  دعوة ل
http://arabpsynet.com  

  

  فساألساتذة الكرام أطباء وعلماء الن

 عملية "سبر اآلراء" حول األنشطة العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية،   اثر

http://www.arabpsynet.com/Documents/APN-OpinionAhrachaou.pdf 
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مال التركي، من خالل  رئيس شبكة العلوم النفسية العربية الدكتور جمشاركة في توجيه كلمة إلى  عوتكم لليشرفنا د
 ابداء الرأي في النقـاط التالية...

 
 لعربية": ) أعتقد أن مشروع " شبكة العلوم النفسية ا1

 كان موفقـا الى حد ما في ...........................   -
 ............في ...............  لألسف خالفه التوفيق -

 
 المعّوقـات التي اعترضت هذا المشروع العلمي الرائد على مدى عقدين من الزمن كانت متعددة:) يبدو أن  2

 قديري متمثلة في ...........................وهي بتمنها ما تمكنتم من التغلّبت عليها،  -
 ........................... التية، ومنها ما تعذر عليكم التغّلب عليها، وهي ا -

 
 لي اإلشراف على مثل هذا المشروع العلمي  كان) لو  3

 سيس التالي ........................... ألكنت بادرت الى ت  -
 ة ...........................ولتجنّبت االعمال التالي -

 
 ) كلمة أخيرة:4

   .أقترح عليكم ..........................  -
  أن ...........................أتمنى عليكم    -

***   ***   ***   
  

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

http://www.arabpsynet.com/   
 

  العلمـي الموقـعانجازات  
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
arabpsynet.comhttp://www./   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:نـــيالثا الرابــــط  -
2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
rent_c2=4http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&cur  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  ـــــــــــــراتمؤتمـ :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
sp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7://www.arabpsynet.com/menu.ahttp  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
urrent_c2=8http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&c  

  


