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شبكة "  زيارةكنت ُأَمني النفس  سنواتمنذ        
مؤخرا  حت لي يإن أتالى ، "العلوم النفسية العربية

فضولي يدفعني  كان  تونس، تيفرصة زيار 
مشروع  هذا ال منبعض ما خفي عن  للتعرف

العلمي االكاديمي الرائد، وعن الطاقم الذي يتولى 
ف كيأين تصدر، وكيف يتم اعدادها و  ،تهمسؤولي

  حتىعلى دوامها  نمت وحافظتو يعمل رئيسها، 
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عالم عربي تتقاذفه االمواج العاتية منذ تأسيسها لغاية اليوم، كنت تعرفت على  في حققت ما حققته 

عن الوطن  تواصلت مع رئيسها وانا الطبيب النفسي العراقي البعيد  ،منذ حوالي سبع سنوات الشبكة
  .والمقيم في بريطانيا منذ ربع قرن من الزمان  ) جغرافيا( العربي

   
صفاقس حيث مقر اقامته بمدينة زيارتي لتونس، أبى رئيس الشبكة إال تكرم دعوتي الى  بمناسبة    

يمارس الطب و يستمر في جهده المعطاء لكل األطباء النفسيين وعلماء النفس العرب في كل أنحاء 
أن خفف علي بالعالم، وجاءت الفرصة التي كثيرا ما انتظرتها للتعرف عن مشروع كان له فضل كبير 

جبل  عن ته الرمالا أخفمم اأستطلع بعض جمعني بأهل االختصاص، عليَ و تي األكاديمية العربية عزل
 . لذي ال نرى اال رأسها الطود هذا
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مع كل األدب والعون الذي لقيته من األخوة و ،  14/2يوم  "قرطاج الدوليتونس "وصلت مطار     
 . صفاقس اصطحابي الى مدينةاستقبالي و مكلف لم أهتد الى السائق ال ،واألخوات التونسيين في المطار

لم أتمكن  لكن   ،أشتريت شريحة تونسية ،دخال الرقم الدوليرغم محاوالتي الم يشتغل  هاتفيوكعادة 
المطار ببهو  "يالسياحاالرشاد مكتب "في االستعالمات  بموظفة  اتصلت. التصالذلك امن أيضا 

اال ان اتصلت وبكل كرم  ، فما كان منهامن داخل تونس رقم الدكتور جمالاالتصال بكيفية  الرشادي
كان في غاية اللطف . التوجه الى مكتب السياحة حيث ألتقيته اتصل بالسائق وأذن  له عندهاو  به، 

تونس الثوة  حديث شيق عن  الى صفاقس في سفرة دامت ثالث ساعات،  تخللهااصطحبني ، واألدب
 أخذب، وبعد و غر عند ال الذي ُأعد الستقبالي النزل توصل.  يهاومنزلة الدكتور جمال فصفاقس ومدينة 

  .الدكتور جمال ليصطحبني الى منزله نيجاء. قسطا من االستراحة
 

في مبادرة رائعة من أبن ،  يهما،لسالم علل ، استأذنني التوقف لفترة وجيزة بمنزل والديهقــفي الطري    
قبل  اعليهملتعرف ل لوالديهتقديم أصدقاءه الذين يزورونه أعلمني الحقا  أن من عاداته  ، وفي ألبويه

بين  يجعلتني اشعر ان بالترحاب واألبتسامةا، استقبالني حميمي لقائي بهما كانعلى اسرته،  يتعرفواان 
تونسية مبسطة لمساعدتي على  بلهجةيبثان الطيبة وبركة زمان وأحاديث  اكان. اهلي وأني حللت أهال

  .الفهم
  

( التقتني زوجته   المدينة، واحيضاحدى بيت الدكتور جمال في  ، تحولنا الىزيارة الوالدين بعد      
. ب واللطف ودماثة الخلقابكل الترح) ذاكر( وولده  )شروق . سحر، د. د( وأبنتاه ) ليلى السيدة 
، .......*منهافي مواضيع شتى أطراف الحديث خاللها تبادلنا   ،سهرة جميلة مع أفراد األسرةب حضيت

النوم باكرا مع و تجنب السهر  هلعلمي ان من عادات( للمغادرة  هاستأذنتليال في حدود الساعة العاشرة 
(  صفاقسبكلية الطب في طالب  مرافقتي للنزل، وهو فكان ان طلب من ابنه ،)االستيقاظ المبكر 

في الطريق و . ) الى العربية والفرنسيةطبعا باإلضافة  ( يتكلم األنكليزية بطالقة أدهشتني ،) طبالثالثة 
  .على كليته التي أراني إياها مفتخرا بكونه طالبا فيهابي مر 

 
 من الغد  ، اصطحبني..... *الكرم العربي األصيل الذي أغدقه علّي وأسرته الكريمة  بعد      

بناءه يعود ، الذي "الكبيرجامع ال " تحولت الى ،المدينة القديمة التاريخيةب ة في جول ،15/2الجمعة 
التي كتب فيها الطبيب العربي العراقي هي الفترة أبان فترة حكم األغالبة و  ،الى القرن العاشر الميالدي

ساهم في الذي وهو  ،"المالنخوليا" ، مقالته عن  أسحاق أبن عمرانالمولد والتدريب والتونسي االنتماء 
  . بغداد لتعليم الفلسفة والطببحكمة  القيروان على غرار داربدار الحكمة  تأسيس

  
ورغبة في ... أماكن والدة وٕادامة الشبكةالي صفاقس الحديثة، وبها توجهنا عتيقة، زيارة المدينة ال إثر   
، استأذنت الدكتور ك زمالئي وزميالتي أعضاء الشبكة العربية للعلوم النفسية هذا الجزء من الزيارة اأشر 

   .ب والمشاعر النبيلةاالترح الحفاوة وكرم له سعة الصدر و شاكرا   مشاهداتي،جمال الكتابة عن 
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  موطـــن التأسيــــــس... الشبكــــــــة

قرر الحقا العمل لي  ،ببعض أعمالها من البيتيقوم   مؤسسهاكان عند بداية التاسيس لمشروع الشبكة 
إعداد للشبكة تحت اشرافه ية متفرغة سكرتير  تتولىاألول عيادته الطبية حيث . من مكانين آخرين

. اسبوعياالمتابعة  المكلفين ب كمبيوترمحتوى كامل اصداراتها، باإلضافة الى مهندسي البرمجة  وال



 

  على عاتق رئيسها الذي هذا العمل الحضاري الخالق 
لالشراف و 
مراجعة االبحاث ، المقاالت ، االصدارات ، 

عادة في ها 
مقهى مقابل عيادته في وسط 

شهرة ها التحضى ب
، ُعرف صناعية

أحد  لعل هذا
في  جمال. 

الكثر من عقد من 
بعد اتمام حرصه على العمل بالمدينة التى ولد فيها 

  و دينه و 
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من تحقيق هذا االنجاز فردا، وحيدا، مستقال، بعزيمة قل 
،  رغم  وعود  ....* ميسورة بالد عربيةفي عمل مغرية 

 ينهي في الطابق الثا رئيس الشبكةعيادة      
تتألف  المدينة،في وسط  " رورةــــارة تبـــعم"من 

وغرفة  ،نتظارإللفسيحة غرفة  :من ثالث غرف
مجهزة بالعتاد المرضى وغرفة  معاينةله مكتب

وقد الحظت في . الكمبيوتري  لسكرتيرية الشبكة
لتي اصور الملصقات و الغرف عديد الالممرات و 

  .توثق لعمل الشبكة

 ة منعديد نسخ لفت انتباهي مماامهات الكتب النفسية، و 
��������هذا المعجم الفريد . ) ي نسخة منهئأهدا تكرم 

عاما  13والذى قضى فيه 
في الوطن أكاديميا أو تجاريا 

 هالجهات التى تواصل معها لنشره وتسويقه أبخست
حق قيمته،  فأمسك عن نشره لحين توفر جهة تقدر هذا االنجاز 

/  فرنسي-انكليزي
المعجم النفسي 

��������ترجمة أكثر من 
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، خلصنا الى أن العربي محل حواركان موضوع النشر العلمي األكاديمي 
، ربما نحن مهتمون بما هو االستثمار في الميدان العلمي ليس من اولوياتنا ان لم يكن آخر اهتمتماتنا

 أفضل الخلق وخاتم النبييناول كلمة انزلها اهللا في كتابه الكريم على 
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هذا العمل الحضاري الخالق  ٕادامةاالعداد و الجهد األكبر في  ليبقى
لالشراف و  ....*يوميا غير يسير من وقته ايخصص جزء  

مراجعة االبحاث ، المقاالت ، االصدارات ،  المراسالت،( المتابعة 
ها يقضيالفترة هذه  .....)اصدارات المعجم،  نشاط اللجان

مقهى مقابل عيادته في وسط ،  ب... *الصباح االولىساعات 
ها التحضى برغم ان  ،وعراقة تاريخها فجئت بجمالها ةمدين

صناعيةبحكم انها مدينة تجارية و  سياحيةالمدن التونسية ال
لعل هذاو  ،الكد والعمل الدءوب واإلبداع المنتجبالجد و  هلهاأ

. ديبذله / ز الجهد الجبار الذي بذله أسباب فرادة وتميّ 
الكثر من عقد من  وٕادامته عاية هذا العمل العلمي االكاديمير 

حرصه على العمل بالمدينة التى ولد فيها وما . نالزم
و دينه و تراثه هويته و بأصوله و  اعتزازه  اال دليل دراسته الطبية

من تحقيق هذا االنجاز فردا، وحيدا، مستقال، بعزيمة قل وهذا بعضا من السر الذي مكنه  ، قيمه 
عمل مغرية نظيرها،  والذي يفسر اعتذاره  قبول عروض 

  *....توفير كل ما تحتاجه الشبكة من عتاد ودعم
  

  الجهــــد و االنجــــــاز... الشبكــــــــة
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من 

من ثالث غرف
مكتب

الكمبيوتري  لسكرتيرية الشبكة
الممرات و 

توثق لعمل الشبكة
امهات الكتب النفسية، و يحوي عديد المراجع و مكتب الدكتور        

تكرم (    للمعجم المعلوماتي للعلوم النفسيةلقرص المدمج ا
والذى قضى فيه من نوعه في العالم والوطن العربي  

أكاديميا أو تجاريا  هفي استغالل ُيوفقلم  أنه العداده، إال
الجهات التى تواصل معها لنشره وتسويقه أبخست أنذلك العربي، 

قيمته،  فأمسك عن نشره لحين توفر جهة تقدر هذا االنجاز 
انكليزي-يعرب: المعجم النفسي العربي: ثالث اصدارات( قدره

المعجم النفسي / عربي-فرنسي -انكليزي: المعجم النفسي االنكليزي
ترجمة أكثر من جميعها  حوي ، تعربي-انكليزي-فرنسي: الفرنسي

كان موضوع النشر العلمي األكاديمي و  ،) مصطلح 113000 
االستثمار في الميدان العلمي ليس من اولوياتنا ان لم يكن آخر اهتمتماتنا

اول كلمة انزلها اهللا في كتابه الكريم على " أقرأ"  ،  ونحن أمة.....*اهم
  تنا؟ما  حجف ...)ص(محمد سيدنا نبينا 
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  א�=>�;���,	0�1&�א"�'�א�+���8%��	�א�=>�;���,	0�1&�א"�'�א�+���8%��	�א�=>�;���,	0�1&�א"�'�א�+���8%��	�א�=>�;���,	0�1&�א"�'�א�+���8%��	�����א��:$א��:$א��:$א��:$��������

الطابق ركن من في لشبكة جمال اعمال ا. د يتابع     
 وهو مقهى. العيادةمقابل مبنى " مقهى باتايا" ـالثالث ل

لكن الطابق  ،كونه في وسط المدينة حرفاءمكتظ بال
وهذه الفترة تبدأ  ، من العمل هيمكن مما ، هادئالثالث 

 ردود(  ....*في ساعات الصباح االولىعادة  
كتابة إسهاماته قراءة االعمال العلمية،  ،رسائلال

  اختيار مقتطفات االبحاث، مراجعة  ،الخاصة
، )الموحدالمعجم الوجيز و المعجم لمعجم الموسع  و في اصدارها الفصليلكل من  ا مصطلحات المعاجم 

ان العقل ال يستطيع ان  أجابنيفي سؤالي له عن الحكمة من استخراج مقتطفات الدراسات و االبحاث، 

، في حين يستوعب االعمال العلمية المعمقةمن محتوى  %20يستوعب في قراءة اولى اكثر من 

تم اولى، فإن بمثابة قراءة المقتطفات على ثانية، لذا ُيعّد االطالع  قراءتها عند  % 60حوالي 

  ستيعاب االهم في نسبة االوهي عندها تتحقق القراءة الثانية  ، تكون دافعا لقراءة كامل النص،انهااستحس

  

يبذله على مدى اكثر من عشر سنوات وما / غني عن الذكر ان الحيز من الزمن الذي بذله       

.....*  ن هدا الجهد لو بذل في، اضافة ا.... *يتطلبه من جهد فكري، هو حتما على حساب / تطلبه 

  .و هو الطبيب المختص الذي تجاوزت خبرته العقدين من الزمن.....* لكان عائده عليه

  
  فشــــــلاح  والبين النجــــــ... الشبكــــــــة

في هذا المكان الذي فيه كل الفضل       

على األطباء النفسيين وعلماء النفس العرب 

أعضاء الشبكة وألكثر من عشر سنوات من 

الشبكة  موارد اطراف الحديث حول تجاذبنا. 

الجهات الداعمة لها و المنظمات  و

  دعمها وتالتي عربية الرسمية الكاديمية أو األ

 ان ليس ، وكان أن ذهلت لما ابلغنيندهاوتس

��������

�3��>��?�3��>��?�3��>��?�3��>��?��"����"����"����"����@ �	�د��	�د��	�د��	�د�&��&��&��&������א2�@��א2�@��א2�@��א2�

منذ الشبكة ، ف....*تواصله بالعديد من الهيئات العربية و االسالمية هناك أي جهة راعية او داعمة رغم 

 كان ان يعن سؤال اوجواب. وحيدا فريدا مؤسسهاتدار وتمول بجهد وكد وبنات أفكار   نشأتها

من  ،)على سبيل المثال (  2012ان في سنة  ،اكنفي باعالمي؛ ها يساهمون في دعمهان منو المستفيد

 ةبخدمتمتعت  13من واحدة  جهةخدماتها، ثمانية قدموا دعما لها، و مشترك في  1160مجموع 

ان ( ،  ، أما عن دعم أطراف ميسورة...مؤشر دال ليس في حاجة الى تعليق ، هااتالتعريف بمؤتمر 

الوقف " اعلمني أنه تم من اربع سنوات تبني مقترح االستاذ يحيى الرخاوى  المتمثل في تفعيل )وجدت 

  "... طلبنا بفتاوى رسمية موثقة معترف بها"لحساب الشبكة، فكان ان " للعلم

  
  فـــــي المؤتمـــــر العاشــــــر ...الشبكـــــــة
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������ل�א�������������
��א�������%א�'
�&�%��$#�"! �א�� �

بعد هذه الجولة التاريخية في مدينة     
 صفاقس وأماكن والدة الشبكة العربية

قصدنا  ،هاواستمرار  هاللعلوم النفسية ونمو 
مؤتمر في  لمشاركةل ،مدينة سوسة معا

كان لي فيه . "ة ـــالصدم"طبنفسي حول 
إبطال " شرف فيه القاء محاضرة عن 

   اإلحساس وٕاعادة المعالجة بحركات

، "االنجازالحصاد و : الشبكة بعد عشر سنوات " مسيرة عن  جمال.قدمها دندوة وترأس  " العين 

العلوم النفسية العربية و الرقي بخدماتها  ثراءعرض خاللها ما أنجزته كامل هذا العقد من اصدارات إل

 آلالف، من ذلك ان بريدها يوزع على حوالي اربعة ... )كتب ،مجالت ، مقاالتمعاجم (  في اوطاننا

( ألف متصفح  750منذ التأسيس أكثر من تجاوز  و عدد متصفحيها  مشترك في قائمة مراسالتها، 

اال أن هذا النجاح الذي شهدته على مستوى التواصل العلمي ، )شهريا  6630سنويا و 76000بمعدل 

ي لم يواكبه نجاح على مستوى تأمين الموارد لضمان تطورها واستمراريتها، االمر الذي هدد مسيرتها ف

معه امكاناتها ال تفي أصبحت ا كبير ا تطور هدت شأكثر من مرة، وقد  بالتوقف السنوات االخيرة

  .حتياجاتهااب

العلمي الذي ساهم في تحريك مياه العلوم النفسية الراكدة في عالمنا العربي،  هذا المنبر إن توقف      

 ،ميسورةالعربية وبعض أوطاننا حقا ، فهل نعجز أعّده خسارة  تتجاوز االختصاص، فنفعه طال الجميع

ها رئيس الشبكة في بعض ا،  وقد كنت شاهدا على وعود بالدعم كان تلقتهايضمن ديمومعن رفدها بما 

  .بقيت مجرد وعود و لم تفّعلالمؤتمرات لكنها لالسف 

  

  ...الختــــــام كــــــمس

عساي أوفق ،  شعن / ارابسينات / طود جبل عن رمال من ازيله ان استطعت ما من بعض هذا    

مسؤولية مواصلة رسالتها نتحملها  أن إلى هاالمستفيدين من خدماتو لها المتابعين  زمالئي  في لفت نظر

فالشبكة اليوم تجاوزت شخصه الكريم، جميعا، إنه وان كان شرف قرار تأسيسها عاد ذات يوم  لرئيسها، 

ممثلة لشريحة كبيرة من و  ها مشرقا من وجوه االختصاصوجانها ، فقط ال يعود إليهوقرار توقيفها 

ونحن مازلنا ...ا قدم ومازل يقدم لنا الكثيرعلمي اصرح حتى ال يهوى عمل معافلن، النفسانيين العرب

  .نكتفي بالتلقي دون التحرك الفعال للحفاظ على شعلته وهاجة متوقدة

  

�������� ����א�LMא�Kא!J	H�I&��*:��وא�%:	��&G�� :��و�
�ن���E-����ل�D6-�و����-�א��5����Cل�א�5A- ����א�LMא�Kא!J	H�I&��*:��وא�%:	��&G�� :��و�
�ن���E-����ل�D6-�و����-�א��5����Cل�א�5A- ����א�LMא�Kא!J	H�I&��*:��وא�%:	��&G�� :��و�
�ن���E-����ل�D6-�و����-�א��5����Cل�א�5A- ����א�LMא�Kא!J	H�I&��*:��وא�%:	��&G�� :��و�
�ن���E-����ل�D6-�و����-�א��5����Cل�א�5A-����ود"(ود"(ود"(ود"(
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 W��Xٌ أو �V4ـٌ� 'ـ& ا��8�4ـ& 
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