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    من التأسيس 19وتدخل عامها  18تطفئ شمعتها لعلوم النفسية العربية  شبكة 
 

     )54(ية انثقافة نفس

  !من الفكرة إلى اإلثمار ... شبكة العلوم النفسية العربية

  

 اليمن –علم النفس    -عبد الحافظ الخامري. د 

 omd_hafed@hotmail.c       

 
 

 

 .. !!اعترف أنني ترددت كثيرا في كتابة هذه المساهمة ضمن سلسلة ثقافة نفسية 

 لما ؟

 كونها ال تنبع من موقف أو حادثة محددة،

 ..ولكن 

عندما استعرضت فكرة بداية الشبكة وتطورها ووصولها إلى التمدد والتنوع نتيجة لجهود نضالية 
.. هذه المشاركة ) 18(في عيدها  -كعضو  - رأيت أن أقل ما أقدمه . .متميزة من أعضائها وروادها 

وابدأها بتحية وتقديرٍ للنضال المفضي  شكرا وامتنانا.. ولكن .. فهو ملموس .. ال اعترافا بفضلها 
 : إلى

 اإلبداع  -

 والتألق  -

 والنجاح  -

 ..ووضع اإلمكانات موضع التحقيق  -

 ..!!قوة والسالح الحربي لساعات وأيام وشهور فقط فقد يتصور البعض أن النضال بال

 ) ..نضاَل عمرٍ(ولم يعرفوا أن هناك 

 ...يستفيد منها عشرات الماليين ) إنسانية/ نضال من أجل قضية علمية (

 ) ..نضال بالمال(

 ..ليل نهار ) نضال بالجهد الفكري والجسدي(

وما اكثرهم  -فات إلى المرجفين والمحبطين دون اإللت) .. نضال باإلصرار والمتابعة والمثابرة(

 
 
قد يتصور البعض أن النضال 
بالقوة والسالح الحربي لساعات 

 ..!!وأيام وشهور فقط 
نضالَ (ولم يعرفوا أن هناك 

 ) ..عمرٍ
 
  
  
 

نضال بالجهد الفكري ( 
 ..ليل نهار ) والجسدي

نضال باإلصرار والمتابعة (
دون اإللتفات ) .. والمثابرة

 - مرجفين والمحبطين إلى ال
 - وما اكثرهم في عالم اليوم 

!!.. 
 
  
  
 
لتكن القضية أول ما تبدأه في 
يومك وتظل قرينتك طواله 

 ..!لتختم بها ليلك 
تلك القضية هي قضية العلوم 
النفسية العربية التي كانت 

 ..أشبه بالمعجزة 
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 ..!! - في عالم اليوم 

تخالط .. تسكنك وتتعايش معك ) .. نضال تتحول فيه القضية الجمعية إلى قضية شخصية مؤرقة(
 )تستحوذك.. (تنام معك وتستيقظ معك وتهيمن على أحالمك .. أنفاسك 

 ..!لتختم بها ليلك  لتكن القضية أول ما تبدأه في يومك وتظل قرينتك طواله

 ..تلك القضية هي قضية العلوم النفسية العربية التي كانت أشبه بالمعجزة 

 ..أقول ذا ونحن في وطن تشظى وتجزأ 

حيث أصبح التنافر فيه أشد من التجاذب، أقطاره تحارب بعضها أحياناً بل وأجزاء في قُطر تحارب 
 آه آه.. أجزاء أخرى فيه 

 ..ع السياسي واالجتماعي المتشظي لهذا الوطن وإذا كان هذا هو الواق

فمن البديهي أن التفكير في جمع شمل اختصاصيين نفسانيين من تخصصات ومشارب وأقطار 
 ..مختلفة أشبه بمعجزة أو ضرب من الخيال 

هذا األمر لم يتم إدراكه هكذا من شخصية علمية ذات رؤية بعيدة بل تم إدراكه كتحدّ يمكن تحقيقه 
 ..ان بفكرته وبنضال مضنٍ باإليم

 .. Arabpsy netبتشكيل شبكة العلوم النفسية العربية ) جمال التركي. د(حيث بدأه فكرة وعمالً 

وبدأت األنشطة بطيئة وشحيحة ثم بدأت بالتحرك بشكل .. وانظم إليه ثُلة من األولين السابقين 
ساع حتى تنوعت وتفرعت شجرتها وأحسن الربان القيادة فاخذت بالتسارع واالت.. أفضل قليالً 

 ..وأثمرت وأينعت بما هو الحال اآلن 

 :منها.. اتساعها شمل تفرعات عديدة 
 وظائف، جمعيات، معاجم، مؤتمرات، مجالت،كتب، نفسانيون،.. الموقع العلمي 

 ..عاماً من العطاء 15و .. عاماً من الكدح  18: النشاط العلمي السنوي للشبكة كنتاج ل
ت إلى درجة أنه صار يصعب على أحدنا اإللمام بأنشطتها وتفرعاتها مما يجعلنا نقف بل اتسع

 ..إجالال لروادها من أساتذة علم النفس والطب النفسي 
 :كلمة أخيرة

أليس من اإلنصاف أن نقول كلمة حق هي الشكر الجزيل للمؤسس ورعيله األول وأن نساهم 
  اء إليها ودعمها بشيء من الجهد والمال لنفيد ونستفيد؟باإلنضواء تحت هذه الشبكة، ونفخر باالنتم

 

��آ��ر ��� ا����� ا�����ي ��ًا/  3-1-2019� ��� �� �!"�  ا��)�ق ا� &�%� وا�#
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHafedhArabpsynet2019.pdf  

  
 
 
من البديهي أن التفكير في 
جمع شمل اختصاصيين 

صات نفسانيين من تخص
ومشارب وأقطار مختلفة أشبه 
بمعجزة أو ضرب من الخيال 
  
  
 
 

. د(حيث بدأه فكرة وعمالً 
بتشكيل شبكة ) جمال التركي

العلوم النفسية العربية 
وانظم إليه ثُلة من األولين 

وبدأت األنشطة .. السابقين 
بطيئة وشحيحة ثم بدأت 

.. بالتحرك بشكل أفضل قليالً 
  
  
  
 
 

يادة فاخذت أحسن الربان الق
بالتسارع واالتساع حتى تنوعت 
وتفرعت شجرتها وأثمرت 

 ..وأينعت بما هو الحال اآلن 
 
  
  
  
 
أليس من اإلنصاف أن نقول 
كلمة حق هي الشكر الجزيل 
للمؤسس ورعيله األول وأن 
نساهم باإلنضواء تحت هذه 
الشبكة، ونفخر باالنتماء إليها 
ودعمها بشيء من الجهد والمال 

  نستفيد؟لنفيد و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ***   ***    *** 
 

  

 عاما من العطاء 15/  عاما من الكدح 18... شبكة العلوم النفسية العربية 

  ) 01/01/2000(   الشبكة تطفئ شمعتها الثامنة عشر وتدخل عامها التاسع عشر من التأسيس
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHafedhArabpsynet2019.pdf 
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 تعقيب و متابعات
 

 جمال التركي - رفةال خيار لنا لنهضة عربية إال سلوك طريق العلم و المع

 
 � ������ �	�
 �	��  ا���ذ ��	� � 
�� ا���� و�� �� ��
 ��دة أ

 .��. ا-,+����"  �*$ ا�'�(م ا���"%$ ا�'�&%$ " �"!ة 
5292 ه.8 ا�7��دة � ز� ه(ان 
�&5، ز� ا��*�ان و1�2%� ا�.ات، 

ز� ز� 	��� @%? &"�1ء ��7اء أ��=$ �%>�; ا�'�&5 أ:�8 ا�'�&5، 
 	�EB @%? ا�'�� وا�'��Bء ���>B�C � D$ اA�; واA��(ت

 )�@ Fوا $@�'Gا�'�� و ا �	�H ك)�� Fإ $%&�
 $K��� ��� ر�%: F ?-أ
  ا��+ 5 و ا�M�-Fر

 !: Nاك ا�O 5-�@�
ا�S�	� ا�'�	� 
�� ا�O ;�<2 Q@�R	;  *�ي و 
 ا�Aاء

 
 دام 
�ك و@�K*� و� اU! ذآ�آ�

 اW(ان ا�G	D��- �*& V و� �W�7�-F �����& $'@ا��رب ر !"- �*'�
 ا�.ي �2دت @%?

 

 الغالي أحرشاو - ...فضل الشبكة علينا جميعا ال يقدر بثمن وال يقاس سوى بميزان الذهب وااللماس
 

@'+ �>� ���] �(F و&�
] و��� و\=] �*�B ا���%; ا�*�Z ا�Yو@%"(ر 
Q@�Rا ��
...�%�
 ��آ�$ ��رة 
�� ا���� @�K; ا��7*$ ^ �'%_ �

 وF 	>�س �(ى b%�ان ا�.هa وا�GFسBd& ر�<	 F ،$%&�'ا�... �W *	 eو
�gء  ان �B'2 و�B�"2 ���رة ��H'$ و�fءة &�*�ه� و
�B�� و
,�ءه� �

 [
�& �Bر&$ آ�Kة و���M���� أر:�%+ت ;*  D�
��ر��2 اh7�G%$ وا7G%�ة 
� j%�)2 ذ�F)� ،i ���درات وK2=%�ت و
��S%�ت ز��ة ��%�$ � ا�'��Bء 

 ;Oه.ا ا�� ��رأ� D�
ا��7@�ء وا����ld ا���ه�ء وا2��k.ة ا�B*Rء و
�ل ا�oآ5 ا�.ي �� اn-"�ن ا�'�e ا����m ا���kذ اf��G; ا�Yو@%"(ر _

 
�M] ان را���? sو @��r? � ا�� أو ���H ?�� [��H وj�q أو ا
�.ر 
$&�t��Fوب وا�tا��.... $%r Q@�Rا ��
@�? �S1  v%� وi�d� ?��d�F اkخ 

 �(�? � ه.ا ا�w17 ا�dGل *x �y ن�xnاف وا����ن وه( ا�; اo
2>�	� وا
 ....ا��B(ذج ا�>�وة

U52 ا�%r$S�� 
 

 

 صـــــادق السامرائــــي - !!النفسيــــة العربيــــة*األيكـــــة 
* 

$*	kا :j��Gا !d*ا� �t7ا�  
 

  اتـــــــــــــــــــــــــــــمقتطف
أ	*$ ا�(O(د ا�'�&5 اG'��� ا�G(~ر , ا��7*$ ا�'�&%$ ��'�(م ا���"%$ 

ا�����ن اG�& � E'7'G'�رف ا���"%$ ا��ا
%$ ���$ ا�h+م وا�K+ل و
 ا��ؤوس

*** *** 
, و
�(ان 2%�ر M>�� دا@� , و�%�ان 
,�ء &��� , إ�� k	*$ وO(د ���� 

 �Mوا ),Uأن ا D�
و�"(ف -*(ن وD����2 , و&�ه�ن 
�ا�� وإ��ار 
 اnرادة و	�=>� اn-,+ق ا�����

*** *** 

� ��'� 5B	���H ��*ت 2*(~ن و2(ا�� و2(ا �  ��<M و2(ا�; , ه5 ��7وع

 �V أ�(ات ا�(O(د ا�'�&j��1b 5 در���O و�2(
�� و2'�ده�
*** *** 
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W.ا ا�7Gوع �ّ*�? ا�� 	"! 
�%�� و@>� ��(��$ رؤ	$ 2"�(
a اG*�ن 
 إ-,+��ت وآ%�(-�ت إ&�ا
%$ و:�>%$ , وا����ن � �B�%@ �<=�	 و��

	!��Gا  �(�C$ �'���� ا��'�	
*** *** 


��از �(nار ا���1 وا��W5 ا�%<dي ا���	ا���( �ل �.ا ا���@)� ,
 ا���S� ا�'�وم ا�*�ار, اaM)�G ا�G(ار 

*** *** 
 ?
��2رآ] O�(د ر&~��� ا�BWم ا��آ�(ر _�ل ا�oآ5 ا�.ي @�� �7bو

;%BAا����ء وا�',�ء ا D�
 اn&�ا
5 ا���"s 5@��� ذات �%B$ و��رة 
*** *** 

�%�ان اn&�اع ا�7��nا� اn �ا�5 ا����ن و, Y�G $%r اk@*�ر ا���"%$ 
�7
; � ا��ؤوس , ا�.ي 	�اوي �Oاح ا���(س , G(�� ا	و , )^ V�,�	و

 أ�;� ��(س
*** *** 

دا�]  '�$ ا��7*$ ا�'�&%$ ��'�(م ا���"%$ وه�O$ � د	�O! ا�(O(د 
 ا�'�&5 وأO�O$ � ���ه�ت ا�'>(ل

*** *** 
 	� أ	�*َ$ ا���� ا�� �� أو�ر��]�

 و�2ّ�=]� أو�راد�ه� @9َ��ت�
�W)<
 i�ِd�b �%rْ أ�~ٌ$ و

�[����&9@ �[<�Hأ �ٍ�t�� أ@*�ر� 

 إر-��ط آ��+ ا�*(
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabpsynet2019.pdf 
 

  محمد السعيد أبو حالوة   -نها رؤية تجمعنا وفقًا لمقولة أن العلم رحم بين أهلهإ
 

 !: ?�B� � ?ل �2آ5 :! آ��_ ،��'Gن، و_�ل �2آ5 ا�"-nآ5 اoل ا��_
 F �bور i%<أ�� eل و�_ �	 i%@ 52د��آ�? :!،   ?��,
� آ+�? :! � 



+8 أن 	*(ن 	*�a � اR� O;  9-? ا��>��V� i أ-5 أد � ;O Nا )
�>��5 &*� ��	���، &�7*$ ا�'�(م ا���"%$ 
�@] أو� :,(ات ا�*��&$ 

_�ل . د(ا�'�B%$ اYGأة �(O? اN 2'�� دون ا-��hر أي �>�&;، _'�� 
��'�ف  Arabpsy net &�7*%;  �*$ ا�'�(م ا���"%$ ا�'�&%$) ا�oآ5

��� ��'� ���t�� �'�& �-9�� �'ا�� ��K'& $%"�- $%@�'� ة�
�ء ��

�&%$ اBKG(ن 
�&%$ ا�(O?، أد
( اN أن 	�'� 
�D آ;  V&�,ا� $%&�


���"   �*$ ا�'�(م ا���"%$ ا�'�&%$ &�U! آ�?، و�<2 $%r	� ���kذ-� 
ا�A%; ا���kذ ا��آ�(ر 
�� اQ@�R ا���Uي ����$ ا��ا�'$، و *��ا ����2 

إ�� رؤ	$ ¢B'�� و@ً>� G>(�$ أن  k:5 وأ���ذي و�'�5B _�ل، �2آ5،
 ا�'�� ر�� &l أه�?

 
 

 شعبان  لينا حسنمرس - واالجالل لدوره الرائد التوفيقي في رحاب العمل النفسي  عظيم التقدير
 

;��Kا�� $�%K@ ;K���& افo
Fا ، وا�Yو@%"(ر 
�� اQ@�R ا���Uي �
�
 aC5 ����ق وا'��O ا���ذ )�@ $%@�'Gاه; ا�>%� ا �%�rو ;B'ا� D

�B¤ � ?���Hر t7� )O(ن &��'�j و
�م ا�,9B-%�$ و� و�£ ���� ��'>; 
 ���H�7- 5
وا�'��، و��ام ا��9آ%� 
�D 2"��5 �¥�� ا��7*$ ورا
 �%h
وا������� ا�'�B%$ ا���Fذ ا�A%; ا��آ�(ر _�ل ا�oآ5 �? 

�"5 � ا��>�	�واOF+ل ��ور8 ا��ا�� ا��(@%>5 � ر��ب ا�'B; ا��
 &��ا-�� ا�'�&%$ � ز� ا��'�dات واFز��ت ا�*Yى
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 علي عبد الرحيم صالح - ان موقع الشبكة كان منبع رئيس لكل بحث عملت عليه
 

 V�)� D�
ا2.آ� ��; ان ا��ه� &�'� اF�<Gت وا��را��ت 
Y -�7ه� 
 �*$ ا�'�(م ا���"%$ ا�'�&%$، ان �(�V ا��7*$ آ�ن ���V ر�%� �*; 


,�ء ¦ 
�%?، � f(ء ا����Fد 
�D �� �2%� &? ا��7*$ � [�B
 m
 دون �>�&;� $%=K25. و&�
 m��& ;آ D�
ا��م . وه.ا ا�Rل 	�,�� 

ا�7*� وا����Fن ا�*2�KR !d*�، وا����-5 ا�A	; ���%� ا��7*$ اG',�ء 
 . O'; اK2 N=%�2*� وو��*� � �%�ان �"��2*�. _�ل �2آ5.د� )
و-�

Nا . ان -�د �*� &'� ا��	
 

  ***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب

  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة
 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 

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

  

  فصول الكتاب
  العلمي الموقع:1االنجاز

 "النشريـــات و المجــــالت:2 االنجــاز

  المكتبيـــة اإلصـــدارات:3 االنجاز

 النفسانيــة المعاجــم: 4 االنجـاز

 والتكريــم الجوائــز:5 االنجــاز

 اإللكترونـــي المتجـــر:6 االنجاز

 بـيالذه الكتـاب

  )رابط الكتاب بكامل الفصول( 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 

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

