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نظرا لموقفى الحذر جدا من 
العلم المؤسسى، والعلم 
العولمى، والعلم العقائدى، 
والعلم باهظ التكلفة، خفت 

 "العقيدة العلمية"من لفظ 
الذى جاء  فى عنوان 
 مداخلتك

 
 
 
أنت تعلم أنه ما فسد اإليمان 
إال حين انقلب إلى 

وسمى ) عقيدة(أيديولوجية 
دينا حتى لو كان االسم هو 

نظرا لموقفى الحذر جدا من العلم المؤسسى، والعلم العولمى، والعلم العقائدى، والعلم       
الذى جاء  فى عنوان مداخلتك، فأنت تعلم أنه ما " علميةالعقيدة ال"باهظ التكلفة، خفت من لفظ 

وسمى دينا حتى لو كان االسم هو ) عقيدة(فسد اإليمان إال حين انقلب إلى أيديولوجية 
، بدال من أن يظل سعيا وطريقة معرفية متجددة، يهدى إليها اإلسالم نفسه، وأنت ال "اإلسالم"

، على أنه أقرب إلى ما هو )كما تصوروه(م ينقصك معلومة كيف خلط األعراب بين اإلسال
قَالَت الَْأعراب آمنَّا قُل لَّم تُْؤمنُوا ولَكن "عقيدة، وبين اإليمان، فنبههم اهللا سبحانه إلى ذلك، 

ي قُلُوبِكُمف انخُِل الِْإيمدا يّلَمنَا ولَمقُولُوا َأس" ..... 

فقد استولى عليه غير أهله، وصار كثير ) أو عقيدة(جيا أما العلم فحين تحول إلى أيديولو    
منه أداة لغير ما هو له، حتى كتب روبرت شيدراك كتابا كامال فى ذلك، وأعتقد أننى كتبت لك 

أنا أعلم أنك ال تقصد هذا العلم  Delusion of Science" ضالل العلم "عنه سابقا وهو كتاب 
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، بدال من أن يظل "اإلسالم"
سعيا وطريقة معرفية 
متجددة، يهدى إليها اإلسالم 
 نفسه

 
 
 
ال ينقصك معلومة كيف خلط 

كما (األعراب بين اإلسالم 
، على أنه أقرب إلى )تصوروه

ما هو عقيدة، وبين اإليمان، 
فنبههم اهللا سبحانه إلى ذلك، 

" ا قُل لَّمّنآم ابرالْأَع قَالَت
تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا 
ولَمّا يدخلِ الْإِيمانُ في 

قُلُوبِكُم ..... 
 
 
أما العلم فحين تحول إلى 

فقد ) دةأو عقي(أيديولوجيا 
استولى عليه غير أهله، وصار 
 كثير منه أداة لغير ما هو له

 
 

نا أعلم أنك ال تقصد هذا أ
العلم المذهبى المستبعد لكل 
ما تجاوز منهجه، وإال ما 
انتميت إلى اإلدرا ك، وما 
استغثت بموالنا النفرى، وما 
أطلقت األفكار فى طبقات 
الكون دون أن تحبسها 

 الذاكرةداخل الدماغ أو 
 
 
 
من أهم ما يميز العالم 
المتحضر هو قدرته على النقد 
الذاتى، وتصحيح نفسه ما 
 أتيحت له الفرصة لذلك

 
 
 

معظم الناس : "ثم قال
اليصدقون قولى أن العلم 

: نظام عقائدى ألنهم يرددون

هجه، وإال ما انتميتَ إلى اإلدرا ، وما استغثت بموالنا المذهبى المستبعد لكل ما تجاوز من
النفرى، وما أطلقت األفكار فى طبقات الكون دون أن تحبسها داخل الدماغ أو الذاكرة، ومع 

تخوفت من :  ، بصراحة )حتى يأتينى النص كامال(ذلك، وفى حدود مقتطفات مداخلتك الحالية 
 هذه المداخلة

سمح لى بأن أرسل لك مقتطفات من نشرات قديمة ال أشك أنهما أعذرنى يا عم صادق، وا    
عبرا  يوما تحت ناظريك، لعل فيهما بعض ما أريد التعقيب به، وذلك حتى أقرأ كل مداخلتك 

 .وأحاول مناقشتها أكثر تفصيال

 ات ـــــــى المقتطفـــــــوهاه
�ة ا�ر���ء: أو����� ا���) " 2392: ا��
د -19-3-2014: )�*
.]) "....1([ 

......... 

" روبرت شيلدراك"كنت قد وعدت أمس أن أقدم نبذة عن هذا العالم المبدع الشجاع     
 ، "تحرير العلم"وبالذات وهو يقدم كتابه الرائع 

....... 

بدأت الصحوة، بل الثورة  هناك،  فمن أهم ما يميز العالم المتحضر هو قدرته على النقد      
سه ما أتيحت له الفرصة لذلك، وكان من ضمن ما بلغنى من سنوات كتاب الذاتى، وتصحيح نف

روبرت "، لهذا العالم السالف الذكر نفسه "سبع تجارب قد تحول مجرى العالم: "بعنوان
، وكم فرحت بشجاعته وأمانته ودعوته للشخص العادى أن يمارس بنفسه تجارب "شيلدراك

التفكير "ب أى واحد منا نفسه على الحفاظ على علمية مجانية، ويرصد نتائجها، وبهذا يدر
الذى ينعم به ربنا علينا جميعا من سن السابعة، فتقضى عليه المؤسسات " "الفرضى االستنتاجى

 .السلفية اإلعالمية والمالية يمينا ويساراً، بكل جبن ساحق

" العلم يتحرر"عدت إلى هذا العالم الجميل لتتاح لى فرصة مشاهدة محاضرة لكتابه الجديد     
 :وهى متاحة لمن شاء، وعليها ترجمة بالعربية

http://www.youtube.com/watch?v=R2jvhhGS7HQ#t=27  

 :، قال"العلم يتحرر"وإليكم بعض ما جاء فيها وهو يقدم كتابه الجديد     

معظم الناس : "ثم قال!! ..." ؟ يتحرر من الوهم.... منه العلم؟  ما الذى يتحرر"... 
أن العلم طبعا هو الشىء الوحيد الذى : اليصدقون قولى أن العلم نظام عقائدى ألنهم يرددون

لكن معظم العلماء اليدركون أن الحقائق التى ..." يمكننا من تخطى النظام اإلعتقادى المتعصب
المسيحيون، البوذيون، : ، إنهم يظنون أن األخرين لهم معتقداتيكررونها ليست إال معتقدات

وهم ال ...." المسلمون، وهلم جرا أما هم فليس لهم معتقدات لذا هم يعرفون الحقيقة المطلقة
ومعظم الناس خارج دائرة ".... يعلمون أنهم قد أصبحوا أكثر جمودا، وال يرددون إال مسلمات

ثم ..." فقط ألن العلماء قالوا بصحتها: ء حقائق صحيحهالعلوم يعتبرون معلومات العلما
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أن العلم طبعا هو الشىء 
الوحيد الذى يمكننا من 
تخطى النظام اإلعتقادى 

 ..." المتعصب
 
 
 
معظم العلماء اليدركون أن 
الحقائق التى يكررونها ليست 
إال معتقدات، إنهم يظنون أن 

: األخرين لهم معتقدات
المسيحيون، البوذيون، 
المسلمون، وهلم جرا أما هم 
فليس لهم معتقدات لذا هم 
 يعرفون الحقيقة المطلقة

 
 
 
هم ال يعلمون أنهم قد أصبحوا 
أكثر جمودا، وال يرددون إال 

 ".... سلماتم
 
 
 
معظم الناس خارج دائرة 
العلوم يعتبرون معلومات 

فقط : العلماء حقائق صحيحه
 ..." ألن العلماء قالوا بصحتها

 
 

: يحضرنى أينشتاين وهو يقول
إن العلم أهم وأرقى من أن "

وأيضا " يترك للعلماء وحدهم
العلم ليس "يحضرنى قوله 

سوى إعادة ترتيب لتفكيرك 
 ".اليومى

 
 
  
 

ا أهاجم العلم هكذا خفت أن
من استقبال ناسنا لهذا الكالم، 
فيلقون بكل معطيات العلم 
المفيد، الجميل الرائع فى 
نفس السلة التى ألقوا فيها 

هو استعراض العقائد العشرة للعلم الحديث، " تحرير العلم"الذى أفعله فى هذا الكتاب : "يستطرد
 ".وتحويلها إلى أسئلة أعاملها كفرضيات يمكن إختبارها

صل خطأ أغلبها إلى ثم راح يعدد العشر معتقدات الخاطئة لما هو علم، وراح يفندها لدرجة أو
إن العلم أهم وأرقى من أن يترك : "، فيحضرنى أينشتاين وهو يقول Delusion"الضالل"حد 

 ".العلم ليس سوى إعادة ترتيب لتفكيرك اليومى"وأيضا يحضرنى قوله " للعلماء وحدهم

 وبعد

بصراحة، وأنا أهاجم العلم هكذا خفت من استقبال ناسنا لهذا الكالم، فيلقون بكل معطيات     
العلم المفيد، الجميل الرائع فى نفس السلة التى ألقوا فيها هذا العلم الخبيث الدوالرى المتآمر، 

الدين فال يبقى لدينا إال الخرافة، والجمود السلفى الدينى الناحية األخرى، علماً بأن تسطيح 
واالستهانة بروعة وفاعلية اإليمان الحقيقى الحافظ للصحة واإلبداع قد ساهم فى تقديس العلم 

ـِّحون  التفسير العلمى للنص "وراء البدعة التى تسمى  -دينا وعلما –حين انساق المسط
ثر مما جعل من العلم مرجعا أوليا، وكأنه هو الذى عليه أن يثبت الحقائق اإللهية األك" اإللهى

شموالً وأرحب عطاء، فهل ثم تقديس أكبر من ذلك؟ أليس من حق هؤالء العلماء الدوالرين أن 
  ......يمشوا فى المعامل مرحاً، 

 ....ادق ـــــــزى صــــــــــعزي

عثرت أيضا على نشرتين سابقتين استشهدت فيهما بما كتبته أنتَ شخصيا فقررت أن أضيفهما 
 ":النص بالكامل"ل ما تبقى إلى أن أقرأ إلى هذه الرسالة مؤجال ك

�ة : أو�����9  245: ا��
د: 2014-5-18: ا�6
" ا5��4ن وا�012ر"
 )31(  ا�2=>;   �9:

 :مقدمة

 !تلفاز أم جهاز تسجيل؟؟ : األفكار طاقة أم رموز؟  والمخ

فى ملف اإلدراك تراجعتْ عملية التفكير من مركزها المتفوق واألساسى إلى      
قعها المتواضع الموضوعى كجزء يسير وإسهام محدود فى عمليات المعرفة، مو

ال يمثل إال ظاهر ما نعرفه " حل المشاكل"ووصلنا إلى أن ما نسميه التفكير بمعنى 
ونرصده فى مجال الوعى السائد، هذا المدخل خليق بأن يجعلنا نتوقف هنا قليال أو 

، وخاصة فى عالقتها بوظائف "التفكير عملية"كثيرا لنفحص أبعادا جديدة لما يسمى 
أساسية أخرى مثل اإلرادة والتذكر، وأيضا بطبيعتها حسب فروض إبداعية أحدث 

 .وأجرأ

" أنا أفكر إذن أنا موجود"حين احتل التفكير مركزا جوهريا انطالقا من مقولة ديكارت 
و كادت إلى تناول الفالسفة والعلماء هذه المقولة بنقد وفحص شديدين حتى تراجعت أ

مكانها المناسب بالنسبة فى موقعها من الوعى، وأيضا لمقارنتها باإلدراك وعالقتها 
 .باإلرادة
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هذا العلم الخبيث الدوالرى 
المتآمر، فال يبقى لدينا إال 
الخرافة، والجمود السلفى 
 الدينى الناحية األخرى

 
 
أن تسطيح الدين واالستهانة 
بروعة وفاعلية اإليمان 
الحقيقى الحافظ للصحة 
واإلبداع قد ساهم فى تقديس 
ـِّحون  العلم حين انساق المسط

وراء البدعة  -دينا وعلما –
التفسير العلمى "التى تسمى 

مما جعل من " للنص اإللهى
العلم مرجعا أوليا، وكأنه هو 
الذى عليه أن يثبت الحقائق 
اإللهية األكثر شموالً وأرحب 

طاًء، فهل ثم تقديس أكبر ع
 من ذلك؟ 
 
 
 
 فى ملف اإلدراك تراجعت
عملية التفكير من مركزها 
المتفوق واألساسى إلى 
موقعها المتواضع الموضوعى 
كجزء يسير وإسهام محدود 
 فى عمليات المعرفة

 
 
 
وصلنا إلى أن ما نسميه 

" حل المشاكل"التفكير بمعنى 
ال يمثل إال ظاهر ما نعرفه 

ى مجال الوعى ونرصده ف
 السائد

 
 
 
بعد أن أُقر المريض على 
حقه أن يعتقد ما يشاء، 
أستأذنه أن ننقل ما يراه 
واقعا خارجا إلى احتمال أن 
يكون مصدره من واقع 
داخلى، دون اإلسراع بقياسه 

................ 

................ 

كنت إلى عهد قريب، بعد أن ُأقر المريض على حقه أن يعتقد ما يشاء، أستأذنه أن ننقل ما     
مصدره من واقع داخلى، دون اإلسراع بقياسه بمقياس  يراه واقعا خارجا إلى احتمال أن يكون

الصواب والخطأ، وكان هذا المدخل يفيدنا كثيرا فى خلخلة ثبات الضالل وفى اإلقالل من 
 .المسافة بيننا وبين المريض وفى ترجمة لغة الضالل إلى لغة السواء الحقا

 

لجمعى، وأيضا من خالل لكننى فى الفترة األخيرة ومن خالل ممارسة طويلة للعالج ا    
قراءتى مؤخرا فى العلم المعرفى العصبى والوعى البينشخصى والوعى الجمعى، انتبهت إلى 

، فلجأت إلى التعامل مع "الواقع الخارجى"و" الواقع الداخلى"فضفضة استعمال تعبيرات مثل 
ا عن ما مستويات من الوعى متعددة ومتداخلة ومتشابكة دون ضرورة تحديد ما هو داخلى جد

" الوعى الجمعى"هو خارجى فعال، وترتب على ذلك وبالذات على معايشتى لتخليق 
Collective Consciousness  واستعمال مصطلحات جديدة مثل الوعى البينشخصى

Interpersonal consciousness ،ترتب على ذلك اتساع مفهومى لهذا التوليف المحتمل ،
 .الوظائف المختلفة وإنما أيضا بين مستويات الوعىوالعالقات المتداخلة ليس فقط بين 

................ 

 :رىــــــــم نظـــــــتدعي

وما ) فى العالج الجمعى خاصة(هنا أجد لزاما على أن أشير إلى بعض ما عاينته من خبرة 
 .وصلنى من معلومات وفروض مؤخرا لعل األمر يتضح قليال

رأى العين، عاما بعد عام عبر أربعة " وعى الجمعىال"ففى العالج الجمعى عايشت تخليق 
 .نتلمسه عيانيا بما فى ذلك الذاكرة الجمعية، واإلدراك دون فهم) كدنا(عقود، حتى كدت 

 :أما بالنسبة لما وصلنى حديثا فسوف أكتفى بمقتطفات محدودة من مصدرين هامين

 :فى محاضرة روبرت شيلدريك: أوالً

حيث وضع فروضا يعطى للطبيعة من ]) 2) ([2012يناير " (ررالعلم يتح"وهو يقدم كتابه 
الرنين    Morphic Resonanceحولنا دورا أساسيا فى عمل الذاكرة، وقد اسماه 

تخزن فى الدماغ، مشيرا إلى ) واألفكار(ثم أكد شيلدريك على نَفْى أن الذاكرة ])  3([التشكيلى
فة والمفكرين عبر مختلف العصور من أول أن هذا النفى هو عريق ومتكرر من مختلف الفالس

نظرية الروح والمثل عند أفالطون حتى برتراند رسل، الذى أيد نظرية هنرى برجسون فى 
 Mnemicوقد أشار شيلدريك إلى اقتراح برتراندرسل وجود ما أسماه " المادة والذاكرة"كتابة 

Causation  "ذكريات طوليا والتى تربط األشياء التى تعمل كقاعدة لل" السببية الداعمة للذاكرة
الذى وصل إلى نتيجة ]) 4([المتشابهة عبر الزمن، وأخيرا استشهد بـ ريتشارد برونستين 
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 بمقياس الصواب والخطأ
 
 
 
كان هذا المدخل يفيدنا 
كثيرا فى خلخلة ثبات الضالل 

مسافة بيننا وفى اإلقالل من ال
وبين المريض وفى ترجمة لغة 

 .الضالل إلى لغة السواء الحقا
 
 
فى العالج الجمعى عايشت 

رأى " الوعى الجمعى"تخليق 
العين، عاما بعد عام عبر 
أربعة عقود، حتى كدت 

نتلمسه عيانيا بما فى ) كدنا(
ذلك الذاكرة الجمعية، 
 واإلدراك دون فهم

 
 
 
ثم أكد شيلدريك على نفْى 

) واألفكار(ن الذاكرة أ
تخزن فى الدماغ، مشيرا إلى 
أن هذا النفى هو عريق 
ومتكرر من مختلف الفالسفة 
والمفكرين عبر مختلف 
العصور من أول نظرية الروح 
والمثل عند أفالطون حتى 
 برتراند رسل

 
 
أخيرا استشهد بـ ريتشارد 

الذى وصل ]) 4([برونستين 
إن الذاكرة : إلى نتيجة تقول

 تختزن فى الدماغال 
 
 
 

إن : وصل إلى نتيجة تقول
تبدو فى ) األفكار(الذاكرة 

كل مكان وليس لها مكان 
 محدد

 
 
 

ثم إنه استشهد أيضا بتجارب كارل الشلى فى الواليات . إن الذاكرة ال تختزن فى الدماغ: تقول
لدماغ فى مواضع متفرقة من المتحدة التى قام بها باكرا حين قام بإزالة أجزاء كثيرة من ا

تبدو فى ) األفكار(إن الذاكرة : حيوانات التجارب، دون إتالف الذاكرة ووصل إلى نتيجة تقول
 . كل مكان وليس لها مكان محدد

انتهى شيلدريك بفروضه إلى أن المخ يعمل كالتلفاز وليس كمسجل فيديو أو قرص مدمج، أى 
 ".تسجيل جهاز"أكثر منه " مستقبل"أن دماغنا هو 

 .والالوعى الجماعى" هذا ما يفسر الذاكرة الجماعية: "انطالقا من هذا الفرض قال

 وازٍــــــى مــــــداع قومــــــإب: ثانياً

تالمس ]) 5([صادق السامرائى. د.وصلتنى منذ أسابيع مداخالت متالحقة من الصديق أ     
أفكار "، وقبلها بعنوان "عجزة األفكارطاقة التكرار وم"هذه الفروض وتتداخل معها بعنوان 

، وبالتالى قد "شيلدريك"وغيرهما، وجدت أنها تدعم وتتكامل مع فروض !!" وتفكير قد حضر
، أكتفى بأن "التحكم فى األفكار"تساعدنى أيضا فى أن أنطلق منهما إلى فهم جديد لضالالت 

 :أقتطف منها ما يلى
9
ا?�� . د.(�0ل أ @ A�أB>�ر و"ا�9�4�اC6 
D ;<=E:"!! 

 


�( �T; gءات "...uر ا�	��[ن ا�;��ر آ��  �p�� "5]وآ A:

وBfد�5، و�� Px إw %	�دون �v، و��Nراg �O2 ا�+	� 

� ف هzb اF ;( اyدراآ	( > w �O� �oوا�� ،)O>�@��

��ا�	(، أو : ;( ا���yك ����� ة :	(yوا". 

 :B�> Qل

..."�* -�> w ا�;��ر �	ح أو ��ى، وإ~� أن {�" ;+��� �N


 ،X���N و��;	��N، وهbا أ�  %�p5و �N�>B	: $���� �8


bات وإر��2ًء إ� � �T>دا ور<��(، و2 و�N�fا وإ�f X
و<��

 ".��ارات وBfد ا��� ة، �
���NG وا���5yج �8

وإذا إ;���O ا���*( اyدراآ	( ا����g )O ا��5yن 

bل ا�B: ون ا��وار��	�yآ� X���2 أن �N	

�(، ;[ن ��Wات ا

*�رات ا��وران g ��ار أر*�، ��� ���2�$ �6 ا��� ة 

 .ا����
( g ذ�" ا�Wار اyدراآ�

وg هbا B��� P>�@�2<�ت ا�Wارك وBO�2ع ا�;��ر، ;
�$ ;� ة 

 g Aا��� ة ا� ����ار، وا�bى g ��ار أ%?  YO�h w أن <

� ،�`	`% �	� ���ن ا�bى g ا�Wار ا�آ) *� ��ار أآ)، وا�

��*�ت إدراآ	(  "
�� أن إ���, ر �P أL  ا�Wار ا�%? ، 


B%Bل إ� �� <
	P� Y ا�Wارات اyدراآ	( ا���Wر�(، � Y
i2ه

���;��ر ا�Bه�f( ا����( �+�O�( ذا�� ا�Wد<(  )	O?ا�

�Fد اBfBا� P>د�	� g )>BO�Wوا . 
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انتهى شيلدريك بفروضه إلى 
أن المخ يعمل كالتلفاز وليس 
كمسجل فيديو أو قرص مدمج، 

" مستقبل"أى أن دماغنا هو 
 ".جهاز تسجيل"أكثر منه 

 
 
 

حتى وكأنك لتشعر بأن "...
ار كاألطيار المحلقة فى األفك

فضاءات وجودنا، وما نحن إال 
صيادون لها، ومهاراتنا فى 
الصيد متباينة، والكثير منا ال 
يعرف هذه الحرفة 
اإلدراكية واإلبداعية، أو 

." حرفة اإلمساك بالفكرة حية
 )السامرائى(

 
 
 
إذا إفترضنا الطاقة 
اإلدراكية الكامنة فى 
اإلنسان كاإلليكترون الدوار 

ول الذات المطلقة، فأن ح
عليها أن تكتسب قدرات 
الدوران فى مدار أرقى، 
لكى تتفاعل مع الفكرة 
الفاعلة فى ذلك المدار 

  )السامرائى.( اإلدراكي

 !أن ا�;��ر �BfBدات :	(؟وهbا <[��5b إ� ا����ؤل �P ه$ 

�BOان � )
<�Bل : ��*( ا��� ار و��_Vة ا�;��ر"g Q ��ا�

�Gا��وران وا��� ار ذات : "ا���� ا �� �� )*��وا�


Bآ	( و��2��ت ��5	( و;� <( وإدراآ	(L ت��	�2@." 

 )*�����ودون ا��� ق إ� %��2	 Y: J $�P ��*( ا��� ار 

و<@�و أن ��*( ا��� ار "....: أآ��� ������W ا�bى <�Bل

 g �+�B2; ه� ا�;��ر اB�Wاردة إ� � اآV ا�F واbCب ا�

 ".داG ة ا��Bا%$ ا����ل

................ 

................ 

شكرا وبارك اهللا فيك، إلى أن أقرأ أصل مداخلتك لعلى لم أذهب ، عزيزى صادق
ضل جمعنا معاً، السالم وعليك، وعلى جمال صاحب ف بعيدا فى هذه العجالة،

  ورحمة اهللا وبركاته

***   ***   *** 
Gه0ا9ــــ 

 ]1 [-  6*B� g ل��Wا اbه  p5 �"6����ر<�" ا�	Bم ا��� :1-3-
2014 


� <�` ر " -] 2[ �) Science Set Free ( 4 September 2012"ا�
ه�bا p5  ا����ب b8ا ا��BOان g أ� <�� g  p5 �: g ا�
�ا 

BO��
�"ان � )The Science Delusion (1 January 2012"   ��ل ا�


�"وه�f 2 �� B إ�   -] 3[ �pل ا�B`ح "ا���Lى 4 أbا��  ا� ،

9 أن أY' 2 إ� هzb ا��'( T;و ،Y�"�
	�pا� �5 ا��" 

 ]4 [-  )>V	
�w�� )<
��Wا��ول ا �
أ:� أآo  ا����n]2 )�Lا �
P> p� .g ا�� ن ا�

%�دق ا���� ا�G ز�	$ � ا*� ا�p�Lرى ا��X ا����O . د.أ  - ]5[ 
 ،6Gرا X	@�
	$ وf 4��ع و�@�  ��J ،ة�`�Wت ا�>wBا� g $<�>
 P�wا $T�� )	��Oم ا�B
�
� )	� �
	Y �) ا�p@�( ا�� 9; �2

   .'�ل ا��آ� ;�>[5- و�5s- وأn اc. د.وا�+�<m رG	��N أ

 

****   ****   **** 

 ة العلـــوم النفسيـــة العربيـــةشبكــــ 

www.arabpsynet.com 

  من التاسيــــس الى اليــــــوم" ن .ع.ش" منجـــــــــزات 

  )الكتــاب السنــوي الثانــــي ( 
  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf  

  

   حوار حول المستقبـــل

  ورهاوآفــاق تطـ   "شبكــة العلـوم النفسيـة العربيـة " حـوار حـول مستقبــل 
  تقرير حول االستشارة الموسعة مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية ورد رئيس الشبكة

  تونــــــــس  الطب النفسي، –جمــــــــــال التركـــــــي  .د

www.arabpsynet.com/Documents/APN2014DialogueAboutFuture.pdf   
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