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 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح...  22"شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة "... 

 

  شبكة العلوم النفسية العربية والكدح المتسامق!! 
 
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

   

�عات�ا وم�ابهة ع���ة , ت�اجهها مع�قات وم��ات م� األم�ة ال�ف��ة ���فاح صع" في م
  م�1اصفة , تع13ّها وت�فعها (ع��ا ع- م�ادی- األ,ام ال���اخ*ة (ال�)الت  ال��ام.

 
وال�اقع الع1?ي ,ف�ق1 لل�<ار)ع ال���ث*ة ال�ق�امة ال���اصلة , ال��;لعة ل:�اء ال�ف8 القادرة على 

وال�عEالت , م�ا ت�:" (إن�Bارات ون�Bات ونB*ات م�Bاتفة لل��ل  ال�فاعل الع@وم مع ال��,ات
. F�م- اإلرادة الع1?�ة , وت1ق�� األج�ال في م�ادی- اإل(الس والق�  

 
�عات ال�ا(قة ����عي , وع��ما نق1أ ال���فال�ق�م وال1قاء ی��اس" 1Kد,ا مع ال�عي ال�ف�ي ال

 @��ة , وت��ف1 ف�ها ال�Rمات ال�ف��ة وم1اك@ اإلرشاد لغ�1ها , ن��ها ذات م���)ات ثقا�Mة نف��ة م�
  ال�ف�ي واإلج��اعي.

 
�عات�ا تاول ال�عامل مع مع;�ات ع�1ها ب��اسU ووعي وTدراك , ف���1E العل�م ��وم
وال�عارف ال����عة , وت�أY ع- العل�م ال�ف��ة , ف���:" (إح�اث ف��ات في ال�عي وف1اغات 

  �ه تع13 الR;�ات وت3اقل ال��1 ال���^\ ن� اآلت�ات.واسعة في اإلدراك , م�ا ی��\ ع
 

محو األمية النفسية كفـاح صعب  
في مجتمعاتنا ومجابهة عنيدة , 
تواجهها معوقـات ومصدات
متراصفة , تعّثرها وتدفعها بعيدا  
عن ميادين األيام المتصاخبة  
بالويالت  الجسام

التقدم والرقـاء يتناسب طرديا مع  
الوعي النفسي المجتمعي , 
وعندما نقرأ المجتمعات السابقة  
لغيرها , نجدها ذات مستويات  
ثقـافية نفسية متميزة , وتتوفر  
فيها الخدمات النفسية ومراكز  

لنفسي واإلجتماعياإلرشاد ا

اإلنطالق بمشروع نفسي خطوة  
جريئة , وتحدي يستنزف  
الطاقـات , ويسكب سّالف األفكار  
والرؤى والتصورات في صحارى  
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واإلن;الق (�<1وع نف�ي خ;�ة جb(1ة , وت�a ,���@ف ال;اقات , و)�`" سّالف األفBار 
�ع تل�فه األضال�ل واألسا1�K وال1Rافات ���وال1ؤY وال���رات في صارY ال��جع واألن�- , فال

  وال���1. الُ��1Rّة لل��ه�ل واإلس��اذ على ال�اة
 

فع��ما ن*k ع- ال�<ار)ع ال�ف��ة الِ�ق�امة ال�`��@ة (اإل,�ان على ال�ألh وال�قh وال�أث�1 
وال�غ��1 , ن��ها ع@)@ة نادرة , وأك13ها ,فق� آل�ات ال��اك*ة وال�فاعل ال�اع� مع مف1دات ال�اقع 

ال���س في دواجي اله1وب الع1?ي , و)��ل لإلس��الم , والقع�د على أرصفة ال��اب@ (األعmار , و 
  وال�qاب , الُ�َ:1َر (ال�أس وع�م ال�عاون وال�<��ع.

 
وال�sقة أن إن<اء ال�<ار)ع ال�ف��ة في واقع�ا الع1?ي م`اب�ة شاقة , ت���ج" إرادة م��,ة 
ذات ,ق�- وTق��ار على الBفاح , وال��اولة واله��م (إرادة ال تل�- ول"ٍّ م��قٍ� أم�- , وروٍح ع@ومة 
دافقة ال�1)ان , ت@)ل الع13ات وُت�قv ال���ات , وته�م ال��ود ال�<��ة ل�ق�h الع�اء ال�ف�ي 

 والR�ار ال�ل��ي.
�ة د,�ق1ا�Kا , ت:1ز أه��ة ال�هEة ال�ف��ة , وال�عي ال�عاص1 ل�ور ,�Rعات ال����وفي ال

�ع , وتغm,ة الR;�ات واألفBار ب�ا���بل ال��;لقات الالزمة العل�م ال�ف��ة في ب�اء ال��اK- وال
  لل�ق�م الق�)\ في م�ارت أك�ن.

 
�ة ال;" ال�ف�ي , بل �x -قل�ل م�ة العل�م ال�ف��ة , والEاه��ف@ ل��ووسv الER\ ال
وماوالت اإلجهاز عل�ه , وTخ1اجه م- م�ادی- ال1عا,ة ال��ة , وتف<ي ال�فاعالت ال�ل:�ة 

�ع , ب1زت (عy ال�<ار)ع ال�اع�ة ال��ج�ة (األوهام وال:ه�ان , وال�ي تق�دها ِق� ���Y فاعلة في ال
, و?�sادة الmی- ق1روا ال�*احة (�� وTج�هاد ض� ت�ارات اإلن�ار , وال��ح1ج ن� وهاد ال��ا�zات 
ق على أنها ن�ع م- األق�ار , وعلى ال�اس إس�ل;افها والق:�ل  واإلنه�ارات الEار)ة , ال�ي ت��َّ

��ه , وTلغاء دوره. بها , وال���ع (آل�ات ال�1ق���xع مع�ى اإلن�ان و������ , وتR�وال  
 

وم- هmه ال�<ار)ع ال1ائ�ة الY1:B ال��ث1ة ال��ألقة ال���ث*ة , ال��ّزرة (اإل,�ان (الع;اء ال�امي 
ت�ن8)  , مع:1ة ع- ال�ور  /ال�:�ل , ش*`ة العل�م ال�ف��ة الع1?�ة , ال�ي ت:1ع�� في (صفاق8

1ERاء , ومR��1ة ل���1تها ال���)1)ة ع:1 الق1ون الافلة (ال�ع;�ات الEارa ل*الد األمة ال
ف@ة للف1B اإلن�اني الB��:ي.�  األص�لة الُ

 
وت�ف1 ل<*`ة العل�م ال�ف��ة الع1?�ة قائ� عل�ي ,`�@ Kاقات إدار)ة وت�^���ة وت�اصل�ة م���@ة , 

األمة , فأسه�� ال<*`ة م�1افقة مع إ,�ان م;ل1E) hورة د,��م�ها وتفاعلها في أرجاء دول 
��ع اإلخ��اصات ال�ف��ة في ب�دقة إش1ا�xة ذات ف��ضات ت��)1)ة م<ع<عة في ر?�ع �ب�

�عات�ا , ل���قي م- ق;1ها ال1ائh ال�قاء.��  م
 

�ة العل��ة والEار)ة ل<*`ة العل�م ال�ف��ة الع1?�ة , فهي �s1اًء بل إق1ارًا (ال�ور والKل�8 إ

التوجع واألنين  

الحقيقة أن إنشاء المشاريع  
النفسية في واقعنا العربي  
مكابدة شاقة , تستوجب إرادة  
متحدية ذات يقين وإقتدار على  

مصاولة والهجوم  الكفـاح , وال
بإرادة ال تلين ولبٍّ متوقٍد أمين , 
وروٍح عزومة دافقة الجريان  

في المجتمعات الخديجة ديمقراطيا , 
تبرز أهمية النهضة النفسية , والوعي  
المعاصر لدور العلوم النفسية في  
بناء المواطن والمجتمع  

برزت بعض المشاريع الواعدة , 
وبقيادة الذين قرروا السباحة
بجد وإجتهاد ضد تيارات  
اإلنحدار , والتدحرج نحو وهاد  
التداعيات واإلنهيارات الحضارية  
, التي تسوَّق على أنها نوع من  
األقدار  

من هذه المشاريع الرائدة الكبرى  
المؤثرة المتألقة المتوثبة , المؤزّرة  
باإليمان بالعطاء السامي النبيل , 
شبكة العلوم النفسية العربية ,  

تي تبرعمت في (صفـاقس/ ال
تونس)  , معبرة عن الدور  
الحضاري لبالد األمة الخضراء  

توفر لشبكة العلوم النفسية  
العربية قـائد علمي يكنز طاقـات  
إدارية وتنظيمية وتواصلية  
متميزة , مترافقة مع إيمان مطلق  
بضرورة ديمومتها وتفـاعلها في  
أرجاء دول األمة  

لدور  ليس إطراًء بل إقراراً با
والقيمة العلمية والحضارية لشبكة  
العلوم النفسية العربية , فهي  
تستثمر في وسائل العصر  
وتوظفها بآليات إيجابية , تزيدنا  
تقربا وتواصال وتجدد مفـاهيمنا  
وتعزز معارفنا  
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ت��فها (آل�ات إ,�اب�ة , ت@)�نا تق1?ا وت�اصال وت��د مفا����ا وتع@ز ت��3�1 في وسائل الع�1 و 
معارف�ا , وت�عل�ا أنهارا جار)ة , وت�جج ع�اص1 ال1�R ف��ا , ومف1دات ال�أس�8 ل�اة إن�ان�ة ح1ّة 

�عات�ا ال�:�الت (�<ار)ع ال��ه�ل وال�:1)1.��  �K*ة في م
 

?�ة , ت���@ (أنها إس��3ائ�ة وذات إن��اء خال� وال ب� م- الق�ل أن ش*`ة العل�م ال�ف��ة الع1 
للغة الEاد , فهي تEع على �ه1 اللغة م��ول�ة ال�ع:�1 ع- العل�م ال�عاص1ة , وت�فع بها 
م��,ة ال��جهات ال�ا�zة إلخ1اجها م- س�ح العل\ , وهي اللغة ال�ي إس��ع:� �ل العل�م وK�رتها 

  وما (أهل اللغة ال بها., فال ت�ج� لغة ال ت���ع" عل�ا , والع�" د
 

و?هmا ال�هج إن��1ت الع1?�ة في العل�م ال�ف��ة , و?1ه�� (أدلة قاKعة , (ال�قاالت وال�راسات 
وال�عاج\ واإلص�ارات , ال���اف�ة ال��1اف�ة ال��<�رة على صفات ال<*`ة , و?إخ1اج ی�ف�ق على 

  الع�ی� م- دور ال�<1 ال�عاص1ة.
 

درة على ال�غ��1 (اجة لهّ�ة عال�ة , وق� فازت األمة ب��ف1ها في إن ال�<ار)ع ال�هE�)ة القا
القائ��- على ال<*`ة , فأص*� م��ر إلهام و?1هان على أن الR;� إلى األمام ومعانقة ص�ت 

  ال�اة , h(1K لل��اح وتق�h ال;��ح , ول�8 ال��� أب� ال�ه1 ب�- الف1.
 

�3ل (اإل,�ان ت�ة لل����ر ج�ال ال��1ي على ال�ع:�1 االص���ق ع- إرادة األمة وج�ه1ها , ال
 ��>�(ال��1ووة الEار)ة وال��اك*ة ال�اثقة الِ�ق�امة , فأس8 لق�وة ساKعة نا(غة م�ه�?ة , ت

  ع�اء ال��a وم�E م��ث*ة ت��1E األن�ار.
 

ال�ي ت1ف� ال<*`ة (إب�اعاتها الف��ة ال�mا(ة ,  وخال� ال�ق�ی1 للعامل�- معه ولل���ة إ,�ان
��@ إلص�اراتها.�� و?إخ1اجها ال

 فهل ف��ا َم- ,عادل ه�ة وTص1ار القائ��- على ش*`ة العل�م ال�ف��ة الع1?�ة؟!!
  وTّن ال��ر ی*عk األن�ار!!

ال بد من القول أن شبكة العلوم  
النفسية العربية , تتميز بأنها  
إستثنائية وذات إنتماء خالص  

الضاد , فهي تضع على ظهر    للغة
اللغة مسؤولية التعبير عن العلوم  
المعاصرة , وتدفع بها متحدية  
التوجهات الداعية إلخراجها من  
سوح العلم  

بهذا النهج إنتصرت العربية في  
العلوم النفسية , وبرهنت بأدلة  
قـاطعة , بالمقـاالت والدراسات  
والمعاجم واإلصدارات ,  

لمنشورة  المتوافدة المترافدة ا
على صفحات الشبكة , وبإخراج  
يتفوق على العديد من دور  
النشر المعاصرة

تحية للدكتور جمال التركي على  
التعبير االصدق عن إرادة األمة  
وجوهرها , المتمثل باإليمان  
بالصيرووة الحضارية والمواكبة  
الواثقة الِمقدامة  

خالص التقدير للعاملين معه  
رفد الشبكة  وللسيدة إيمان التي ت

بإبداعاتها الفنية الجذابة , 
وبإخراجها المتميز إلصداراتها

فهل فينا َمن يعادل همة وإصرار  
القـائمين على شبكة العلوم  
النفسية العربية؟!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf  

****** ***** *****  
 روابط ذات صلة

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

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf 
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 عشر)  الثاني(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على  20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... دحالـــك من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 طب النفس: الجوائز و التكريم  في علوم و 5االنجــاز  
 )الثاني عشر(االصدار   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية  "   2022اصدار الفصل الخامس من " الكتاب السنوي  
 تحميل  من الموقع  العلمي   

.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5  

 تحميل  من المتجر االلكتروني
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=293&controller=product&id_lang=3    

 

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتاشتراك

 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
  

  

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

  راسخون في علوم وطب النفس "التكريم بلقب" ال
 2013للقب  العام  تأسس التكريم بهذا ا

 شخصية 17لمكرمة: اعدد الشخصيات  
 2004ام  للقب العاول شخصية كرّمت با

 الطب النفساني،  مصـر  –البروفيســور "يحيـى الرخـاوي" 
 2021  آخر شخصية كرّمت باللقب العام

  سوريالنفس، علم ا -" سامر جميل رضوانالبروفيســور "

  ب النفس "" الراسخون في علوم وطصفحات التكريم
 العربية يةالنفس العلوم شبكة على"  الراسخـــــون" 

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhun.htm  

 لعربيةا النفسية العلوم لمؤسسة االلكتروني المتجر على " الراسخـــــون" 
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

 بوك الفـايس على"  الراسخـــــون" 
https://www.facebook.com/Arrassikhun-Award-1339353169408810/  

   https://twitter.com/arabpsynet1 :تويتر"  الراسخـــــون" 

  " النفسانييـــــن ــاءــلمـالع من العـــــزم واأولـــــ" صفحات التكريم بلقب  
 وقع الشبكةعلى م

http://arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm  

  على  المتجر االلكتروني
d.com/arabpsynet.php?p=5nyfouhttp://www.arabps  

  على  الفـايس بوك
https://www.facebook.com/ApnScientificChair/  

 


