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�...وא���ط����������������א	�������د �

انفرطت حبات العقد العربي وتدحرجت الواحدة تلو األخرى ونحن كمن توقف به الزمن وآثر النكوص إلى ماض تليد واالحتمـاء  
تخلفا مفجعـا  وتمنحنـا   بأمجاد سلف غابر عله يرأب صدع نرجسية منجرحة ويجمع أشالء شخصية مضطربة متوهمين أن أمجاد سلف تشفع لنا 

  .موقعا بين أمم أدركت زمانها وتفاعلت معه

إنه لمشهد كاريكاتوري يتكرر ونحن في تقهقر مستمر، إننا في أسفل المنحدر ونظن أنا في قمة الهضاب بفضل حيل دفاعية مرضية 
قد يكون هذا . دث فينا يقظة وعي وإدراكعديدة هي الصدمات التي نتعرض لها ولكنها لم تح. جنبتنا قسوة واقع نحن فيه خارج الزمن

زمن االحتضار والتالشي إذا تمادى  الفكر العربي في اجترار أمجاد سلف غابر واالحتماء بنكوص مرضي لن يحمينا إال وهما، ولكنه قـد  
وتفاعلنا مع حداثة أربكتنا يكون أيضا زمن مخاض إذا تم تفعيل اللحظة الراهنة وتجاوز ذهنية تواكلية وأفكارا اجترارية أعاقت تطورنا 

أما وقد انفرط العقد، فال خيار لنا في تأسيس نهضة وحداثة إال إعادة جمع حباته وتركيبهـا  بتوليفـة   . لم ندرك بعد أهمية االنخراط فيها
  .جديدة تكون قادرة على تفاعل مستمر مع واقع متحرك يعاد تشكيله وصياغته كل يوم

  
ببحث حـول   بشير معمرية الجزائركما شاركنا هذا الملف من  

، بين فيـه أن التـأخر   " السلوك الالتوافقي لدى المتأخرين دراسيا"
نفسـية، تربويـة، اجتماعيـة    : الدراسي يعد مشكلة متعددة األبعاد

واقتصاديــة، والمتأخر دراسيـــا إنسـان يحـاول أن يحقـق     
ذاتــه ويسعى إلى إشباع حاجاته وأهدافه ومن حقـه أن يكـون   

ا نافعا في المجتمع حسب قدراته وإمكاناته وذلك بقدر ما يتلقى عضو
وعرض الباحـث لـبعض المظـاهر    . من رعاية وتوجيه واهتمام

عدم القيـام بالواجبـات،   : السلوكية المرتبطة بالتأخر الدراسي منها
الغش، الكسل، اللعب، الشرودية، فرط النشـاط الحركـي، الكـذب    

ليخلص في نهاية بحثه إلى . الجنسواالحتيال والتي تختلف باختالف 
  .جملة من التوصيات للتحكم في الظاهرة والحد منها

بمقالـة   عمر هـارون خليفـة  اليابان شاركنا /ومن السودان  
بين فيها أن علماء " علم نفس الطفل عند العلماء العرب"أصيلة عن 

التراث العربي واإلسالمي قدموا مساهمة كبيرة في بلـورة مالمـح   
 البلـدي و ابن الجـزار  من  علم نفس الطفل، معتبرا أن كالّومعالم 

قدموا إضافات تعد من أعمق وأنضج المساهمات البحثية من خـالل  
عرضهم لمجموعة من االضطرابات النفسطفلية ومعرفـة أسـبابها   
وكيفية عالجها ليخلص إلى أن علمنفس الطفل الذي كان قد تأسـس  

تقدما في القرن العشـرين  في الغرب في القرن التاسع عشر وأحرز 
تجاهل مساهمة الحضارات األخرى إلى درجة إغفالها أو تنحيتهـا  

في قراءة التـراث العربـي    وإنكارها، مضيفا أنه إن تحرينا الدقة
ـ   اإلسالمي بوسعنا القول بأمان إن  ل لـم  ـرواد علـم نفـس الطف

   "اركسون"و" بياجيه"و" هافجهيرست"و" بائير"و" براير"وا ـــيكون

 
���	  "א	ط�����ل�،�א	�!�و	و�!�����،�א	��������ل:�"�א	

انخراطنا في تفاعل إيجابي مع  حداثة متطورة نعده بدايـة    إن
الطفل العربـي،  "وفي هذا اإلطار يتنزل ملف العدد . نهضة عربية

إدراكا منا أن الطفل هو حجـر  " السيكولوجيا والتحديات المستقبلية
إن إعداد طفـل اليـوم   . تغيير قادمأساس المستقبل وهو أساس كل 

ينبغي أن يتم بطريقة مغايرة لما أعدله طفل األمس، كنا إلى عهـد  
هم إلى زمـن   قريب نعدأطفالنا وكأن الزمن يزحف إلى الوراء، نعد

ماضوي كأن غدهم أضحى أمسهم، نعدهم لزمن ولّى ولـن يعـود،   
خطيرا فـي  زمن عصور  قلنا لهم عنها إنها ذهبية، محدثين تفككا 

شخصيتهم بانتمائهم إلى واقع تتفاعل معـه حواسـهم ومشـاعرهم    
وفـي  . ووجدانهم في حين ينكرونه بفكر مشحون بأدبيات الـرفض 

محاولة منا لرأب هذا الصدع في شخصية الطفل العربي نعرض في 
قـدري  ملف العدد مقاالت أصيلة في الموضوع نستهلها بدراسة لـ

لسعي الستشراف المستقبل واإلسهام بين فيها اهمية ا) مصر( حفني
ينبغي أن  يما الذ:  "في تشكيله من خالل اإلجابة عن أسئلة محورية

ما الذي ينبغي أن نعـدهم  "و " نفهم لمواجهته ورفضه والتصدي له
إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تتضمن قدرا من ". لتمثله والتمسك به
نه ليس بمقدورنــا  ، خاصة أ'مسؤولية االختيار'المخاطرة وتحمل 

إن هذا يؤدي بنا إلى صراع . االنعزال عن عالم في تشكل مستمر 
منظومة التطلع و  منظومة الحنين إلى الماضي:يدور بين منظومتين

منزلـق  ، مؤكدا أن أخطر ما يمكن أن يهددنا يتمثل فـي  للمستقبل
االندفاع (منزلق الذيلية و) الحنين الرومنسي إلى الماضي( االنعزالية

  ). صوب الجديد دون فرز أو تمييز
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وعلى المتلقي استعمال عقله النقدي في ) قد يضر(الناس ال لزوم له 
كما أنه علينا أن نعامل التـراث  .تلقي العلم وبالذات العلوم اإلنسانية

باعتباره مصدر الهام واستلهام بعيدين عن التفسير والتأويل والشرح 
  . "إبداعا على إبداع "والتبرير، فاالستلهام يكاد يكون 

وسامي  عبد الخالق البهادليومن ليبيا، نعرض لبحث كل من 
خلصا فيه أن التعلم "  أثر توزيع التدريب في التعلم"حول  الديراوي

يكون أفضل كلما كان موزعا مما لو كان مركزا،  سواء تم االختبار 
بعد يوم واحد من آخر جلسة عمل أو بعد أسبوع من آخـر جلسـة   

البحث عرضا جملة توصـيات أهمهـا أن    عمل، وبعد مناقشة نتائج
دقيقة وبواقع محاضـرتين،  )  50( األسبوعي المحاضرة يكون زمن 

 ،واحدة بساعة ونصف، للمقررات ذات الوحـدتين  محاضرةبدال من 
إلى  بالمحاضرة الجديدة البدء قبل المحاضرة الماضية يفضل مراجعةو

ـ     األنشطة تنويعجانب  فوي، داخل المحاضـرة، بـين النشـاط الش
 المحاضـرة أوراق العمل ذات الصلة بموضوع  وإلقاءوالمناقشات، 

  .لخلق نوع من التدريب الموزع
الطب النفسـي  "دراسة عن  لطفي الشربينيمن مصر قدم لنا 

بين فيها االتجاهات العامة نحو المرض النفسي " في الثقافة العربية
سرة والجنس والطب النفسي في العالم العربي وتحديد أهمية دور األ

وجوانبهما النفسية، ليخلص إلى مميـزات األعـراض والمظـاهر    
المرضية لالضطرابات النفسية  في البيئة العربيـة إضـافة إلـى    

  .عرضه طرق العالج الممارسة في هذه البيئة
) " لبنان( عدنان حب اهللاكما شاركنا بمقالة من وحي رمضان 

ام يطال النزوة الفميـة  مبينا فيها أن الصي"  رؤية نفسية... الصيام
كأول نزوة عرفها اإلنسان منذ والدته، فهي أول مـا يكتشـفه فـي    
عالقته مع اآلخر، فالشهوة الفموية إن دخلت وسيطرت على عقـل  
المتخيل ال تعرف حدودها إال إذا تصدى لها اآلخر بقوانينه أو بقوته 

صعيد بخطر هذه القابلية الفموية على  الجسدية، وعندما يشعر الناس
وهو مـا   حدودهإلى يعيدوا الشخص ليتصدون لها  ،المتخيل والواقع

التحليل، أي أن كل نزوة يجب أن تعرف في " الخصاء الفموي"يمثل 
حدها، فالمسلم عندما يمارس فريضة الصيام يحصل عنـده حرمـان   
للموضوع الفموي ككل، والبعد عنه خالل فترة الصيام يجعله يـدرك  

والى أي مدى وصل تشـبثه  , رته على مخيلتهالتصاقه به وسيطقوة 
  .بالعالقة الفموية البدائية

 :وفي خاتمة هذا الباب نعرض لمجموعة من المقاالت المـوجزة  
ـ المغتر"، "عوائق أم  دوافع للتفــوق : الضغـوط األكاديمية"   : ونبـ
ـ  .. بـالتعص"، " ـةنفسي ؤيةر سـيكولوجية  " ،  "اإلنكـار  ـةوفلسف

د يدور األب في تحد"   ،"علم النفس السياسي وجرافيابيبلي"، "السياسة
لكـل  " الناجمة عن الحاسوب ات النفسيةباالضطرا" و " ة الطفليشخص
خليل  ،)مصر( قدري  حفني ،)السعودية/مصر( إبراهيم عبد الستارمن 

روز مـاري   ، )لبنـان (محمد أحمد  النابلسـي  ، )مصر( فاضل خليل
 ).العراق( وفارس كمال نظمي) لبنان( شاهين

ابن الجزار والبلدي  أيضا إنما هم فحسب "كولبيرج"و" واــهارل"و 
كمـا  .ه والقرطبي والرازي والطبـري والبغـدادي  ــوابن ماسوي

بدراسة ميدانيـة   سوسن شاكر الجلبي) بغداد(شاركتنا من العراق 
، "اإلرهاب وآثاره النفسية واالجتماعية على األسرة والطفـل "عن  

قارير األمم المتحدة أكدت أن حوالي نصف مليـون  أشارت فيه أن ت
عراقي هم بحاجة إلى عالج نفسي جراء الصدمات النفسـية التـي   

تعرضوا لها خالل الحرب وما أعقبها من عمليات إرهابية، مبينـة   
المتمثلة في انتهاك حق الطفل في الحياة، في   أهم اآلثار النفستماعية

النفسـية والجسـدية منهـا ردود     التعليم، في الحرية وانتهاك حالته
ذعر، خوف، عناد، تمرد، كوابيس ليلية، سـلوك  (األفعال العاطفية 

تعـب،  (، ردود األفعـال الجسـمية   ...)عدواني، استثارة، تهيج، 
إرهاق، صداع، فقد الشهية، استنزاف الطاقـة، انخفـاض جهـاز    

ة، تدني الذاكرة والتركيز، حير(إضافة ردود أفعال معرفية ) المناعة
ارتباك، تشويش، اضطراب النطق والكالم، استغراق فـي أحـالم   

ـ  ). وأوهام وخياالت  محمـد أحمـد  ونختم هذا الملف ببحـث لــ
اآلثار النفسية للعدوان واالحتالل على الطفل "حول ) لبنان( النابلسي
بين فيه التقصير الواضح لمنظمـات الطفولـة العالميـة    " العراقي

ل العراقي ومقدما عرضا ألهم مظـاهر  واإلقليمية بحق معاناة الطف
االضطرابات النفسية المالحظة مؤكدا تراكم الحـوادث الصـدمية،   
خاصة وأن مرور الزمن ال يعني شفاء الطفل إنمـا يحولهـا إلـى    
صدمة مزمنة وما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على الصـعيد  

ـ    ه الدراسي والعالئقي وعلى مستقبل الطفل، مقدما فـي نهايـة بحث
عرضا للخطوات التي ينبغي العمل بها إلنقاذ الطفل العراقي وتجاوز 

  .اآلثار النفسية المعيقة لتطوره السليم

"���������	!#$��%�������������&�و�$� �

يشاركنا مجموعة من " أبحاث ومقاالت أصيلة"في الباب الثاني 
يـى  يحاألطباء وأساتذة علم النفس بعديد الدراسات، نستهلها بمقالة  

في محاولة للتعرف لماهو إنسان بعد كـل  "  اإلنسان" عن  الرخاوي
مـن  : "الذي كان ويكون مبتدئين من إنساننا نحن ومن واقع ثقافتنـا 

جملـة تسـاؤالت   ..." نحن؟ من هو؟ ماذا يستطيع؟ كيف يصـبح؟ 
يطرحها الكاتب دون أن تكون له إجابات جاهزة لكنه يحاول تحمـل  

. صعوبة التواصل ال تعنـي االسـتحالة   مسؤولية السؤال، مبينا أن
نولـد ونحـن    "فاإلنسان يولد وهو يحمل معه المعارف األساسـية،  

، لنواصل المعرفة بعد ذلك "على استعداد ألن نعرف"وأيضا  " نعرف
من كل المصادر عبر الوعي والحواس، الخبرة والممارسة، مبينا أن 

ال يستسيغه مـن  المطلوب أال يقف العلم في مواجهة تصادمية مع ما
هذه المصادر، إنما عليه أن يرصدها ويسـتلهمها ويتجـادل معهـا    

فلم يعد الخط الفاصـل بـين منظومـة الفنـون     . ليتطور ويطورها
واآلداب كمصدر للمعرفة وبين منظومة العلوم كمصدر آخر بـنفس  

من ذلك أن أية معلومة قد ال تساهم فـي  . التحديد الفاصل كما شاع
بمقدار ما تغير من سلوك وتثير من حوار وتدعو تشكيل الوعي إال 

  إلى نقد مؤكدا أن العلــم الذي ال يصب في عامــة 
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من الجزائر، كندا، مصر، فرنسا والعراق على أن نكمل البقية فـي  
  .الجزء الثاني من العدد القادم

في آخر أبواب الشبكة نقدم ترجمة لبعض المصطلحات النفسية 
يـث نواصـل تتمـة    من المعجم اإللكتروني للعلـوم النفسـية، ح  

للمعجم العربي و بعض مصطلحات من " األلف"مصطلحات حرف 
  .بالنسبة المعجم اإلنكليزي والفرنسي" B"الحرف 

�����#������א	��!���"�א	��	!���"�		ط�����א	���������'  

المؤتمر العالمي الثالث عشر للجمعية العالميـة للطـب   “انعقد 
شرق أوسطي، في -إفريقي-عربيالنفسي ألول مرة في تاريخه ببلد 

ظل ظروف إقليمية و دولية شديدة الحساسية، كانت استضافة مصر 
عكاشة الـذي كـان   للمؤتمر تحديا كبيرا أقدم عليه البروفسور أحمد 

يدرك جيدا أوضاع المنطقة العربية وصـعوبة انعقـاد مثـل هـذه     
 المؤتمرات، وبقدر التحدي كانت العزيمة أكبر وكان الرهـان كبيـرا  
على الجميع مصريين وعرب وأفارقة و إن كان القسط األكبر من هذا 

  .الرهان يقع على كاهل زمالئنا المصريين

وكان التحدي األول أن انتخبت مصر النعقاد المؤتمر الثالث عشر 
بمدينة  1999وفعال نجح البروفسور عكاشة وفريقه ذات يوم في صيف 

لثالث عشر للجمعية العالمية همبورغ األلمانية استضافة مصر المؤتمر ا
. للطب النفسي وتم  ذلك في ظل منافسة قوية لعديد الـدول المرشـحة  

ليأتي التحدي الثاني واألكبر، أال وهو االستعداد اللوجسـتي والبشـري   
ومنذ هذا التاريخ بدأ العمل الدؤوب المتواصل إلنجـاح  . لتنظيم المؤتمر
اف حامد خليـل و األسـتاذ   وكان أن تحملت األستاذة عف. هذه التظاهرة

طارق عكاشة اإلعداد للوجستي للمؤتمر وتحملت الجمعيـة المصـرية   
سـعيد عبـد العظـيم  وجميـع     . د. للطب النفسي ممثلة في رئيسها أ

أعضائها العبء األكبر من اإلعداد الميداني، وكان الجميع  في مستوى 
ر قبـل  كانت المعوقات كثيرة ، راهن البعض على فشل المؤتم. الحدث

وفي غمـرة  . انعقاده، وراهنت قلة آمنت بقدرتها وكفاءتها على نجاحه
االستعداد، وفي ظل هذا االرتباك جاءت أحداث شرم الشـيخ لتكـون   
القشة التي ظن البعض أنها ستقسم ظهر المؤتمر، وتم التحرك بسـرعة  
على مستوى رئاسة المؤتمر بالتنسيق مع أعلى سلطة أمنية في مصـر  

المؤتمر سينعقد في موعده وأن السلط المختصـة سـتوفر   مؤكدين أن 
و كنا أن جندنا طاقاتنـا مـن   . أعلى درجة األمن والحماية للمؤتمرين

للدعوة إلى تكثيـف مشـاركة   " شبكة العلوم النفسية العربية"موقعنا في 
الزمالء العرب هذا المؤتمر والتأكيد على أهمية دعم زمالئنا المصريين 

ات النجاح، إيمانا منا أن نجاحهم نجاحنـا وأن فشـل   لتوفير أكثر ضمان
هذه التظاهرة يترتب عليه انعكاسات سـلبية علـى مسـتوى تنظـيم     
المؤتمرات العالمية تطال كامل المنطقة العربية وإفريقيا لمدى عقود من 

سبتمبر موعد االفتتاح وكانت الجلسـة االفتتاحيـة    10كان يوم . الزمن
ورائعة إلى أبعد الحدود وكانت المشاركة فقة حدثا في حد ذاته، كانت مو

 مكثفة على المستوى العالمي والعربــي، لتتواصــل
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فـارس  نعرض فيه ملخص رسالة " مراجعة أطروحات"أولها 
االعتقـاد  "حول  خليل إبراهيم رسول التي أشرف عليها كمال نظمي

، خلص فيها إلى "لمتبادلـة بعدالة العالم وعالقته بالثقة االجتماعية ا
أن ديناميات االعتقاد بعدالة العالم تنحو منحى إيجابيا في وضـيفتها  

، إال أنها تظل متضمنة )عينة الدراسة(التكيفية بالنسبة لمجتمع الطلبة 
لنسبة من الوهم بالعدالة تجعلها عاجزة عن تنظيم الفعل االجتماعي 

  .الحياة العامة المضاد للنظام سواء في الحياة الشخصية أو

كـل مـن    إصـدارات ، نعرض آلخر "مراجعة كتب"في باب 
) العـراق ( سوسن شاكر الجلبيو) لبنان( فاروق سعدي المجذوب

التوحـد  "و" المؤشرات العيادية في اختبار تبصر المتون"متمثلة في 
، حيث جاء الكتاب األول في ثالثة فصول، تنـاول األول  "الطفولي

ئز وتحليله، أما الثالث فعـرض لـبعض   والثاني بعض ميزات الرا
الكتاب الثـاني عـن مـرض    . المؤشرات العيادية في حيز التطبيق

التوحد نثمنه إضافة هامة للمكتبة النفسية العربية التي تفتقـر لهـذه   
المواضيع، كانت الباحثة قد حرصت أن تلم بهذا االضطراب مـن  

ئص هذا جميع جوانبه، فبعد مدخل لدراسة التوحد تعرض أهم خصا
المرض وأعراضه وبشيء من التفصيل العوامل المسببة وعالقتهـا  
ببعض اضطرابات الطفولة األخرى، كما تقـدم عرضـا للوسـائل    
واألدوات المستخدمة في تشخيص التوحد لتخلص في نهاية الكتـاب  
إلى الوسائل العالجية المتبعة إضافة إلى الخدمات التي يمكن أن تقدم 

  .ية رعاية مشاكلهم السلوكيةلهؤالء األطفال وكيف

نعرض لملخصات العـدد األول مـن   " مراجعة مجالت"في باب 
المجلـة العربيـة للطـب    " لـ) 2005يوليو (المجلد السادس عشر 

) 2005أفريـل  (ولملخصات العدد الثاني والستون ) األردن" (النفسي
  ).لبنان" (الثقافة النفسية المتخصصة"لمجلة 

الذي نقدم فيه ترجمة أهم الدراسات " نصوص الشبكة" في باب 
، )سعيا منا لترجمــة أهـم النصـوص  (المعروضة في الموقــع 

" عــن ) تونــس( جمـــال التركـــينعرض بـحــث  
مصـحوبة بترجمتهـا   "  دراسـة مقارنـة  : المعاجم النفسية الحديثة

" المقارنة الوصفية"، تمت فيه )الجزائر( سليمان جـار اهللا الفرنسية لـ
، معجم ]ذياب. جراية، أ. عمار، أ. س[المعجم النفيس : معاجم التاليةلل

. أ. م[، معجم مصطلحات الطـب النفسـي   ]عاقل. ف[العلوم النفسية 
والمعجـم  ] كفـافي . عبد الحميـد، ع . ج[، معجم علم النفس ]نابلسي

  ].التركي. ج[اإللكتروني للعلوم النفسية 

ذي تميز في هذا العـدد  ال" مستجدات الطب النفسي"نأتي إلى باب 
بعرض الجزء األول من ملخصات األبحاث التي قدمها الزمالء العرب 

للطب النفســي مبوبة حسب البلـد  في المؤتمر العالمي الثالث عشر 
   واســم الباحث، وفي هذا الجزء نقدم أبحـاث زمالئنا
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تمرات ال جدال فيهـــا،  ؤإن األهميــة العلميــة لمثل هذه الم
التي تهدف أوال وأخيرا (شركات األدوية  ا األكبر مــنلكن دعمه
كيف يمكـن  "وحة ال يخفى على أحد، واإلشكالية المطر) إلى الربح

تنظيم هذه المؤتمرات العلمية دون دعم هذه الشركات العمالقة التي 
قد ال "  توجه بصفة خفية عديد الدراسات واألبحاث لتحقيق مكاسبها؟

أمال " نملك اإلجابة اليوم ولكن البروفسور يحيى الرخاوي يعتبر أن 
األمل في  حقيقيا قد بدأ يلوح في األفق بعد التواصل اإللكتروني وبدأ

أن يتخلص العلماء األطباء وطالبو العلم المستفيدون من وصاية هذه 
، وذلك بأن تتم اللقاءات بين من يهمـه أمـر   الشركات يصبح جديا

، طول العام، طول الوقت، طـول العمـر  المعرفة وصالح المرضى 
عبر الوسائل األرخص واألحدث، حتى تضطرد المعرفـة، وننقـد   

ـ إ... قدا حقيقيا دون تكلفة أو وصـاية بعضا بعضا باستمرار ن  .خل
شبكة "ليخلص أن المحاولة قد بدأت فعال في العالم العربي من خالل 

في التواصل والتعارف وتبـادل  تمادى التي ت" العلوم النفسية العربية
  .المعارف واآلراء والخبرات، محتسبا في هذا بداية الحل

  ,	����+�$ن��	������

وجبت منا اإلشارة إلى أن عدد متصفحي  قبل أن تختم هذا العدد
وإنـا إذ نحمـد اهللا أن   . 2005الموقع تجاوز المائة ألف بداية أكتوبر 

وفقنا لهذا، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل من سـاند هـذا المشـروع    
األكاديمي سواء وهو ال يزال فكرة جنينية أو منذ انطالقتـه أو بعـد   

ة واصداراتها لم يكن ليتحقـق  وأن ما حققناه على مستوى الشبك. ذلك
لوال دعم قلة قليلة من األساتذة  آمنت بأهمية هذا المشروع وما يمكن 
أن يقدمه من حدمات لتطور العلوم النفسية في البالد العربية وأخـص  

يحيى الرخـاوي، طـارق عكاشـة، حسـيب     : بالذكر منهم كل من
، )لبنـان (، محمد أحمـد النابلسـي   )مصر(الدخراوي وقدري حفني 

، حسـان المـالح   )اإلمارات(، الزين عمارة )الكويت(مساعد النجار 
سـوريا  (، سامر جميل رضـوان  )األردن(، وليد سرحان )السعودية(
  ).الجزائر(، البشير معمرية وسليمان جار اهللا )عمان/

إن ما وصلنا من تقدير لهذا العمل سواء أثناء مشاركتنا فعاليات 
النفسي أو بعد ذلك إال شهادات نعتز بها مؤتمر الجمعية العالمية للطب 

  .ونثمنها تتويجا لمسيرة علمية مازالت في بدايتها نأمل منها الكثير

 ...وما أوتيتم من العلم إال قليال

بعد ذلك أشغال المؤتمر على مدى ستة أيام كاملة بنفس المستوى و  
في ظل تنظيم محكم، إلى أن كان التتويج آخر أيام المـؤتمر فـي   

ة ختامية مشهودة أكدت النجاح الكبيـر الـذي حققتـه مصـر     جلس
باســم العرب و إفريقيــا، وكان الفضــل فيـه للجميـــع   

و على ...) عملة، فنيين، إداريين، أمنيين، أطباء( بدون استثنــاء 
رأسهم  البروفسور أحمد عكاشـة  والهيئـة المنظمـة والجمعيـة     

  .المصرية للطب النفسي

لتهنئة والشكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا إني وإذ أتقدم با
. المؤتمر، أدعو إلى استضافة المزيد من هذه المؤتمرات في أوطاننا

إن نجاح مصر مثال يحتذى وباستطاعتنا في أي بلـد عربـي، إذا   
. توفرت العزيمة الصادقة والعمل الدؤوب أن نحقق مثل هذا النجاح

مؤتمرات العلمية العالميـة  لقد افتتحت مصر باب التنظيم الناجح  لل
وكما نجحـت  . وغير مسموح بعد اليوم أي مستوى أقل مما شاهدناه

تونس باألمس على المستوى العربي في تنظـيم مـؤتمر األطبـاء    
إن هذا . النفسانيين العرب، تنجح مصر اليوم على المستوى العالمي

لهو المدخل الصحيح لتقدم العلوم في أوطاننـا وإلرسـاء عصـر    
إن ما تحقق في تونس ومصر يعد . ة العربية الذي طال تأخرهالنهض

أولى خطوات السير في طريق رفعة العلوم النفسية تحقيقا لصـحة  
لكن نجاح المؤتمر ال يجعلنا نغفل عن . نفسية أفضل لإلنسان العربي

واقعنا المتخلف سواء على مستوى صناعة األدوية النفسية أو البحث 
طبنفسية والعلمنفسية الحديثة، لقد شـاهدت  العلمي أو اإلصدارات ال

قاعة قصر المعارض على هامش المؤتمر عروض عديد شـركات  
األدوية العالمية للتعريف بانتاجهـا وعديـد دور النشـر لعـرض     
إصداراتها الحديثة، في حين كانت المشـاركة العربيـة متدنيـة، و    

منظمـة  بفضل دعم الهيئة ال"  شبكة العلوم النفسية العربية"حضيت 
المعجم اإللكترونـي  "  سي دي"بجناح خاص،  تم من خالله عرض 

( للعلوم النفسية بإصداراته األربع، المجلة اإللكترونية للعلوم النفسية 
علـى  " بوابة الشـبكة  " إلى جانب التعريف بموقع ) أعدادها الستة 

وتم اطالع زوار جناح الشبكة علـى أهـم محطـات هـذا     . الويب
المدرسة العربيـة للعلـوم   "يمي الهادف إلى تأسيس المشروع األكاد

من خالل إبراز الخصائص المميزة لهذه العلوم في البيئـة  " النفسية
العربية ودعم استراتيجية مواجهة اضطراباتها النفسـية وعالجهـا   

  .آخذين في االعتبار مكوناتها الذهنية وخصوصياتها الثقافية
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