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−א/א..
وهذا رأي . إن ما فعلته هو مجهود جبار يندر أن يحققه فرد

هادة موضوعية ستتأكد من خالل بل هو ش. ال أبديه تعاطفاً
االقبال على موقع الشبكة ومن خالل فعاليتها االجرائية في 

بما سيؤكد أن مشروعك هو أحد . مساعدة الباحثين العرب
ان الدعوة الى مدرسة نفسية عربية هي . سبل تذكر المستقبل

وليست نكوصاً رجعياً ان مشروعك . سيرورة لتذكر المستقبل
له من نيل اإلعتراف بعيداً عن  يه ال بدوالجهد المبذول ف

. تقليعات المصطلحات المعدنية من عولمة وواقعية وغيرها
فما تفعله هو المستقبل وتأكد أن من يعجز عن تذكر المستقبل 
يعجز عن التموقع في الزمان والمكان فيفقد توجهه ومع هذا 

ان . الفقدان يفقد حتى مكانه في هذا العالم وفي هذه الحياة
ظاهرة المثقف العالمثالثي الكاره لنفسه ولقومه اصبحت عامة 
بفعل المصطلحات الطحلبية النابتة مع الفوضى العالمية 

والتي يبين الوقت انها مجرد اوراق خريف تسقط في . الراهنة
لقد كان استاذي بيار مارتي عارم . نهاية فصل الفوضى

 ونشرتها السعادة عندما ترجمت له الى العربية بعض ابحاثه
والموقف تكرر مع جاك . وبقي ممتناً لذلك حتى وفاته. له

في حين واجهني . واينبرغ واليزابيث موسون وغيرهم
. المعدنيون برفضهم لقراءة كتاب عربي حتى لو كان مترجماً

ومع ذلك فاني اتوقع نجاحاً غير . انه زمن فقدان التوجه
قى أن أعيد يب. مسبوق لموقع الشبكة ومشاركة اكثر فعالية 

تهنئتك على هذا اإلنجاز الكبير مع تمنياتي الخالصة لك بدوام 
  .العز والعطاء

−א/..
أهنئك على مجهودك الضخم خالل السنوات السابقة للوصول 

الذى اعتبره فخر لشمال أفريقيا و األمة  website لهذا الـ
اخرى أهنئك على هذا المجهود غير مرة . العربية كلها

  .المسبق

א−/א.
وقد .. سررت كثيراً بإطالق هذا الموقع الذي انتظرناه طويالً 

ولك كل الشكر والتقدير على ..جاء على أحسن ماتوقعناه 
وقد استطعت من خالل الجد والدأب أن .. جهودك الرائعة 

والموقع يحقق طموحات كثيرة .. ع إلى النور تخرج الموق
وسيغتني أكثر وأكثر بفضل جهودك وكل من شارك معك في 
هذا اإلنجاز الرائع بإذن اهللا إنه عمل عظيم وموسوعي ولك 
كل التقدير على جهودك وإصرارك على إطالق الموقع وليس 

مع اطيب التمنيات / لي حالياً سوى المباركة والتهنئة لكم 
  ).مدير موقع حياتنا النفسية(. ةالقلبي

−/א.
انا سعيد جدا بجهودكم في هذا الموقع وانها خطوه في االتجاه 
المناسب ونحن في المشرق في حاجه ماسه لهذه المجهودات 

اتمني لكم التوفيق وانا اعرض عليكم خدماتي او أي . القيمه 
  .شئ استطيع ان اقدمه

מ א  א

אא   ...מ

−א/.. 
أود أوال أن أهنئك على مجهودك الضخم و المستمر في شبكة 

كما أود أن . العلوم النفسية العربية،  فهي فخر لنا جميعا
ك الدائمة في اإلعالن و الترويج عن أشكرك على مساعدت

المؤتمر العالمي الثالث عشر للجمعية العالمية للطب النفسي 
مع تمنياتي لكم بالنجاح . 2005 سبتمبر –المنعقد في القاهرة 

 . المستمر
 

−א/א.
. ئكبعد السالم عليكم ، أحترم جهودك وجهود كل زمال

و أن ليس "أعرف أن الفرج ليس قريبا لكنه ليس مستحيال ، 
 .و عليكم السالم" لإلنسان إال ما سعى و أن سعيه سوف يرى 

 

−/א..
تحية طيبة أتابع باهتمام النقاش الذي تديرونه حول المدرسة 

التاريخ يعرض أمثلة عديدة أعتقد أن . العربية للعلوم النفسية
عن ضرورة استيعاب ما أنتجته الثقافات التي سبقتنا في هذا 

هناك . المجال بقصد االستفادة منه في تطوير مدرستنا العربية
اتجاه عالمي تزداد قوته يومياً يقوم على إسناد الممارسات 
الطبية المختلفة، بما فيها التداخالت النفسية واالجتماعية، بأدلة 

وقد أدى هذا االتجاه . براهين مشتقة من نتائج البحث العلميو
إلى تطوير طريقة للتأليف الطبي هي طريقة المراجعة 
المنهجية التي تتضمن اشتمال كل ما هو معروف عن 
موضوع ما وتقييمه من حيث الجودة والنوعية ثم تلخيصه 

تتيح هذه . بشكل يدعم أو ينقض الموضوع الخاضع للتقييم
ة تجميع البراهين العلمية بشكل تراكمي يمكن تحديثه الطريق

باستمرار، كل ثالثة أشهر مثالً في حالة مراجعات كوكران 
  ) com.arabicebm.www: لإلطالع ( . المنهجية

 

cN.א/א −א
 شجون الزمن الرديء، زمن التقهقر واالستسالم، أثار موقعكم

زمن سيتبرأ منا وسيكتب التاريخ فيه أسوأ ما نستحق ، فرغم 
كل ما نعانيه مازال هناك بصيص من نور، ولوال هذا 

إنها مرحلة التنازالت ، . البصيص لما كانت الحياة تستحق
ولكن هناك من يعي ذلك ويحاول أن يخرج عن أنانيه وذاتيته 

إن من ال يقدرون ما هو عربي هم . شغل بالهم العربي لين
اآلن كثر، منهم من يحاول طمس هويتنا، والتفاخر بكل ما هو 
غربي، تحت مسميات العالم قرية واحدة والعولمة وتبادل 
الثقافات وأنت تعلم الكثير عن ذلك، ولكن حسبك هذا النفر 

ثاء السيل ، القليل فهم أكثر فعالية من هذا الكثير الذي هو كغ
وأما الزبد فيذهب حفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض 

أشعر إنني لست بمفردي الذي أعاني الهم العربي، إن ما . 
فعلته وتفعله من أجل هذه الشبكة هو ما سيدوم ، والموقع 
يسير من حسن إلى أحسن ، وإذا كان البعض هنا ال يقدرون 

 هذا المجال والمفيد لكل مثل هذا العمل الضخم والرائد في
المهتمين بالعلوم النفسية، فهناك أيضاً من يقدرون العمل 

 .أشكركم جزيل الشكر، و لكم كل التقدير. ويحرصون عليه 
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Appreciations : Professors of Psychiatry & Psychiatrists @

Pr. Norman Sartorius : SUISSE 
I shall certainly try to follow the development of your 
site and contgratulate you on the initiative. / With 
kind regards. (World Psychiatric Association ) 

 
Dr. Ghita ELKHAYAT ! Casablanca – 
MAROC 

Je voulais te remercier en te souhaitant tout le 
courage de continuer à nous faire « arabpsynet »… 
Encore bravo, merci et essayons de travailler 
ensemble. 

 
Dr. W. K. Abdul-Hamid : Chelmsford - UK 

I would like to thank you for your creative efforts to 
facilitate better Arab Psychiatry and to wish you and 
the Arabpsynet all prosperity. I would like to offer my 
help in the development of your net a part from the 
fact that I don't speak French I am an Iraqi 
psychiatrist practicing currently in Chelmsford, UK. I 
wanted recently to attend your last psychiatry 
conference in Tunis but I was worried that I will not 
be able to understand as the conference programmed 
sound to be in French. I think we should start to try 
to bridge the gap between magrib French psychiatry 
and mashrik mainly English based psychiatry by using 
our mother tongue Arabic when and where possible. 
With my best wishes. (Consultant Psychiatrist & 
senior lecturer ) 

 
Pr. Lotfi GAHA ! Monastir – TUNISIE 

Je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites 
en faveur de la psychiatrie à l'échelle Tunisienne et 
Arabe et vous remercie en particulier d'avoir diffusé 
l'information concernant le 23è Congrès Franco-
Maghrébin de psychiatrie qui se tiendra à Monastir les 
7 et 8 octobre 2004. Un grand merci pour tout. Bien 
cordialement. 
 

Pr. Said ABDEL AZIM ! Cairo – EGYPT 
I appreciate your great effort to make the 
ArabPsyNet a window for communication between 
Arab Psychiatrists and others.The World Congress of 
Psychiatry of WPA going to held in Cairo 2005 should 
be our target to make it unforgetable event.Prof 
Okasha succeeded in inviting this Congress for the 
first time to Egypt and Africa and we should do all the 
effort to make it a successful one.Thanks for your 
invitation to all Psychiatrists in the Arab world to 
participate actively through scientific work.( President 
of the Egyptian Psychiatric Association /   CoChair of 
the Scientific Committee of WPA Congress Cairo 
2005) 

 
Dr. Muhammad Al-SAMARRAI : IRAQ 

It is agreat event in our time to have such 
revolutionary motion in the time of helplessness in 
our world.I am ready to take part in any thing in you 
may need. 

 Pr. Donnas STEWART : Montreal- Canada 
Looks good. Congrats. (President of Women Mental 
Health Section / WPA) 

 

Pr. Allan TASMAN ! Louisville - USA  
Congratulations on launch of your new web site. I am 
sure it will be an excellent means to increase 
communication and share the latest works in the 
Arab world and elsewhere. I know that a tremendous 
amount of work has gone into putting this project 
together, and you are to be commended in the 
highest degree. I hope at some point in the future, 
once things are runnings smoothly , you might be 
able to post English versions of some, or all if 
possible, of the most important works that you cite. 
Best wishes and great success to you and all involved 
with this project, Sincerely. (Professor and Chairman 
Dept. of Psychiatry & Behavioral Sciences  - University 
of Louisville School of Medicine Louisville - USA 
/United States Representative to the World 
Psychiatric Association Board / Past President, 
American Psychiatric Association) 

 
Dr Syed N Abidi BSc, MBBS, FMMS : UK 

I found this website very interesting, comprehensive 
and informative in deed. Site is added to `My 
Favourites / Kind regards. 

 
Dr. ADEL Elmokhtar : Kénitra – MAROC 

J'ai trouvé ce site particuliérement interessant. Ce 
site est pour moi une approche plus enrichissante, 
particulierement pour les psychiatres arabes qui 
souffrent du manque de pubilications. Il est donc 
normal que je remercie le DOCTEUR Jamel TURKY 
pour ses efforts constants qui ne datent pas d'hier. 
Bon courage pour toutes l'équipe technique. Et 
surtout bonne continuation. 
 

Dr. Karam Radwan, M.D. : Michigan – USA 
I was glad to see your website and your work evolve 
to be the light of our important sciences in the Arab 
World. Our speciality is way behind in educating the 
Arab nations on their mental health. I want to 
congratulate you on the great website, your 
contributions will be never forget by the upcoming 
generations. I would be more than happy if I can be 
of any help to you and your efforts. Many thanks. 

 
Dr Khaled Mouneimne : LIBAN – Italie 

I want to express my happiness enjoying your pages 
while surfing and reading such an important psy-site, 
and congratulate you for the efforts to divulgate and 
spread scientific arab psychiatric and psychological 
knowledge.Your site will help arab and non-arab 
researchers to understand really the deepness and 
the importance of the arab psychiatry, the psychiatry 
of Ibn Sirine and other scientists and psycho-
sociologists as Ibn Khaldoun etc., the base of modern 
psychiatry and psychoanalysis. Thanks and go ahead 
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