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  *من الزمن  ينعقدعلى  ة  ادهشإتحاد االطباء النفسانيين العرب... 

  )2016 سنوات على مؤتمر الطب الفسي العربي بعّمان 6(على هامش مرور  
  

  تونس)(الطب النفساني   – د. جمال التركي
 )2016-2011األمين العام السابق لالتحاد ( -رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية 

              turky.jamel@gnet.tn 

     

  لتكونوا شهداء...
  

ينا ان  علتحتم    االخالقية  تنا، مسؤوليواقعما يكون لل  أقربيكون التاريخ سردا  حتى  
د  يتبين لالجيال الالحقة الخيط االبيض من االسو ، حتى  شهاداتنانكون شهداء، وان نوثق  

  علينا...  وحقهم ،نحوهم  تلك مسؤوليتنا وواجبنا، حدث  من حقيقة ما
  

   )من موقع االتحاد على الويب *تصرف  مقتطفـات ب(ة  ـــــة تاريخيـــلمح االتحاد...  - 1
  اللـــــاسته 1.1

�ع� ت�سع وت��ر م�	�مة ال��ة ال�ف��ة في مع	� ال�ول 
�ع��ات، ب%زت ف,%ة الع%(�ة، و(أزم�ة ت&%اوح ب�" ال! ���ات وال�

إن7اء را��ة ع%(�ة لأل.�اء ال�ف�ان��" م�23قة م" ات�اد األ.�اء 
 1974، ع" .%@? ال�ع�ة لعق� اج& اع ت ه��; في �غ�اد الع%ب

 "@%��أتف? , 1976، وفي عام 1975ت�عه اج& اع الح? في ال
تأس�N "ات�اد  أعOاء ات�اد األ.�اء الع%ب في اج& اعه ال���; ال!امN ع7% في ال!%.�م، على

 2010وأع��ت في عام  1989األ.�اء ال�ف�ان��" الع%ب" وأج%@U تع�Tالت على الالئ�ة ال�اخل�ة عام 
 Y�ال�ف�يح Zة في ال\ ]�ة العال �ة لل�@�Oوخالل ه`ه األع�ام ت� , ت�صل االت�اد الى الف�ز � قع� الع

ي fل عام�"، �اس&Oافة م!&لف ال&�صل الى ث�ابU الع ل ال\ اعي وأه ها ض%ورة عق� مbت % عل 
�oTن رئ�N ال bت % ل&لm ال�ورة (س�&�") رئ��ًا لالت�اد، �i ا ی&� ان&!اب وح�Z ال	%وف ال�ول الع%(�ة، 

  .  �اقي أعOاء الل\�ة ال&�ف�`Tة، وت�زع ال هام اإلدار@ة والعل �ة على األعOاء وم" �Tاع�ه�
  

  والمهامرسالة  االتحاد...  ال - 1.2
األ.�اء ال�ف�ان��" �OT ات�اد 

 Zالع%ب ال\ ]�ات الع%(�ة لل�
ي وم7ارf�" م!&��" في انال�ف�

"ال����ة ال�Z ال�ف�اني o7Tل�ن 
و(�oنه ش]�ة م" ات�اد  "الع��م�ة

األ.�اء الع%ب، ان�\ U ت�جهاته 
 ��tمع األه�اف العامة وأب%زها، ت�

بعد توسع وتطور منظومة  
الصحة النفسية في معظم  

لدول العربية، وبأزمنة تتراوح  ا
بين الخمسينات والسبعينات، 
برزت فكرة إنشاء رابطة عربية  
لألطباء النفسانيين منبثقة من  
اتحاد األطباء العرب

أتفق أعضاء اتحاد األطباء  
العرب في اجتماعه السنوي  
الخامس عشر في الخرطوم، 
على تأسيس "اتحاد األطباء  
النفسانيين العرب" وأجريت  

عديالت على الالئحة الداخلية  ت
وأعيدت في عام   1989عام  

2010

توصل االتحاد الى الفوز بمقعد  
العضوية في الجمعية العالمية  
للطب النفسي

خالل هذه األعوام تم التوصل  
الى ثوابت العمل الجماعي  
وأهمها ضرورة عقد مؤتمر  
علمي كل عامين، باستضافة  
مختلف الدول العربية، 
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 ي الع%(ي ال 7&%ك، وت�ادل ال!3%ات أواص% ال&عاون ب�" ال\ ]�ات �i ا �عOها في ن�احي ال��Y العل
ال ه��ة ال7!��ة ب�" األ.�اء ال�ف�ان��" في األق�ار الع%(�ة، مع م�اولة االنف&اح العل ي واالج& اعي 

  مع ال\ ]�ات العال �ة لل�Z ال�ف�ي �االت�ال ال �اش% او ب& 2�ل بل�انه� في ال bت %ات العال �ة 
 

Zانة ال�o � ال�ف�اني ون7% ال�عي �أه �ة ال��ة ال�ف�ان�ة للعامة ع"  یه�ف االت�اد الى ال%قي
.%@? ال قاالت ال ��7رة �اللغة الع%(�ة في ال�ور@ات ال�ر�vة واالل,&%ون�ة وع" .%@? م�اقع ال,&%ون�ة 

أه �ة w%3f،  ال�عل�� ال��ي ال�ف�انيم" ض " األه�اف ال%ئ��ة أOTًا اTالء جانZ ، و مف&�حة لل\ ه�ر
م2ل إلع�اد أ.�اء ال �&ق3ل �ال���ة ل�ل�ة ال,ل�ات ال��3ة وال &�ر(�" ال\�د في حقل ال�Z ك�نه ال�3�ل األ

�ال&�اصل مع أألكادT ��" م" أسات`ة ال�Z ال�ف�اني �fنه� أسات`ة في ال\امعات الع%(�ة ال�ف�اني 
  �`Tة .وم7%ف�" على ال�راسات العل�ا في ه`ا ال&!�y في أق�اره� و(عOه� أعOاء في الل\�ة ال&�ف

  
ب&7\�ع ال &!���" في عل�  رفع م���� خ�مات ال��ة ال�ف�ان�ةT\&ه� أعOاء االت�اد في 

  ال�فN واإلرشاد ال&%(�; واإل.ارات ال& %@�Oة على تفع�ل أدواره� ال �ان�ة ل!�مات ال�Z ال�ف�اني. 
 

ء (ع�O عامل) لل\ ]�ات ال��3ف�ان�ة و"ع�O@ة ف%دTة" لأل.�ا "ع$�#ة ج�ا!�ة"ی&,�ن االت�اد م" 
، مع تق��T س�%ته ال`ات�ة لألمانة العامة، �oTن له ح? ال&%شح ع" .%@? االش&%اك ب�فع رس�م م��دة

لع�O@ة م\لN اإلدارة والل\�ة ال&�ف�`Tة أو أن �oTن ع�Oًا ف!%@ًا �ال&%ش�ح م" ق3ل أعOاء الل\�ة 
  ال&�ف�`Tة غال�ًا خالل ف&%ة انعقاد ال bت %.

  

  2022الى العام    1975حاد من العام  مؤتمرات االت - 1.3
�i ا یلي قائ ة مbت %ات ال�Z ال�ف�اني وال3ل� ال �&�O{ ورؤساء ات�اد األ.�اء ال�ف�ان��" الع%ب 

 وال&ار@خ ح�Z ال&�ل�ل:
  1975 –القاه)ة (م�))  القاه)ة /األول الع)+ي ال�*ت�) -1

- Nأ. د. م� �د سامي ع�3 ال\�ادال%ئ� : 
  1978 –لل�; ال�ف�اني / القاه)ة (م�))  انيالع)+ي ال:ال�*ت�) -2

 ال%ئ�N: أ. د. م� �د سامي ع�3 ال\�اد   -
  1984 –االردن) ع�ان (ال�*ت�) الع)+ي ال:ال< لل�; ال�ف�اني / -3

- Nأ. د. ع�نان ال&,%@&ي ال%ئ� : 
4-(Cال��) ع لل�; ال�ف�اني / ص�عاءF1989 - ال�*ت�) الع)+ي ال)ا 

-  Nال%ئ���;  : أ. د. ع�3 ال \��ال!ل 
  1992 –ال�*ت�) الع)+ي الJامI لل�; ال�ف�اني / ال�ار ال��$اء (ال�غ)ب) -5

- Nم�س�; ال%ئ� N@أ. د. أدر : 
  1995 –ال�*ت�) الع)+ي ال�ادس لل�; ال�ف�اني / القاه)ة (م�)) -6

- Nاشة ال%ئ�oأ. د. أح � ع : 
  1997 –ال�*ت�) الع)+ي ال�اFع لل�; ال�ف�اني / بM)وت (ل��ان) -7

 : أ. د. فbاد أن��ن ل%ئ�Nا -
8- (C#(�Oال) لل�; ال�ف�اني / ال��امة C1999 -ال�*ت�) الع)+ي ال:ام  

 ال%ئ�N: أ. د. علي م�%  -

س المؤتمر لتلك  يكون رئي
الدورة (سنتين) رئيساً لالتحاد، 
فيما يتم انتخاب باقي أعضاء  
اللجنة التنفيذية، وتوزع المهام  
اإلدارية والعلمية على األعضاء  

 يساعدهم.ومن  

يضم اتحاد األطباء النفسانيين  
العرب الجمعيات العربية للطب  

ي ومشاركين مختصين  انالنفس
في الطب النفساني يشكلون  

الجمعية العمومية" "

يهدف االتحاد الى الرقي  
بمكانة الطب النفساني ونشر  
الوعي بأهمية الصحة النفسانية  
للعامة عن طريق المقـاالت  
المنشورة باللغة العربية في  
الدوريات الورقية وااللكترونية  
وعن طريق مواقع الكترونية  
مفتوحة للجمهور

من ضمن األهداف الرئيسة  
انب التعليم الطبي  أيضاً ايالء ج

النفساني أهمية كبرى، كونه  
السبيل األمثل إلعداد أطباء  
المستقبل بالنسبة لطلبة  
الكليات الطبية والمتدربين  
الجدد في حقـل الطب  
النفساني  

يتكون االتحاد من "عضوية  
جماعية" للجمعيات الطبنفسانية  
و"عضوية فردية" لألطباء  
(عضو عامل) عن طريق  

ع رسوم محددةاالشتراك بدف
 

يتكون من  : مجلس اإلدارة
ممثلين أثنين لكل بلد عربي  
يقطنون فيه ويحملون جنسيته، 
يتم انتخابهم من قبل أعضاء  
االتحاد، ويعتبر رئيس االتحاد  
رئيساً للمجلس

أصدر االتحاد دورية نصف  
سنوية محكمة ومسجلة ضمن  
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9- (Iن�ت) Iن�2001 –ال�*ت�) الع)+ي ال�اسع لل�; ال�ف�اني / ت  
- Nي ال%ئ�fة دو��أ. د. سع : 

  2008 –ال�*ت�) الع)+ي العاش) لل�; ال�ف�اني / القاه)ة (م�)) -10
- Nاشة ال%ئ�oأ. د. أح � ع : 

  2008 –ال�*ت�) الع)+ي ال�ادU عT) لل�; ال�ف�اني / دمST (س�ر#ا) -11
 أدیZ الع�اليدمحم ال%ئ�N: أ. د.  -

11- Uلل�;ال�*ت�) الع)+ي ال�اد (Tدان)  ع�م (ال��W(J2010 -ال�ف�اني / ال  
 ال%ئ�N: أ. د. ع�3 هللا ع�3 ال%ح "  -

  2012 –عT) لل�; ال�ف�اني / دبي (اإلمارات)  ال�*ت�) الع)+ي ال:اني-12
- Nد. عادل ال,%اني ال%ئ� : 

  2014 –ال�*ت�) الع)+ي ال:ال< عT) لل�; ال�ف�اني / بM)وت (ل��ان) -13
- Nب�ورة  د. شارل: أ. ال%ئ� 

  2016 -عT) الع)+ي لل�; ال�ف�اني / ع�ان (االردن)  ال�*ت�) ال)اFع-14
 ال%ئ�N: أ. د. ناص% ال7%@قي  -

  2018 –ال�*ت�) الع)+ي الJامI عT) لل�; ال�ف�اني / القاه)ة (م�)) -15
- Nأ. د. م &از ع�3 ال�هاب ال%ئ� : 

  2022 –ال�*ت�) الع)+ي ال�ادس عT) لل�; ال�ف�اني / دبي (اإلمارات)  -16
- Nأ. د. ال%ئ� : (ل�ا اس� ال7!��ة�T ل�)  

  
  االتحاد... الهيئات واألنشطة العلمية - 1.4

 �ة الع��م�ةال��� -     
ت&,�ن م" ج �ع "األعOاء العامل�"" وتع ل على ان&!اب "م\لN اإلدارة"، و"الل\�ة ال&�ف�`Tة"     

  ورس� ال��اسة العامة لالت�اد
  
 م�لI اإلدارة -

ی&,�ن م" م 2ل�" أث��" ل,ل بل� ع%(ي Tق���ن �iه و@� ل�ن ج���&ه، ی&� ان&!ابه� م" ق3ل      
، وأOTًا Tعق� ال \لN اج& اعه خالل ال bت % رئ�N االت�اد رئ��ًا لل \لNأعOاء االت�اد، و@ع&%3 

  الع%(ي لل�Z ال�ف�اني fل س�&�"، وت�&هي ف&%ة رئاس&ه في ال bت % ال&الي. 
 
 ال��فZ[Mة: الل��ة -

 ت&,�ن الل\�ة ال&�ف�`Tة م"
1 - Nال%ئ� 
 ال%ئ�N ال�اب? لل�ورة - 2
 األم�" العام - 3
 ?األم�" العام ال�اب - 4
 األم�" العام ال �اع� - 5
 ال �&7ار ال الي - 6
 ال �&7ار العل ي - 7

دليل الشرق األوسط وهي  
"، "المجلة العربية للطب النفسي

باللغة العربية واالنكليزية، 
 األردن،  -مقرها في عمان

د. أ. تولى رئاسة التحرير  
عدنان التكريتي ومن بعده  

وليد سرحان  .د

أقر االتحاد سياسة العمل  
بالشعب العلمية المختصة، في  
مختلف مجاالت الختصاص، كما  
رصد جوائز سنوية تحمل أسماء  
رواد ورموز في الطب  

يالنفساني العرب

كان لتأسيس "شبكة العلوم  
النفسية العربية" بإشراف د.  
جمال التركي في تونس العام  

، دوراً هاماً ومساندا  2002
لالتحاد في تحقيق أهدافه  
بواسطة منشوراتها االلكترونية  
المتعددة

المؤتمر العربي التاسع للطب  
/ تونس   2001النفساني  

من أنجح المؤتمرات  : (تونس)
لتنظيمي  على المستوى ا

والعلمي، كان محوره الرئيسي  
" المرأة والصحة النفسانية"

ان ينعقد مؤتمر    متوقعاكان  
تونس، االتحاد في الجزائر بعد  

تعّذر تنظيمه في الجزائر،   ولما
كان على االطباء السوريين  

لوفـاة     م المؤتمر، ونظرايتنظ
األمين العام، حصل إرباك في  
تقديم طلب رسمي إلى الرابطة  

لسورية للطب النفسي  ا
لدعوتها تنظيم المؤتمر العاشر

ا طالت فترة توقف انعقـاد  لمّ 
المؤتمر، أعربت الجمعية  
المصرية للطب النفسي عن  
استعدادها لتنظيمه بمصر، 

طلبت الرابطة    في نفس الفترة
السورية للطب النفساني، التي  

عود لها اولوية تنظيم  ي
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 م�&7ار العالقات ال�ول�ة - 8
 م�&7ار شbون ال bت %ات - 9

  رئ�N ت�%@% ال \لة الع%(�ة لل�Z ال�ف�ي -10
  

  المجلة العربية للطب النفسانياالتحاد...    - 5.1
ال��لة ل�ل ال7%ق األوس� وهي "أص�ر االت�اد دور@ة ن�ف س��@ة م�o ة وم�\لة ض " د    

د. أ. ت�لى رئاسة ال&�%@%  األردن، - "، �اللغة الع%(�ة واالن,ل��@ة، مق%ها في ع انالع)+�ة لل�; ال�ف�ي
 ول�M س)حان.  .د وم" �ع�هع�نان ال�^)#�ي 

     f ،ع%ب "�� T" وأكاد�اح2� ا ت�اولU، م�اض�ع م&ع�دة في حقل ال�Z ال�ف�اني والعل�م ال�ف��ة ل
ساه� �ع� األجانZ � �اه ة �ارزة و�v ة حاف	U ال \لة على دT �مة اإلص�ار ال�رقي واالل,&%وني في 
ال���" األخ�%ة رغ� ال ع�قات ال,3�%ة ال ادTة وال&ق��ة، �فOل ال \ه�دات ال,3�%ة الى ب`لها ومازال ی3`لها 

  رئ�N ت�%@%ها. 
  

  الشعب العلمية والجوائزاالتحاد...    - 6.1
أق% االت�اد س�اسة الع ل �ال7عZ العل �ة ال !&�ة، في م!&لف م\االت الخ&�اص، f ا رص�       

�ة انت �ح ل7!��ات ع%(�ة .Z نف� ،ج�ائ� س��@ة ت� ل أس اء رواد ورم�ز في ال�Z ال�ف�اني الع%(ي
   مoافأه لع�ائه� العل ي في بل�انه� و(االج اع

   
  

  ربيةشبكة العلوم النفسية العاالتحاد و    - 7.1
، دورًا 2002كان ل&أس�N "ش�oة العل�م ال�ف��ة الع%(�ة" �إش%اف د. ج ال ال&%fي في ت�نN العام 

، م" م\الت وZ&f هامًا وم�ان�ا لالت�اد في ت�ق�? أه�افه ب�اس�ة م��7راتها االل,&%ون�ة ال &ع�دة
ل�Z ال�ف�اني والعل�م وم��ات إعالم�ة لل��ار ن\�U، في اج&`اب الع�ی� م" ال�اح2�" ال %م�ق�" في ا

ال�ف�ان�ة، وساه U في ن7% ال�عي وال2قافة ال�ف�ان�ة في جه� م&�اصل وfانU أك3% واجهة إعالم�ه 
 ل�7ا.ات االت�اد. 

)* (http://www.arabfp.org 

  

  )2022 - 2001كنت شاهدا على عقدين من الزمن (
  

    تونس (تونس)/  2001لمؤتمر العربي التاسع للطب النفساني  ا - 1.2
ال�)أة وال��ة م" أن\ح ال bت %ات على ال �&�w ال&�	� ي والعل ي، fان م��ره ال%ئ��ي " 

، على إث%ه شه�ت مbت %ات االت�اد ر�fدا ام&ّ� ل��ع س��ات ألس�اب عّ�ة، أهّ ها Tع�د إلى وفاة "ال�ف�ان�ة
ال7!��ة ال ��ر@ة ال%ئ���ة ل&فع�ل أن�7ة  األم�" العام Tع�ّ ف (رح�ه هللا)،دل صادق أ.د. عااألم�" العام 

  االت�اد.
  

   القـاهرة (مصر)/  2008المؤتمر العربي العاشر للطب النفساني   - 2.2
  دمشق (سوريا)؟/ 2008المؤتمر العربي الحادي عشر للطب النفساني  -         

fان ، �\�;األال&%ت�Z ح�Z  مbت %اته �ال�الد الع%(�ة �ال&�اليح�Z القان�ن األساسي، Tعق� االت�اد 

المؤتمر، إمهالها فسحة من  
حين الرجوع إلى  ل ،الزمن

طلب اإلذن  لالجهات الرسمية  
منها عقد المؤتمر في بلدها

الرد بالموافقة  جاء  عندما
، كان موضوع انعقـاد  السورية

أمر    المؤتمر العاشر قد حسم
جوان  (   بالقـاهرة  انعقـاده

،  تمّسكت الرابطة  )2008
السورية باولويتها وأحقيتها في  
تنظيم المؤتمر، وأعلنت عن  

أوت    (ضا في دمشقأي  هتنظيم
2008(...

شبكة العلوم  "بصفتي رئيس  
اليجاد  ، سعيت  العربية"  النفسية

بذلت   هذا االشكال،ل حل
  مكّثفة، تواصلت مع  اجهود

االطراف الفـاعلة، قّدمت  
مبادرة للخروج من األزمة، 

مؤتمر مصر  ان يكون  ملّخصها  
هو المؤتمر العاشر لالتحاد، 
ومؤتمر سوريا هو المؤتمر  

دي عشرالحا

عد جهد جهيد، تم قبول  ب
،  من الطرفين  المبادرة
وضع    عند  لكناستبشرنا خيرا ، 

ترتيبات اللمسات العملية  
األخيرة  لتنفيذ ما جاء في  

من  فترة وجيزة  قبل  و ، المبادرة
برزت  ، مؤتمر سوريا  انعقـاد

ليتم ،أجهضت المبادرةعوائق  
وأدها قبل ان ترى النور

،  كان ان انعقد المؤتمران
افتقدت معلومات ضافية عن  
مؤتمر القـاهرة، اال ان ما  
وصلني عن مؤتمر سوريا، أنه  
كان ناججا بامتياز، تنظيميا  
وعلميا.

من أنجح  بالسودان  كان مؤتمر  
مؤتمرات االتحاد، تّم فيه  
تجديد اللجنة التنفيذّية.  
أسندت فيه رئاسة االتحاد إلى  
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ول ا تعّ̀ر ت�	� ه في ال\�ائ%، fان على اال.�اء   ان ی�عق� مbت % االت�اد في ال\�ائ% �ع� ت�نN، م&�قعا
ل�فاة األم�" العام، ح�ل إر(اك في تق��T .لZ رس ي إلى ال%ا��ة   � ال bت %، ون	%ا�ال��ر@�" ت�	

ا .الU ف&%ة ت�قف انعقاد ال bت %، أع%(U ول ّ ، لل�Z ال�ف�ي ل�ع�تها ت�	�� ال bت % العاش%ال��ر@ة 
.لU3 ال%ا��ة ال��ر@ة  في نفN الف&%ةال\ ]�ة ال �%@ة لل�Z ال�ف�ي ع" اس&ع�ادها ل&�	� ه � �%، 

%ج�ع إلى ال\هات ل��" ال ،ع�د لها اول�@ة ت�	�� ال bت %، إمهالها ف��ة م" ال�م"Tلل�Z ال�ف�اني، ال&ي 
، fان م�ض�ع انعقاد ال��ر@ة ال%د �ال �افقة جاء ع��ماو ، �لZ اإلذن م�ها عق� ال bت % في بل�هالال%س �ة 

،  ت Uo�ّ ال%ا��ة ال��ر@ة �اول�@&ها وأحق�&ها )2008ج�ان (   �القاه%ة أم% انعقاده ��ق� حُ ال bت % العاش% 
  ...)2008أوت  (ي دم7?أOTا ف هفي ت�	�� ال bت %، وأعل�U ع" ت�	� 

ال  فاصل زم�يمbت %@" لالت�اد في  عق�ت 2لU في  حادة، دخل االت�اد في أزمةأه`ا االشoال، 
  . لالت�اد ی&ع�w ال7ه%@"، fل م�ه ا، ال bت % العاش%

 Nم ال�ف��ة"��ف&ي رئ��ة العلdOالع)+�ة ش" U�اد حل، سع\Tال،ل الoه`ا االش  U2ّفة،  اجه�دب`لoم
ه�  ،مbت % م�%ان �oTن األزمة، ملّ!�ها  &\اوزم�ادرة لاال.%اف الفاعلة، قّ�مU   ت�اصلU مع

، ن	%ا الى ان ال bت % ل� ی�عق� م�` ال�*ت�) ال�ادU عT)ه�  ،ومbت % س�ر@ا، ال�*ت�) العاش) لالت�اد
�ات وضع ت%ت ع�� ل,"، اس&�7%نا خ�%ا ، م" ال�%ف�" ع� جه� جه��، ت� ق�3ل ال �ادرة�   س�ع س��ات،�

ب%زت ، ��ر@ا� bت % ال م" انعقادف&%ة وج��ة ق3ل و ، ل �ات الع ل�ة األخ�%ة  ل&�ف�` ما جاء في ال �ادرة
وfان ان انعق� ال bت %ان، اف&ق�ت معل�مات . وأدها ق3ل ان ت%w ال��ر ل�&� ،أجهUO ال �ادرةع�ائ? 

  .ناج\ا �ام&�از، ت�	� �ا وعل �ا ضا�iة ع" مbت % القاه%ة، اال ان ما وصل�ي ع" مbت % س�ر@ا، أنه fان
  

   الخرطوم (السودان)/  2010النفساني    عشر للطبالمؤتمر العربي الحادي    - 3.2
 ُZ ّم نقلة  ع��W(Jادت تع�ف  ،في م*ت�)ات االت�اد ذات شأنم*ت�) الkال�ه وW ع� اإلر+اكات ال�يF

لإلع�اد `Tة � �ی�ة جّ�ة ال�ع�دTة الل\�ة ال&�ف� اج& عU ،ال!%.�مق3ل مbت % ، الى ات�ادیC هل���ّ ب Fه
% �فّ ان ی د. ع�� هللا ع�� ال)ح�انأ. ال\ ]�ة ال��دان�ة لل�Z ال�ف�اني  رئ��i Nه �، وعَ لل bت % ال\ّ��
م" أن\ح مbت %ات االت�اد، تّ� �ال��دان وfان مbت % ذلm، حق? إلن\اح ال bت %، وفعال  الO اناتكافة 

��ت �iه رئاسة االت�اد إلى رئ�N ال\ ]�ة ال��دان�ة لل�Z ال�ف�ي، �iه ت\�ی� الل\�ة ال&�ف�`Tّة. أس
 Uول�ةوت7%فb"  �� ل م��العام.ال �اع� األول لألم   

  

  دبي (االمارات)/ 2012المؤتمر العربي الثاني عشر للطب النفساني   - 4.2
�ا �iه إلى ح� 3f�% قفّ جه�ا 3f�%ا إلن\احه، وُ  د. عادل k)انيأOTا fان مbت %ا ناج�ا �ام&�از، ب`ل �iه 

  ...في رفع م�&�w ال 7ارfات �اللغة الع%(�ة
  

 ت�لن ات 2ل في ا وان&!اب أعOاء الل\�ة ال&�ف�`Tة، ال����ة الع��م�ةاج��اع ع��  اشoال ح�ل
وع3ّ%وا ع" رغ3&ه� أن أت%ّشح لألمانة العامة، ل� أك"  ،�ع� أعOاء الل\�ة ال&�ف�`Tة ق3ل االج& اع بي

ال�ف��ة الع%(�ة، سع�ا إلى إق�اعي ان  (��o م�bول�ة رئاس&ي ش�oة العل�مو ,2%ة م7اغلي ل ،ل`لm م�&ع�ا
م)شح الل��ة ال��فZ[Mة ال���ه�ة ي ، ق3لU ذلm مع&ق�ا أنّ االت�اد في حاجة الّي في ه`ه الف&%ة م" تار@!ه

 �دة واالح&%ام أكّ" لها fل ال ش!��اتت%شح ، ف�ج�U ب&ق��T ال\ ]�ة الع �م�ة ، وع�� اج& اعمهامها
على ش!�ي، ل�N حاصال ج اع االع��ها أدرUf أن  ل� T "oT!ام% ذه�ي ی�ما ان اناف�ها، ،وال&ق�ی% 

ل&ق��T ت%ش�ي دون إحا.&ه�  اس&اء ال�ع�)، 2016- 2012االن&!اب �األمانة العامة (في ف�ز;  اث%و 
  ... عل ا

رئيس الجمعية السودانية للطب  
بتحمل  شرفت  النفسي، وت

المساعد األول لألمين    مسؤولية
 العام.

المؤتمر العربي الثاني عشر  
/ دبي  2012للطب النفساني  

أيضا كان مؤتمرا  : (االمارات)
ناجحا بامتياز، بذل فيه د. 
عادل كراني جهدا كبيرا  

قنا فيه إلى حد  فّ إلنجاحه، وُ 
كبير في رفع مستوى  
المشاركات باللغة العربية

عند اجتماع    اشكال  حصل
الجمعية العمومية وانتخاب  

تمثل   أعضاء اللجنة التنفيذية،
بعض أعضاء اللجنة    في اتصال

وعّبروا   ،التنفيذية قبل االجتماع
عن رغبتهم أن أترّشح لألمانة  

 ،لذلك العامة، لم أكن مستعدا
بحكم مسؤولية  و لكثرة مشاغلي  

شبكة العلوم النفسية  لرئاستي  
اعي ان  العربية، سعوا إلى إقن

االتحاد في حاجة الّي في هذه  
الفترة من تاريخه

االنتخاب  في  فوزي    اثرو 
-2012باألمانة العامة (

لتقديم    استاء البعض)،  2016
ترشحي دون إحاطتهم علما  

المؤتمر العربي الثالث عشر  
/ 2014للطب النفساني  

من  كان  :  بيروت (لبنان)
،  ة أيضاناجحال تمؤتمراال

الجمعية    سيعود لرئيالفضل  
اللبنانية للطب النفساني أ. د. 

ايلي  أ. د.   وشارل بدورة  
كرم، الذين بذال جهدا كبيرا

، المؤتمر  من  أشهرعدة  بعد  
الرئيس الفخري لالتحاد    تقّدم

البروفيسور احمد عكاشة  
بمقترح يدعو فيه لمراجعة  

حتى يتماشى    ،قـانون االتحاد
مع التطور الكبير الذي شهده  
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  1ملحق   – يروت (لبنان)ب/ 2014المؤتمر العربي الثالث عشر للطب النفساني   - 5.2
، الفOل ة أOTا�اج�ال ت bت %ام" الكان 

Nع�د ل%ئ�T  ال�ف�اني Zأ. ال\ ]�ة الل�3ان�ة لل�
، ال`ی" ب`ال k)م ایلي أ. د.  و د. شارل ب�ورة

، تّ� في ه`ا ال bت % اج& اع جه�ا 3f�%ا
ال\ ]�ة الع �م�ة، وت\�ی� ع�O@ة أعOاء 

  الل\�ة ال&�ف�`Tة دون إشoال....
  

ال�)و��r�ر ال%ئ�N الف!%; لالت�اد  ، تقّ�مال bت % م" أشه%ع�ة �ع� 
ح&ى ی& اشى مع  ،� ق&%ح ی�ع� �iه ل %اجعة قان�ن االت�اد اح�� عdاشة

ل�ل�ه، ال&��ر ال,3�% ال`; شه�ه ال�Z ال�ف�اني الع%(ي، تّ U االس&\ا�ة 
قان�ن ك�u ال���S ل���ع م)احل م�اقTة ف��ل الاألم�" العام،  و(�ف&ي
، تّ U س�&�" fامل&�"ت�اصلU مع ج �ع األعOاء على م�w  ،األساسي

خاللها م�اق7&ه ف�ال ف�ال. وع�� جه�ز@&ه، ت� ت�ز@عه في م��دة أولى 
على األعOاء إلب�اء ال%أ;، ث� في م��دته ال2ان�ة وال�هائ�ة، ل�&� ق�3له �إج اع أعOاء الل\�ة ال&�ف�`Tة، 

�قع العل ي ل7�oة العل�م ت��@له �ال  ث�اء ت�األوفي 
ال�ف��ة الع%(�ة، وت� دع�ة األ.�اء ال�ف�ان��" الع%ب 

 ح�" االج& اعلال.الع عل�ه شه%ا ق3ل ال&��@U، إلى 
االس&�2ائي وع%ضه لل&��@U على هام� اج& اع 

   ال\ ]�ة الع �م�ة �ال bت % القادم لالت�اد �عّ ان...

  
  

  2ملحق   – ان (االردن)عمّ / 2016النفساني  عشر العربي للطب    المؤتمر الرابع - 6.2
شه� ه`ا ال bت % ن\احا 3f�%ا، على 
ال �&�w ال&�	� ي والعل ي، �فOل األTاد; 

 Tع�د ال`; ،ول�M س)حان لل��k�رالO�3اء 
، ت,اد تل N في ذلm ,3�%الفOل الله 

  . �� اته في جل أع ال ال bت %
  

، �ع� أر(ع س��ات م" ان�هu مهامي kأم�Mا عامال bت % مع انعقاد اج& اع ال\ ]�ة الع �م�ة في ه`ا ا
ال���Tار األول ت� لي ال �bول�ة، ب`لU خاللها ق�ارw جه�; ل%قي االت�اد، ألت� ل �ع�ها م�bول�ة 

   ، fع�O غ�% م�&!Z في الل\�ة ال&�ف�`Tة ح�Z القان�ن األساسي ال\�ی�،لالمCM العام ال��ی�
، ت U 2016-2014مU ال&ق%@% األدبي ل�7ا� االت�اد لعامي �ّ خالل اج& اع ال\ ]�ة الع �م�ة، ق

ق� عُ  ه، على إث% 2018-2017لعامي  ت� ان&!اب األعOاء ال\�د لل\�ة ال&�ف�`Tة f اواق%اره، م�اق7&ه 
غل�3ة، األال`; حOي �الق�3ل �و لالت�اد،   عّ�للل&��@U على القان�ن األساسي ال االج��اع االس�:�ائي

  ...2016ألساسي ال ع& � م�&��ال ب�اTة م" العام ل���ح القان�ن ا

ني العربيالطب النفسا

لطلبه، تّمت االستجابة   
األمين العام، كنت    وبصفتي

المنسق لجميع مراحل مناقشة  
فصول القـانون األساسي، 
تواصلت مع جميع األعضاء على  

سنتين كاملتينمدى  

عشر العربي    المؤتمر الرابع
ان  / عمّ 2016للطب النفساني  

شهد هذا المؤتمر  :  (االردن)
  نجاحا كبيرا، على المستوى
التنظيمي والعلمي، بفضل  

وليد    البيضاء للدكتوراأليادي  
فضل  الله    يعود  الذي  ،سرحان

، تكاد تلمس  في ذلك  كبيرال
بصماته في جل أعمال المؤتمر. 

مع انعقـاد اجتماع الجمعية  
العمومية في هذا المؤتمر  
انتهت مهامي كأمينا عاما، 
بعد أربع سنوات من تحملي  
المسؤولية، بذلت خاللها  

صارى جهدي لرقي االتحاد، ق
ألتحمل بعدها مسؤولية  
المستشار األول لالمين العام  
، الجديد

قد االجتماع االستثنائي  عُ 
للتصويت على القـانون  

لالتحاد،   معّدلاألساسي ال
غلبية، األالذي حضي بالقبول بو 

ليصبح القـانون األساسي  
المعتمد مستقبال بداية من  

...2016العام  
 

لقـانون األساسي  بعد اقرار ا
الجديد، عقدت اللجنة  

ل  التنفيذية المنتخبة أوّ 
خالل  فوجئت  لكني  اجتماعاتها، 

بطلب مراجعة    هذا االجتماع
القـانون األساسي لالتحاد

حبر المصادقة عليه لم    (ومازال
أحد األعضاء عن   )، لتحفظيجفّ 

هفصول  فصل من
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ل �ع� اق%ار القان�ن األساسي ال\�ی�، عق�ت الل\�ة ال&�ف�`Tة ال �&!�ة أوّ 
�Fل; م)اجعة القان�ن األساسي  خالل ه`ا االج& اع ف�ج�Uل,�ي اج& اعاتها، 

 أح� األعOاء �، ل&�فّ )ح3% ال �ادقة عل�ه ل� T\فّ  (ومازالم" ج�ی�  لالت�اد
ال ق&%ح رفUO  أك3%، واس&غ%ابيfان3f U�%ة ، ح�%تي هف��ل ع" ف�ل م"

أن القان�ن األساسي ل�N نّ�ا  مع&3%ا ال�ج ال�ا�tة ل`لm وا �ة، والق�ل��7ة، 
عل�ه  فق� صّ�ت�ا، ل," �األمN ه� ل�N مق�سا نع� م%دود عل�ه،مقّ�سا، 

هل Tعقل ذلm، ناق�7اه ف�ال، ف�ال ل��&�" fامل&�"، ف وق� �fا�االج اع، 
  ، ع��ها ن�الZ ب&����ه.�ا ن�رك نقا� ضعفه ان وج�تب%هة م" ال�م" لعلّ  & هلدع�ت لل

  

ال �عق�ة في  الل\�ة ال&�ف�`Tة إع�اد تق%@%ها ع" االج& اعات�ع� ان&هاء أع ال ال bت %، fان على 
، ، و( ا أني U�f األم�" العام ال�اب?، أع%(U ع" اس&ع�اد; إلع�ادهعّ ان
T ع&%ض أح� على ول�oT ل�) mذلmي  " ذل&@�Oم" مهامي ��فة ع

ت� ، �األغل�3ةل �ادقة عل�ه وا، ة ال&ق%@%، ت� ذلm، و(ع� م�اق7ال\�ی�ة)
�امoاني ت�ز@عه دون  fانوق�  ،غ�% مق�عةألس�اب ب�اTة ت�ز@عه ال&%دد في 

ذلm لع�ی�  تأج�ل و(ع�ال%ج�ع الى األعOاء وق� ح	ي � �افقة األغل�3ة)، 
دون اس&7ارة  نهائ�ا ئهإلغاف�ج�U �ع� ح�الي ال2الثة أشه% � ّ%ات،ال 

`لm، ودع�ت الى اح&%ام آل�ة أع%(U ع" رفOي لان�ع\U،   ...االعOاء
ولل\ه� ال `ول في اع�اده (اخ`  ت�ز@عه اح&%اما ل%أ; األغل�3ة� �قفي ان ی&� ، ت Uo�ّ الع ل ال�T ق%ا.ي

 أن سعى، ف,ان ال�ع�مع  &يعالق mر(أ ه`ا ال�ضع ،�اده)م�ي، وم" ال�o%ت�%@ة ح�الي ال7ه% الع
  :ال�اصل ب��ي وقلة م" أعOاء الل\�ة ال&ف�`Tة ه`ا االر(اكل&\اوز  @"م�o7ر آخ%@" 

أث�اء  ، وذلmل ال�ه ال�ضعآم ب�ع�تي م�اق7ة ما ، ت,%ّ ا. د. وائل اب�ه��Uال �&7ار ال الي    -
 ، ناق�7اال bت % مق%ّ  ال� اماتفاقN الى م�ی�ة م7ارf&ه مbت %ا في ت�نN، ت��لU خ���ا م" ص

  معها.اإلT\ابي ، اف&ق� ال&\اوب االزمةال، خلy الى تق��T م�ادرة، ع%ض ف�ها رؤ@&ه ل&\اوز ال�ضع م��ّ 

وا. د.  ال�)و��r�ر M�Zى ال)خاوf U%@ ة م"  ة) ب�ع� 2017 (جانفيالقاه%ة �ك ا fان ت�اج�;    -
 للقاء ال%ئ�N ف%صة ال\ ا�tة،والع ل�ات للعالجات ال\ ]�ة ال �%@ة  مbت %لل 7ارfة في  ،ى ال)خاوU �م

�ه اس&��الي ال`; أح�" ،أ.د. اح�� عdاشةالف!%; لالت�اد، &oال%اقي ال �&\ع ال��ي� ،في م  Zلل�
  ...ل&\اوز االزمة وجهة ن	%;  ع%ضU عل�ه ، fانU م�اس�ةيانال�ف�

ل\�ة ال&�ف�`Tة، ع%ضU ف�ها رؤ@&ي ل&\اوز  اخ&الفات �اإلضافة الى رسائل أرسل&ها الى أعOاء ال    
ل� ت�ف% ع" ن&ائج  ال �اعي ه`ه وجهات ال�	%، fل

 m& �ّ ، اله�قى ال�ضع على ماه� عل�ل� مل �سة،
 ،ال �ادق عل�ه ح�ی2ا � %اجعة القان�ن األساسي

ان ح	ي �أغل�3ة  �ع�الغاء ال&ق%@% ال`; أع�دته و 
ت���M اال  رخ�ال� oT" لي م" ه�ا ، االص�ات
داخل الل��ة  T���kارا اوال لألمCM العام نTاWي

الع ل &عامل معي ادب�ات جانZ الا ول ّ ال��فZ[Mة، 
واح&%اما ل "  ،�ف�ياح&%اما ل ل� Tع� لها مع�ى ، الل\�ة ال&�ف�`Tةع�O@&ي ض " ، أدرUf ان ال\ ]�اتي

بعد انتهاء أعمال المؤتمر، 
ة  كان على اللجنة التنفيذي

إعداد تقريرها عن االجتماعات  
، وبما أني  عّمانالمنعقدة في  

كنت األمين العام السابق،  
أعربت عن استعدادي  

، ولم يعترض أحد على  إلعداده
ذلك ( لم يكم من مهامي  
بصفة عضويتي الجديدة)

، ة التقريروبعد مناقش
باألغلبية تم  لمصادقة عليه  وا

بداية  توزيعه  التردد في  
قنعة (كان  غير مألسباب  

بامكاني توزيعه دون الرجوع  
الى األعضاء وقد حظي  

 تأجيل  وبعدبموافقة األغلبية)، 
فوجئت   ذلك لعديد المرّات،

ئهإلغابعد حوالي الثالثة أشهر ب
دون استشارة األعضاء  نهائيا

أعربت عن  انزعجت لذلك،  
ذلك، ودعوت الى  رفضي ل

، احترام آلية العمل الديمقراطي
ي ان يتم  بموقفتمّسكت  و 

توزيعه احتراما لرأي األغلبية
وللجهد المذول في اعداده  
(اخذ مني، ومن السكرتيرية  
حوالي الشهر العداده)

القـاهرة  بكما كان تواجدي    -
ة) بدعو 2017 (جانفي

كريمة من البروفيسور يحيى  
 ى الرخاوي،نالرخاوي وا. د. م

للمشاركة في مؤتمر الجمعية  
مليات  والع  اتالمصرية للعالج

  للقـاء الرئيسفرصة   ،ةعياالجم
الفخري لالتحاد، أ.د. احمد  
عكاشة

اال تجميد    خيارلم يكن لي من  
كمستشارا اوال لألمين    نشاطي

داخل اللجنة التنفيذية،  العام
تعامل معي  جانب الا  ولمّ 

،  العمل الجمعياتيادبيات  
عضويتي ضمن  أدركت ان  

لم يعد لها    اللجنة التنفيذية
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ق�مu اس�قال�ي الى  ، ع��هاوضع�ا ثق&ه� في ش!�ي
ل&��ح ناف`ة  ال&ي ل� �Tل�ي ال%د عل�ها،  ،رئ�I االت�اد
ت�اصل تق�T ها (لالمانة،  تار@خ ی�ما م" 60ال فع�ل �ع� 
، اس&قال&ي ع"ات%اجع  يالل\�ة ال&�ف�`Tة، ح&أح� أعOاء 

fل  له حاله،ل�ضع على وام �oا ل� oT" ذلm  ل,"
   )تق�ی%; واح&%امي

 (وfان�ا اف&ق�وا أن�7ة االت�اد اس&قال&يق��T م" ت أ.�اء ال�فN الع%ب �ع� وصل�ي اس&�اءال حقا،  
، أبلغ�ني ان fان علّي ان اق%أ ما ب�" )"ال��لة الع)+�ة لل�; ال�ف�ي، ع�ا "االخ�%ة ���اته`ه ال في

م�`  ال���ر وصل�ي جّ��ا ما ب�" نع�أج3&ه�، ، رم�@ة، وما T 2له بل�ك م" م" ت�نN ار، وانّس�� 
T`�ة في عّ اناالج& اع االّول لل\�ة ال&�ف�م" fان م" واج3ي ان ات�%ف f ا تO%فU، ، ل," ة ال �&!

  ... في ح�ب س�اسي رجل ال��اسةم" م��?  في ج ]�ة عل �ة، ول�N رجل العل�م��? 

  

  القـاهرة (مصر)/ 2018المؤتمر العربي الخامس عشر للطب النفساني   - 7.2

@% اج& اع ال\ ]�ة الع �م�ة ف&ق�نا في م�اقع االت�اد وعلى صف�&ه غلى الفاNT ب�ك، تقار ا
على  ، اف&ق�نا اال.العال&ي إنعق�ت على هام� ه`ا ال bت %  دارة، والل\�ة ال&�ف�`Tة،م\لN االاج& اعات و 

تق%@% االج& اع االس&�2ائي ول� �Tل�ا &ع�یله، ب ت �m ال�ع� ال`; �قحال االساسي نy القان�ن 
�ة الل ، f ا �ق��الل&��@U عل�ه�f%&ة ل �ة ار(ع س��ات (م%جع�ا دوما على جهل�ا بT`�ما ی�7% في \�ة ال&�ف

  م�قع االت�اد على ال�@Z وصف�&ه لل&�اصل االج& اعي)...
ه على قعاالت�اد على م� ل ة ت`f%أن�7 ل� نل�� اTة، 2022إلى  2008وخالل fامل الف&%ة م"      

Z@و ال� ، U العل �ة وم 2لي االت�اد في  ءرؤساال تع%ف�ا على ال�ع�ة لل&%شح ل\ائ�ة االت�اد، و ال ت Zال7ع
تقار@% اج& اعات اعOاء الل\�ة ال&�ف�`Tة، ال`; م" ال ف&%ض ان ت\& ع ار(ع م%ات  اف&ق�ناالعال�. f ا 

  خالل دورة مهامها.
   

  دبي (االمارات)/ 2022المؤتمر العربي السادس عشر للطب النفساني   - 8.2

تقار@%  ال ن\� على ال�@Zلي ال7ه% م" انعقاده ، االن و(ع� ح�ا)2022انعق� مbخ%ا (س3& %3 
الل\�ة ال&�ف�`Tة) م\لN اإلدارة، و على هام� ه`ا ال bت % (ال\ ]�ة الع �م�ة، و ت U ال&ي االج& اعات 

�ة م\لN اإلدارة �ع��ل�ا تل� ك ا �f%ة،  ،ت��ة الل\�ة ال&�ف�`Tة ال �&!�f%ا اال.الع علىوال تOTاف&ق�نا أ 
م�اقع  على ق%@�ا عل�هااال.الع على امل  ،2022الى  2018ل���ات وال الي ال&ق%@%@" االدبي 

  االت�اد... 

  

  تحديات المستقبل – 9.2

فاعلة، ض%ورة في ه`ا الع�%، ان ت�اج� ه��ة عل �ة ج ]�ات�ة جامعة لال.�اء ال�ف�ان��" الع%ب      
ان ، في او.ان�اال�ف�ان�ة والعقل�ة 3f Z�f�% لل�Z ال�ف�اني الع%(ي ولل��ة ك ا ان ت�اج� االت�اد ه� 

" ات�اد اال.�اء الف�ان��" الع%ب" م�bول�&�ا  الع ل على ال �اف	ة على ه`ا ال�%ح العل ي ال\ ]�اتي
س�ا�ة ص�{  هنع�ّ  ،ال&%اجع ال`; شه�ه ن7ا.ه في ال���ات االخ�%ة، �ع� عق� م" ان&عاش&ه ان، ج �عا

 ،نفسيراما لاحت  معنى ،
واحتراما لمن وضعوا ثقتهم في  
شخصي

قدمت استقـالتي الى رئيس  
التي لم يصلني الرد    االتحاد،
لتصبح نافذة المفعول   عليها، 

تاريخ  يوما من 60بعد  
تواصل أحد  تقديمها (لالمانة، 

أعضاء اللجنة التنفيذية، حتال  
لكن، استقـالتي  عناتراجع  

لوضع  واممكنا  لم يكن  ذلك  
كل تقديري    له اله،حعلى  

) واحترامي

أطباء    بعض  وصلني استياء
من تقديم    النفس العرب

( وكانوا افتقدوا    استقـالتي
في هذه   أنشطة االتحاد

، عدا "المجلة  االخيرة  سنواتال
،  )العربية للطب النفسي"

أبلغوني ان كان علّي ان اقرأ  
من    ر، وانتما بين ّسطو 

، وما يمثله بلدك من  تونس
رمزية

  عم وصلني جّيدا ما بينن 
منذ االجتماع االّول    السطور

للجنة التنفيذية المنتخبة في  
كان من واجبي  ، لكن  عّمان

من  ان اتصرف كما تضرفت، 
منطق رجل العلم في جمعية  

رجل  من منطق    علمية، وليس
السياسة في حزب سياسي... 

المؤتمر العربي الخامس عشر  
/  2018للطب النفساني  

فتقدنا في  : ا)القـاهرة (مصر
مواقع االتحاد وعلى صفحته  
غلى الفـايس بوك، تقـارير  
اجتماع الجمعية العمومية  

دارة، مجلس االاجتماعات  و 
التي   واللجنة التنفيذية،

إنعقدت على هامش هذا  
المؤتمر

المؤتمر العربي السادس عشر  
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امoان�ة ع�دتي لل�7ا� داخل  ت�قىو ، ان شاء هللا اشعاعه ق%@�ا�&ع�� عاف�&ه وتالقه و آمل�" ان Tعاب%ة، 
ل 7ارfة في اع&`رت مbخ%ا ل " دعاني اU�f ، و الع�امل ال&ي دفع&&ي لالس&قالة ره��ة ان&فاءاالت�اد، 

ان&!ا�ات ع�O@ة في )، وال&%شح 2022(س3& 3%  اج& اع ال\ ]�ة الع �م�ة االخ�% ال`; انعق� ب�بي
  ...ل� ت&ه�أ �ع�ال �ض��tة  مع&3%ا ان ال	%وفال\�ی�ة، الل\�ة ال&�ف�`Tة 

  

  كلمة الختام – 10.2

، ال�م"م"  ی"ام&�ت ح�الي عق� ،ات�اد اال.�اء ال�ف�ان��" الع%بم" تار@خ  ه`ه شهادتي على ح��ة
Uها شاه�ا  ك��في أح�اثه في ال��ف ال2اني فاعالشاه�ا و م�ه، و في ال��ف األول ف... 

وم" ال%أ; ت7%فU �الع ل معه� fل م7اع% االح&%ام وال �دة وال&ق�ی%، م" وافق�ي  "یال` ال�مالءل\ �ع 
، اخ�ا م" اخ�ا، واصاب م" اصاب، ج �ع�ا سعى ل!�% االت�اد، ان�القا fل م�ا ، اج&ه��iه خالف�ي

 ...رؤ@&ه لالح�اث والع ل ال\ ]�اتيزاو@ة م" 

واالج�ال القادمة ، �ن أق%ب الى ح��قة ال�اقعخ، ح&ى oT@ه`ه شهادتي ال&ي ح%صU على ت�ث�قها لل&ار 
 ...م" س���o ل�ا او عل��ا، الي ا; م�w ُوّفق�ا، والى ا; م�w جان�3ا ال��اب هي خ�%

سعى ل%قي ال�Z ال�ف�اني  ، ج �ع�افU الع ل معه�ت��ة م�دة وتق�ی% واح&%ام الى fل م" ت%7ّ  
 ...ال%ؤw وال&�جهاتخ&لفU الع%(ي ورفع م�&�w خ�ماته ال���ة في او.ان�ا، وان ا

  "وقـل اعملوا فسير هللا عملكم ورسوله والمؤمنون"، وكفي با� شاهد وشهيدا...

  

أردت إال اإلصالح ما استطعت...  نإ
كم أحسن عمال...ليبلوكم أيّ 

هذه شهادتي للتاريخ...
...وهللا على ما أقول شهيد

/ دبي  2022للطب النفساني  
قد  يبدوا انه: (االمارات)

ر  انعقد مؤخرا (سبتمب
، االن وبعد حوالي  )2022

ال نجد على  الشهر من انعقـاده  
تقـارير االجتماعات التي    الويب

انعقدت على هامش هذا  
المؤتمر (الجمعية العمومية، 

اللجنة  مجلس اإلدارة، و و 
بعدصلنا  تلم  كما  التنفيذية) 

وال   ،تركيبة مجلس اإلدارة
تركيبة اللجنة التنفيذية  
المنتخبة

ة علمية  ان تواجد هيئ     
جمعياتية جامعة لالطباء  
النفسانيين العرب فـاعلة، 
ضرورة في هذا العصر، كما  
ان تواجد االتحاد هو كسب  
كبير للطب النفساني العربي  
وللصحة النفسانية والعقـلية في  
اوطاننا

ان العمل على المحافظة على  
 هذا الصرح العلمي الجمعياتي
" اتحاد االطباء الفسانيين  

وليتنا جميعاالعرب" مسؤ 
  

  :را�� fامل ال قال
http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-TurkyTestimony2022.pdf 

******************  
  روابط ذات صلة

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

 نيين العربإتحاد االطباء النفسا

  على الموقع العلمي للشبكة  صفحة االتحاد  
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

 2016األساســـي لالتحاد   القـانـــون
NewStatus.pdf-http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

 

  "المجلة العربية للطب النفسي"  وقعم
https://www.arabjournalpsychiatry.com/  

  دليل "المجلة العربية للطب النفسي" على الموقع العلمي
ajp.htm-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index  

http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-TurkyTestimony2022.pdf
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  "المجلة العربية للطب النفسي" على المتجر االلكتروني دليل  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=44&controller=category&id_lang=3  

  
***    ***    ***  

  الويب على االتحاد موقع
http://www.arabfp.org 

  يسبوكالفـا على االتحاد صفحة
https://www.facebook.com/groups/1633244436729082  /  

  تويتر على االتحاد صفحة
https://twitter.com/ArabFP 

 

***   ***   *** 

 لعربيةشبكة العلوم النفسية ا

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022 الكتاب السنوي

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

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

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  الموقع العلمي من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

 

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" ةعضوي
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

@
*** *** *** 

 .... حاتكم للتواصل االجتماعيشاركونا اعمالنا على صف

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

 
 


