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   الكرام ، الحضورة االفـاضل اطباء النفس العربتذاساأل
  السالم عليكم

ها سبابلكم اوضح أل، 2018-2016لعامي  التي من عضوية اللجنة التنفيذيةاستق بعد التواصل معكميشرفني       
 .ني نحوكمم واجبو  ،م عليكحق لذاك ف، لشخصي التي منحتموهالثقتكم  احتراما لكم وتقديرا ، هادواعيو 
  

لوائح طال  البعض منها، باالستقالة يقرار  تخاذكانت وراء ا ختالفات عميقة في وجهات النظرا االساتذة الكرام،    
 : االختالف هذا نقاط هما وفيما يلي  ،معياتيالج ملعأدبيات ال واالخر مل الديمقراطي، اعتلآلية او القانون األساسي 

  

، بدعوى المصادقة عليهبعد يوما واحدا ذلك و  )2( القانون االساسي الجديد لالتحاد مراجعةالدعوة الى   -      1
 نا قضينا سنتين نأل هذه الدعوة رفضت، عليهوالتصويت  إعدادهفي  ساهمواكانوا  وقد ،هما جاء فيل ئواُفج  بعضالان 

بعد فترة من العمل جاءت لو  هامكنت أتفه ، نّصه النهائيالى  بعد مناقشات مستفيضةخلصنا  ،اعدادهكاملتين في 
أما  ، صياغتهفي   واشاركيلم تقدموا بها  ان من لوأو  ،تعديلفي حاجة الى  ئحة او تلك الالان هذا   خاللهاين تب

 .أقبلهما ال فذاك  ، انهم على اطالع واسع به ُيفترضممن و  ،عليه المصادقة مباشرة بعد تيأان ت
 

األربعة  لن تتعدى الثالثة أو اللجنة التنفيذية، في المستشار األّول لألمين العام لىاعتبار ان الحاجة ا  -     2
بعدها لن تكون هناك  ،) 2016- 2012(  المدة الكافية ألخذ البيانات منه بصفته األمين العام االسبق وهي ،أشهر

عضاء  المهام كافة امدة د حدّ الذي  ،لقانون االساسي لالتحادا وائحلخالف ي هذا التصريحمثل خدماته، لحاجة فعلية 
دبيات العمل اضافة الى انه يتنافى وأ .)، مدة مهامهم اربع سنوات( باستثناء الرئيس الفخري و رئيس تحرير المجلة بسنتين

 .الجمعياتي
 

، لمصادقة عليهاوذلك بعد   .ستة أشهر كثر منأل  )6( 2016حجب تقرير محاضر اجتماعات عّمان    -     3
  .المحضر البديل وال تقديم،  المعتمدة ليةاآلال و  رك في نقضهومن شا سباباأل بيان، دون قاالحنقضه  ثم

كمستشار اّوال لالمين  مساندةلل سعيا ، ) 2016-2012( العام األسبق األمينبصفتي  هذا المحضركنت أعددت      
وصلني الرد  ،ذلكلية آو النقض  سبابا ةمعرف  حرصت على اولمّ ، مهامي ضمنال يدخل  ذلك مع ان ،العام

شبكة العلوم موقع على صفحة االتحاد من خالل المحضر هذا  االطالع  على باإلمكان( "  األمر ما سمعتمو  " :تاليالالمقتضب 

  ) النفسية العربية

 

 ( الثالث و )2017(القاهرة، مارس الثاني  ،للجنة التنفيذيةاات جتماعتقارير محاضر كل من ادنا  افتق   -     4
ها، في اجل ال يتعدى الشهر من تاريخ انعقاد ر اجتماعاتناتقاليد توزيع محاض ارسينا  اكنّ قد و  ، )2018أفريل  -القاهرة



2 
 

ه تعذر اال ان ،من خالل الواتسابالجتماع الثاني امداوالت  من قتطفاتم على االطالعيب من تغّ ل ٕان تيسرو  هذا
 عنه  أخبار ةتسريب أي بعدمتوصية ال مع شديدط بتكتم حيأ الذياالجتماع الثالث،  عن ةأية معلوم على الحصول

رؤوس  بعض تحملللنقاش  مسودةعبارة عن  كان ،الحقا وصلناما  (، ه الذي افتقدناهر جهوزية تقريحين ل ،بتغيّ  لمن
 .) قالمالا

 

ة احمد ئز اجب  تكريملل ؤهلة الشخصية الم عند ترشيح اللجنة التنفيذية عضاء  افتقدنا استشارة جميع ا   -     5
القانون األساسي لوائح ها تالزمنية التي حدد جدولةال يحترملم  هاان االعالن عن ،  كماعكاشة للطب النفساني العربي

 .لالتحاد
 

وشروط الترشح لها، واستشارة جميع  2018للعام جائزة البحث العلمي  نص االعالن عن افتقدنا   -   6
لم تتم حسب دعوة لها الان  كما ،" اسمها الكريم"  الجائزة علمية التي ستحملالختيار الشخصية ال عضاء اال

 .القانون األساسي لالتحادلوائح ها تحددالزمنية التي  الجدولة
 

 القانونية صبغة اضفاء البعد وذلك  ق في تفعيل انشطتها، فّ لعدم التوَ  ،)5( لغاء الشعب العلميةإل   لدعوةا   -  7
 .التحادعليها في المراجعة االخيرة للوائح القانون االساسي ل

 

 ،" ورشة عمل بسيطة"  ليس اكثر من، "تحاد االطباء النفسانيين العربمؤتمر ا" أن األعضاءر احد اعتبا   - 8
 ، " لهالنشاط الرئيسي  " ادلالتح القانون االساسي عّده في حين ،تمر احدى الجمعيات العربية الطبنفسانيةؤ تابعة لم

الى  هقي بلر ا في، وبجهد جهيد خالل عقد من  الزمن نجحنا بعد ان ،الدعوة من المفارقات ان تأتي مثل هذهو 
  .دوليةمصاف المؤتمرات ال

 ،مستوى المؤتمرات السابقةرقى الى تلم  ، لإلتحاد المؤتمر الخامس عشرذا له اتن لي ان االستعدادلّما تبيّ     
رسوم المشط لرتفاع الا لىعتحفظت  اكم ه، ضمانات لنجاحالعلى توفير أفضل حرصا  هتأجيلالى  تقدمت بالدعوة

  .للمشاركة الواسعة كبيرا مقدرا ذلك معّوقا، ) ار دوال 750تصل الى حدود  ( التسجيل
 

لعامي  اللجنة التنفيذية عضوية الىو مجلس االدارةعضوية  الىالترشحات تقديم الى الدعوة افتقدنا    -     9
ثالثة أشهـــر قبل  تمذ من المفترض ان تا، القانون االساسي تها لوائحالتي اقرّ  جدولةالحسب ،  2020 – 2018

 .اجتماع الجمعية العمومية موعد
  

أشير ، عضاءالابعض الى او  جنة التنفيذيةلال إلىهة الموجّ  سواء ،يمراسالتيد عدعلى  اهل الردجت   -    10
ان أقارع  ينة وصلتلدعو  فيها استجبت ،) 2018 أفريل(  اللجنــة التنفيذيـــةإجتماع الى مطّولة  سالةر خصوص الى بال

 .أيضااهتم  العمل الجمعياتي دبياتاو ان ذلك من اصول  ناذّكر من  اهتمت بالرد وال اللجنةال لكن ، الحجة بالحجة
 

التقيته في كنت  ،اللجنة التنفيذية أعضاء احد تقدم بهاكان  ،لتقريب وجهات النظر افتقاد الرد على مبادرة   -  11
 ماهذه المبادرة  تلقىلم  سفلأل لكن  ،) 2017  أوت(  في الموضوع وعرضت عليه وجهة نظري هذا الغرضل تونس
 .االختالفات تجاوزل  كبيرة فرصةّوتت علينا وفُ ، االهتمام من جديرة بههي 

  
  .في حق البعض الجمعياتي ملتعاالآداب ات الزمالة و تجاوز ادبي    -12
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هات  مجموعة"  ليست اكثر من " شبكة العلوم النفسية العربية"  اعتبار    -13 فيها من  ماان و ، لصاحبها تَوج
ال  ،بشكل كبير حقيقة والواقعلا جانب هذا الموقفمثل  ،" نفسانيالطب  عالقة له بالوالعلم النفس غلبه أ في علوم

لوحدها  افيةك ) 9( عاما خمسة عشرة لـها انجازات، بكة في حاجة الى ان ادافع عنهوعا بحجم الشاعتقد ان مشر 
نفساني العربي، نفساني والطبالمشهد العلم علىالشبكة  دخلتهاالتى ا ديناميةال يخفى على الجميع ال إذ،  هافاع عندلل
علوم  رقي ساهم فيا دئرا اعلمي امشروع ها عدّ  ، منهم مناهل االختصاص لدن الذي لقيته منبير كال االهتمامال و 

  .في اوطاننا وطب النفس
 تحاداوليس ، لهادعم الجميع افتقدت  ، للجميع اهدعم متقدّ و ، يدها للجميع  الشبكة  تمدّ في حين هذا و      

 في دفع مسيرته ساهممما  ،لخمسة عشرة عاما الشبكة بدعم فقد تمتع، هذا استثناءافي  االطباء النفسانيين العرب
 لها سنويا ادعم ميتقدالحالية  اللجنة التنفيذية مصادقةاخرها  كان، الوعود سوىدون ان يقدم لها  ،ونجاح مؤتمراته

  .حبرا على ورق رليبقى هذا القرا، بفضلها فاعتراا
 

 واحدة وثيقة ولو ما سلّ م " أّنهو  "  تحادهوية اال  ىلغأ" ّنه أ ،) 2016-2012( االمين العام االسبق اعتبار     -14
 جانبمثل هذا القول ، شيء من جديد يؤسسون لكل همأنو   ،تحملوا المسؤولية من بعده عمل منعّوق  مّما، " عنه

رسخت مكانة  مانة العامةمسؤولية اال تحملت فيها االربع سنوات التي فترة انذلك   بشكل كبير،  لحقيقة والواقعا
 كما ان ، هعلى مدى تاريخواشعاعا ورقيا  تألقا فتراتالثر من اك كانت وبشهادة الجميعو ، وزادته تمكينا تحاداإل

 ه عندعنثيقة واحدة لو و لم اتلقى و  ،كيرذللت (  هعن وثائقمن  املكما   كل تمسلّ  أّنيتشهد الى االعضاء رسائلي 
  ).عامةاالمانة ال مسؤوليةتحملي 
 ، في موقف الدفاع أضعها أنعن الرد و نفسي ب اربأفإني   ،واسأت إليه "من هويته فرغت االتحاد"ا أني اأمّ         

وللرد على ، هتعلمونما ال منه و  هتعلمونمنه ما  ،متقدّ ما  عقد ونصف من الزمنلالتحاد خالل  متقدّ  انا الذيو 
 زمةأ علىشهداء  كانوااو ممن  دلالتحا الرؤساء السابقينمن سواء   ،عملت معهم من هذا االتهام اكتفي بدعوة

  .تهمابشهاد  لإلدالء ) من التشظي قاب قوسين كان يوم به كادت تعصف (  2008العام  االتحاد
 

سعى منهم من ، اتختالفالاهذه تجاه  جنة التنفيذيةأعضاء اللمواقف آراء و  تباينت االساتذة الكرام، الحضور االفاضل،        
" أن  داعيا، اءألخطل ادصيّ ت ونقدي للتجاوزات، مواقفيعّد من ومنهم ،  احتفظ برايهو  التزم الصمتمن منهم و ، هاتجاوز لجهده 

  " هما كانوا اكثر تعاونا وتناغما منترك الفرصة لآلخرين، ربيعتذر و يان او غير متوافق مع المجموعة، راض  غير من كان
  

ها د، عن" او المغادرةبهذا الوضع القبول ما أ" كانت الرسالة واضحة ا لمّ و ، "ما ال استطيع قبولهقبل أل " لم أكن المّ و          
احتراما ، مقضياامرا  استقالتي كانتف، فيها ال ُمقام ليالمختلف وان  بالرأيضيق ذرعا ت نة التنفيذية الحاليةاللجان  دركتأ

بتاريخ  ها قدمت كان انو ، فيه رالعمأنفقت لمشروع احتراما و ، العلمية يواحتراما لمسيرت مي ومبادئي،واحتراما لقيَ ، لذاتي
  .اومي أربعة عشرة  بعد نافذة المفعولصبح لت ،المهلة المحددة بعد تجاوز مفتقدا الرد عليها ،09/07/2018

عن ع استعدادي  للتراج عربت عنأ ، االحترامو  حبةأكن له كل الم أستاذ فاضلتواصل لتقديرا و، خالل مهلة االنتظار        
  .الرد تافتقد نيلك ،التنازل دونهاال استطيع تحققت حزمة مطالب اعّدها دنيا،  أن االستقالة

وكان يعّز علي أن أغادرها بهذا   ،2018-2016اللجنة التنفيذية لعامي  "  الــــمستقي" غادرا، االساتذة الكرام        
تقبال  أكثر فيه االتحاد يكون أفضل، زمنفي يوما  العودة امال ،"عضو عامل كـ " على عضوتي  وابقى محافظا الشكل، 

 من صميم  تلك ،لعقد ونصف من الزمنكما كنت  ،ساعيا لرقيه واشعاعه ،أبقى داعما لهعلى ان ، لمختلفا لألخر
 وطلبت منهاالخامس عشر، مؤتمر هذا الاللجنة المنظمة لب اتصلت ،بعد استقالتيو حتى  وليس ادل على ذلك انه، رسالتي
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مع المديرة التنفيذية لمؤسسة العلوم  تتواصل أنعلى موقع " شبكة العلوم النفسية العربية " ه راغبة في التعريف ب تان كان
  .تواصلهمافتقدنا  نالكن، للتنسيق معها فسية العربيةالن
 

 كلهم، للجميع والتقديرالمودة واالحترام  كل إال في نفسي احمل ال  اناو  اللجنة التنفيذية غادر،  االكرام الحضور          
ارتبطت معهم  ،ردحا من الزمن تشرفت بصحبتهم والعمل معهمأعزاء وزمالء أفاضل واساتذة كرام،  أصدقاء عندي

قبوله واقعا  إال ان  من سنن الكون، الختالف اف .مع البعض اختلفت الرؤى والتوجهات وان ،القات إنسانية راقيةبع
 .شعوبنابه ترقى فبه  مظهر حضاري نرقيالتعايش معه و 
 

   بالنجاح للمؤتمر الخامس عشرق، و بالتوفي تمنياتي الجتماعكم       
  العربي إلنساننا قكم اهللا لما فيه خير الصحة النفسانيةوفّ 

  

  و السالم عليكم واحترامي يتقدير فائق  لقبوتفضلوا 

 وقـل اعملوا فسيرى اهللا عملكم....
����  ��25  
���� 2018 
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