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 "ش.ع.ن"، مسيرة  كدح تجاوزت  العقدين من الزمن...
  الطب النفساني ، تونس  -جمال التركي

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية
 

 الكرام   ،األصدقـاء األساتذة  االفـاضل االطباء وعلماء النفس  
  مة هللا وبركاتهعليكم ورح السالم

  

على   20التأسيس، و من 23 عامها" العربية النفسية العلوم شبكة"  دخول بمناسبة
 بتهنئتي وجزي شطري وعرفـاني الى " الويب / االنترنت"، يسعدني ان أتقدم

وأطباء   جمبع أساتذة علوم النفس وإلى للشبكة، والعلمية االستشارية الهيئة أعضاء
  .وشّد أزرهم دعمهم ما لو ليتحقق كان ما الذي العلمي، المنجز هذا انبج الى وقفوا الذين النفس

 

 كان والصراعات، بالخالفـات مشحون عربي عالم في ،عقدين من الزمنألكثر من   امتدت مسيرة     
باv وثقتنا في   بإيماننا اقتحمناه متسلحين العواقب، محسوبة غيرة مغامرة العلمي المشروع هذا تأسيس

 والعطاء العلمي التمّيز على العربي االنسان بقدرة ثقتنا وفي، وصبرنا وعزيمتناقدر اخالصنا، توفيقه ب
 الراكدة، النفس وطب علوم مياه تحريك نجحنا في  أسباب ذلك أعتقد  اننا له تهيأت كلما المعرفي

  .وطب النفس في حقول علوم العربيةاللغة  تمكين   بشهادة العديد، وساهمنا في
 

ان   عربي مجتمعفي    باالمر الهّين وما كان، ناعلى الصخر بأظافر   ننحتكنا   جسام، حدياتالت      
أهل    لدى اغلبية بالقبول يحظى وان الزمن، من مثل هذا المشروع العلمي ألكثر من عقدين  تواصلي

  االنتماءات المذهبية وو  السياسة متاهات في االنزالق الشبكة بنجنّ  أن جهدنا سعينا ،االختصاص
 واأليديولوجية توجهاتهم الفكرية مع توافقنا من الجميع، مع التعاون ابواب فتحنا ،المدرسية

 مدّ  من مع تواصلنا للجميع، أيدينا معهم، مددنا من اختلفنا او النفس علم مدارسمختلف  ل وانتماءاتهم
 وقـل"دوما    رناشعا جميال، هجرا هجرناهم حقه، ابخس هذا االنجاز واستخف أو أعرض من الينا ، يده

 " سبيال اهدى بمن هو اعلم وربكم... اعملوا
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  نبقى فياالسئلة التي   هي عديدة على الويب،  العشرونالتأسيس '   من 23 عامال ندخل ونحن اليوم      
  عنها: حاجة الى االجابة،

 الوطاننا، النفس وطب لعلوم المشروع هذا قدم ماذا  - 
 العربي النساننا واللياقة النفسانية الصحة خدمات مستوى رفع حقـا   ساهم هل - 
 ملحة  اليه الحاجة زالت ال ام أغراضه استنفد هل - 
قـاد كامل ألي مداخيل  تفي ظل  اف على الكفـاف بامكانات  نشاطه يتواصل أن باإلمكان هل - 

 شهده لمشروع الذي الكبير التنامي مع  (اشتراكات  الدعم و إعالنات االشهار)
 ...المستقبل مالمح من رسم شديد االهمية، حتى نتمكم معا   االجابة على  مثل هذه االسئلة   

 ...امالختــــــــــ قبل
 وزوجتي، والداي، بفضل االعتراف وبعد نجزنا ما أنجزناه،أان   قناوفّ  أن وحمده هللا شكر بعد     

 الى وقفوا الذين واألصدقـاء واألطباء األساتذة كل إلى يوعرفـاني  شكر  بجزيل أتقدم علّي، وأسرتي
 من: الطباء وعلماء النفساألساتذة ا من كل  بالذكر أخص العلمي، االنجاز هذا مراحل جميع   في جانبنا
 ، منزيعور   عليلبنان:  من ،الشربيني لطفي الفخراني، خالد ابراهيم، الستار عبد عكاشة، أحمد:  مصر

، عبد الرحمان ابراهيم الحسن، مرسلينا السود، عيون نزار رصوان، جميل سامر العسالي، أديب سوريا:
المغرب:   ، منخالد عبدالسالم   معمرية، البشير عشوي، مصطفى الجزائر:  من ،سرحان وليداالردن:  من

 جواد سداد صالح، حسين قـاسم السامرائي، الحميد، صادق عبد وليد : العراق من ،احرشاو الغالي
   لذكرهم. المجال يضيق ونوأساتذة كارم اخر ... التميمي

 
 عبد النابلسي، أحمد دمحم الرخاوي، يحيى راحلين عيّبهم الموت عنا، أعزاء أغفـل ذكر أن دون     

 الفردوس ورزقهم لهم وغفر هللا رحمهم ، عبد اارزاق الحمد،حفني، مالك بدري قدري ، ثابت العزيز
(  الغائب العزيز عمر هارون الخليفة  المتهم، ومن افتقدناه بالغياب،   قدموه لما جزاء الجنة من االعلى

  اعاده هللا سليما معافى )
  

 البرمجة ومهندسي ،المسّدي حمدي االستاذ القـانوني والمستشار المحاسبات خبير بفضل اعترافي مع
  التركي. العزيز وعبد الحكيم السالم عبد اليانقي، ماهر من كل والمعلوماتية،
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 ايمان السيدة العربية النفسية العلوم لمؤسسة التنفيذية المديرة من كل الى العرفـان و الشكر كل    

 الراقي المهنى الداءهما ،قطاط الورتاني سلوى السيدة  النفسانية العيادة وسكرتيريه ،حليمة بن الفقي
  العملي وانضباطهما

 
  بخير والشبكة ونحن وأنتم عام كل    

  فـأمتنا فـأوطاننا بمجتمعاتنا بانساننا، رقيا رفعة الدرب نسير ومعكم نرقى بكم
  
  

ُ َعَمَلُكْم َورَُسوُلهُ " ِلمِ  إَِلىٰ  َوَسُترَدُّونَ  وَٱْلُمْؤِمُنونَ  ۥَوقـُِل ٱْعَمُلواْ َفَسَيَرى ٱ�َّ َدةِ  ٱْلَغْيِب  عَٰ  بَِما ُكمفَُيَنبِّئُ  وَٱلشَّهَٰ
  "َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 -)2022(شتاء  13الكتاب السنوي   234



 

  الكتــــاب الذهبـــــي

 

 )القـاهرة،  مصر(الطب النفساني    استاذ -أحمـــد عكاشــــه  
 ة العلميةكلمة أرسطو بااللتزام بالفضيلة وكذلك حقق الثقـاف  حقق

  
  08/06/2004: (1 شهــــــادة

أود أوال أن أهنئك على مجهودك الضخم و المستمر في شبكة العلوم النفسية العربية، فهي    
فخر لنا جميعا. كما أود أن أشكرك على مساعدتك الدائمة في اإلعالن و الترويج عن المؤتمر  

. مع  2005سبتمبر   –منعقد في القـاهرة  العالمي الثالث عشر للجمعية العالمية للطب النفسي ال
 لكم بالنجاح المستمر.   تيتمنيا

 
 ) 29/04/2013: (2 شهــــــادة

أرسطو أن السعادة هي االلتزام بالفضيلة واهم سمات الفضيلة الوسطية، الرحمة، العدل،    يؤمن
أحجار    الكرم، التواضع، الصبر، الحب، احترام الذات واألخر. وأن إتباع كل ذلك هو بمثابة

متراكمة  للوصول إلى تحقيق الذات، االنجاز، الرضا، والسعادة في الحياة. إن تحمل المسئولية، 
 الذات والتعاون والمشاركة هي أساس الثقـافة العلمية.   تجاوز

شبكة العلوم النفسية العربية بمرور عقد من الزمان كما اهنئها أن مؤسسها ورئيسها هو    أهنىء
 قق كلمة أرسطو بااللتزام بالفضيلة وكذلك حقق الثقـافة العلمية في تحمل  جمال التركي الذي ح

 الشبكة وحده وتجاوز ذاته وهو شيء نادر في العالم العربي!!!!!.   مسئولية
 هللا خيرا ودمتم لالنجاز والنجاح مع تحياتي وتقديري .  جزاك

 
 ) 14/07/2020: (2 شهــــــادة

الحشد من اطباء وعلماء النفس فى كل انحاء العالم العربي  يوجد حاليا في ما يجمع كل هذا    ال
 سواء سياسيا ، اقتصاديا، علميا او عسكريا اال هذه الشبكة العلمية

  كتابة كلمة عن "شبكة العلوم النفسية العربية" وأن استعرض انجازاتها خالل السبعة    يشرفني
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عشر عاما الماضية، وال يوجد حاليا في العالم العربي ما يجمع كل هذا الحشد من اطباء وعلماء  
النفس فى كل انحاء الوطن العربي سواء سياسيا ، اقتصاديا، علميا او عسكريا اال هذه الشبكة  

 العلمية مما افخر واعتز بوجودها  
وأساتذة علم النفس / بنك األبحاث    نيياهداف تأسيسها فمن دليل األطباء النفسان  دتتعد
 / دليل المكتبة النفسية    ةيةوالعلمنفسيالعربية / دليل الجمعيات الطبنفس  ةيةوالعلمنفسيالطبنفس

مية  / دليل الرواد واالختبارات النفسية العربية / دليل المؤتمرات النفسية العربية والعال  العربية
/ دليل المواقع النفسية العربية والعالمية والنشر اإللكتروني / منتدى الحوار لألطباء وعلماء النفس. 

  ةياالستشفـاء الطبنفس  ز/  معجم علوم الطب والنفس / "دليل الوظائف النفسية العربية /دليل مراك
لتراث النفسي العربإسالمي/ العربية / واخيرا اصدارات في ا  ةيالعربية /وجائزة شبكة العلوم النفسان

واثراء تكريم االساتذة الرواد بلقب الراسخون في العلوم النفسية /الكتاب األبيض لواقع العلوم  
 النفسى، كل ذلك نتاجاً لعمل الشبكة

" مجلة محكمة في علوم وطب النفس: وهى    اتيالجدير بالذكر أن المجلة العربية" :نفسان  ومن
 ، وإذا  2004من شتاء    ةيشبكة العلوم النفسية العربية بدا  ايها فصلمجلة علمية أكاديمية تصدر 

 الى محاور ملفـات أعداد المجلة نجد انها ألمت بكل فروع الطب النفسى وعلم النفس.   نظرنا
اهم انجازات الشبكة معاجم وموسوعات في علوم وطب النفس، المعجم التفـاعلي في علوم    ومن

 بإمكان المتصفح االطالع على ترجمة    ثيللشبكة حعلى الموقع العلمي  ” وطب النفس
المعجم على    اناتيوتحتوي قـاعدة ب ة،يز يالنفسي من وإلى العربية، الفرنسية واإلنكل  المصطلح

 ألف كلمة.  113أكثر من  
وجدير بالذكر عند إنشاء تكريم باسم الراسخون في العلوم النفسية بمناسبة الذكرى العاشرة   
العرب بلقب"   نييشخصيات من أبرز العلماء واالطباء النفسان 10لشبكة  فقد كرمت ا  سهايلتأس

، ويصل مجموع الشخصيات  ذا التاريخ ليصبح سنوياً هبلقب "الراسخون" ثم تواصل التكريم بعد  
شخصية ، ويشرفني أن أكون من الحائزين على لقب "الراسخون في   14حتى هذا العام    مةالمكرّ 

) ، ومعى العديد  2015ذلك "المفـلحون في العلوم النفسانية" () وك2006العلوم النفسية" ( 
  من الزمالء االفـاضل الذين حصلوا على هذا التكريم.
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مال التركي الذى تفـانى وبذل من  حقـا يشرفني كتابة هذه الكلمة للشبكة وخاصة للدكتور ج
الجهد والفكر ، والمال ، والوقت ما ال يستطيعه أي إنسان عادى، فبال شك هو انسان متعدد المواهب  

التعاون وعدم    عوالثقـافة ، يتبع نهج االهتمام باالخالق العلمية من االتقـان واالنضباط وتحمل المسؤولية م
س فقط في فروع االنسانية عامة بل وخاصه العلوم  النفسية. واخيرا  ايثار الذات واخيرا اهتمامه باآلخر لي

  لقد شبكتنا جميعا معكم في شبكتكم !!!!!!
  

 الطب النفسانـــي، تونـــس / فرنـــسا  –احمـــد العـــش
 على أيديكم،  وعلى أيدي كل الذين يزرعون االمل في عالم القحط والجفـاف العربي...  اشد

 

  03/05/2013: (1 شهــــــادة
االخوة االعزاء اعضاء الشبكة الكرام اخي الكريم جمال السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته كما    

كتبت لرئيس الشبكة من منفـاي منذ عشرة سنوات عند تأسيسه لها، وانا الذي عرفته منذ اربعة  
  اتفرقتنا سنو عقود، تلميذا فطالبا في الطب، فطبيبا متربصا، فمختص افي الطب النفسي، الى ان  

الجمر في تونس، عرفت فيه جديته ومثابرته ، فـاني اقول انه ان االوان لكي يصبح هذا المشروع  
هو مشروع مؤسسة كاملة تقوم عليه وتضع له خطة كاملة بنظرة بعيدة المدى . يقوم على هذا  

  نانه بامكا  المشروع اصحابه المؤمنون به اوال، ثم يسعون للبحث عن تمويل دائم له ، واني ارى
اقناع جهات مالية تقف على اموال الوقف والزكاة في العالم االسالمي او العربي , ولكن يجب ان  
نصوغ مشروعا كامال واضح المعالم مشروعا طموحا وباهداف مرحلية في اعتقـادي ان النفسانين  

ثيرا كبيرا  العرب ، يجب ان يكون لهم دور اساسي في هذه المرحلة كما يكن لهم ان يؤثروا تا
في شتى مجاالت الحياة في المجتمعات العربية كما اثرت مدرسة التحليل النفسى في المجتمعات  
الغربية في القرن السابق واليزال تاثيرها ممتدا الى يومنا هذا , وبذلك يساهم النفسانيون العرب  

لـ"    شروعرح انجاز مفي رفع غطاء الجهل والتخلف الذي استبد بالعقـل العربي منذ قرون طويلة اقت
االستشارات النفسية عبر االنترنت وسكايب " ويلتزم كل مشارك في الشبكة بتقديم هذه الخدمة  
  مجانا ويكون ريعها للشبكة يمكن ان يتبرع كل فرد في الشبكة بساعتين مثال شهريا وهذا يغني  
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استشاري او اخصائي نفسي بساعتين كل شهر يمكن ان    120عن التبرع النقدي اذا التزم  
دخال شهريا للشبكة،  مقترحي هذا يمشي في اتجاه دعم الشبكة من خالل تفعيل دور    نوفر

ة في االصالح فنكون  النفسانين العرب في هذه المرحلة ، آمال ان نكون نحن النفسانيون قدو 
نموذجا لالخالص والعطاء والحب لالخرين ...انذاك نكون قد اعطينا للناس اجمل صورة عن هذا  

وهذه االداة العجيبة التي يمكن ان تصلح جزءا كبيرا من اعاقتنا اسال هللا لي ولكم    ئعالعلم الرا
 خير الهداية الدكتور احمد  

 
  14/07/2020: (2 شهــــــادة

تنون دوما في "مركز سكينة للتدريب " في مجال العالج النفساني، وكذلك في "  كنا مم 
الجمعية التونسية لرعاية ضحايا العنف والصدمات النفسية "، طيلة هذه الخمس سنوات من نشاطنا  
العملي، الى" شبكة العلوم النفسية العربية " ، التي فتحت لنا ذراعيها، وساعدتنا لتنظيم عديد  

 ي العالج النفساني...ف  دوراتال
بعد عقدين من الزمن تمكنت " شبكة العلوم النفسية العربية " من ارساء شبكة عالقـات   

واسعة، هو بتقديري إثراء حقيقي، ساهم في التقريب بين الخبراء العرب في المجال النفساني، مثل  
يرسخ العمل العلمي  هذا الجهد باعتقـادي رفع وسيرفع مستوى التعاون بين النفسانيين العرب وس

 المشترك، وسيقربنا الى بعض بعد ان فرقتنا السياسة...  نسانيواال
للدكتور جمال، على الجهد المضني، المتواصل الذي بذله ويبذله دون هوادة، وأقول    شكرا

 له وللعاملين معه، ال يُفت في عضدكم ما تلقونه من إعراض واستخفـاف وتجاهل هنا او هناك،...
ما تقومون به / نقومه به سيزهر يوما، رغم االستخفـاف بهذا االنجاز العظيم ممن    يقين ان  كلي

غيّبهم التجهال، وسترقى به مجتمعاتنا في عالمنا العربي، ألم يسخروا من النبي " نوح عليه السالم " 
 وهو يصتع الفـلك... 

تثقيفـا وتوعية اشد    مستقبال ان تنفتح "شبكة العلوم النفسية العربية " على عموم الناس  اتمنى
على أيديكم،  وعلى أيدي كل الذين يزرعون االمل في عالم القحط والجفـاف العربي واليجدون  

  للحق نصيرا ، فـاما الزبد فيذهب جفـاء واما ما ينفع الناس فيمكث في األرض
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 ) 07/01/2021: (3 شهــــــادة
رغم كل الصعوبات وقـلة الدعم وربما التجاهل الزالت " شبكة العلوم النفسية العربية " قـائمة   

 تؤدي رسالتها التاريخية... ثبت هللا القـائمين عليها واثابهم هللا خير الجزاء...
  

 )السودان(النفس التربوي    علم -إخالص حسن عشرية  
 " شبكة العلوم النفسية العربية " ان تكون بوابة عمالقة إلرث سيكلوجي رصين  استطاعت

 
 ) 15/05/2017( 1  شهــــــادة

احسب لكل زمان عهد لريادة علمية، وسخركم هللا لهذا الزمان بفكرة ذكية ان تكون    
العربية للعلوم  رواده جمعًا للشمل وتوحيد لكلمة االمة وتطوير للذات العربية عبر "الشبكة  

 النفسية"، فقد  
سعادة الدكتور الفـاضل جمال التركي عبر ابائي واساتذتي االجالء الذين افتخر    عرفتكم

برؤيتهم العلمية وتميزهم الفكري بروفسور مالك بدري، وبروفسور الزبير بشير طه، وبروفسور  
  عمر هارون الخليفة... 

 
 على حضرتكم    اقترح

والدكتوراه في العالم العربي بمنح شهادة تقديرية باسم الشبكة    تحفيز طالب الماجستير -
 للطالب والمشرف وفق معايير تخدم تطوير هذا العلم الهام في عالمنا العربي  

 التنسيق مع جامعات عالمية لمنح دكتوراة وما بعد الدكتوراه    -
النفس والطب  زيارات السيد رئيس الشبكة العربية للجامعات والكليات المهتمة بعلم   -

 النفساني لعقد شراكات مع الشبكة  
 هللا بقوته وسدد خطاكم بالنصر والتوفيق  اعانكم
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 ) 07/05/2018( 2  شهــــــادة
لك التحية والتجلة والتقدير سعادة الدكتور الفـاضل  عامًا   15في إحتفـائية الشبكة بمرور  

جمال التركي ،على مدى األيام والسنين ، علمتني السنوات التي تواصلت معك فيها بأنك من  
عظماء مفكري خدمة السلوك البشري في مصداقية وشفـافية العطاء، وما أحوجنا في هذه المرحلة  

 بوجودك بيننا.الحرجة التي تمر بها أمتنا العربية أن نفخر  
أسال العلي القدير أن يوحد عطاء مهتمي الطب النفساني وعلم النفس، لننال عبر الشبكة  
العربية للعلوم النفسية صهوة جواد العز العلمي الذي ورثناه من أرث عتيق، ويتقنه العالم العربي  

 كما ورثناه.  بمهارات تفكير مفطور عليها، بفطرته السليمة عبر التاريخ ليظل عظيماً عتيقـاً 
 

  )26/05/2019( 3  شهــــــادة
االعوام وتتغير المفـاهيم ويسعى البحث العلمي لمالحقة االنفتاح المعرفي والتكنلوجي    تتجدد

فما احوجنا لمنظومة قيمية تزيح غبار االزمان عن ارث سيكلوجي رصين والشبكة العربية للعلوم  
  النفسمنية لها سجل ذهبي دومًا حافـل باستقطاب علماء  النفسية بوابة عمالقة لذلك,,,,,,,,,,,,, مت

في عالمنا المعاصر لنبني إنسان الغد أمناً وسالماً ببحوث علمية تضارع ما ورثناه ،،،،،،،،،،،،،،،،، وشعن  
مشرعة ابوابها دومًا تطورًا ونماء آمل ان تصل رسالة الشبكة لكل طالب ودارس لعلم النفس  

التي حباها بهم هذا    تهم،عترافـاً بقدرات أبنائنا وسعيًا لتوظيف امكانيالمواجهة تغيرات قيمية، إ
 العصر من التطور العلمي

 

 ) 14/07/2020( 4 شهــــــادة
مباركة طيبة من عند هللا، ها انت وفريق عملك تقود عمًال جبار لنرتقي بنقـاء سريرتنا    تجية

" تسير بخطى اكثر ثباتاً ومواكبة وتحتفي  والعالم يمر باعظم امتحان مع "فـايروس كرونا " و "شعن  
  صالةبدخولها عامًا جديد من عطاء فريد شاكرة العلي القدير الفرصة التي اتاحها لي لمعرفة ا

العلماء ممثلة في صدق نهجك امام هللا متمنية لك كل التوفيق والنصر المؤزر من عتد هللا في  
رون الخليفة، يد معطاء لقوة هذه الشبكة  هذه االيام المباركات وان يعود بروفيسور عمر ها

  وليشع منها علم النفس للعالم
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 ) 13/01/2021( 5 شهــــــادة
لعربي، متقدمة في  عليكم كمؤسسي ومشرفي على فكرة المعية أُنجبت في العالم ا  مبارك

مفهومها االبداعي، اال وهي الشبكة العربية للعلوم النفسية. بفضل قيادتكم الحكيمة بروفيسور  
جمال، والقـالئل من علماءنا الذي إنضموا للشبكة ليكونوا قبسًا من المعرفة، اثروا مهارات العمل  

بجهود علمية رصينة شهدت لهم  رقيًا باالنسان  وتاصيًال الرثه  ومواكبة في التوطين،  نفساني،ال
بها المحافـل العالمية، واّكدوا للتاريخ انهم قـالدة فخر برصانة محتواهم الفكري االصيل، الغير  

 منسوخ لصياغة الشخصية السوية الناضجة جوهراً ،،،،،، 
نا  الفخر العلمي والتجلة العلمية، تدخل الشبكة عاما مباركًا جديدا، نأمل أن يقدم فيه أبنائ  بهذا

منتوج علمي يليق بامتنا، متخلية عن رداء القص واللصق اللعين للعلوم النفسية. سيسجل لك التاريح التجلة  
للعلوم النفسية أحرف من    عربيةبروفيسور جمال التركــــي الفـاضل، هذا السبق العلمي، لتسطر الشبكة ال

خ للشبكة العربية للعلوم النفسية  نور في كتابها الماسي والمئوي قريبًا باذن هللا، وسيشهد التاري
بعبقريتها... متمنية لك كل االمنيات الطيبة د، بمزيد من الرّقي العلمي والرفعة، ولهيئة علماء الشبكة  

الصحة ،،،،،، سائلة العلي القدير أن يعود بروفيسور عمر    رالعربية للعلوم النفسية كل التقدم وموقو 
 تكم عطاء وإضافة وإحتفـاء بعظمة أساتذته.هارون الخليفة، رد هللا غربته لمسير 

  

 )السعوديـــة    -   المغـــــرب( النفسانـــي  الطـــب -إدريـــس عبـــد الســـالم شاهـــدي الوزانـــي
 الشبكـــة المباركـــة تقّمصـــت دور"الكشـــاف"  هذه

 
 ) 10/05/2013( 1  شهــــــادة

صباح هذه الجمعة المباركة بجوار مسجد سيد    بالمواصلة في المسيرة الذهبية / في  تهنئة
الخلق و هادي البشرية الحائرة إلى أقوم سبيل ، هنا بالمدينة النبوية، وما يضفيه مثل هذا الجوار  
من نفحات ومن سكينة، هاج في نفسي اللحوق بركب المهنئين للشبكة العربية للعلوم النفسية  

ت الفـارطة ال يزال وهجها يضيء و ينير الطريق لعقود  توقد سراج عقدها الثاني، فـالعشر سنوا  لتيا
  أمامنا إن شاء هللا تعالى، وما كان v دام و اتصل و ما كان لغير هللا انقطع و انفصل... 
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ريمة التي تتوج العبارات "الرخاوية" المتقـاطرة على الشبكة كالشموع  اآلية الك  استوقفتني
ُ َمثَـًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة أَْصُلَها   المضيئة، و أعني بذلك قوله تعالى" أََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب ا�َّ

عنوان من وضع أستاذنا يحيى  ﴾ ، و لست أعلم هل ال24ثَـاِبٌت َوَفرُْعَها ِفي السََّماِء إبراهيم: ﴿
الرخاوي أم هو فرح زميلنا الغالي الدكتور جمال بالعبارات الرخاوية، و النتيجة واحدة و هي أن  
هذه الكلمات الرخاوية تصب حتما أو يجب أن تنطلق من أرض التوحيد الخالص لخالق الكون، و قد  

ال هللا" و الشجرة الطيبة "قـلب  ورد في التفسير عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي "الإله إ
المؤمن" و ما يتبع ذلك من ثمار يانعة لسلوكه و أقواله المنبعثة من تربة التوحيد..، و أيُّ علم ال  
ينطلق أساسا من كلمة التوحيد ليس له رسوخ أي جذور في أعماق التربة، و بالتالي ال يرجى له ثمرو  

كم من اجتهاد بشري انقرض و طواه النسيان من    في السماء، و  منطلقةهي المعنيبة بالفروع ال
ذاكرة البشرية، هو ذاك المعني بالشطر الثاني من اآلية الكريمة " َوَمثَـُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجرٍَة  

من روح العنوان    ع﴾ ، تحليلي ناب26َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فَْوِق اْألَْرِض َما َلَها ِمْن قَرَاٍر" إبراهيم: ﴿
 مقترح طبعا، و إال فمنطلقـات الناس تحترم لكن تناقش على ضوئها... ال

هذا من بركات هذه الشبكة المباركة التي أوضحت بجالء لمن لم يستوعب بعد بأن عالم    و
النفس هو أخطر فرع من العلوم اإلنسانية، و التطرق لمواضيع تتعلق بــ"الماهيــــــــة "أي بحقيقة  

و    فـلسفةترفـا فكريا و البد أن تقتحم لسبر غوره فروع أخرى من العلوم مثل الالنفس اإلنسانية ليست  
علم األجناس و علم االجتماع، بل و السياسة و االقتصاد و علم الكالم و علم المقـاصد و أصول الشريعة  

حدات  و علم األديان المقـارن، ألن كل ما يُهّم اإلنسان و يشغله و يؤرقه أو ُيحّيره أثناء تفـاعله مع و 
 الكون يدخل في صميم "الماهية اإلنسانية".. "

الشبكــة" مكنتنا كباحثين عرب و مسلمين أن نفصح عن رؤانا تجاه موضوع النفس    حــوارات
الشائك، و مكنتنا من التعرف على كل هذه الكنوز المدخورة في أحشاء هذه األمة المعطاءة، 

كأنها بتحليقها بسراجها عبر أقطار األرض    هذه الشبكة المباركة تقّمصت دور"الكشـــاف"، و
رحلتها قـلم يحيى الرخاوي السيـّال بمصر الحبيبة و قـلم صادق السامرّائي بأمريكا و    رتكتشف عب

سداد جواد التميمي ببريطانيا و مالك بدري  بالسودان، و سائر األقـالم المجتهدة، أقـالم تدل  
 برة قبل سنولت معدودة لم يكن أحد من أعضاء  على تنوع الرؤى نابعة من ممارسين أجالء ذوي خ
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من روادها يعلم عنهم شيئا، أال ُيعّد هذا أعظم إنجاز للشبكة؟!! أقول هذا    أوالشبكة  
 توصل لمعلومة معينة حين يتوجهون لجامعة أو لمعهد عال، بالخصوص للذين يعانون األّمرين لل

أعضاء الشبكة و الحمد v رؤساء أقسام في جامعاتهم ، و ما أظن أحدا منهم يبخل    فمن
بمجهوده و بإمكانياته للرقي بمستوى العلوم النفسية ببلداننا.. هنا أضم صوتي لمن نادى بـ "  

ساهم فيها جامعاتنا بما تملك من خبرة أكاديمية و منهجية  إنشاء منظومة بحثية تتبناها الشبكة " ت
لتالفي التحليق االمتناهي و لضبط كل هذه الجهود المبذولة و استثمارها، على أن نتالفى التعصب  
للرأي و إقصاء اآلخر المخالف لرأينا، فعلم النفس في العالم كله يعرف طفرات خيالية، و موضوع  

 ناوله بحيادية كبيرة و بتواضع العلماء.. "المنهج العلمي" يجب أن نت
نحن نستقبل العقد الثاني في مسيرة الشبكة، أسأل هللا تعالى أن يبارك قي جهود اإلخوة    و

الزمالء األعزاء، و ليفرح أخي الفـاضل األصيل "جمال" و هو يستمع ألصوات الغبطة تنهال على  
و كمية التضحية بالجهد و الوقت على  صفحات الشبكة، أقول له :" رغم كل المصاعب المادية  

وعلى حساب أسرتك أسرتنا الغالية، واصل أخي وحبيبي على نفس نهجك، و تيقن    الشخصيحسابك  
بأن هللا تعالى سيقّيض لهذه الشبكة المباركة بتوفيقه و مدده ما سيجعلها منارة لعالمنا الحائر، و  

v 1434ِ رب العالمين. / غرة رجب الخير  اسمحوا لي على اإلطالة، و آخر دعوانا أن الحمد 
 

 ) 04/06/2017( 2  شهــــــادة
أهنئ " شبكة العلوم النفسية العربية " و أتمنى لها خالصا مزيدا من االزدهار و التنوع، فقد  
الحظ الجميع أن آفـاق الشبكة اتسعت و شملت حقوال متنوعة من المعارف اإلنسانية، و أفصحت عن  

لصفحات المشرقة لظلت معارفها ربما في صدور أصحابها ،و لقد منحتنا هذه  معادن لوال هذه ا
الشبكة المباركة فضاء رحبا لنلم بوجهات نظر وبمنطلقـات متنوعة و رؤى مختلفة، و هل ادعى أحد  

 امتالك زمام الحقيقة وحده؟ 
ممنون    الفضاء الرحب، أعتبره شخصيا من أهم إنجازات هذه الشبكة، و بالنسبة لي فـإني  هذا

لها و لرئيسها الدكتور جمال أن أتاح لي نشر البحث األّول المتعلق بــ " الحكيم الترمذي و مدرسته  
  فسيفي تحليل النفس اإلنسانية " وذلك ضمن سلسلة " الراسخون... اصدارات " لجنة التراث الن
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العربإسالمي " ، و اآلن أتشرف بنشر كتاب "صراع من أجل اليقين" ضمن سلسلة " مقـاربات... الرؤية  
من منظور مختلف "و الذي هو عبارة عن ومضات إيمانية بقـلم طبيب نفساني والذي أتمنى أن يحظى  

مالك    فسورتعليقـات مشجعة من أستاذي برو   بتعليقـات زمالئي و أساتذتي، و لقد وصلتني إلى اآلن
بدري حفظه هللا و من الزميل العزيز قنديل هذه الشبكة دكتور جمال التركي، أنا الذي كنت أعتقد  
و أنا أسطرها بيني و بين نفسي أنها شخصية للغاية.... عفوا على اإلطالة لكن الحديث عن "الشبكة  

و الرقي و إلى األمام    دملها من كل قـلبي مزيدا من التقالعربية النفسانية " ذو شجون .... أتمنى  
  دوما

  
  مصر -النفس    علم -أشرف دمحم نجيب عبد اللطيف

 ثمار هذه الشبكة أن تجمع بين المتخصصين في أنحاء عالمنا العربي في شبكة تواصل واحدة.  من
 

 2020عربية" للعام  بــ"جائزة البحث العلمي قـاسم حسين صالح لشبكة العلوم النفسية ال  الفـائز
 

 ) 01/01/2021(   شهـــادة
 من ثمار هذه الشبكة أن تجمع بين المتخصصين في أنحاء عالمنا العربي... 

الشكر لألستاذ الدكتور جمال التركي رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية، الذي أعلي    خالص
 دوره في الحفـاظ علي المؤسسة نشطة وثرية علي مدار سنين عديدة. 

حيدة وموضوعية شديدة في جميع مراحل التقدم والتقييم. وقد تعرفت عن قرب علي    لمست
شخصيات أكاديمية عربية في مجال علوم النفس والطب النفساني .ولعل من ثمار هذه الشبكة أن  

 تجمع بين المتخصصين في أنحاء عالمنا العربي في شبكة تواصل واحدة.

د، أحمد هللا عزوجل وأسأله تعالي التوفيق ألعضاء الشبكة  نهاية عام مضي وبداية عام جدي  وفي
 والقـائمين عليها لمزيد من األعمال والفعاليات، التي تخدم علم النفس والطب النفسي
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  لعراقاالنفس /    استاذ علم  -ئاسو صالح  
  

 ) 2022(  :1 شهـــادة
مع أن حضرتك غنّي عن التعريف بما أنجزته خالل السنوات المنصرمة وأنا أحد األشخاص الذين  

وكنت من    2001-2000استفدت  أيما فـائدة وأنا في مراحلي األولى في مرحلة الماجستير عام  
  المتابعين للموقع وما ينشر به.

اك األالف من طلبة العلم والباحثين ممن غرستم فيهم حب البحث  فنقول لحضرتك دكتور هن
العلمي والسعي في االستقصاء ومتابعة التطورات الحاصلة في هذا المجال فنسأل هللا أن يجزيك عنا كل  

  خير ووفقكم هللا وأن تستمر في تحقيق كل األهداف التي خططت لتحقيقها
  بوركت جهودكم

  

 بولنــــدا ) -النفـــس (  سوريــــا    معلـــ - بســــام عويـــــل  
 " برأيي من أفضل المواقع علمية ومهنية في مجال الصحة النفسانية  ن -ع  - "ش  تعتبر

 

 ) 21/06/2005( 1  شهــــــادة
جزيال على كل ما تقدمونه لعلم النفس في العالم العربي و على تنزيل قرائة لكتابي    أشكركم

 عد.حول المساعدة النفسانية عن ب
 

 )  19/  06/  2020( 2  شهــــــادة
 

اطيب التهاني واألمنيات القـلبية لــ "شبكة العلوم النفسية العربية " بمناسبة دخولها عامها    
الثامن عشر على الويب، وللدكتور الصديق جمال التركي صاحب مبادرتها وراعيها للعام الثامن  

  سانيةالمواقع علمية ومهنية في مجال الصحة النف  عشر على التوالي، تعتبر الشبكة برأيي من أفضل
وهي من عمل على ترويج أسسها بشكل علمي باللغة العربية وأسهمت بذلك بنشر ثقـافة نفسانية  

  عامة وتخصصية. أرجو للشبكة ولفريقها ورائدها االستمرار في العطاء وعلى الدرب مستمرون.
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 )  09/06/2021(  3  شهــــــادة
الشكر والتقدير والتهاني الحارة للزميل الدكتور جمال على الكفـاءة والصبر والتصميم في    كل

لغة  نشر الثقـافة النفسانية واعالء مكانتها في وجدان الشعوب المشرقية والعربية الناطقة بال
  العربية. 

 
كفـاحي استثنائي وجبار ترفع له القبعة وتنحني له القـامات.، كل سنة وانتم بألف خير و    عمل

 لتأسيس الشبكة مضاءة ألعوام مديدة. ٢١ارجو ان تبقى شمعة االحتفـال بهذه المناسبة ال  
  األمام  الى

  

  )ان، الجزائـــروهـــر (علــــم النفــــس السريــــري   -بن حامـــــد قويـــــدر  
 في حاجة الى طبيب يقّوم لها وعيها ومن ثم سبيلها إلى ذاتها أّوال و إلى غيرها ثانيا  امتنا

 

 )  22/05/2008(   1 شهـــادة
لفخر و اّي فخفر ان تعتز بنا " شبكة العلوم النفسية العربية" و يتألق اعتزازها حين تعزو لنا    إنه

كثير من األحيان، وعبء الكتابة وهي تفيض بمالمح المعرفة    عبء التعبير وهو ما ال نجيده في
 التي ال نتقنها إال بما استأثرت به علينا واجهة السؤال وهو حريص..

. سأكتب و انا منهك الكيان و اسير اللفظ و غريب المارب والمركب حين نطارح ذاتنا مع  
الدموع وهي تنحني على خد كسراب    جفـائها ونعتز بما ال نقدر عليه اال بما الح لنا كوميض حملته

من الطيور جن عليها الليل، ماذا عساي أن أكتب إال اآلالم والغربة والجفـاء والوهن نتغذى منه  
مساء، في وقت يتطلب منها العقـل التكتل واالنصهار في قيمها، لذلك أقول إن امتنا في    صباح

ا أّوال و إلى غيرها ثانيا، إننا في حاجة  حاجة الى طبيب يقّوم لها وعيها و من ثم سبيلها إلى ذاته
 ماسة إلى من يجدد لها وعيها بعالمها الخاص من جهة ووجودها العام من جهة أخرى...

حينما تثيرني مالحظة عابرة، أجدني أمارس اليأس، و القنوط ينتابني حينا و انتابه حينا آخر، و  
  ابا حيان التوحيدي حين قـال في " رسالة    هو ما أجد و أكابد، ال ادري كيف السبيل... وجزى هللا
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في الغربة "الغريب من هو في غربته غريب ... وأغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه". إنه  
هذه الواقعة في الحقيقة ما تدعونا اليه السيكولوجيا في الوطن  زمن " يصبح الحليم فيه حيران ".  

العربي، تدعونا الى براغماتية سيكولوجية لعالج نفسي جماعي، به نؤسس لذهنية تنمو بين الحاجة  
بمضامين من    افـلو الرغبة في خطان متوازيان، و ليس هذا بالمستحيل بالنسبة إلى امة تاريخها ح

 هذه النماذج ...
اقترحت على " الشبكـــة " في مناسبة سابقة بان تنظم ملتقى عربي حول    قد  كنت

"السيكولوجيا في الوطن العربي"، كعمل وليس كتعليم اكاديمي، ألننا فعال بعيدين كل البعد  
عن هذا العلم بالنظر إلى واقعيته و تطبيقه في مجتمعاتنا، و أصبح من خالل فراغه يغزوه النزوع  

  من أن تعلوه الدقة و الموضوعية.إلى الخرافة أكثر  
  

 )انكلتــرا  –مصــر  (الطب النفسانـــي     -حمدي فؤاد عبد اللطيف المصلحي
 جميعا في دعم الشبكة التي خلقت لنا هوية ندور حولها  فـلنستمر

 

 ) 02/05/2013(    :1 شهــــــادة
ا بعدما قـال أساتذتنا بارك  األعزاء أعضاء الشبكة العربية للعلوم النفسية ماذا أقول مهنئ  األخوة

هللا في أعمارهم، أنا إن شدوت فما شدوي إال صدى لقصيدة من شدوهم. الحمد v أن سخر ألمتنا  
  العربية أمثال األستاذ الدكتور جمال التركي.  

العربية للعلوم النفسية، عندما خرجت إلى النور كانت صدى في صحرائنا العربية    الشبكة
الضياع في رياح صحرائنا المتقـلب، ولكن بعون هللا ثم بجهود العاملين عليها    المتسعة، نخشى عليه

 وبتوفيق الدكتور جمال لن يضيع صداها حتى تحت ضربات المدافع، 
 جميعا في دعم الشبكة التي خلقت لنا هوية ندور حولها ....  فـلنستمر

 هللا فيك يادكتور جمال وإلى األمام دائما  بارك
عم التواصل بين الزمالء العرب منذ عشرين عامًا والى اليوم عبر "شبكة  االن أهمية د  ندرك

  العلوم النفسية العربية"
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 ) 13/06/2020: (   2 شهــــــادة
وم النفسية العربية" بلغتي االم ولم اكن واثقـاً من نفسي و  تسعة اعوام راسلت " شبكة العل  قبل

كنت اتمنى ان يحرّر احد االخوة ما كتبته رغم احتضان زميلي و اخي العزيز وائل ابو هندي في  
ان    ىتحرير ما اكتب قبل ذلك بستة اشهر. و لكن االخ الزميل جمال التركي استقبلني وشّجعني عل

ين في "الصرع" و"الوسواس القهري" من يومها زرعت "الشبكة"  اكتب بالعربية وحرّر لي كتاب
 الثقة في نفسي وقـاموسها ال يفـارق مكتبي.

االتصال مع اخوتي في العلوم النفسية و الطب النفساني رّسخ في قـلبي اعتزازي بلغتي و    هذا
لي  ) وحين رن الهاتف، ليتكلم معي زمي 12/06/2020قوميتي العربية. اما اليوم ( الجمعة  

" سالدكتور وليد سرحان من االردن، ليعلمني تكريمي بلقب " الراسخــون فــــي علــوم وطـــب النفـــ
، فهو من اسعد أيام حياتي العلمية وشعرت حين اتصلت بأخي د. جمال في تونس، 2020للعام  

 بان الوطن العربي وطن واحد.

 بعالمنا العربي.  الف شكر لشبكة تضمنا جميعا من اجل خدمة العلم والرقي  
 

 ) 14/07/2020: (   3 شهــــــادة
عامًا و" الشبكة " تلبي احتياجات أعضائها في كل مكان وتجمعهم لتوطيد تعلقهم   20منذ  

بكائن واحد وهو اللغة العربية. ربما سيرتي الشخصية ال تختلف كثيرًا عن الكثير من اقراني  
  د قضاًء وقدراً. لكن هناك كائن تتعلق به الوزمالئي حيث وجدت نفسي مغتربًا في عالم جدي

تستطيع ابدًا ان تتخلص منه أينما تنقـلت وهي لغتك العربية. وجدت هذا الكائن    الترغب و 
مجددًا في " شبكة العلوم النفسية العربية " وتعّلقت به منذ ما يقـارب عشرة أعوام، عبر رسالة  

نذ ذلك اليوم وانا اتعلم الكثير من هن خالل هذا  واحدة أرسلتها الى اخي العزيز جمال التركي. . م
  تعّلق،ال

أربعة أعوام اهداني زميلي جمال قـاموساً لمصطلحات علوم وطب النفس ال يفـارق مكتبي.   وقبل
  لم تبخل " الشبكة " في مراجعة ما اكتبه وتحريرها للمقـاالت يصل الى منّصة الكمال. 
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ولكن اليوم ومع جائحة   ٬التواصل بين الزمالء عبر عالم االنترنت قد ال يثير اعجاب الكثير  هذا
عبثت بتوازن البشرية ترى الجميع يتحدث عن التواصل عبر عالم الفضاء الرقمي في العمل وتبادل  

اليوم    الىاالن بأهمية دعم هذا التواصل بين الزمالء العرب منذ عشرين عاماً و   اآلراء. ربما ندرك
عبر شبكة تلبي احتياجات أعضائها في كل مكان وتجمعهم لتوطيد تعلقهم بكائن واحد وهو اللغة  
العربية. بالمناسبة أقترح رفع مستوى التعاون بين الزمالء في شتى المجاالت، وأدعوا الى تاسيس  

 الشبكة..  دعم مادي
 

 ) 20/12/2020: (   4 شهــــــادة
و الجميع   ٬من نهايته، ولكن الجائحة التي اجتاحت العالم باسره ال تزال كما هي ٢٠٢٠عام    يقترب

 و لكن رغم كل ذلك   ٬ينتظر توزيع اللقـاح الفّعال ضد فيروس كورونا عالمياً 
العربي بمقـاالت عن الطب النفساني    تتوقف "شبكة العلوم النفسية العربية" عن اثراء العالم  لم

 و كذلك عن الجائحة نفسها. 
و لكن ما   ٬و ربما كان البعض ينتقد مثل هذا التواصل ٬التواصل عبر الشبكة الكترونياً   كان

و ربما سيكون   ٬نعلمه االن، بان التواصل عبر الفضاء واالنترنت اجتاح جميع مجاالت الحياة العملية
اكثر    دو يحفز جميع االحوة و االخوات  ببذل جهو  ٬ى بعد نهاية الجائحةمجال العمل االّول حت

للتواصل االكاديمي و دفع خدمات الصحة النفسانية و الطب النفساني في العالم  نحو مستقبل  
 افضل. 

تكريمي هذا العام من قبل الشبكة اعظم فخراً في حياتي المهنية،  االبتهاج الذي غمرني    كان
 ر استلمته من مؤسسة اكاديمية طبية عالمية هذا الشهر. اضعاف تكريم اخ

شكر لزميلي جمال، و جميع الزمالء على الشبكة، وعام جديد لعالم عربي مزدهر في جميع    الف
 المجاالت.

 ) 2022: (5شهــــــادة  
كل من عمل في مجال علوم النفس يدرك حجم الجهد والعمل الذي قمتم به لرفع شان هذا  

  ا الوطن ومادام العمل لوج هللا فـلن يضيع هللا أجك فحسبك هللا.العلم في هذ
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  )مصـــر(علـــم النفـــس   - خالـــد ابراهيـــم الفخرانـــي
  عات العربية ان تنشأها، انها جامعة يديرها رجل شجاع،هذه الشبكة التي تعجز الكثير من الجام

  
 ) 03/03/2007: (1شهــــــادة  

يشرفني ويسرني أن أنتمي لشبكتكم العلمية الموقرة، وأطلب من هللا ألعلي القدير أن    
يسدد خطاكم وأن يجعل جهودكم الطيبة في ميزان حسناتكم بإذنه تعالى، وأن يسجل لكم هذا  

قـادمة بإذن هللا. وأعرفكم بأننا أمة علم ومعرفة نبذل الغالي والنفيس في سبيل  عبر األجيال ال
التوصل إلي الحقيقة وهذا من صميم عقيدتنا وإيماننا باv سبحانه وتعالى كما أننا ال نستسلم أبدا  
وهذه من خصائصنا. و على الرغم مما نالقيه من محن وأزمات فـاألمل يبقى لدينا بفضل شخصكم  

 و علمائنا األجالء. بيننا التواصل بإذن هللا.   الكريم
 

  ) 30/04/2013: (2شهــــــادة  
بذلك ' ولكن اعمالك    خرينالفي المقدمة بمظهرك وال تخبر ا الهناك مثل شائع في الثقـافة " 

من ا. د دمحم   2005هي التي ستجعلك في المقدمة " ومنذ تعرفي على الشبكة مع بداية عام  
في    ولىالمؤتمر الصحة النفسية بدولة الكويت. وبعد لقـائي برئيسها للمرة ا  النابلسي على هامش

معه احسست فيه بفـارس التخصص يعمل في صمت وتدفعه اعماله لالمام حتي اصبح    وجلستأبوظبي  
اسمه على كل لسان واصبحت الشبكة منارة يستظل بها اصحاب التخصص في كل مكان واصبحنا  

يها ضالتنا المنشودة من العلم من خالل اساتذتنا وزمالئنا ؛ ونتعرف  من خاللها اسرة واحدة نجد ف
ونشعر بهموم بعضنا انها صرح وفخر ومنارة لنا جميعا فهنيئا لك ايها الفـارس    بعضعلى بعضنا ال

  وهنيئا لنا جميعا
  

 ) 10/06/2017: (3 شهــــــادة
م النفسية العربية "... هذه  الكرام انه لشرف عظيم لي ان انتمي لـــ" شبكة العلو   االساتذة

  الشبكة العلمية األصيلة التي عمل على إنشائها فـارس العرب في مجال الطب النفساني وعلم النفس،
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على بعضهم البعض وجمعهم تحت هذه المظلة  وقّرب بين علماء هذين التخصصين وعرّفهم  
. كان ثمار ذلك تبادل األفكار وزيادة الخبرات والمعارف على الرغم من بعد المسافـات  ةالعلمي

المكانية بيننا، اال اننا خالل هذه الشبكة نعرف َبعُضنَـا البعض حتي لو لم نلتقي. فشكرا للدكتور  
  ثلهالصرح التي عجزت ُدوال بميزانيتها عن إقـامة م  جمال التركي وشكرا لجميع القـائمين على هذا

 كل عام وأنتم بألف خير
 

 ) 03/06/2020: (4 شهــــــادة
عاما مضت وكان علم النفس مازال في بدايته يحبو كطفـل صغير ينتظر من يأخذ بيده    عشرون

 ليضعه على بداية الطريق... 

ن المعلومة بجهد شاق وبعمل مضني، بداية تخصصنا وقبل اختراع اإلنترنت، كنا نبحث ع  ومع
وكان وبعد تطور اإلنترنت كان لزاما علينا ان نأخذ بركب التطور، وبعد فترة وجيزة أصبحت  
المعلومات تشتق بصورة غير تقـليدية، وأصبحت متداولة الى حد ما على صفحات الشبكة  

النفس هو العالم الجليل  العنكبوتية، وكان هناك حلما قد حمله رائد من رواد الطب النفسي وعلم  
د. جمال التركي، وبكل صبر وحكمه واقتدار حمل هذا الحلم متسلحا بإيمانه بهذا العلم وبصبر  

 المحارب الشجاع الذي ال ييأس وخاض معركة النهوض والتطوير لهذا المجال... 

نا  انني كان لي الشرف في مقـابلته في ابو ظبي على هامش مؤتمر الشيخوخة واعطى ل  أتذكر
محاضرة عن هذا المشروع، وكيفية بنائه، وإيمانا منا بصدق مشاعره وبحلمه في تحقيق هذا  
المشروع كنا نشجعه كمشجعي المالعب ، فقط ،وكان هناك بعض المشجعين قد ال يعجبهم طريقة  

 فقط، وكم تحمل هذا الرجل الشجاع كل ذلك...  ناللعب فينتقدو 

، بفندق الماريوت، مع البروفيسور  2011القـاهرة العام  وعند مقـابلتي له في المرة الثانية ب
 عبد الستار ابراهيم، كان قد امتلك زمام األمور وظل يجاهد من أجل الحصول على دعم مادي

 للشبكة، وأيضا، كنا كالمتفرجين ، ولكن كنا نقدم بعض األفكار ، التي قد تساعد إلى حد ما..
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في المرة الثالثة تقـابلنا في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وكان اسم جمال التركي  
مترددا في كل قـاعات المؤتمر، وبدماثة خلقه، وبإيمانه بتحقيق هدفه جذب العديد من  

ن العربي، وفي جميع أنحاء العالم، فعندما كنت في ألمانيا في  المتخصصين في كل أنحاء الوط
 ، تردد اسم الشبكة العربية للعلوم النفسية خالل المؤتمر...   الماضيالعام  

الشبكة التي تعجز الكثير من الجامعات العربية ان تنشأها، انها جامعة يديرها رجل شجاع،   هذه
 ي وعلم النفس  ويغذيها علماء أجالء وأفـاضل في الطب النفس

عام والشبكة ورئيس إدارتها وكل من ساهم فيها بمقـال او ببحث او بكتاب علمي بألف    كل
 خير مع تمنياتنا ألمتنا العربية بالرقي والتقدم  

 
  ) 07/01/2021: (5 شهــــــادة

جمهورية مصر العربية، على المستوى الشخصي أوالً ، وعلى    -سالمي من اعماق قـلبي من طنطا  
 وى زمالئي في التخصص ثانياً وعلى مستوى مصر والعالم العربي ثالثاً...مست

ذكرت سابقـاً لقد قمتم بعمل رائع وجبـّار، ال يقدر عليه جامعات ومؤسسات كبيرة وعريقة،   كما
فـلقد جمعت تخّصصات كانت مشرذمة ومتناحرة لعقود طويلة من الزمن، على المستوى العربي، 

شبكة العربية للعلوم النفسية"، تجمع بين الفكر األصيل، والبحث العلمي  واصبح لها شبكة تسمى "ال
 في مجالي الطب النفساني وعلم النفس، حتى أصبح لنا لغة علمية مشتركة فيما بيننا...   الرصين

عاصرت ذلك معك، منذ أن كانت فكرة، كما عاصرت معك وتابعت مدي تحّملك    لقد
رة، ورويداً رويدا، أصبحت هذه الفكرة مشروع علمي محترم، للصعاب، والمعاناة لتحقيق هذه الفك

 عاما على بدايته... 20ثم صرحاً من صروح العلم بعد مرور  

أخي العزيز، أنا شخصيًا استفدت من هذا الصرح الكثير والكثير من الناحية العلمية، ومن    
اإليمان باألفكار، مهما كانت  الناحية المعنوية واآلدبية، كما استفدت منك تعّلم الصبر، واإليثار و 

 صغيرة، وسوف اسير دوماً على ما تعّلمته منك، طالما كنت موجوداً على ظهر هذه الحياة... 
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دعواتي لك بالمزيد من الصحة والعافية ودوام  العزيز، لك مّني كل الشكر واالحترام، و   أخي
العطاء، وكل عام وانتم والشبكة العربية للعلوم النفسية، وألساتذتي وزمالئي كل الخير والتقدم... 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
  

 )الجزائـــــر  (النفـــــس    علـــــم -خالـــــد عبـــــد الســـــالم
 الطريق للكثير من الباحثين المسلمين في علوم النفس والطب النفسانيعلمية تضيئ    منارة

 
 ) 02/05/2013( 1 شهــــــادة

نبارك للدكتور جمال التركي مؤسس الشبكة ولكل من ساهم في بقـائها شامخة وثابتة أمام   
مختلف الزوابع التي تعرضت لها من حين آلخر، لتكون نبراسا ينير درب المختصين والباحثين  

 والطلبة في العلوم النفسية المختلفة.
أملنا ان تكون منبرا لتكريس حرية التعبير المسؤول عن كل ما يضيف بذرة خير لهذه األمة  
الجريحة،دون وصاية او توجيه أوإقصاء. وتكون جامعة لكل الطاقـات الخيرة والنيرة تؤسس  

بعاده وتنوعاته.وتسع الجميع  بواسطتها جمال الفكر والوجدان بالمحبة والتسامح الفكري بكل أ
ألن التنوع والتعدد هو الذي يغذي االبداع واالبتكار ويسدد الخطى لترقى   وقناعاتهم،بآرائهم  

دائما إلى العلى ألف مبروك ودائما إلى األمام. فعندما تسير الشبكة واقفة مستقيمة ال يهمها إن  
 كان اآلخرون يرون ظلها أعوجا.

 
 ) 12/06/2017( 2شهــــــادة

الشبكة العربية للعلوم النفسية رائدة في العالم العربي في مجال الدراسات العلمية في    تعتبر
العلوم النفسية والطب النفسي. لقد استطاعت جمع الباحثين العرب في مشروع علمي تنموي يساهم  

أي    في الرقى بالبحوث العلمية العربية في الوقت الذي عجز فيه العرب الرسميون عن تأسيس
 وحدوي جامع للطاقـات العلمية االبداعية.   شروعم
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الشبكة ربط العالقـات بين الباحثين العرب التواجدين في مختلف دول العالم،   استطاعت
هم البعض. حيث كان لها الفضل في فتح فضاءات للتفكير  ومكنتهم من التعارف على بعض

واالبداع في مختلف القضايا والمشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا  
الراهنة والمستقبلية عبر مجالتها ونشرياتها الدورية والتي ساهمت بشكل كبير    ميةالعربية واإلسال

لمقـاربات الُمنضجة للحلول واالقتراحات الرامية إلى تطوير نوعية حياة  في عمليات التالقح لألفكار وا
 بين أفراد مجتمعاتنا. 

نرى بأن الشبكة العربية للعلوم النفسية تحتل مكانة متميزة في قـلوب وعقول الكثير من    اليوم
جيع  الجامعيين العرب والمسلمين نتيجة لما توّفّ◌ره لهم من مادة علمية متميزة ومن تحفيز وتش

  ىوتثمين وتكريم لكل جهودهم ومبادراتهم وأعمالهم المتنوعة، سواء تلك المتعلقة باإلشراف عل
موضوعات األعداد المتعاقبة للمجالت أو من خالل جوائزها وأوسمتها العلمية الرمزية السنوية، بالرغم  

الرسمية العربية  من إمكانياتها المادية المتواضعة. في الوقت الذي نجد فيه المؤسسات العلمية  
عاجزة عن إيجاد أرضية مشتركة تجمع الباحثين وعاجزة عن تحفيز وتشجيع باحثيها بما يعزز  

 دافعيتهم ويرفع معنوياتهم ويقدر جهودهم ويرفع من مكانتهم وشأنهم.
إذا قيل قديما وراء كل رجل عظيم امرأة، وقـلنا نحن وراء كل ناجح ومتفوق معلم وأستاذ فـإن  

تميز الشبكة العربية للعلوم النفسية هو ذلك الرجل المتميز األستاذ الدكتور جمال  وراء نجاح و 
التركي رئيس الشبكة، مؤسسها وصانعها الذي يعود إليه الفضل ونقدر كل جهوده وتفـانيه  

زيل  . فقد علمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص انه (من ال يشكر الناس ال يشكر هللا)، لذلك نتقدم إليه بجصهواخال
الشكر والعرفـان على كل مبادراته المتميزة وتشجيعاته الرائدة لكل الباحثين النفسانيين العرب  

في العلوم    البداعوالمسلمين وغير المسلمين في مختلف االختصاصات من أجل دفعهم لالجتهاد وا
نضباط  النفسانية لخدمة مجتمعاتهم وأمتهم. لقد كان مثلنا األعلى وقدوتنا في االلتزام واال

واالجتهاد وفي الصبر عند الشدائد والصعوبات والعراقيل التي واجهتها الشبكة، وهو مثلنا  
العظماء الذين    دةاألعلى في طول النفس والمثابرة التي تميز بهما والتي نعتبرها من صفـات القـا

ي نفتخر  يصنعون النجاح والتفوق في الحياة. بورك في أهلكم وأوالدكم وفي مؤسستكم العلمية الت
  بها في كل مكان بجامعاتنا الجزائرية. 
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الشبكة العربية للعلوم النفسية رائدة ومتألقة ومتفوقة وجامعة تخدم العلم والمعرفة    دامت
 الخالصة    النفسانية. تقبلوا تحياتنا

 
 ) 14/07/2020(  3 شهــــــادة

انها شبكة األكسجين لالبداع واالبتكار بتعزيزها لمناخ الحريات األكاديمية الشبكة العربية  
للعلوم النفسية التي تمر عليها عشرون سنة من العطاء العلمي وثمانية عشرة سنة من النشاط  

  فيكسجين الذي يتنفس به الباحثين المسلمين  واإلنجازات الميدانية على مستوى الويب، تعتبر اال
كل بقـاع العالم، نظرا لمناخ الحرية في التفكير والتعبير والتحليل واالبداع واالبتكار الذي وفرته  
وتوفره لهم في قواعد التفكير العلمي الموضوعي، دون أي قيود بيروقراطية، ميزاجية،  

بشكل    نيزها للحريات األكاديمية العلمية للباحثيايديولوجية أو دينية ومذهبية. لقد تميزت بتعز 
 فعلي وسمحت للجميع بالتفكير الحر المسؤول والنقد البناء، واالبتكار المتميز. 

الشبكة العربية للعلوم النفسية منارة علمية تضيئ الطريق للكثير من الباحثين    أصبحت
ال للتفكير والتقصي والتنقيب  المسلمين في علوم النفس والطب النفساني من خالل فسحها المج

والبحث العلمي في الكثير من القضايا والموضوعات الشائكة التي يتخبط فيها عالمنا اإلسالمي من  
طنجا إلى جاكرتا. ال سيما مشكالت بنية الشخصية العربية واالسالمية، مشكالت الهوية، مشكالت  

الشعور بالقهر والظلم، ومتالزمة  العقد النفسية،(كعقدة النقص، عقدة الخوف، الخجل، عقدة  
ستوكهولم وغيرها)، ومشكالت الفصام وازدواجية الشخصية، االضطرابات واألمراض النفسية  

العصبية والكآبة ...) إلى جانب مشكالت التعصب والتطرف والعنف    كاالنهياراتوالعقـلية (
خين والتكنولوجيات  واالنحراف السلوكي واالجتماعي، ومشكالت اإلدمان على المخدرات والتد 

المعاصرة، وال ننسى اثارتها لموضوعات ابستيمولوجية كالتأصيل المعرفي للعلوم النفسانية  
معمق حول األبعاد الثقـافية واالجتماعية للبحوث النفسية في فهم النفس    لميومحاولتها فتح نقـاش ع

 البشرية. 
دية والبشرية، ورغم التضييق  فعال شبكة متميزة ورائدة رغم محدودية إمكاناتها الما  إنها

  والتجاهل الذي تواجهه من قبل كل الجهات العربية واإلسالمية الرسمية وغير الرسمية على مستوى  
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نموذجا في جمع شمل الباحثين المسلمين    المؤسسات الجامعية. لقد استطاعت ان تكون
البعض، ونموذجا في وضع تصور لما يجب ان يكون عليه عالمنا اإلسالمي من    عضهموالتعريف بب

تضامن وتآزر وتشجيع وتحفيز للباحثين للتفوق والتميز من خالل تأسيسها لجوائز سنوية للباحثين في  
ها للباحثين على تقديم مبادرات، اقتراحات، علوم النفس و في الطب النفسي. او من خالل تشجيع

 ومشاريع بحث او ملفـات متخصصة تساير المستجدات والواقع المعيش.
كما ننوه بما قدمته الشبكة من مجالت، نشرات ومؤلفـات دورية مسايرة االحداث والتطورات  

حفز الكثير  والمستجدات على مستوى واقعنا العربي واالسالمي و على المستوى الدولي. وهو ما  
من الباحثين على االبداع واالبتكار والتميز في البحوث والمقـاالت والمنشورات والمؤلفـات  

... وبذلك فهي توفر الفرص وتعزز المناخ الطبيعي لإلنتاج العلمي للباحثين الذين  صةالمتخص
 يتعطشون إليه في جامعاتهم ومخابرهم ومراكز دراساتهم العلمية.

ته وتقدمه الشبكة العربية للعلوم النفسية وفخورون بصاحب المبادرة  إننا فخورون بما قدم
وصاحب الفضل علينا جميعا األستاذ الدكتور جمال التركي، بما يملكه من شجاعة وإرادة وعزيمة  

مثل    انهوروح التحدي أمام واقع مثبط للعزائم ومغذي لالنهزامية واالستسالم للرداءة و الال معيارية.  
عا في التواضع والتفـاني واإلخالص، والصدق في خدمة مشاريع رائدة ومتميزة  أعلى لنا جمي

باإلمكانات المتاحة وفي تشجيع الباحثين الشباب إلى أقصى حد. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام  
مسؤوليات كبيرة لتقديم كل الدعم المادي والعلمي والمعنوي الستكمال مسار الشبكة وإنجاح  

علوم النفس والطب النفساني بتقديم المزيد من الدراسات العلمية المعمقة    مشاريعها العلمية في
لفهم شخصية وعقـلية االنسان المسلم في ظل الرهانات والتحديات المعاصرة، واالجتهاد في تأسيس  

في    عليهنظريات ومقـاربات أصيلة تستوعب مشكالتنا وأمراضنا الحقيقية وُتنظّر لما يجب ان نكون  
المتوسط والبعيد، وتستطيع تقديم حلول ألمراضنا الداخلية النفسية والعقـلية    األمد القريب

 واالجتماعية وحتى الثقـافية والسياسية. 
مطالبون جميعا بالتفكير حول كيفية تحرير البحث النفسي في مجتمعاتنا من النظرة    اننا

جانب لشخصية االنسان  النمطية المستنسخة لإلنسان المسلم ومن التفسيرات المادية األحادية ال
  وتقديم رؤى ومقـاربات متعدد األبعاد. 
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الشبكة العربية للعلوم النفسية، تحتاج إلى تفعيل دورها على مستوى جامعاتنا لتكون مرجعا    ان
حثين عن طريق إدخالها في منصات المجالت العلمية لجامعاتنا الوطنية والدولية، لطلبة والبا 

ضمن    تيجياوادخالها إلى مكتباتها ورقيا و الكترونيا ولما ال دعمها ماديا وعلميا لتحتل موقعا استرا
المواقع والشبكات العلمية الدولية المتخصصة في النشر االلكتروني لكسبها التصنيف العلمي  

يليق بها. انها تحدي يمكن رفعه بتعاونا وتفـانينا وتجندنا جميعا. اننا نستطيع، وإذا أردنا    الذي
وامتنا.....   معاتناستستطيع فعال، اننا نستطيع بلوغ العلى بتضامننا وتعاوننا لخدمة مستقبل مجت

 وبذلك نكون أو ال نكون.
 

 ) 13/01/2021(  4 شهــــــادة
) من تأسيس شبكة العلوم النفسية العربية، صامدة امام كل  21السنة الواحد العشرون (  تحل

التحّديات والعقبات، وبذلك أثبتت برغم محدودية إمكاناتها وضعف الدعم الذي تتلقـاه، انها  
تخطو خطوات عمالقة في طريق النجاح والتمّيز. لقد مكّنت العلماء واألطباء النفسانيون العرب  

م من التعارف فيما بينهم، ووفرت لهم فضاءات لإلبداع واالبتكار  في مختلف بقـاع العال  مسلمينوال
في مختلف المجاالت وبعديد المقـاربات. انها شبكة رائدة استطاعت استقطاب الكثير من  
الكفـاءات العلمية في مجال العلوم النفسانية والطب النفساني التي تزخر بها اوطاننا، لو تجد من  

جيع والتحفيز واالستثمار في أفكار وانتاجاتهم العلمية لتطوير  بأيديهم ويدفع بهم بالتش  خذيأ 
مجتمعاتنا في مختلف المجاالت، العلمية، المجتمعية، الثقـافية، االقتصادية والسياسية واالمنية  

 والحياتية كلها. 
مكّنت  الشبكة الكثير من األساتذة والباحثين من البروز علميا على المستوى العربي،   لقد
البحثية التي نشروها في مجالتها ومنشوراتها والتي كانت سندا لنجاح وترقية الكثيرين    بأعمالهم

منهم في مسارهم العلمي الجامعية. والفضل في كل ذلك يعود الى مؤسسها أ.د جمال التركي  
نكن له كل االحترام والتقدير، ونقدر كل الجهود التي يبذلها وروح المثابرة التي أظهرها    يالذ

جهة كل الصعوبات والمشكالت والتحديات إلنجاح المؤسسة. إنه لمثل أعلى في التضحية،  في موا 
  التفـاني وروح التحدي. 
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على مستقبل العلوم النفسية في  شبكة العلوم النفسية العربية، تحتاج منا ومن كل غيور    ان
مجتمعاتنا الى المزيد من الدعم والمساندة والتكفـل بكل الوسائل الضرورية المادية والعلمية. ألنها  

  لانموذج في تجسيد الحريات االكاديمية للباحثين العرب والمسلمين الذي يحتذى به في مجا
تميزنا أيضا هي منا ونحن منها. ومن اجل  البحث والنشر العلمي الحر، فنجاحها وتميزها هو نجاحنا  

 تطويرها واحداث نقـلة نوعية في نشاطاتها وآليات عملها، 
عليكم التفكير في تحويلها الى منصة للباحثين تتجاوز الحدود العربية لتشمل العالم    أقترح

لعلمي. اإلسالمي والغربي أيضا لتبادل الخبرات ولتجارب، من خالل فتح فضاءات للنقـاش والحوار ا
  اتوفضاءات للمنتديات الفكرية والثقـافية والعلمية، وفضاءات خاصة بتنظيم المؤتمرات والملتقي

العلمية في مجاالت علوم النفس والطب النفسي. مع فضاءات للمبادرات الشخصية تسمح للباحثين  
المؤسسة  بفتح مدونات لنشر أعمال وأفكارهم ومقترحاتهم وابداعاتهم المختلفة. مع دعم مجالت  

(مجلة نفسانيات، ومجلة بصائر نفسانية) بترقيم دولي ومعايير للنشر معتمدة دوليا لتدريب  
المسلمين على البحوث النوعية بأبعاد دولية. أنها فرصة للتقويم، التجديد، والتطوير    الباحثين

م النفسية  لبلوغ العلى معا يدا بيد وقـلبا بقـلب وما بذلك بمستحيل علينا. كل عام وشبكة العلو 
  العربية في رقى وتطور وتحسن وازدهار. حفظكم هللا ورعاكم جميعا من كل سوء

 
 عكــــــا - خولـــة أبوبكـــر  

 األساس التي من خاللها تعرفت على النشاط الحاصل في مجال الصحة النفسانية في العالم العربي  المنّصة
  

  )2020: (1 شهــــــادة
العلوم النفسية قبل أكثر من خمس عشرة سنة، عن طريق    لي شرف التعرف على شبكة  كان

 مؤسسها وراعيها د. جمال التركي...
شبكة العلوم النفسية بالنسبة لي المنّصة األساس التي من خاللها تعرفت على النشاط    شّكلت

 الحاصل في مجال الصحة النفسانية في العالم العربي، وعلى الهامات التي أسست وحملت على  
  عبء بناء هذا التخصص....   اأكتافه
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الكتب واألعداد الخاصة التي قـامت الشبكة بنشرها، تعرفت على التوجهات العالجية    بواسطة
على النقـاشات الحاصلة في مواءمة النظريات     المتعددة وعلى التيارات التخصصية القـائمة وكذلك

 الغربية والفكر الديني، لما هو أفضل لإلنسان العربي في جميع الدول العربية... 
جدا أنني ساهمت في الكتابة وفي تحرير عدد خاص من المحلة العربية المحكمة في    شرفني

 علوم وطب النفس " نفسانيات" الصادرة عن الشبكة... 
أن الشبكة تّيسر أمور المهني المتخصص في مجاالت الصحة النفسانية في العالم    أشعر  شخصيا

العربي، إليصال فكره وأدواته المهنية لجميع الزمالء في العالم العربي، ومنهم لجمهور   
 المتعالجين... 

للشبكة مزيدا من المهنية، اإلزدهار، اإلنتشار والتشبيك مع منصات أخرى صدرت الحقـا    أتمنى
الفضاء العربي وأشكر د. جمال التركي على حمله هذه المهمة التاريخية خالل كل الفترة. كل    في

 عام  وأنتم بخير وإلى مزيد من العطاء
  

 مصــــر -علم النفس التربوي    استاذ - رانيـــا الصـــاوي عبـــده عبـــد القــــوي
 لوطن العربي في ظل كل هذا التعتيمبفضل هللا منارة للعلوم الطبية والنفسية على مستوى ا  دمتم

 

 ) 28/04/2013( 1  شهـــادة
تحية طيبة يملؤها الود والتقدير واالحترام لشخصكم الكريم، ودمت لنا بالصحة والعافية شمس   

مضاءة في سماء العلم المظلمة، يلتف حولك كوكبة من ابرز علماء الطب النفساني وعلم النفس  
 نفع هللا بهم ونفعنا هللا بما علمنافجميعهم تعلمنا على ايديهم  

 

 ) 10/06/2017( 2 شهـــادة
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات، لتنظم عقد الّشكر الذي ال يستحقّه إال "شبكة العلوم النفسية   

العربية"، وإلى سعادة األستاذ الدكتور جمال التركي... إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، إليك  
  والّصداقة،..  ألخّوةالّشكر والّتقدير، وتحيّة وفـاء وإخالص، تحيّة ملئها كلّ معاني اأهدي عبارات  
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يدوم، من كّل قـلبي، فمن خالل "شبكة العلوم النفسية العربية" قمت بعمل معروف    شكراً 
والجميل دايم محفوظ، أنا عمري ما شكرت إنسان، ألّن المعروف صعب تالقيه بهالزمان إال في  
قـلب صاٍف، يحّب يساعد كّل إنسان... فكلمة شكراً ما تكفي، والمعنى أكبر ما توفيه، ولو أنّني  

ّصراً، ومعترفـاً  أوتيت كّل بالغة، وأفنيت بحر الّنطق في الّنظم والنّثر، لما كنت بعد القول إال مق
  بالعجز عن واجب الّشكر،

 
لكّل مبدع إنجاز، ولكّل شكر قصيدة، ولكّل مقـام مقـال، ولكّل نجاح شكر وتقدير، فجزيل  
الّشكر نهديك، ورّب العرش يحميك. وشكرًا لك من أعماق قـلبي على عطائك الّدائم، كلمات  

 الثّناء ال توفيك حقك، شكراً لك على عطائك. 
 

 ) 23/08/2020(  2 شهـــادة
دمتم بفضل هللا منارة للعلوم الطبية والنفسية على مستوى الوطن العربي في ظل كل هذا  
التعتيم والضغوط التي تمارس بشكل مباشر او غير مباشر الجهاض الفكر المستنير... أقترخ عمل  

وم نظير مبلغ  مؤتمرات دولية وورش عمل (اون الين) ونشر البحوث المشاركة بالمجلة عبر برنامج ز 
 رمزي كمورد مالي يدعم المجلة  اليم

  

 ) الجزائــــر  ورقـلــة،(  علـــم النفـــس  استـــاذ -رمضـــــان زعطـــــوط
 رجل واحد يستحق لقب النبي له " بالراحلــة": "إِنََّما النـَّاُس َكاإلِبـِِل الِمائَِة، الَ َتَكاُد تَِجُد فِيَها رَاِحلَةً   جهد

 
 ) 16/03/2007( 1  شهــــــادة

أعمال الشبكة ونشاطكم الدءوب الذي يستحق الدراسة كنموذج غير عادي في    أتابع
 كوكب الطب النفسي وعلوم النفس عامة. وها أندا أربط االتصال معكم من جديد
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 ) 17/06/2015( 2 شهــــــادة
يخترق حجب التخلف الحضاري ليزن حال األمة بالقسطاس المستقيم ، مشخصًا الداء، واصفـا       

الدواء، مساهما في انقـاذها من نفسها ومن أعدائها... مصححا للمسار، مقيًال للعثار... مؤذنا في  
  برح والتعب ، حيا على االعتكاف في المخاقـلوب المخلصين أن حيا على العلم ، حيا على الكد 

والمدرجات كدحا معرفيا، بل توقـا عرفـانيا الى نور المشكاة استبصارا، و تبصراً، و جالء لظلمات  
 .والمرضالفقر والجهل  

يستقبل أمواج المعاناة التي يطلقها جسم األمة، فيشاركها حزنها على حاضر بائس ومستقبل يائس  
لجميل... روح يسري في قـلب رجل تفرقت أنفـاسه على أحوال أمته...  رغم ثقـل  ... رغم أنف ماضينا ا

يرتقها   مته،الواجبات، وضيق األوقـات، وقـلة ذات اليد...إنه ليفتت جسمه ثم يوزعه على فتوق أ
برفق، لعل حياة تدب في مواتها، ورونقـا يعود لمحياها...هالته الخروق في ضمير أمته،  فحمل  

، وسراً وجهارا، في نطاق إختصاصه...طب النفوس والعقول.. ذلك هو راحلة الحق  همها ليال ونهارا
في مواجهة الفقر المعرفي، النطاسي الحكيم، الدكتور جمال تركي، مؤسس الشبكة العربية لعلوم  

 النفس التي أضحت مؤسسة تضاهي ضراتها األجنبيات.
نفس ، وتأمل في ميزانياتها  سرح طرفك في جامعات العالم العربي وكليات الطب وعلم ال

 وهياكلها و صروحها... وقدر عدد جيوش األساتذة، وجحافـل الطالب ، ثم دلني على مشروع علمي  
يهدف إلى انتشال األمة من واقعها البئيس فيؤسس للبحث العلمي الطبي والنفسي   حضاري،

 بقرية األحفـاد !بكد وجد، مستغال أدوات العصر الرقمية... بموسوعية األجداد ومهارات وع
أعيذ ها نظرات منك صائبة أن تحسب بعض تلك المؤتمرات العلمية والملتقيات والرسائل        

والبحوث ذات بال، فـإني أكاد أراها بعين ابن الخطيب: ألقـاب مملكة في غير موضعها...كالهر  
د، ذي عزم  يحكي انتفـاخاً صولة األسد، ثم انظر في جهد فرد من هذه األمة...طبيب نفسي رشي

بى عليه وعيه الصافي، وفؤاده الحساس، إال أن يداوي بعض جراح أمته العلمية ...غيرة    أحديد،  
منه على عرضها الطبي والنفسي، وإحياء لسنة الجهاد المعرفي... فيؤسس الشبكة العربية للعلوم  

 النفسية وما أدراك ما هي لو تعلمون !
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اعترافـا بالجميل ألهله... وتقديرا لتضحيات االفراد والجماعات...إذ ال يدرك القـاعد ما يعانيه  
الكادح إلى ربه كدحا، حين ينسج شبكة رقمية، يرمي بها بحار المعرفة ومحيطاتها، باحثا عن  

له "   نبيلئها، تزكية للنفوس، وتجلية للعقول،  جهد رجل واحد يستحق لقب الجواهر الحكمة وآل
 :.بالراحلة" ، مصداقـا لقوله، ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإنََّما النـَّاُس َكاإلِبـِِل الِماَئِة، الَ َتَكاُد َتِجُد ِفيَها رَاِحَلًة )"

من جهد طبيب فرد رفع عنا  تخجل المؤسسات والجامعات ومعاهد البحوث وجحافـل الباحثين    أال
 حرج فرض الكفـاية... وناب عنا في رفع الغمة عن هذه األمة؟

لما يترك وحده كما وقع للبروفيسور دمحم احمد النابلسي رحمه هللا ،الذي فـارقنا ونحن أحوج   
أليس    الناس اليه، ولعل همَّ أّمته أرداه قتيال!... لما ال يكرم هذا الجهد بما يستحق ويدعم بما يليق؟

أو طائفية    جلزةذلك ديدن األمم الجادة ؟ ماذا لو كانت جهود التركي والنابلسي مفرنسة أو مؤن
أو عرقية؟ ...لكانت رصدت لها الجوائز واحتفت بها الجامعات ومراكز البحوث والجمعيات  

فـاء  والكيانات وكل الدائرين في فـلك التغريب. تلك الجوائز التي نقدمها بسخاء هنا وهناك احت
 بالهزل الماجن في مقـابل هذا الجد الحضاري !

 -على األقـل-إذ لو قوبلت جهود جمال التركي ومؤسسته وإنتاجها من معاجم ومجالت وكتب
باالهتمام والتشجيع والتمويل من طرف زمالئه األطباء وعلماء النفس، ومن الطالب العرب  

شبكة الى مؤسسة، بل الى صرح أكاديمي  والمسلمين، بتشجيع المتجر االلكتروني مثال، لتحولت ال
نسهم بواسطتها في التراث الطبي النفسي العالمي بمدرسة عربية اللسان والجنان... وإنها   ي،عالم

 في قـلوبنا كذلك...
َوأَمَّا َما َينفَُع النـَّاَس   ۖ◌ الحمد v أن سنته في وجودنا الفـاني اقتضت:" فـَأَمَّا الزََّبُد فََيْذَهُب ُجفـَاًء  

ُ اْألَْمثَـالَ" ۚ◌ ي اْألَْرِض  َيْمُكُث فِ فَ   َكذَِٰلَك َيْضرُِب ا�َّ
 يحزنك يا جمال النكران... فـال نبي في أهله!   وال

 عام والشبكة والصياد... في خدمة لغة الضاد  وكل
 

 ) 2/09/2019( 3 شهــــــادة
  من أعالم النفس والطب النفسي تمنيت أن القـاهم وأتعرف اليهم...  أربعة
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الرخاوي ...وأخوه مالك البدري ثم أخوهما جمال التركي ...وفقيدنا جميعا العالمة دمحم    العالمة
 أحمد النابلسي...

يم حياة عالمتنا الرخاوي ذلك النهر  جماال ومالكا حفظهما هللا...وأرجو من هللا أن يد  لقيت
 السيال  ليروي الغلة... ويداوي العلة..

.أما النابلسي....فذاك الموت يخطفه منا...ويحول بيننا وبينه...وهذا فقد خاص وعام ..فـأما  
الخاص فـألهله وذويه .نعزيهم .ونسأل هللا لهم الصبر والسلوان...وأما العام فـألطباء وعلماء النفس  

 وصديقهم وزميلهم....  دهمفقيوهو  
 

 ) 2/09/2019( 4  شهــــــادة
األرواح قبل األجساد، وتتآلف األفكار والرؤى  كما لو أنها نهلت من منبع واحد.ما كنت    تلتقي

اتمناه وجدته مضاعفـا.سعادة ال توصف بلقـاء قـامة من قـامات األمة العربية البروفيسور جمال  
  صالةتوقعناكم تجمعون البساطة والتميز، التواضع والتألق، األ  التركي وعائلته الكريمة. كنتم كما

 والحداثة،العلم واإليمان، االخالص والصدق.
 

  )6/09/2019(  5   شهــــــادة
أخي جمال التركي رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية بإهداء " المعجم االلكتروني    كرمني

معة ورقـلة نسختين من اإلصدار االنكليزي  للعلوم النفسية " ، كما أهداني،مشكورا، و جا
(انكليزي، فرنسي، عربي ) لــ: المعجـــم " النفسانـــــي " فــي العلـــوم والطـــب.، هذا المعجم المشترك  
من انجاز نخبة من األطباء و علماء النفس العرب باشراف ومتابعة ودعم مؤسسة العلوم النفسية  

ركي ، تم إعداده لهدف ضبط المصطلح النفساني الموحد، وتم  العربية ورئيسها الدكتور جمال ا
ذلك على مدى خمس سنوات بمعدل مراجعة مصطلحات ثالثة احرف كل فصل من الفصول، وقد  

شخصيا مسؤولية اعداده تحت اشراف كل من البروفيسور أحمد عكاشة ( مصر )   حملت
ر وليد سرحان ( االردن ) و  والبروفيسور مالك بدري ( السودان) ومراجعـــة كل من دكتو 

  الدكتور فـارس كمال نظمي ( العراق ).
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 ) 27/10/2019(  6 شهــــــادة
 العطاء... الصدق... الص...اآلخ العلم... خصال... لم أجد له لحد اآلن من ينافسه فيما جمعه من 

 التضحية... حمل هم األمة بقـلب متوهج وعقـل متوقد وبصيرة وثابة نحو المستقبل...
بارك له في صحته وأهله وماله...وال عذر لنا اذ ال نزيد على دعمه ببعض الكلمات    اللهم

 المنمقـات...
  جلل...وال يلقـاها اال الصابرون...  األمر

 

  الجزائــــر  -النفسانــــي    الطــــب -زبيــــر بن مبــــارك
  ش.ع.ن" زرعت األمـل، واستعادت الثقـة في مقدرات أمة كانت في انهـزام أمام العلوم النفسانية الغربية "
 

 ) 04/06/2020(  1 شهــــــادة
تقريبا و ألول وهلة حسبتها تلقـائيا نتاج   2007ألول مرة على شبكة العلوم النفسية في    تعرفت

د مجموعة أطباء و مختصين نفسانيين مصريين. ذلك لإلعتقـاد السائد أن االخوة في المشرق  مجهو 
 -العربي أكثر استعماال للغة العربية و أكثر حفـاظا عليها منا نحن في المغرب العربي.... 

كان اعجابي كبيرا لما عرفت أن الشبكة من تونس الشقيقة، و زاد تقديري لها إلنها    كم
حد، هو الدكتور جمال التركي و زد الى ذلك انه يعمل في القطاع الخاص الذي  مجهود شخص وا 

  يلتهم االوقـات والمجهودات دون هوادة.... 
 

"شبكة العلوم النفسية العربية " في نشر العلوم النفسانية باللغة العربية و تعميم ذلك و    ساعدت
 أخد الفرنسية مكان اللغة االم.... هو ما لم يكن يتصور سنين خلت خاصة في المغرب العربي أين ت

لقد بقي إحساس بالدَّين للشبكة، و كم كان يحز ّ في أنفسنا االّ تتكاتف المجهودات لدعمها  
ونحن نتمتع بخدماتها على مدى سنوات طوال، على االقـل من خالل دفع رسوم االشتراك في  

ل دوالر واحذ من الجزائر لتونس  عضويتها ، ومن المضحكات المبكيات اّن االنسان ال يستطيع تحوي
 رغم الحدود المشتركة و كثرة البنوك...
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  نسأل هللا ان تكون "شبكة العلوم النفسية العربية " مثال و اساس لكل عمل قد تقوم به االجيال
 القـادمة... و أن يكون للدكتور جمال أجر من سّن سّنة حسنة فيكون له أجرها و أجر من عمل بها  

 
  )07/01/2021(  2 شهــــــادة

على أن أهل المشرق العربي وهم قـلب األمة يثابرون على العلم والعمل بوتيرة متصلة    اعتدنا
فـلتات علمية  ثائرة  وباهرة وكانت  وهادئة وكان ألهل المغرب العربي، وهم على أطراف األمة  

على قـلتها تترك األثر البارز والتقدير العام واإلعجاب الدائم، فكان ابن حزم في الفقه وابن رشد  
 في الفـلسفة وابن خلدون في علم االجتماع و السياسة. 

هذه المقـارنة عندما أالحظ و أقيم مسيرة شبكة العلوم النفسية ومجهود رئيسها    تحضرني
كتور الفـاضل جمال التركي فقد جاء بما لم تأت به األوائل. لقد استطاعت الشبكة أن تكون  الد

مؤسسة متشعبة  في مجاالت علوم وطب النفس، متنوعة في مواضيعها، عميقة في مقـارباتها،  
األمة ومستقطبة لكفـاءاتها ،واسعة االنتشار، قوية التأثير، ظاهرة على أكفـاءها.   ءجامعة  لعلما

على مجهود فرد كان كأمة في مجاله ونجح حيث فشلت  مؤسسات كان لها الدعم    وقـامت
المادي و السند المؤسساتي واإلغداق الحكومي والغطاء السياسي وليس هذا إال إلخالص مؤسسها، 

 و إصراره على المضي قدما مهما كانت التحديات...  ثابرته،وإيمانه بمشروعها وم
مل فهب نخبة من علماء األمة استجابوا للنداء وارفدوا المؤسسة  كانت االستجابة على قدر األ  و

بأعمالهم وأبحاثهم فكانوا كالذي أحيا األرض بعد موتها. ولوقت قريب، لم تكن العربية شيئا في  
الطب النفساني، وكان كل بلد منكفئ على نفسه، فكانت المؤسسة باعثة للغة الضاد، مبرهنة  

 ب النفساني ومصطلحاته،  قـادرة على مزاحمة اللغات الغربية. على أنها تستوعب العلم والط
جمعت المؤسسة تفرق العلماء، وتشتت األطباء، و أظهرت الكفـاءات، وقربت وجهات    كما

النظر، ونشرت الوعي بالطب النفساني العربي، وزرعت األمل، واستعادت الثقة في مقدرات أمة  
غربية. وإن كان هناك عوائق كثيرة أمام المؤسسة، فهي  كانت في انهزام أمام العلوم النفسانية ال

الحيلة، وال لضعف الهمة، ولكن لتهميش متعّمد، وتجاهل مقصود، ال يريد أن يرى األمة    لةليست لقـ
مستقـلة بعلمها، ومعتزة بثقـافتها. فهناك من ال يزال يفضل التبعية المريحة على االستقـالل المضني... 
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شبكة العلوم النفسية العربية  ال تحتاج إلى تعريف في أوساط علم النفس في الجزائر، وان    إن
كانت ال تزال مجهولة في أوساط األطباء لحاجز اللغة الذي يدرس به الطب، ومع هذا  لم يعد  

  ركما كان قبل عشرين أو ثالثين سنة،  فـاألطباء اآلن أكثر اهتماما باللغة العربية وأكثاألمر  
 انفتاحا و متابعة لما ينشر في الدول العربية... 

الشبكة  وإن عدمت المساندين، والمساعدين،  فهي لم تعدم المتابعين،  والمهتمين،   إن
ب لها و لرئيسها، و إن كان األمل أن  وهذا  في حد ذاته انجازا  في هذا الوقت العصيب يحس

ينخرط الجميع بايجابية اكبر  وتفـاعل أوسع  ومشاركة أفضل. نبارك للدكتور جمال التركي دخول  
الواحد و العشرين،  متمنين له دوام العطاء، وطول البقـاء و أن يكون القـادم أفضل    امهاالشبكة ع

  جر من عمل بها و هللا ال يضيع عمل المحسنينو األتي أجمل، فـإنه من سن سنة حسنة له أجرها و أ 
  

 علم النفس اإلكلينيكي في قسم الصحة النفسية جامعة دمشق    أستاذ -سامــر جميــل رضــوان  
 أن يضع بصمة راسخة رّبما عجزت عنها مؤسسات عربية ممّولة وجمعيات نفسانية مختلفة...  استطاع

  
   2021علــوم وطـــب النفــــس" للعــام  بالتكريم يلقب: " الراسخــون فـــي    الفـائز

من   21على الويب (  19هامش االحتفـال بدخول "شبكة العلوم النفسية العربية" عامها    على
 ) 2000التأسيس العام  

 
 ) 26/02/2004( 1  شهــــــادة

سأبذل ما بوسعي كي أقدم خدماتي بما يسهم دائماً في تطور علم النفس في الوطن العربي   
رتقـاء بمستوى الخدمة النفسية. أكرر شكري لك للجهود الكبيرة التي تبذلها في الشبكة  واال

العربية، وهو جهد يسجل لك شخصياً من الناحية العلمية والتاريخية ولن أتردد في طرح مالحظاتي  
لتطوير الشبكة من منطلق المسؤولية المشتركة . مع خالص مودتي واحترامي / أ.د.   تراحاتي،واق
 اإلمـــارات  –مر جميل رضوان / أستاذ علم النفس / سوريـــا  سا
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 ) 02/06/2005( 2  شهــــــادة
لنفسي وتطوير العلوم  ودعماً لمسيرة الشبكة و تجربتها الرائدة في ميدان نشر الوعي ا  تعزيزاً 

النفسية في الوطن العربي (التي سجلت لكم في تاريخ علم النفس العربي) ، يشرفني التعاون  
لتعزيز النشر االلكتروني و مشاركتكم خوض التجربة. وعلى أمل استمرارية التواصل تفضل قبول  

  التقدير واالحترام    الصخ
 

 ) 30/12/2007( 3  شهــــــادة
الميالدية وقدوم عام جديد أتمنى لك شخصياً الصحة و العطاء المتزايد. مثمناً    نهاية السنة  في

جهودك التي تبذلها. لقد أصبحت "شبكةالعلوم النفسيةالعربية" ملتقى تتالقح فيه اآلراء  
  يةواألفكار، ووسيلة للتواصل بين المتخصصين و آمل أن تتحول يوماً إلى مرجع أساسي للعلوم النفس

 ون مثاالً لالنفتاح البين تخصصي... العربية وتك
ما دار من بعض المراسالت والردود، حول موضوع "العالج النفسي وبعض االتجاهات    تابعت

العالجية". أرى أن هذا قد فتح الباب للنقـاش بين المختصين، الذي أرجو أن يستمر بصورة منهجية  
دلة يمكن للعلم أن يتطور، ويخرج  وعلمية، دون تعصب ألنه بالحوار و النقـاش و البراهين و األ

االعتقـادات و التحّيزات و األحكام المسبقة إلى دائرة العلم المبرهن. ومن هنا فقد    دائرةمن  
مترجم عن األلمانية عن وزارة الثقـافة   1999رأيت أن يطلع الزمالء على كتاب صدر لي في عام  

ى التمهين"، و صدر بالعربية بعنوان  في سوريا عنوانه األصلي "العالج النفسي من االعتقـاد إل
معالم عالج نفسي عام"، ألنه يناقش كثير من المسائل المهمة في هذا   -العالج النفسي    مستقبل"

 اإلطار و يعطي صورة عن واقع ومستقبل العالج النفسي. 
 

 ) 05/05/2013(  4  شهــــــادة
همها تحقيق األرضية المناسبة بما  الشبكة خالل السنوات الماضية إنجازات كبيرة، كان أ  حققت

يشبه البنية التحتية لبناء شبكة من التواصل المهني والعلمي والشخصي بين المتخصصين العرب  
 في مختلف بلدان العالم. ومن الملفت للنظر فيها أنها قـامت على جهد فردي طموح عمل خالل  
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الماضية بتواضع إنساني، وبدت جهوده ومساعيه ومعاناته أيضًا واضحة عبر مسيرة    واتالسن
األعوام الماضية، وصل بالشبكة إلى مرحلة رسخت حضورها وأصبحت جزءًا من البنية االفتراضية  

هم ورؤاهم، وتوقعاتهم وآمالهم وتخبطهم وقصورهم  للمتخصصين يتبادلون من خاللها معارفهم، وأفكار 
ويسعون جماعات وأفراداً نحو ترسيخ "وتوطين" للعلوم النفسانية" في الوعي الفردي والجمعي   اً،أحيان

لهم أوًال وللجمهور المتلقي ثانيا. وال يمكن للنظرة التقويمية للشبكة إال أن تفرض علينا تقدير تلك  
  السبقصي للمؤسس وصاحب الفكرة الدكتور جمال التركي وتسجيل  المواظبة وااللتزام الشخ

 واالستمرارية كعالمتين مميزتين لقيامه بعمل أقرب للعمل المؤسساتي من الفرددي,,,
إّن الفكرة عندما تتبلور وتنطلق التعود ملكاً لصاحبها وحده بل تصبح إرثاً مشتركاً يسهم فيها  

دراته وتصبح المسؤولية مسؤولية مشتركة. ولعل هذه  كل بما يستطيع وتتيح له إمكاناته وق
المناسبة فرصة لتقييم ما قدمته الشبكة خالل السنوات الماضية وما يمكن لها أن تقدمه في  

القـادمة. قدمت الشبكة من خالل أعضائها أعماالً وطروحات علمية وشخصية وفـلسفية غنية    لسنواتا
ة بعضًا من واقعنا "المؤلم" فـأظهرت "أمراضنا"  أصيلة ومؤصلة، وفي الوقت نفسه عكست الشبك

النرجسية و االجتماعية وزعزعة هويتنا واغتراباتنا بالمعنى المجازي. وهذه تحتاج إلى دراسة  
 مستفيضة،   وضوعيةم

واجب من السعي الدؤوب نحو الرقي بالعلوم النفسية؛ "فـلتأصيل الحاضر أولوية على    كجزء
لوم النفسية بصورة كبيرة إلى درجة أصبح فيها من الصعب جداً  تأصيل الماضي". لقد تطورت الع

على الفرد اإلحاطة الكاملة بما حققته هذه العلوم النفسية في الميادين المختلفة، وأصبحت  
تحتاج أكثر فـأكثر إلى التعمق الرأسي، وأصبح العمل النفسي عمًال مسندًا قـائمًا على    تالتخصصا

بوطاً، وربما يكون من المفيد لو خطت الشبكة بأعضائها تلك الخطوة  البراهين والممارسة عمالً مض
  اهنحو االنتقـال إلى ذلك "التمهين" في الطرح والممارسة يثمر صورة مختلفة لعلم النفس عما عهدن

حتى اآلن في فهمنا للعلوم النفسية ويعكس في الوقت نفسه تلك التطورات والقفزات الحاصلة  
صيالً. واألمل الكبير، كما بدأت الشبكة ببضع مراسالت بريدية في زمن  ونسهم فيها نتاجًا و تأ

  ينبدايات دخول االنترنت للوطن العربي، ووصلت إليه اليوم بذلك الكم من التشبيك بين العامل
  في هذا الميدان وتنوع التخصصات،...
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أن تحتفـل الشبكة سنة فسنة بإنجازات أكبر وتكون نواة لـ" الرابطة العربية للعلوم النفسية " أو  
" الرابطة العربية لشبكة العلوم النفسية " بفعل مؤثر على الواقع وثقـل يحسب حسابه على مستوى  

 المجتمعات
  

 ) 08/05/2018(  5  شهــــــادة
الشبكة منذ انطالقتها األولى إنجازات كثيرة، قـامت على أكتاف شخص واحد، حمل  حققت    

العبء راضياً وواصل المسير، ولم ييأس يوماً في إمكانية صنع واقع علمي نفسي بين التخصصات  
المختلفة، وفي تقريب الرؤى. الشك أن الموارد محدودة ولكن اإلرادة والطموح ليسا كذلك، 

ة تسير، تمخر عباب العالم االفتراضي بثبات. الشكر للدكتور جمال والقـائمين  لذلك مازالت الشبك
 على الشبكة ال يكفي. ولكن عندما ننظر للثمار التي بدأت رويداً رويداً يكون الشكر قد وصل.

  
 ) 12/06/2021(  6  شهــــــادة

هم في جزء  أبدي اعتزازي كوني أنتمي إلى نخبة من المتخصصين من نفسانيين وأطباء نس  
 من واجباتنا نحو ترسيخ العلوم النفسانية والتعاون بين المتخصصين من كافة البلدان العربية. 

،  لهو  2021منحي التكريم بلقــب : "الراسخــون فـــي علــوم وطـــب النفــــس" هذا العام    إن
عاماً، وكان الجهد   30حافز إضافي إلى مزيد من االلتزام تجاه النهج الذي سرت عليه منذ حوالي  

 دائماً يستحق...
 -الواقع فـإن أّول من كان يستحق التكريم هو الدكتور جمال التركي ( الطب النفساني    وفي

تونس )، الذي يحمل بمفرده أعباء " شبكة العلوم النفسية العربية" كاملة، بإصرار وتحفيز مستمر، 
، واستطاع أن يضع بصمة راسخة رّبما  2000لم يتوقف عنه منذ بدايات التأسيس األولى العام  

 عنها مؤسسات عربية ممّولة وجمعيات نفسانية مختلفة...  جزتع 
مرة أخرى، وتمنياتي لكم وللعاملين في الشبكة بالخير والصحة، وسنستمر دائماً معا    أشكركم

 في خدمة العلم واإلنسان بمختلف اتجاهاته لتثمر جهودنا ارتقـاء ونماء. 
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 )مصـــــــــر( القيــــاس واإلحصــــاء   -النفــــس    علــم -ساميـــة بكــري عبـــد العاطــــي  
 ّنّ◌ّ◌...إصدارات الشبكة خالل تلك السنين بما يقـارب ما أنتجه العرب خالل عدة قرو   توالت

  

 2016بــ"جائـزة شبكـة العلـوم النفسيـة العربيــة البشيـــر معمريـــة" للعـــام    الفـائـــزة
 علــم نفــــس التفكيــــر العقـالنــــي" -ترجمتها كتاب: "ما تفتقــــده اختبــــارات الذكـــاء    عن

 

 ) 16/05/2017(  2 شهـــادة
اتها.. راصدة لكل منشوراتها ومراسالتها.. أثق فيها وفي  مع الشبكة منذ سنوات متابعة لتحرك 

وهو ما   -القـائمين عليها.. ولم ال ومنجزاتها تتحدث عنها وألمس صدق المقصد من وراء العمل
  مأصبحنا نفتقده في عصرنا الحالي من تقدم إلى تقدم بإذن هللا... وكلي ثقة في اإلستمرارية رغ

  اإلخالص في العملالمصاعب والعثرات.. فـلن يضيع هللا
الشبكة محل ثقة للمتخصصين بالمجال النفساني، لذلك أرى تفعيل أنشطة متعددة    أصبحت

تحت مظلتها تقـام بالبلدان العربية المتعددة على هامش المؤتمرات المقـامة فيها كورش العمل  
لشبكة. والدورات التدريبية والمحاضرات التي تقدم نظير مقـابل مالي وبشهادة معتمدة من ا

 أكبر مصدر دخل مقبول يمول أنشطة الشبكة  مثلبرأيي هذا سي
تحياتي لمؤسس الشبكة د. جمال التركي، ولكل األساتذة األفـاضل المجاهدين معه.. وددت لو  
أكررها آالف المرات "جهودكم حية ونلمسها بقّوة" أسعدكم هللا كما أسعدتمونا وأعانكم بفضله  

 ير وسدد خطاكم.. هو ولي ذلك والقـادر عليه  تعالى ووفقكم لكل ما فيه الخ
 

 ) 06/05/2018(  3 شهـــادة
 مع الشبكة منذ تأسيسها يوماً بيوم.. هّمها هو هّمنا وهّم وطننا العربي بكامله..  

تقديري كل يوم لها وللعاملين عليها وعلى رأسهم الفـارس النبيل د. جمال التركي    يزداد
 ا في وقت عز فيه العمل المخلص النبيل.. الذي أصبح قدوة بارزة لنا جميع

العلي القدير أسأل أن يزيل عثرات شبكتنا العربية النفسية وأن يديم انجازاتها.. له كل    وهللا
  األمر في التدبير من قبل ومن بعد.. إنه سميع عليم
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 ) 14/07/2020(   4 شهـــادة
لفتت انتباهي انطباعاته المكتوبة على صفحات الفيسبوك في إحدى السنوات الخالية،  

فتواصلت معه على سبيل الفضول ألفهم من هو، وماذا يريد في عالم غريب تعودنا من أربابه  
ة والمصلحة الجمعية.... سألته أن يعرفني  وجود الكثير من المصالح المتخفية تحت ستار الالفردي

بنفسه وعن أهدافه وعن مقر مؤسسته ومن يشاركه العمل، ألفـاجأ بأنه يكاد يكون الوحيد على  
رأس العمل، وأنه يتخذ من عيادته مقرًا لتحقيق أهدافه. سألته حتى ضاق بكثرة أسئلتي وطلب  

عنه على شبكة االنترنت بعزّته المعهودة....  مني الرجوع إلى سيرته الذاتية والمعلومات المتوافرة  
 الفـاضل د. جمال التركي  تاذناإنه أس

من السنين، وهو ال يزال يواصل جهوده التي ال تحتاج إلى توصيف، ويواصل لّم   18مضت اآلن  
الشمل بين باحثي الوطن العربي الذين فرقّهم الساسة، وقد توالت إصدارات الشبكة خالل تلك  

 ارب ما أنتجه العرب خالل عدة قروّنّ◌ّ◌...السنين بما يقـ
هي الواقع النظيف   -وبصدق -إننا نريد لـــ"شبكة العلوم النفسية العربية " االستمرارية ألنها  

في عالمنا المعاش الحالي الذي يئن من الفردية واألنانية، وهذا من وجهة   -الخال من الرداءة
 نظري يتحقق بتحقق شيئين: 

مورد مالي مستمر للشبكة، وذلك نظير اشتراك عضوية وخدمات توفرها    أولهما هو توفير  -
الشبكة، كخدمات النشر وتقديم دورات وورش عمل (حتى لو تبرع البعض بتقديمها لصالح  
الشبكة، وما أكثرهم وأنا أولهم ) وعقد الملتقيات والمؤتمرات، حتى لو كانت افتراضية عبر  

 برامج التواصل عن ُبعد.
هو استكمال الهيكل اإلداري المؤسسي للشبكة، بما ُيتيح لهذا العمل الضخم الرائع    وثانيهما -

 االستمرارية بصرف النظر عن األفراد  
لك د. جمال، وللقـلة النادرين أمثالك والذين سيقـابلون رّبهم جل وُعال مستبشرين،   تحياتي

  لرحمة عليك وعلى أمثالكهنيئاً لك. وأعطانا هللا أجر المجاهدين فيه أمثالك.. والسالم وا
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 السودان / السعودية  -السر احمد سليمان  
 ) 2022(   1 شهـــادة

شاء مؤسسة  نعتز ونفخر بما أبدعه فكر األستاذ الدكتور جمال التركي وجهده الحثيث في إن
عربية علمية جامعة وهي مؤسسة العلوم النفسية العربية. ويظل األستاذ الدكتور جمال رمزا للعالم  

  المتفـاني خدمة ألمته باإلثراء العلمي والزهد في المال والمناصب.

  سر وعين هللا ترعاك ووراءك إنجازاتك العظيمة المحدثة عن نفسها.

ة من الشباب الباحثين الذين رووا ظمأهم العلمي عبر  سر وأنت قـائد لجيوش من محبي المعرف
  مؤسستكم الرفيعة بال كلفة مادية وال امتنان وال علو وال استكبار.

سر وأنت تؤسس برلمان للمخلصين من العلماء العرب في العلوم النفسية تكاملت فيه رؤاهم بكل  
  يقةود واحترام ورفدوه بنفـائس آرائهم وملخصات كتبهم وأبحاثهم العم

  لك التقدير واالحترام واالجالل

  وتستحق أسمى أوسمة التكريم لتميزك الكبير
  

  العراق  جامعة كركود/  -كلية الطب/  النفسيالطب  استشاري   -سعدون الجبوري  
  

 ) 2022(   1 شهـــادة
  

تقديري واحترامي لألستاذ الدكتور جمال التركي لما قدمه وبذله من جهود متواصلة في تنظيم  
ذ النشاطات العلمية لخدمة الطب النفسي ولعم النفس بإنشائه وإشرافه للشبكة العربية للعلوم النفسية  وتنفي

والدعم المتواصل والالمحدود للمجلة العرب±ة للطب النفسي. أسأل هللا أن يوفقه وينعم عليه بدوام الصحة  
  والعافية.
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 )العـــراق/أمريكـــا  (عراقـــي / بـــورد أمريكـــي في الطـــب النفسانـــي  بـــورد -صـــادق السامرائــي  
 التنويـــر النفسانــــي!!  إشراقـــة

 
 ) 11/05/2013(  1 شهــــــادة

ت تفكير المحيط الذي أتفـاعل معه لما يقرب من ربع  ربما تكون آليات تفكيري متأثرة بآليا 
قرن. وكنت أفكر بالكيفية التي أكتب بها عن الشبكة العربية النفسية المظفرة الجهود , 

 والنوايا والتطلعات  
على التواصل والتحدي والرقـاء. لكنني توقفت , متحيرا أمام الرسائل والتوصيفـات ,   والقدرات

لشعوري بأن الكلمات أحيانا تكون أقوى من وابل الرصاص األثيم. وكدت أن ال أكتب شيئا , 
وتعجبت من تجروئنا على قتل الصيرورات , ووأد األمنيات , واإلستمتاع بالخيبات , وإستلطاف  

والحسرات. فحينما نقترب من أية حالة في واقعنا العربي , نحاول أن نطعنها أوال , ومن ثم    يناألن
 ها متعفنًة للسابغات. ننحرها, وبعد ذلك نرمي

تتكرر صناعة الويالت , وابتكار التداعيات , والتغني بالماضيات. ويغيب عن وعينا , أن    كم
األفراد يصنعون المعجزات. ونتجاهل تماما ما فينا من كوامن الثورات. وننسلخ عن جذورنا  

  اقـاتساننا , وال ندرك بأن طوأصولنا ومنابعنا الثرية بأنبل الحضارات. وكأننا ال نؤمن بأنفسنا , وإن
األجيال قد تتخمر في ذاٍت مؤهلٍة للتعبير عنها , والتصديح بها , بما ملكته من أدوات. ونحسب  

 البطولة الحقيقية  جنونا أو إنتحارا , أو نوعا من الَسكرات. 
  أراه أن البطولة الحقيقية تصنعها اإلرادات. وإن اإلنسان لوحده يمكنه أن يمثل مجموع  ما

القدرات. وفي العالم الذي أنا فيه , األفراد هم الذين صنعوا أعظم الشركات. فهل من إنتصاٍر  
 على علل التصورات؟! فـالذهب ال يصنع البطولة , ألنها منجم الذهب ومنبع اإلبتكارات. 

عالم يبصر بالعمل وآخر ينظر بالكالم , تتسع المسافـات , وتضطرب اإلتجاهات , وتمتليئ    وبين
ني األيام بالمحبطات , وأقداحها بالتنازالت , وكل ناجح متقدم تحاوطه طوابير المنغصات. وفي  أوا

واقعنا العربي يفشل العمل الجماعي رغم أنف الديمقراطيات. وال يمكن لألجيال المعاصرة أن تصنع  
 .  مجدا إنسانيا , وتهتدي إلى سبيكة التفـاعالت. وعندنا إنسحقت الرموز وإنمحقت القدوات
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والعلوم النفسية ربما ستغدو من المحرمات! وحمل رايتها تحتاج إلى مؤمن برسالتها , ألنها كأي  
 المغامرات! وكلما تأملت واقعنا العربي ,

التطلعات. منذ " إذا الشعب يوما أراد الحياة" وما قبلها , وحتى    تونس أمامي , نبراس  تبدو
تبشيرها بعصر الحريات. تونس الرائدة , القـائدة , المتوثبة نحو فجر األمنيات. ومن طبع حقيقتنا  

  يأن تقودنا  تونس في دروب العلوم النفسانية , ويجد ويجتهد األخ الدكتور جمال التركي ف
لة , لترسيخ أسس وطاقـات التفـاعالت العربية , للوصول إلى منهج معاصر , مثابرته السامية النبي

يساهم في إنتقـالة حضارية نوعية لدى اإلنسان في مجتمعاتنا المسحوقة باألمية النفسية والسلوكية , 
توقدت    قدوالتي ينجم عنها تداعيات مأساوية في كل مكان. ويمكن القول أن طاقتنا الجمعية  

 , إستطاعت أن تترجمها بمهنية ومسؤولية متوافقة مع رسالتها اإلنسانية الصادقة. بإرادة  فردية  
عليه أن يعزز لدينا الشعور بالفخر والسعادة واإلمتنان , ال أن يزرع فينا المشاعر السلبية ,   هذا

  واألحاسيس المريرة , الممزوجة بالعجز والنقص وتأنيب الضمير. فـاإليمان بالهدف والغاية , تصنع
. فتحية للنهر  لدنفوسا متميزة بإصرارها وتواصلها وتوثبها , وإنسكاب قدراتها في نهر الحياة الخا

  العربي النفسي الرقراق , وتثمينا لتياره ومائه المتومج الدفـاق. فـاإلنسان قد يحمل راية جيله!! 
 

 )  07/01/2019(  2 شهــــــادة
ف النفسية الداعية لمجابهة الظالم والضالل  أيكة الوجود العربي المعاصر المنّور بالمعار 

 والبهتان المعشعش في الرؤوس...
إنها أليكة وجود سامق , وميدان عطاء باسق , وعنوان تيار ثقـافي دافق , وبرهان عزائم    

 وإصرار على أن الخطو واثق , ولسوف نكون وتتنامى اإلرادة ويتحقق اإلنطالق الفـائق....
في يكنز طاقـات تكّون وتوالد وتواشج , وتواصل مع أصوات  هي مشروع ثقـافي علمي معر 

 الوجود العربي بمختلف درجاتها وتنوعها وتعددها ...
لهذا المشروع سّكته التي يسير عليها وفقـا لبوصلة رؤية تستوعب المكان والزمان , وما يتحقق  

 رين ...فيهما من إنطالقـات وكينونات إبداعية وخلقية موظفة لعناصر البعدين المتغي
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الفخر واإلعتزاز موصول بهذا التدفق التنويري التثقيفي الهّدار , المتوثب المغوار , الصامد  
 العزوم الكرار ...

التركي الذي فتح بمشروعه اإلبداعي النفسي  تباركت جهود ربـّانها الهمام الدكتور جمال  
 آفـاقـا ذات قيمة وقدرة على البناء والعطاء الجميل ...

تحية لمنبر األفكار النفسية , وميدان اإلبداع اإلستشرافي اإلشراقي الفتان , الذي يداوي   
 جراح النفوس , ويوقد المشاعل في الرؤوس , ويتطلع نحو أمٍل قبوس....

كة العربية للعلوم النفسية وهاجة في دياجير الوجود العربي وأجاجة في  دامت شعلة الشب 
 متاهات العقول...

 يا أْيكَة النفس التي قد أْورَقْت  
 أْوراُدها فـأثَمرْت    وتفّتحتْ 

 بْمثـِلك أّمةٌ وعقولها    تْحيا
 َمْجٍد أطلقْت فـأْبرَقتْ   أفكارَ 

 
 )  14/07/2020(  3 شهــــــادة

حضارية لها قيمتها ودورها التنويري الوهاج في فضاءات األيام , ولسطوعها    األمة تكنز أنوارا   
وهٌج في دروب األجيال الطافحة بالقدرات والتطلعات النبيلة السامية. ويرتكب خطيئة ُعظمى َمن  

بالطاقـات    فحيتصور أن األمة خاوية ال تساهم بصناعة الوجود اإلنساني الحضاري المعاصر. األمة تط
عات األصيلة الدفـاقة الحيوية , واإلصرار المتفـائل على أن تكون وتتألق وتورق , وتنضج  واإلبدا

ثمارها فتنهل منها العقول وتتهذب بها النفوس والقـلوب واألرواح. ولألمة منابرها الفياضة بالعطاء  
 ق. النور واإلشرا  مساحةالخالص الناصع الضياء والبهاء , حيث تتفـاعل عقولها المنّورة لتزيد  

"شبكة العلوم النفسية العربية" من المنابر الشّماء الطافحة بالجّد واإلجتهاد واإليمان بأن األمة  
تكون , ورسالتها تتواصل وتنير , برؤيتها المؤمنة بتالقح العقول وتمازج القدرات , الكفيلة بصناعة  

األخ الدكتور    ضهايروّ سبيكة وجودنا القوية العزيزة الكيان والدور المجيد. ويمتطي صهوتها و 
 جمال التركي , الذي أظهر تمّسكا ووفـاًء منقطع النظير , لبناء الكينونة النفسية العربية المساهمة  
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الته التي لها قد تيّسر. هذا المنبر المدهش الفتان  بيقظة أمة وتفتح جيل بعد جيل , وكأنها رس
والتفـاعل العلمي المعرفي     رونةالمجالد المتحدي المؤهل للمطاولة والمقـاومة والمطاوعة , والم

 المتجدد , وضَع األسس المتينة للبنية التحتية النفسية العربية. 
ت ذات قيمة سلوكية وتهذيبية  منبٌر يجمع العقول وُيفـاعلها , ويفيض على الواقع بُخالصا  هو

 ومرجعية , فـالكثير من الباحثين والدارسين يعتمدون ما ُينشر فيه كمصدر رصين , فما يتم نشره  
صفحات الشبكة تتحقق قراءته وتقيمه بموضوعية قبل إطالقه , وهذا ما يمّيز الشبكة عن    على

 غيرها من المواقع التي ينتفي فيها التقييم والتحرير. 
من القول بأن شبكة العلوم النفسية العربية , ترفع لواء لغة الضاد خفـاقـا متألقـا , ومشاركا   والبد

في التعبير عن مستجدات العلوم النفسية بلغتنا العربية الباهية. ومن المنصف أن نعّبر عن حقيقة  
كد فيه روح  تتأ  ماهذا المنبر النفسي الخالق , الذي ال يعرف الكلل والملل واليأس والقنوط , وإن

األمة المتحدية المؤمنة بذاتها وموضوعها , وبحيويتها ودورها الذي ال يغيب , والذي تِغبُّ منه  
 البشرية على مّر العصور واألزمان. 

تواصلُت مع "شبكة العلوم النفسية العربية" , أشعر بأن األمة بخير , وأنها ذات قدرات    وكلما
جمل , ولن يثني األجيال ما يداهمها من التداعيات  متفتحة واعدة ستصنع مستقبال أرقى وأ 

  دواالمدلهمات, فـاألمة ال تفقد بوصلة إبحارها الحضاري المبين. واألمة بخير ما دام فيها رجال عاه
هللا على التمسك برسالتهم اإلنسانية , وتجّشموا الصعاب والعقبات الجسام , وما إستكانوا أو فترت  

ل أن التحديات زادتهم قوة وقدرة على العطاء األخصب , والتفـاعل  همتهم , وضعفت عزيمتهم , ب
الحافـلة    فسيةاألطيب مع مفردات صناعة الكينونة الالئقة بأمٍة تكون. تحية لهذه اإلنطالقة الن

بالمعارف والدراسات العلمية القّيمة, التي إستطاعت أن تضع العقـل العربي في وعاء الترافد  
إلشعاع الفكري والعلمي الُمبِدد لحندس األيام , والمؤثر في بناء  والتواصل , القـادر على ا

 المفـاهيم الالزمة لحياة طيبة. 
لشبكة العلوم النفسية العربية بالتقدم والرقـاء , ولحادي مسيرتها أجمل التهاني    تمنياتي

لتقديم ما  والتبريكات على إدامة نجاحها وتأثيرها في الواقع النفسي العربي , ولنعمل معا وسويًة  
  عرفييؤهل األجيال للقيام بدورها الحضاري المعاصر المنير. فتنعم أخي جمال بحالوة جهادك الم

  ونشوة كفـاحك النفسي , وأعانك هللا على البناء القويم المنير الحكيم.
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 ) 13/01/2021(  4 شهــــــادة
عام وشبكة العلوم النفسية العربية بخير!! أخي د. جمال , َكدَْحَت بها وما زلت فـارسها    كل

, ذاَت إشراٍق في عقول األجيال , الواعدة بعطاِء أمٍة أًصيل.   األمين , الذي يحمل رسالًة منيرة ً
صصة بالعلوم النفسية والطب النفسي وفـاَعلتها , وهذا  د.جمال , لقد َجَمْعَت العقوَل الُمتخ  أخي

 إنجاٌز ألَمِعٌي متميز أسهم في تنمية الوعي النفساني ونشر الثقـافة النفسانية , وأعاد لألمة ثقتها  
 , وأعلمها أن فيها طاقـات حضارية أثيلة.  بقدراتها

إلصرار المتوثب , واإليمان  فشبكة العلوم النفسية العربية , منبٌر يسطع بالمواصلة الدؤوبة , وا
بالنجاح , وصواب الدور ونصوع الهدف , وتنامي الروح الداعية إلى مجٍد معرفي عربي , يمثل  

ظلمات    يجوهر وجودنا وروح هويتنا اإلنسانية , ويرفع رايات لغة الضاد , ويتحدى بها القـانطين ف
وهي صامدة حتى تستيقظ   الغفـلة والهوان. شبكة أنجزت ما ال تنجزه مؤسسات أو وزارات ,

القدرات المؤسساتية , وتتفـاعل معها بقدراتها المادية واإلعالمية , وأن ذلك سيكون حتما , 
 فتواصل الَطْرِق على الرؤوس المتحّجرة سيفتتها , وسيخرجها من دياجبر الضالل والبهتان. 

, وأنها أورقت وأثمرت ,   د.جمال , أن الشبكة أنوار إشراقية ساطعة , وتأتي أُُكلها الجميل  أخي
وهاهي قـاب قوسين أو أدنى من نيلها تاج الذين يعلمون ويعملون. وفقكم هللا والذين  

أفنانها , وفوح ضوعها وأريج فحواها , وأنوار رسالتها اإلنسانية العلمية المعرفية ,    بإخضراريساهمون  
  كل عام وأنتم بخير وعطاء بديع!!الموشحة بالفضيلة والسماحة والمحبة واأللفة والحوار الرشيد. و 

 

 ) 19/11/2022(  5 شهــــــادة
 وى!!ــــــــــــــــــــــــــــر الفحـــــــــــــــــــجوه

 أوقدت مشاعل الوعي النفسي , واإلدراك العقـلي
الحياة تيار جارف يجري في عروق األجيال , وال تقـاس بعدد السنوات أو الوقت الذي يبذل  

ر وحسب , وإنما بجوهر الفحوى , وعصير الرسالة , وسّالف الهدف المنشود , في أي مضما
والشبكة العربية للعلوم النفسية , أطلقت الطاقـات اإليجابية من أعماق الخيرين , لتحقيق العافية  

  النفسية , والسالمة السلوكية , وفتحت أبوابا كانت أقفـالها بال مفـاتيح.
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كما أوقدت مشاعل الوعي النفسي , واإلدراك العقـلي , الضروريان لدوران عجلة الصيرورة  
 الحضارية اإلنسانية السامية.

ط مسيرة التفـاعل  فـإعتمادها اللغة العربية أعطى للعقـل األدوات الالزمة لإلرتقـاء باألفكار , وضب
المنهجي العلمي الصالح للناس , فنقـلت العلوم النفسية من فضاءات الخاص إلى ميادين العام , فما  
عادت إحتكارا على اإلختصاصيين , بل ثقـافة ضرورية لصناعة الحياة الكريمة , وتعزيز الرؤى  

 الداعية للحرية , وإعالء قيمة اإلنسان ودوره في التقدم والبناء.

ه فـالشبكة العربية للعلوم النفسية , رسالة فـاعلة في مسيرة األجيال الوافدة , وعنوان ساطع  وعلي
 للجهود الفردية المعربة عن إرادة األمة وخصائصها المتميزة.

ومن المؤكد أن الغاية النهضوية التنويرية للشبكة بلغت نشدها , وعليها أن تتواصل في  
 نفسية , ألمة أدركت جوهر الحياة ومعانيها منذ األزل.تعزيز مسيرة الكينونة اإلبداعية ال

  تحية لصرحنا النفسي الرائع الوهاج في آفـاق أيامنا التي تتحدى وتتوثب لألمام.

  

 )السعوديـــة  -  الريـــاض( النفـــس التربـــوي  علـــم - صالـــح بن إبراهيـــم الصنيـــع
 ادر دعم لهذه الشبكة ومؤسسها حتى ال نبكي عليهاالدور علينا جميعاً في السعي للبحث عن مص  يبقى

 
 ) 28/04/2013(  1 شهـــادة

م ميالدي عن طريق التصفح عن المواقع  2005تعرفت على الشبكة في حوالي عام    لقد
م وتوثقت بتشريفي لالنظمام للهيئة االستشارية منذ عام  2008النفسية ثم استمرت الصلة منذ عام  

لمؤسس سعادة أ.د.جمال التركي الذي يعتبر مثال حي للتفـاني  م بدعوة كريمة من ا2010
النجاح وتغليب المصلحة العامة على سبيل المصلحة الخاصة حتى في حالة    ىالعلمي واالصرار عل

الضيق والتي مرت بها الشبكة ولم تتوقف مع أن مواقع نفسية أخرى مرت بظروف مشابهة لكنها  
  لجهد المضني الذي يبذله مؤسس الشبكة ونخب منتوقفت، ويعود الفضل v أوالً ثم ل
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وطالباته ومحبيه داخل تونس وخارجها من أساتذال علم    بهالمعاونين والمعاضدين له من طال
  النفس والطب النفسي،

ه الشبكة المباركة دوام التوفيق والسداد وأن تجد من المؤسسات البحثية أو  أتمنى لهذ
الجامعات أو الجمعيات العلمية التبنى والدعم المالي أوالً والمعنوي ثانياً ألنها تقوم بواجبات كثيرة  

أن    لعظيملخدمة أساتذة وطالب وطالبات التخصصين علم النفس والطب النفسي، وختاماً أسأل هللا ا
بارك في جهود أ.د.جمال التركي وأن يجزيه عنا أفضل الجزاء في الدنيا واآلخرة والحمد للخ رب  ي

العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 ) 01/05/2013(  2 شهـــادة

بالشبكة في "الندوة األولى لقسم علم النفس بجامعة اإلمام    في عرض أخينا للتعريف  وجدت
م ، جهدًا جبارًا لم تقم به المؤسسات العلمية المناط بها والمأمول منها مثل  2010بالرياض" عام  

  مهذا العمل كالجامعات والمؤسسات العلمية والجمعيات المهنية، التي كان يتوقع منها أذ لم تق
بادر وعمل ونجح في جمل شمل أهل االختصاصات النفسية والطب نفسية  بهذا الواجب أن تدعم من  

العرب أينما كانوا داخل العالم العربي وخارجه، ووفر مصادر عملية متعددة من أخبار مؤتمرات  
وندوات ولقـاءات علمية إلى مجالت علمية متخصصة إلى معاجم علمية نامية إلى جوائز متخصصة  

وطالبات الدراسات العليا فيما يحتاجون به في دراساتهم من  إلى وسيط علمي لطالب    حفزةم
إرشادات ومقـاييس وغيرها، وهناك العديد من الخدمات التي يصعب علي حصرها وكما قيل  

 يكفى من القـالدة ما أحاط بالعنق، ... 
يبقى الدور علينا جميعًا في السعي للبحث عن مصادر دعم لهذه الشبكة ومؤسسها حتى ال  

ها كما بكينا على عدد من المشاريع السابقة التي توقفت وهي عديدة ولعل أقربها  نبكي علي
مشروع االستاذ الدكتور دمحم احمد النابلسي في لبنان وغيره كثير. أسال هللا أن يجزي د.جمال  

 في الدنيا واألخرة وأن يسدده في القول والعمل وأن يعيننا جميعاً على ذكره  زاءخير الج
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وشكره وحسن عبادته وصلى وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم  
 الدين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 ) 27/05/2019(  3 شهـــادة

النفسية العربية " منجز علمي تواصلي ألهل االختصاص النفساني في    " شبكة العلوم  تعتبر
العالم العربي، وبجهد شخصي لالستاذ الدكتور جمال التركي، مع تكرار المحاوالت لمساهمة  
الجامعات والجمعيات العلمية لدعم الشبكة ولكن لم يتحقق ذلك حتى يومنا هذا رغم المحاوالت  

جمال... ومع ذلك استمرت الشبكة تقدم خدمات كبيرة ألهل    التي قـام بها سابقـًا الدكتور
 االختصاص النفساني، لها جزيل الشكر والتقدير واالحترام، 

معقود على ارتفـاع وعي الشباب من أهل االختصاص بالتوجه لهذه الشبكة واالنضمام لها    األمل
عصر. أقترح التواصل  لتكون جسر التواصل بين أهل االختصاص بشكل سريع وتقني مناسب لهذا ال

مع األقسام العلمية لعلم النفس والطب النفسي عن طريق مواقعهم في االنترنت وفق هللا الجميع  
 خير  للك

 
  )14/07/2020(  4 شهـــادة

" من دواعي الشرف واالعتزاز لكل منتمي لمجال علم النفس والطب النفسي في العالم   
الها، والتي قـامت على جهد رجل من اهل التخصص، العربي الفخر بهذه الشبكة الرائدة في مج

قـال: أنا لها رغم التحديات االجرائية والصعوبات والتكاليف المالية، ولكن بقيت شامخة ومنارة علم  
  االختصاص،الهل  

شكر وتقدير للرجل االول الدكتور جمال التركي والفريق العامل معه من االخوة واالخوات    تحية
المستشارين والداعمين بعلمهم للشبكة، نقول جزاكم هللا خيرًا وبارك في    في تونس، واالساتذة

جهودكم، ونستمر في األمل بقيام احد المؤسسات االكاديمية الحكومية العربية بدعم هذه  
 معنوياً ومادياً لتزداد تطوراً وتتوسع خدمتاً وفق هللا الجميع لكل خير  كةالشب
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 ) 13/11/2020( 5   شهـــادة
تعتبر " شبكة العلوم النفسية العربية" رائدة في مجالها، بل تكاد تكون الوحيدة، التي  

دتها  خدمت اهل اختصاص علم النفس والطب النفساني العربي من المحيط للخليج، بل امتدت فـائ
لتشمل الناطقين بالعربية واالنجليزية والفرنسية في معظم دول العالم. رغم محدودة مواردها  

 المعتمدة على هللا ثم مؤسسها الدكتور جمال التركي، امد هللا بعمره على عمل صالح.   ةالمالي
الشبكة خدمات يصعب حصرها من دوريات علمية ونشر كتب، وابحاث متخصصة،    قدمت
نصة دولية للتالقح العلمي، وقواميس باللغات الثالث، وخدمات لطالب وطالبات  وكونها م

الدراسات العليا في الجامعات، وغيرها مما يصعب حصره، ولكن يبقى األمل باقياً في وجود دعم  
من جامعات وجمعيات وافراد مقتدرين لدفع عجلة "ش.ع.ن"    لميةمادي من المؤسسات الع
... وفق هللا الجميع لكل خير، وهللا يحسن للجميع النية والذرية... أقترح  خطوات متقدمة الى االمام

عليكم، محاولة تبنى منصة علمية لعقدات ندوات عن بعد تختص بموضوعات علم النفس والطب  
  علمية عربية...  جمعياتالنفسي بالتعاون مع جامعات و 

 
 ) سعوديــةالســودان / ال(النفــــس    علــم -صـالح الديـن فـرح بخيـت

 بيــــن المشــــرق والمغــــرب، فــــي وحــــدة عجــــز عنهــــا العــــرب  جمعــــت
  

 2014بــ"جائـزة شبكـة العلـوم النفسيـة العربيــة عمـرهـارون الخليفـة" للعـــام    الفـائـــز
  “دراســات سيكولوجيــة -مؤلفـــــه: " األطفــال الموهوبــون    عن

 
 ) 13/01/2021(   1 ةشهـــاد

 جمعت بين المشرق والمغرب، في وحدة عجز عنها العرب ...... ...............   
العلوم النفسية العربية،،، دوحة العلوم النفسانية الظليلة، بل واحة غناء مليئة بالخير    شبكة

جز عنها  والحياة، جمعت في داخلها الكثير، حيث أنها جمعت بين المشرق والمغرب، في وحدة ع 
  العرب، كما جمعت بين األطباء النفسانيين وعلماء علم النفس...
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مبهورا بهذا الجهد الخرافي الذي توفر للدكتور جمال التركي، في أن يصنع هذا    اجدني
 لفريد، وستظل السنتنا تلهج له بالشكر والثناء... االنجاز ا

أيادينا إلى السماء ان يجزيه هللا خير الجزاء، وأن يسدد خطاه، وأن تستمر مسيرة هذا    نرفع
الصرح العلمي الشامخ بقوة أكثر وأكثر، وأن نحتفـل وتحتفـل األجيال القـادمة بعدنا بمئويتها، 

  وهي في كامل عزها وعنفوانها
  

 )جامعـــة عيــن شمـــس، القـاهـــرة، مصــــر  (أستــاذ الطب النفسانــي    -عكاشـــــه    طـــــارق
 انيلنفسا  لطبعلى مستوى العالم وا  ةئدالعربية" تعتبر را  لنفسيةا  ملعلو"شبكة ا

 

 ) 23/06/2003(  1 شهــــــادة
ذى اعتبره فخر  على مجهودك الضخم خالل السنوات السابقة للوصول لهذه الـشبكة، ال  أهنئك

 لشمال أفريقيا و األمة العربية كلها....
 اخرى أهنئك على هذا المجهود غير المسبق.    مرة

 

 ) 26/05/2004(  2 شهــــــادة
أهنئك على مجهودك الضخم في تأسيس "مجلة شبكة العلوم النفسية العربية" . هذه المجلة  

 يشرفني أن أساهم في إنجاح هذه المجلة.فخر لنا جميعا في شمال أفريقيا و الوطن العربي. و  
 

 ) 14/07/2020(  3 شهــــــادة
بجمع اغلب اطباء النفس واألخصائيين النفسانيين عبر   لنفسيةا  مللعلو لعربيةالشبكة ا  تفردت

  جمع ستطاعتا  لقد. انيلنفسا  لطبعلى مستوى العالم وا  ةئدالبالد العربية ، وهي تعتبر را
 . لعربيةا  لعلميةا  ثبالبحو لرقىا  في يساهم يتنمو علمي عو مشر في بلعرا  لباحثينا

  تستحق يةدفر دبجهوواستمراريتها    ورهاحض على لماضيةا  اتلسنوا  ىمد على" لشبكة"ا برهنت
 لمؤسساتيا  لعملوا لتنظيما  تصعوبا ظل في.  لم يكن ذلك باالمر السهل خاصة  امالحتروا لتقديرا
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ومحاولة التنسيق بين افراد الشبكة، عبر وسائل التواصل والصبر والجلد فى انتظار الردود  
 والقدرة على التواصل والتفـاهم مع طبائع وشخصيات تختلف الواحدة عن االخرى،  عهاوتجمي

برة والقدره على االستمرارية على مدار كل هذه السنوات  كل هذا العمل الدؤوب والمثا
بفضل د. جمال التركى، وبفضل شخصيته المرنة التى تمّيزها قُدرته على زلزله الصعوبات وازاله  
التحديات والعواقب، بدال من الوقوف امامها حتى تظل "الشبكة" تتمتع بالنزاهه والحيادية  

ا غايتها لتصبح اكاديمية نفسية مرجعية، لها وجود واقعى  ف±منطلقـاتها والياتها وايض ة،المطلق
 وتأثير ملموس في العالم اإللكتروني.

يعتبر د. جمال التركى مثاال وقدوه واضحه فى االنضباط، احترام الغير، االلتزام والصبر فى  
 الشدائد وطول النفس...

ولرئيسها    علتنوو ا  راهزدالا  منا  مزيدالنفسية والعربية" واتمنى لها    ملعلوا  شبكة"  هنئ
  تلصعوباوا  تلمحبطاا  كل مماا  عطائكمو كمدصمو يستمرالدكتور جمال التركى ان  

 قيور بعز متمود بكم دلمعهوا  صلالتووا  طلنشاا  من بالمزيدوالتحديات  
  

 ) 14/07/2020( 4 شهــــــادة
ة" وانجازاتها  تشرفت بدعوة د. جمال التركى لي كتابة كلمه عن "شبكة العلوم النفسية العربي

  ثلبحا  لخدمة اعديةـق منّصةالشبكة    نم جعلتعاما من التواصل، 18عاما من الكدح و 20خالل  
فقد تفردت بجمع عبر البالد العربية اغلب اطباء   اني،لطبنفسالعلمنفساني وا  بعده فيالعلمي  

 واألخصائيين النفسانيين ...  النفس

  لقد. انيلنفسا  لطبعلى مستوى العالم وا  ةئدرا لنفسيةا  مللعلو لعربيةالشبكة ا  تعتبر
  لعلميةا  ثبالبحو لرقىا  في يساهم يتنمو علمي وعمشر في بلعرا  لباحثينا  جمع ستطاعتا
واستمراريتها    ورهالماضيةعلىحضا  اتلسنوا  ىمد على لشبكةا  برهنت. وقد  لعربيةا

  تصعوبا ظل في.  لم يكن ذلك باالمر السهل خاصة  امالحتروا لتقديراتستحق يةدفردبجهو
 ومحاولة التنسيق بين افراد الشبكة، عبر وسائل التواصل والصبر لمؤسساتيا  لعملوا لتنظيما
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م مع طبائع وشخصيات تختلف  والجلد فى انتظار الردود وتجميعها والقدرة على التواصل والتفـاه
 الواحدة عن االخرى،...

كل هذا العمل الدؤوب والمثابرة والقدره على االستمرارية على مدار كل هذه    كان
السنوات بفضل د. جمال التركى وبفضل شخصيته المرنة التى تميزتها قدرته على زلزله الصعوبات  

ى تظل الشبكة تتمتع بالنزاهه والحيادية  وازاله التحديات والعواقب بدال من الوقوف امامها حت
والياتها وايضا غايتها لتصبح اكاديمية نفسية مرجعية لها وجود واقعى وتأثير    ±منطلقـاتهاالمطلقة ف

 ملموس في العالم اإللكتروني....
يعتبر د. جمال التركى مثاال وقدوه واضحه فى االنضباط، احترام الغير، االلتزام والصبر فى   

 طول النفس...الشدائد و 
ولرئيسها    علتنوو ا  رهازدالامنامزيدالنفسية والعربية" واتمنى لها    ملعلوا  شبكة"  هنئأ  

والتحديات    تلصعوباتوالمحبطااكلممااعطائكموكمديستمرصموالدكتور جمال التركى ان  
 قيور بعز متمود بكم دلمعهوا  صلالتووا  طلنشاا  من بالمزيد

  

 ) اليمـــن  -صنعـــاء   (النفـــس    لـــمع -عبـــد الحافـــظ الخامـــري  
 يعرفوا أن هناك (نضالَ ُعْمٍر) .. (نضال من أجل قضية علمية / إنسانية) يستفيد منها عشرات الماليين  ولم

 

 ) 23/06/2003(  1 شهـــادة
بالقرب منك ومعك لنمضي دائمًا على درب تقديم الخدمات العلمية الُمثلى في    ستجدني

  ية لوطننا العربي وألنفسنا أرجو التفضل بقبول وافر التقدير إلى اللقـاء دائماً  العلوم النفسان
 

 ) 17/02/2007(  2 شهـــادة
هذه الجهود ال سيما أنها بدأت بخطوات صعبة وبسيطة وهاهي اليوم تفعل ما لم تفعله    رائعة

سانية، إزالة  الجمعيات والجامعات بل وحتى الحكومات في لم شمل المتخصصين في العلوم النف
التحسس بين بعض األطباء واألخصائيين النفسانيين بل وإيجاد التكامل وهذا ما نريده و ذلك  

  وبأفضل األساليب و بأثمن المعلومات.  لتكاليفباقـل ا
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هذه الشبكة ومن يقف خلفها أن تقدم لنا وللمهتمين أفضل الثمار العلمية النفسانية  استطاعت  
مع اليقين بأنها تنمو وتتقدم بشكل متسارع وبارع. كما أنها أوجدت مكانا وأسلوبا جيدا للنشر  
في مجلة الكترونية محّكمة يستفيد منه الناشر و القـارئ وباستخدام وسائل تكنولوجية عصرية  

 نترنت. وشبكة اال
الشكر والتقدير إلى األخ د. جمال التركي وإلى كل فريقه العامل في هذه الشبكة ولنا    كل

الشرف أن نعمل معا ويدا بيد. اقترح أن يدعو كل زميل طلبته وزمالئه لإللتحاق بهذا العمل الرائع  
  كلالعربي ب  ورفد الشبكة بكل ما يضمن استمراريتها. أخيرا ، دعائنا بأن يفك هللا اسر الوطن

 أقطاره ويوحدنا أرضا وإنساننا وفكرا ووجدانا
 

 ) 24/03/2008( 3 شهـــادة
أستطيع القول وكيف أعبر عن إعجابي الشديد لهذا الموقع فوق الرائع، إن عجزي عن    ماذا

التعبير لهو عين التعبير ذاته إنني فخور بانتمائي لهذا المجمع العلمي الرائد في وطننا العربي  
  نفسيةاعتزازًا به ال سيما بعد أن تم اعتمادي في الهيئة العلمية للمجلة العربية للعلوم ال  وأكثر

  وأرجو أن أكون أهل لهذه الثقة الكبيرة من قبل إخوتي في العلوم النفسية العربية
ال استطيع التعبير إال بالشعور بالغبطة والسرور للتطور المتسارع في هذا المجمع وأن أثمن عالياً  

ئيس الموقع واألعزاء جميعاً في هذا الصرح.اقترح فتح مجال التخصصات الفرعية لعلم النفس وطب  ر 
  نفس األطفـال والمراهقين . 

 
 ) 10/05/2013(   4 شهـــادة

القول في أفضل الرجال لقد تحمل د/ جمال مسؤولية الشبكة واستطاع قيادة المركب بسالم    نعم
مهمة ولن نمتدحه ليخلد إلى الراحة والدعة ولكن لندعمه في أن  وهذا يحعله جديرا ايضا بتتمة ال

يكمل المشوار ونزيده قوة وإصرارا على تحمل األعباء وبالطبع فـال يجوز أن نبق نحن في موقف  
المتفرج، بل علينا أن نساهم وعليه أ يحدد لنا أو للبعض أدوارا ولو كانت جزئية لنساهم معه في  

  رها ألستم معي أيها الزمالء األعزاء؟دفع العجلة واستمرارية سي
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 ) 07/01/2019(  5 شهـــادة
.. عندما استعرضت فكرة بداية الشبكة وتطورها ووصولها إلى التمدد والتنوع نتيجة لجهود   

) هذه  18في عيدها ( -كعضو   -ميزة من أعضائها وروادها .. رأيت أن أقـل ما أقدمه  نضالية مت
  المشاركة .. ال اعترافـا بفضلها .. فهو ملموس .. ولكن .. شكرا وامتنانا وابدأها بتحيٍة وتقديرٍ 

ووضع اإلمكانات موضع التحقيق .. فقد   -والنجاح   -والتألق   -اإلبداع    - للنضال المفضي إلى: 
ر البعض أن النضال بالقوة والسالح الحربي لساعات وأيام وشهور فقط ..!! ولم يعرفوا أن  يتصو 

...   ينهناك (نضاَل ُعْمٍر) .. (نضال من أجل قضية علمية / إنسانية) يستفيد منها عشرات المالي
(نضال بالمال) .. (نضال بالجهد الفكري والجسدي) ليل نهار .. (نضال باإلصرار والمتابعة  

..!! (نضال   -وما اكثرهم في عالم اليوم   -لمثابرة) .. دون اإللتفـات إلى المرجفين والمحبطين  وا
تتحول فيه القضية الجمعية إلى قضية شخصية مؤرقة) .. تسكنك وتتعايش معك .. تخالط أنفـاسك .. 
تنام معك وتستيقظ معك وتهيمن على أحالمك .. (تستحوذك) لتكن القضية أول ما تبدأه في  

ومك وتظل قرينتك طواله لتختم بها ليلك ..! تلك القضية هي قضية العلوم النفسية العربية التي  ي
 كانت أشبه بالمعجزة .. 

في وطن تشظى وتجزأ .. حيث أصبح التنافر فيه أشد من التجاذب، أقطاره تحارب    ونحن
ن هذا هو الواقع السياسي  بعضها أحياناً بل وأجزاء في قُطر تحارب أجزاء أخرى فيه .. آه آه وإذا كا

اختصاصيين  واالجتماعي المتشظي لهذا الوطن .. فمن البديهي أن التفكير في جمع شمل  
تخصصات ومشارب وأقطار مختلفة أشبه بمعجزة أو ضرب من الخيال .. هذا األمر لم يتم    ننفسانيين م

تحقيقه باإليمان    إدراكه هكذا من شخصية علمية ذات رؤية بعيدة بل تم إدراكه كتحدٍّ يمكن
بفكرته وبنضال مضٍن .. حيث بدأه فكرة وعمًال (د. جمال التركي) بتشكيل شبكة العلوم ال" "شبكة  

النفسية العربية" وتفرّعت شجرتها وأثمرت وأينعت بما هو الحال اآلن .. اتساعها شمل تفرعات    مالعلو 
م، مؤتمرات، جمعيات، وظائف، النشاط  عديدة .. منها: الموقع العلمي .. نفسانيون، مجالت،كتب، معاج

إلى درجة    اتسعتعاماً من العطاء .. بل  15عاماً من الكدح .. و   18العلمي السنوي للشبكة كنتاج ل: 
من أساتذة علم    أنه صار يصعب على أحدنا اإللمام بأنشطتها وتفرعاتها مما يجعلنا نقف إجالال لروادها

 أليس من اإلنصاف أن نقول كلمة حق هيالنفس والطب النفساني .. كلمة أخيرة:  
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إليها    االنتماءالشكر الجزيل للمؤسس ورعيله األول وأن نساهم باإلنضواء تحت هذه الشبكة، ونفخر ب
 لنفيد ونستفيد؟ودعمها بشيء من الجهد والمال  

 

 ) 11/06/2019(  6 شهـــادة
صرحنا مرشح لإلنهيار إن لم نسنده أيها النفسانيون العرب من علماء وطب النفس المحترمون  
أرجو أن ال يعتبر كالمي دعوة للتشاؤم أو التخاذل أو اإلنهزامية فـلقد مدحنا الشبكة ومؤسسها  

خرى، والرجل ومن معه لم يقصر بل لقد بذل  كثيرًا وكنا كرماء في مواضع وبخالء في مواضع أ 
بل بحاجة   -مع أهميته-جهده والكل يعلم ويشكره. اليوم النداء يختلف فـلسنا بحاجة للكالم    ارىقص

 إلى البحث الجاد عن روافد مالية تدعم هذا الصرح وتحافظ على بقـائه...
  أقتـــــــرح:

 مع تدريبية بدوراتكة "العمل بمقترح الدكتور مصطفى عشوي في قيام الشب  -1 
 أن للمؤسسة ويمكن مهنية شهادة منح مع النفسي والطب النفس علم مجاالت في مختصين
 شك وال ،المؤسسة وباسم الجامعة باسم المهنية الشهادات هذه إلصدار ،ما جامعة مع تتعاون

 الباحثين ومهارات وقدرات معارف ترقية في مفيدة ستكون الدورات هذه أن
  ".للشبكة ماليا موردا ستشكل كما النفساني والطب النفس علم في والمختصين

 يينالجامع للطلبةفتح نظام اشتراكات لألعضاء (السيما وأن منهم ميسورين) واشتراكات   -2
  (بمالغ مخفضة). الباحثين والألساتذة

مطالبة جهات ومنظمات دولية معنية باألمر مثل اليونسكو ونظيراتها بدعم أنشطة   -3
 تها مالياً ألن هذا من مهماهم أيضا.وإصدارا

تنفيذ دراسات وأبحاث وبرامج لخدمة المجتمعات المحلية واإلقـليمية بالشراكة والتعاون   -4
مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمعنية بالطفولة واألمومة وأطباء بال  

  ؤسسةية، لتأدية رسالة كل من الشبكة والمحدود وغيرها من خالل مؤسسة العلوم النفسانية العرب
  والمنظمات المعنية وبعوائد مالية مجزية.

 تفعيل مقترح الدكتور عبد السالم خالد في:  -5
  

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 -)2022(شتاء  13الكتاب السنوي   287



  الكتــــاب الذهبـــــي

 

 اعتمادها أجل من النفسية للعلوم العربية لشبكةا لمجالت دولي ترقيم وضع ضرورة -أ
 .واالسالمية العربية الجامعات في اكثر
 العربية الشبكة مجالت في تنشر التي للمقاالت تقييم وشبكة معايير وضع ضرورة -ب 

 . والتقييم التحكيم معايير توحيد اجل من النفسية للعلوم
 

كة اإلخوة اآلتية أسماءهم:  االستاذ  ينبغي شكر الجنود المجهولين في أنشطة الشب  أخيراً 
 ،السكرتيرية - الفقي إيمانالسبدة    ،القانوني والمستشار المحاسبات خبير - المسدي حمدي

 -الحكيم السالم عبداالستاذ    ،العامة السكرتيرية - الورتاني سلوىالسيدة    ،التنفيذية االدراة
 اليانقي ماهراالستاذ    ،لبرمجياتا مهندس - التركي العزيز عبداالستاذ    ،البرمجيات مهندس

  ئيسالر  التركي جمال. د. وأخيراً أكبر جندي مجهول  المعلوماتية مهندس -
 

 ) 01/01/2021(  7 شهـــادة
إذا كان من حق كل ذي مشروع أن يستمتع به ويجني ثمار مشروعه وأن يواصل كفـاحه من    

نا بعنادنا وإصرارنا؛ ال سيما أن مشروعنا  أجل تحقيقه فـإن من حقنا أن نفرح بنجاحنا بتكاملنا بصمود
  زمن"شبكة العلوم النفسية العربية" من أندر المشاريع العربية التي استطاعت النجاح والصمود في  

التردي واالنحطاط فـللعلياء نصبو وألهدافنا نحقق ومهما كانت الصعوبات والتحديات فـلن تزيدنا  
  الذي يلقـاه فيها محبب  إال إصرارا ومن تكن العلياء همة نفسه فكل

 

الطب النفساني / سوريا ( اسأل هللا له الشفـاء، وان يتمتع بكامل    -عبد الرحمان ابراهيم  
 حقوقه كعالم، وكمفّكر، وكمواطن)

 

 ) 2022: ( 1 شهــــــادة
بعد جهد قـارب ربع قرن من الزمن قدمت في من عمرك ووقتك ومالك وعلمك... من خالل  

Arabpsynet   عن تقديمه جميع الجامعات العربية ومعاهدها.. وبجهد فردي..وحققت  ما عجزت
  التواصل اللحظي بين جميع أطباء وعلماء النفس العرب.. وغدت إنجازاتك العلمية عالميا مثاال يحتذى به...
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لباحثين والدارسين وأطباء النفس العرب يدركون  ف بل عشرات األالف من العلماء وااألال
  ويقدرون ما قدمت..

  وكان هللا في عونك... يا د.جمال
  
 ) 2023: ( 2 شهــــــادة

 ...من ينصفَك أنت يا دكتور جمال
 ..نعجزُجميعا.. عن تقديم ولو جزء يسير مما تستحق

 ..سها ورائدها.. وعمالقهامسيرة شاقة كنَت مؤس
 ..فـاقت الجامعات عطاءا.. وتميزا

علم ومنارة في عالمنا العربي.. نذرت حياتك خدمة لرقي العلوم النفسية ورفعتها في عالمنا  
 ..العربي

 ..تميزت بالصبر والحكمة.. والمثابرة في االنضباط والتنظيم الدقيق.. والترفع
  ..جاهدت بعلمك ومالك ووقتك

 .. فضل تواصل مع الجميعوحققت ا
 ..رجل.. حملَت من الهموم واالعباء فوق طاقة الرجال

 ..انسان.. فـاضلٌ تسمو فوق مستوى البشر
 ..لتعانق النجوم رفعة وسموا

 ..امد هللا في عمرك
  ..واعطاك حتى يرضى وترضى

  ..وكل عام وانت ومن تحب بالف خير
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 )مصر / أمريكا (العلوم النفسية والسلوكية    أستاذ - الستــار إبراهيــم   عبد
 من ذا قـال أن عصر المعجزات قد انتهي؟ ومن ذا قـال أن يدا واحدة التصفق؟

 

 ) 23/11/2004: ( 1 شهــــــادة
ل، وفقك هللا ورعاك ألن ما تفعله ال يقدر عليه إال أولى العزم أو على  تقوم بعمل جليل بالفع  إنك

 األقـل مؤسسة ضخمة. لك منى خاصة كل التقدير. 
 

 ) 11/02/2005: ( 2 شهــــــادة
أوال ما تفعله بشان هذا المشروع شئ عظيم بكل المقـاييس. أرجو لك من  … الكريم    الزميل

العمل الجليل، وان يعينك هللا على مواصلة رسالة الصحة    كل قـلبي خالص التوفيق فى استمرار هذا
 النفسية فى هذا الوطن الممتد. 

عندما أقول لك خالصا ان أكثر ما يشد انتباهى هو قدرتك على تحطيم الغاللة    صدقنى
النرجسية التى ترمى بكل ثقـلها على عدد كبير من العاملين بحقـل الصحة النفسية فتعطل نمو  

 م من فروع الثقـافة النفسية، فـلك تهانى على تجاوز ذلك مع تمنياتى الطيبةهذا الفرع الها
 

 ) 29/04/2013: ( 3 شهــــــادة
العزيز: الزلت أنظر كما ذكرت لك منذ اسابيع قـليلة في رسالة خاصة كتبتها لك خالل رحلتي    جمال

 د من إنجازات  السنوية كتبتها بصدق يشوبه إعجاب وذهول علي ما يمكن أن يقوم به فرد واح
ال أتردد في وصفها بالمعجزة، وها أناذا أعيد جملة كتبتها وأنا علي بعد آالف األميال    خارقة

 من الوطن " يسعدني أن أتواصل معك أيها الصديق من جديد بعد العودة ألرض الوطن إثر رحلة  
ي جولة حيوية  ما يقرب من أربعة شهور بالواليات المتحدة األمريكية كانت بالنسبة ل  استمرت

 وتجديد، وتنمية عالقـات بالحياة الجامعية والثقـافية بالواليات المتحدة، التي أدهشتني هذه المرة  
تلك القـارة الشاسعة علي الحفـاظ علي كينونتها كمجتمع جعل من التطور اإلنساني من    بقدرة

  جميع جوانبه رسالته المقدسة." 
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أنذا أعيدها من جديد، إذ لم تلهني انتقـاالتي في الواليات األمريكية والمدن الكندية    وها
المجاورة عن مشاعر اإلعجاب المشوب بالذهول علي متابعة تقدمك الحثيث في الشبكة العربية، 

اوهبته من وقتك ونفسك ووقت أسرتك العزيزة لتجميع الشتات  علي مواصلة م  المقدسوحرصك  
 النفسية في علم النفس والطب النفسي تحت عباءة الشبكة. 

 : يقولون: المغني وليست األغنيةجمال
 The Singer, not the Song((! 

وأبصم علي صحة هذا القول فكم من شبكات عربية وغير عربية لم تستطع أن تصمد ال ماديا  
 لميا علي شبكتنا العربية في العلوم النفسية، وال ع

في هذا السياق للعلوم النفسية والطب النفسي   - بعد هللا- ما أضافته الشبكة بفضل "جمال"   إن
 يتجاوز كما قـلت لك في العديد من لقـاءاتنا من قبل، يتجاوز من وجهة نظري (وأي نظرة منصفة ) 

م أود من شبابنا أن ينظروا لما أنجزت أنت  قدمته كل أقسام علم النفس في الوطن. وك  ما
بنفس ما أنظر به نحوك، كقدوة وقدرة علي النشاط الهاديء والحركة الحثيثة و اإلنجاز الكثيف. 

 عصر المعجزات قد انتهي؟ ومن ذا قـال أن يدا واحدة التصفق؟   أنمن ذا قـال  
 

 ) 10/06/2017: ( 4 شهــــــادة
جمال تركي عرفته لما يقرب من ثالثة عقود، فضال عن  لمن له صديق مثل الدكتور    طوبي

الصداقة الجميلة التي وثقتها ارتباطاتنا المهنية معا في البحث والنشر، أشاعت أهدافنا المشتركة  
مناخ ودي ساد عالقتنا حتي اآلن وكان له من وجهة نظري أطيب األثر في اإلعالء من    توطيدفي  

 فهم القضايا النفسية واالجتماعية والسياسيةشأن العلوم النفسية والسلوكية في  
في يقيني انه سيأتي يوم ما ألن نتدارس معا مدي ما تلعبه العالقـات الطيبة وروح المودة  

 والتعاون من دور أو أدوار في تطوير العلم والفكر . 
جمال طوبي لمن يصادقك ويضع يده في يدك. البداية والنهايه معروفة تماما...   دكتور

 دائم وروح تضيء تاريخ العلم والحضارة إلّي األبد.تطور  
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 )االسكندريـــة، مصــــر(النفــــس    علــم -عبــــد الفتــــاح دويــــدار
 يرتاده الباحثون في العالم العربيأضحت الشبكة صرًحا علميـًا عمالقـًا  

 

 ) 14/07/2020(   1 شهـــادة
هللا فيك وفي جهودك المخلصة وسعيك الدؤوب لنشر الثقـافة النفسية والطب نفسية    بارك

عبر منبر شبكة العلوم النفسية العربية ومشروعه العمالق الذي أسستم بنيانه بسعيكم الحثيث على  
بكة صرًحا علميًـا عمالقـًا يرتاده الباحثون في العالم العربي، مدى عشرون عاما؛ حتى أضحت الش

 كل منهم حسب  حاجاته وأهدافه البحثية...  هلين
هللا ورعاكم وسدد خطاكم معالي البروفيسور جمال التركي، بقدر ما أضفتم للعلوم    وفقكم

 النفسانية والطب النفساني ونهضتم بها....
منياتي وأخلص دعواتي... طبتم وطاب سعيكم وأدام هللا  معاليكم أرق تحياتي وأطيب أ  تقبلوا

 عطاؤكم ونفع بكم وبعلمكم.
  

 )المكرمــــة، السعوديــــة  مكــــة(  نفــــس التوجيــــه  علــــم -عبــــد اللــــه الطارقــــي
 ائنــا  " شبكة العلوم النفسية العربية " جمعــت تحــت ظاللهــا خيــرة علمائنــا .. وصفــوة خبر 

 

 ) 09/05/2007( 1 شهــــــادة
جميل يستحق الدعم والتشجيع، أقترح أن يثرى التواصل بين أهل اإلختصاص من خالل    موقع

عرض ملخصات البحوث و الدرسات النفسية بصورة مستمرة مع مراسلة كافة األعضاء بأحدث  
 البحوث و اإلصدارات في مجال العلوم النفسية.

 

 ) 30/05/2019( 2 شهــــــادة
بمداد من الفخر .. وبسطور ال ينقصها االبتهاج والغبطة اسعد بتحبير هذه األسطر في هذا   

 السجل الذهبي المضمخ الجبين بسيرة عطاء لم تهدأ ومسيرة فخر لم ينحني؛ إنها مسيرة " شبكة  
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العلوم النفسية العربية " على يد مؤسسها الدكتور جمال، العالم المجاهد بعلمه ووقته وذاته  
 وماله وجاهه وعالقـاته حدبا على علومنا النفسية العربية..   مشاعرهو 

لهم  ما أجمله من شعور يحيا به هذا الجبل األشم, حين يشعر ومن معه أنهم على ثغر ال معين  
بعد هللا إال أنفسهم وطاقـاتهم.. اللهم وفقهم وسددهم وهيئ لهم خيرات األرض وبركات السماء  

 حتى يكملوا مسيرتهم في مراقي الفـالح
 

 ) 13/01/2021(  3 شهــــــادة
العلوم النفسية العربية .. هي واحة فينانة .. وروضة غناء.. ودوحة وارفة الظالل جمعت    شبكة

 علمائنا .. وصفوة خبرائنا لتكون بيتهم الجامع وأمهم الرؤوم وهم يعملون عن  تحت ظاللها خيرة  

أهل الضاد في علومهم النفسانية من خالل نسق ثقـافي فريد يستفيد من معطيات    ضمير
 اإلنسانية يثاقفها فيأخذ منها ويعطيها...

ا والدعاء لها  إن هذه الواحة التي سقـاها فريقها المخلص بكدحه لهي جديرة بالمحافظة عليه
 ودعمها ورائدها الفذ األستاذ الدكتور جمال التركي جزاهم هللا عنا خير الجزاء

 
 ) 27/10/2021( 4 شهــــــادة

العظيمة يتولى مهمتها عن الجمهور دائًما النبالء وخيار الناس وفضالءهم..  مع قـلة    األعمال
 رها والتاريخ خير شاهد. النصير بل انعدامه،  ومع صبرهم وجهدهم آتت مشاريعهم ثما

ونحسب أستاذنا  الدكتور جمال حامل لواء تعريب العلوم النفسانية من أولئك النبالء الذين   
 نفـاخر بهم التاريخ واألمم كذلك نحسبه وهللا حسيبه.. 

الشبكة وثمارها ووجهتها من الخير الذي يمكث في األرض بإذن هللا تعالى .. خصوصا    ستبقى
 معه بإخالصهم لمشروعهم وهو واجبنا جميعا. قـال تعالى (واليلتفت منكم    اذا سقـاها  ومن

  ..وامضوا حيث تؤمرون).أحد
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 ) 2022( 5 شهــــــادة
نجاحكم دكتور جمال، لن يمحوه الزمن بحول هللا   )2023- 2000شبكة العلوم النفسية العربية (

  وقوته...
أتذكر مقولة لألديب المغربي كليطو، تصلح في السياق: " العربي إذا أراد أن يخلد فكرة  

  خدمها بالعلم والكتاب... واألوروبي بصناعة التماثيل..."
  منجزكم علم، سيخلد بإذن هللا تعالى....

  

 )جامعـــة الزقـازيـــق، مصــــر(  علــم النفــس و التحليــل النفسانــي  ــاذأست -عبــداللـــه عسكــــر  
 جهودكم أصبح علم النفس والطب النفسي في المجتمع العربي مقروءا في أنحاء العالم  بفضل

 
 ) 26/09/2006( 2 شهــــــادة

طعنا أن  أشكر جهودكم الخالقة في ميدان علم النفس والصحة النفسية. بفضل جهودكم است  
 نتواصل ونشكل هوية ثقـافية مرموقة ونتعرف على الجديد والمفيد،،،

 لكم وللزمالء في هذا الموقع كل الشكر والتقدير والدعاء بمزيد من التقدم والتوفيق
  

 ) 27/12/2007: (  1 شهــــــادة
خالص شكري وتقديري لما تقدمونه من خدمات و إلصداراتكم االلكترونية الرائعة التي  

 أعّدها سبقـا عربيا في ميدان علم النفس. 
جهودكم أصبح علم النفس والطب النفسي في المجتمع العربي مقروءا في أنحاء العالم.   بفضل

 سعدت القتنائي هذه الكنوز الثمينة التي ال تقدر بثمن، 
هللا أن يوفقكم دوما لما فيه رقي ونماء هذا الجهد الخالق ولسوف أعلن ذلك لكل    أدعو

بي، مع العلم أنني أقوم بتدريس تطبيقـات الحاسب اآللي في علم النفس ومن بين التمارين  طال
 التي يقوم بها الطالب هو زيارة موقعكم والمشاركة فيه .

  شكري وامتناني، أتطلع لرؤيتكم بالقـاهرة و التواصل معكم،،، مع أطيب المنى  أكرر
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 ) 30/04/2013: ( 3 شهــــــادة
أسمى آيات الشكر والتقدير لهذا العمل االبداعي الذي تبناه الزميل والصديق العزيز  
د.جمال التركي ولوال إخالصه ومثابرته فما كان لهذا العمل أن يستمر وينمو بصورة مذهلة حتى  

ثابة مؤسسة أكاديمية تقدم خدمات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، فضال عن  أصبح بم
 التواصل االجتماعي بين األعضاء ..

أدخلت العلوم النفسية العربية للعالم الرقمي االفتراضى وسايرت عجالت التقدم فى انتاج  
 المعرفة ..
الذي يدير الشبكة بكفـاءة  بعميق شكري وامتناني لفريق العمل والشباب المخلص    أتوجه

 وتمّيز .. فكل عام وانتم بخير وتحياتى لجميع الزمالء
  

 ) المغــــــرب  (النفــــس غبـــر الثقـافــــي    علــم -عبـــد الناصـــر السباعـــي
 واإلعراض الذي تواجه به "ش.ع.ن" دليل على أنكم سائرون في االتجاه الصحيح وإن قـل النصير    التجاهل

 
 ) 29/04/2013(   1 ادةشهـــ

 المتنبي في مطلع إحدى قصائده:   قـال
 َوتأتي عَلى قَْدِر الِكراِم الَمكارُم"  --"َعلى قَْدِر أْهِل الَعزْم تأتي الَعزاِئُم  

نجاح الشبكة العربية للعلوم النفسية في االستمرار أوال لعقد كامل من الزمان والصمود ثانيا بالرغم من    إن
 شرية والمادية خير دليل على أن مؤسسها  عرف ما قصد، فهان عليه ما وجد...شح الموارد الب

ليس هذا باألمر الغريب في بلد انجب أمثال أبي القـاسم الشابي صاحب القصيدة المعروفة  
 نشيد الجبار: 

..،هازِئاً  أَْرنو إَِلى الشَّ   --"سأعيُش رَْغَم الدَّاِء واألَْعداِء كالنِّْسر فوَق الِقمَّة ِ الشَّمَّاء   ْمِس المِضيّئة ِ
 بالسُّْحِب، واألمطاِر، واألَنواء"

لك أخي الكريم بهذا اإلنجاز وهنيئا ألمتنا بوجود أمثالك بين أبنائها وصبر جميل على    فهنيئا
 مصاعب الطريق. مع أصدق عبارات مودتي  
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 ) 14/07/2020(   2 شهـــادة
لكم عن تقديري وإكباري للعمل الجبار الذي قمتم به، لتأسيس هذه المؤسسة العلمية    أعبر

الشامخة التي ال أعرف لها نظيرا في وطننا العربي واإلسالمي، بالرغم من أن هناك جهات تتمتع  
  ل لتحقيق أهداف مشابهة، ثم ما تقومون به منذ عقدين منبقدرات بشرية ومالية ضخمة وتعم

رعاية دؤوبة ومستمرة لهذا الصرح المعرفي الرائع بإمكاناتكم الشخصية المحدودة.    نالزمن م
 إنه جهد يستحق التنويه ويبعث على الفخر واالعتزاز. 

سككم بلغة  الكريم إنكم من خالل هذه المؤسسة ترابطون على ثغر من ثغور األمة، فتم  أخي
الضاد وتشجيعكم  لألبحاث والدراسات التي تبرز الهوية الحضارية لألمة، كل هذا ال يروق لكثير  
ممن يعملون لصالح جهات دمرت حضارة أمتنا وتحرص على أال تستعيد األمة أنفـاسها وتصل ماضيها  

بية"  في بعض  . وما  التجاهل واإلعراض الذي تواجه به "شبكة العلوم النفسية العر ستقبلهابم
 األحيان إال دليل على أنكم سائرون في االتجاه الصحيح وإن قـل النصير. 

لمن دواعي الفخر أن أكون عضوا في هذه الشبكة، مع قـلة إنتاجي  وضعف حيلتي، وأن    إنه
أدعم الخط الذي تسير فيه بما أستطيع، ألن وجود الشبكة واستمرارها دليل على حيوية األمة وأننا  

و نهضة واعدة في المستقبل القريب. أسأل هللا تعالى أن  يحفظكم من كيد الكائدين  نتجه نح
بنصره ويرزقكم الصبر على تحمل عبء هذه المؤسسة حتى يقيض هللا من يحمل معكم    يمدكموأن  

همها ومسؤوليتها، وإن غدا لناظره قريب. دمتم حماة لهذا الصرح  المعرفي وفخرا للعاملين في  
 س والطب النفسي.حقـل علم النف

  

 )الربــاط، المغــرب( علــــم النفــــس  استــــاذ -عبــــدالكريــــم بلحــــاج  
 مرجعية أساسية وضامنة لمصداقية المعرفة العلمية بالنسبة لمجاالت علوم وطب النفس  منصة

  

 ) 06/03/2007(  1 شهـــادة
كة العلمية في مجال علم النفس، إال  يمكن لكل حامل هموم االشتغال العلمي والنهوض بالحر   ال

أن ينوه بهذا اإلنجاز الجبار والرائع الذي تشرفون على تحقيقه وجعله بمثابة واقع يمكن أن يجد  
  فيه كل واحد على امتداد الوطن العربي ما يصبو إليه. وما يحرك همومه وانشغاالته. 
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أن الموقع يشكل فرصة مهمة لفتح نقـاش جاد حول واقع علم النفس على مستوى أشكال تعاطينا  
المعرفي والعملي معه .أقترح إذا أمكن وضع خريطة ترصد لمختلف التكوينات في حقول علم  

ى اإلجازة أو الماجستر أو الدكتوراه. تكون  النفس الموجودة في الجامعات العربية، إن على مستو 
  رافدا للمعلومات بالنسبة لألساتذة والباحثين والطلبة.

  
 ) 02/05/2013(  2 شهـــادة

لحظة الوقوف العشرية هذه، ال يمكننا إال اإلقرار بأن هذه التجربة أصبحت واقعا حقيقيا في    في
التطور واالنتشار واالمتداد والتثقيف يعود    حياتنا العلمية، وما تأتى لها أن تكون كذلك من حيث

 .هاالفضل فيه إلى جهود وتضحيات رئيسها وفريفه المشرف والساهر على دوام التجربة وصمود
إن الشبكة تمثل اآلن محطة متعددة األدوار والفوائد،كما أنها قربت المسافـات وأتاحت  

لى ما تحقق، ولنساهم في تطوير  التواصل وخلق الروابط بين ذوي االختصاص فـلنحافظ جميعا ع
اآلداء لخدمة العلوم النفسية، ولما ال العمل على توسيع اآلفـاق من خالل االنفتاح على المختصين في  

العلوم وعلى التجارب العلمنفسية والطبنفسية من مختلف البلدان والثقـافـات، وذلك عبر    ذهه
مما سوف يتيح لها أن تأخذ مكانها  خلق جسور تواصل وتبادل وحوار، تكون الشبكة محطة لها، 

وباستحقـاق على المستوى العالمي إن تجربة الشبكة محكومة بالدخول في سجل تاريخ العلوم  
 النفسية من بابه الواسع فكل التقدير لألخ جمال ودام عطاءه

 

 ) 31/05/2019( 3 شهـــادة
بادية للعيان تتمثل في    محركات البحث العربية حول العلوم النفسية باتت هناك حقيقة  بتصفح

كون "شبكة العلوم النفسية العربية" وقد اكتسبت اهتماما واسعا من قبل أهالي العلوم النفسية أو  
  ةباقي جمهور العوام من مرتادي وزوار موقعها، وذلك باعتبارها كمنصة مرجعية أساسية وضامن

رت الشبكة واقعا يفرض نفسه في  لمصداقية المعرفة العلمية بالنسبة لمجاالت هذه العلوم. لقد صا
نشر وخدمة الثقـافة النفسية كمعلومات ومعطيات ومنشورات، سواء كمصدر وكمقدم للمعرفة  

  تحصيال وتثقيفـا أو كموزع لها في تقـاسم وتقريب بحس مسؤول وقصد يحث على االجتهاد والرقي...
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البد من التذكير بأن عملية التشبيك التي سنتها الشبكة فتحت أفقـا فريدا ومميزا للتواصل  
المعرفي واالجتماعي، فبقدر ما ولجت الحياة االكاديمية بإتاحتها لتعارف وتعاون عابر للبلدان  

ما شكلت مساحة اكتسبت أهمية كبيرة في  وللقـارات وقد ضمت خيرة العلماء واألساتذة بقدر  
العربي مع العلوم النفسية، فضال عن كون عملية التشبيك هذه التي دأبت الشبكة على    لتعاطيا

 تنشيطها لم تكن ممكنة لوال مثابرة وتضحيات الفريق الساهر عليها وعلى رأسهم الدكتور جمال
ضورها المميزين على مستوى بنيات  التركي. فـالشبكة ماضية بخطى ثابتة من خالل أدائها وح

التنشيط المعرفي في درجاته العليا، مؤكدة لعزيمة الدفع بعجلة العلوم النفسية إلى    تومؤسسا
األمام من خالل الرفع من قيمتها وإسهامات المختصين فيها لتسجيل انخراط متوافق مع حاجيات  

 ومتطلبات االنسان والمجتمع في الفضاء العربي.
تزخر به الشبكة من مبادرات ملهمة ومنتوجات قيمة َلشهادة على جدارة    إن ما صارت

األدوار وحجم المهام حتى أن وقعها استقر باستحقـاق في تقـاليد الحياة المعرفية والفكرية العربية. 
نحن مع الشبكة مشتركين في األهداف والمرامي ومنخرطين في أفق لالستشراف والتفـاعل  

 طة صامدة مشرقة.نأملها مح  االمعرفي، كم
 

 ) 23/07/2021(  4 شهـــادة
غياب تام للمشاركات العربية، وكأن علم النفس غائب من االهتمامات واالنشغاالت    يالحظ

العربية، ناهيك عن شبه انعدام النشر بالدوريات الدولية المرموقة وذات الصيت بين ذوي  
 االختصاص...

لوم النفسية العربية " في تنشيط هذه المعرفة  وباعتبار الجهود التي تقوم بها "شبكة الع 
العلمية، بحثا ونشرا وتواصال على المستوى العربي، يبدو كأحد خيارات تحقيق نهضة علمية لعلم  

  يةالنفس بالعالم العربي بل لخدمة علم النفس العربي، المحالة من االنخراط في الدينامية الدول
للشبكة العربية للعلوم النفسية، من أجل الولوج إلى    القـائمة حول علم النفس، وقد تكون نافذة

فضاءات تعطي للجهود والمردودية حقها من التقدير واالعتراف، عوض االنغالق وحصر تداول  
  المعرفة في حدود السياق العربي ليس إال، وما من شك أنه سوف تتحقق نقـلة نوعية في خدمة علم  
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النفس عربيا (اشتغاال وإنتاجا)، وبطرح الشبكة لمبادرة من هذا القبيل تتوخى التشجيع على  
المشاركات الدولية ألعضائها وخلق روابط وشراكات مع تنظيمات مماثلة ومع االتحادات الدولية، 

مها من خالل نقـل نشاطها إلى سياقـات أوسع وانفتاح أكبر على ذوي  فـإنها سوف تجدد من مها
في بقـاع العالم، والسيما العرب. كما أنها قد تجد من المؤسسات والفرق العلمية من    ختصاصاال 

ذلك أن علم  ُيقدر األدوار التي تقوم بها لفـائدة نشر المعرفة العلمية والمشتغلين بها عربيا .
وطن، بحيث تشترك في تنشيطه جامعات ومؤسسات وجمعيات تتوزع    النفس مجال علمي ليس له

عبر العالم، وحتى يطلع هذا العالم على ما ُينتج عربيا من الضرورة أن يكون هناك تفـاعل عابر  
التي    اهنةللقـارات وبخاصة بالنسبة ألجيال الشباب من الباحثين واألخصائيين. كما أن الظروف الر 

لتي حولت العمل والتفـاعالت عن بعد وعبر الوسائط الرقمية، تبقى  نشأت مع "جائحة كوفيد" وا
بمثابة فرصة محفزة على االنفتاح وتجاوز الحدود في التواصل العلمي. وبالتالي من شأن هذه  
الخطوة، أن ُتحدث بعض الصدى كمكسب نوعي جديد لكل من الشبكة والمؤسسة مع بعض  

الصعوبات التي تعرفها وفي نفس اآلن تجدد في أسلوب  والتفـاعل مما قد يجعلها تتجاوز    ماماالهت
 عملها، ولو كخطوة تجريبية...

  

 األردن) –العـــراق  (استـــاذ الطـــب النفسانـــي     -الجـــــادري   المنـــــاف عبـــــد
بوركتـــــم وبوركـــــت جهودكـــــم المميّـــــزة... 

 

 ) 10/06/2017: (1 شهــــــادة
اب واكبار لجهودكم الحثيثة والمتواصلة ومساعيكم الكبيرة وجلدكم الفريد لجعل  إعج  تحية

الشبكة تستمر وتصمد وترقى بما يقدمه شخصكم الكريم والزمالء االجالء من معظم أقطارنا من  
 نتاجات رصينة وكتابات غزيرة بالمعرفة العلمية والمبادرات الخالقة .

صل المشهود بين العلماء وطالب المعرفة وباللغة االم "اللغة  ِممَّا يميز عملكم الدؤوب هذا التوا
 العربية". وهذا يؤكد قدرات هذه اللغة على ان تكون رائدة في التواصل البحثي والعلمي

األخ العزيز، طوبى لنا بكم،  متمنيا ان يستمر صمودكم وعطائكم امام كل المحبطات    أيها
  لتواصل المعهود بكم ودمتم بعز ورقي وعافية. والصعوبات وتحديها بالمزيد من النشاط وا
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 ) 07/01/2021: (2 شهــــــادة
في  عام وانتم بالف خير وصحة وعافية وشبكة العلوم النفسية العربية واصداراتها الرقمية    كل

 ازدهار وتوسع خدمة للعلم ولالجيال العربية...
  بوركتم وبوركت جهودكم المميز... 

  

 األردن ) (استاذ الطب النفساني     -عدنــــان التكريتــــي
 "ش.ع.ن" على استمرارها وتقدمها رغم الظروف المحبطه  حافظت

 

  ) 2021: (1 شهــــــادة
ي التحاد االطباء النفسانيين العرب هي "شبكة  ان من اعظم الدعامات التي ترسخ العمل الجمع

العلوم النفسيه العربيه" التي حافظت على استمرارها وتقدمها رغم الظروف المحبطه التي مرت  
 بها، ابارك للدكتور جمال التركي الذي حمل لواءها بكل صبر وتصميم... 

 االعظم الستدامة االتحاد ...  الشبكه مع توأمها "المجله العربيه للطب النفسي"، هما الدعامات  ان
  اهنيء صديقي واخي د. وليد سرحان، رئبس تحرير المجلة على مجهوده.  والى االمام بكل جهد 
  

  ) 2022: (2 شهــــــادة
كنتم خير من قدم لرفعة الطب النفساني بإنشائكم الشبكة ودعمكم للمجلة العربية للطب  

  ربيالنفسي وفّقكم هللا لنصرة الطب النفسي الع
 

 )لبنــــًان (التحليل النفساني والفـلسفـات    استاذ -علــــــى زيعــــــور
 قّدمــــْت نفعــــاً عميمــــًا ألهــــل العلُمنَفــــس بشتــــى حقولــــه

 

  )2020: (1 شهــــــادة
يماً ألهل  العلوم النفسية (َشَعن) التي أّسسها وطّورها الرئيس جمال التركي قّدمْت نفعاً عم  شبكة

  العلُمَنفس بشتى حقوله وحاملي اسمه وروحه.
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 ُيمدح على عمٍل مجٍز؛ وال حاجة لدلِق الثناء أو إهالة األلفـاظ الرخوة واللزجة على الفـاعل النافع.  ال
له اعتماده قـانون اإللصاق في تكوين الكلمة التقنية وتكاثر المصطلحات؛ وبالفعل،  ُيشكر

  فهو قد أسهم في انتشار وتزخيم تلك الطريقة أو المبدأ.
 

 )العــــــراق  (النفـــس    علـــم - علــي عبــد الرحيــم صالــح
 خبرات النفسية العميقةرحلة حافـلة بالعلم، والتعّرف على الكثير من األساتذة اصحاب ال  كانت

 

 ) 29/05/2017(  1 شهـــادة
مؤسسة العلوم النفسية العربية رافد مهم من روافد نشر المعرفة النفسية، ، في ظل غياب    تعد

   مؤسسات علمية رصينة تهتم بنشر الفكر السيكولوجي...
 لمستمر...مبارك جهود رئيس وأعضاء مؤسسة العلوم النفسية العربية على دعمهم وعطائهم ا 

 بدوام العمل وزيادة االنشطة واالعمال النفسية...  تمنياتي
أقترح ان تكون مؤسسة العلوم النفسية العربية بمثابة " جمعية نفسانية عربية شاملة "، ويكون  
لهذه الجمعية مواقع في كل بالد عربية، فضال عن اصدار هوية خاصة لكل منتسب، واقـامة انشطة  

  رضع المواطن العربي في الدولة التي ينتسب اليها. وهذا ما يسهل انتشانفسانية بما يناسب و 
 عمل الشبكة ونشر مطبوعاتها واعمالها على صعيد الوطن العربي. . دمتم بالف خير.

 

 ) 07/01/2019(   2 شهـــادة
قبل ان اساهم ببعض المقـاالت والدراسات عبر نشرها على موقع الشبكة، انه كان    اتذكر
لكل بحث عملت عليه، في ضوء االستناد على ما تفيض به هذه الشبكة من عطاء    منبع رئيس

 وتضحية من دون مقـابل. وهذا الحال ينطبق على كل باحث عربي. 
الشكر واالمتنان الكثير لحضراتكم، وامتناني الجزيل لرئيس الشبكة المعطاء د.جمـــال    اقدم
 التركـــي.

 ن حسناتكم. وندعو من هللا ان نرد لكم بعض الدين.جعل هللا تضحياتكم ووقتكم في ميزا  
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 ) 14/07/2020(    3 شهـــادة
رجع  محبة وامتنان... لم تكن مسيرتي عبر شبكة العلوم النفسية العربية طويلة جدا، إذ ت 

اسهاماتي العلمية المنشورة على الشبكة إلى ثالث سنوات سابقة، ورغم هذه الفترة القصيرة، فـأني  
 اكتسبت الكثير من معارف الشبكة، وعلوم اساتذتها ما يمكن تعّلمه في عشر سنوات...

لقد كانت رحلة حافـلة بالعلم، والتعّرف على الكثير من األساتذة اصحاب الخبرات النفسية   
ميقة. فضال عن ذلك أثارت الشبكة في داخلي الكثير من الحماس واإلنجاز، ودفعتني الى  الع

 بذل المزيد من الطاقـات بغرض التأليف والمناقشة وتقديم المساعدة العلمية. 
الشكر الجزيل الى الدكتور جمال التركي، وأهنئه على هذا العمل العظيم. كذلك اقدم    اقدم

الذين ساهموا بوقتهم ومعرفتهم في تولي األشراف على اقسام الشبكة  الشكر الى جميع األساتذة  
  العلمية. بوركت جهودكم ومساعيكم، وادام هللا علمكم وعملكم.

  

 )فــاس، المغـــرب(أستاذ علم النفس    –الغالـــي أحرشـــاو  
الخصب  "شبكة العلوم النفسية العربية" مشوار حافـل بالعمل الجاد المتجدد، وبالعطاء العلمي  

 
 ) 13/02/2007(    1 شهــــــادة

أجاملكم القول إن أكدت لكم بأن ما قمتم به يعتبر بحق إنجازا عظيما، ألنكم بهذا اإلنجاز    ال
جسدتم آمال وأحالم كل المشتغلين بعلم النفس في العالم العربي وبالخصوص في ميادين أساسية  

 -2لمية والمهنية واألكاديمية والشخصية./ توفير قـاعدة غنية من المعلومات الع -1من قبيل:/
تحقيق بعض أهداف وغايات األفق العلمي الرحب الذي نتوخى منه جميعا، نحن المهتمون  

إنشاء قنوات جوهرية    -3بالسيكولوجيا، خدمة البحث العلمي العربي في بعده السيكولوجي. / 
لسيكولوجيا في أبعادها وحقولها  للتواصل العلمي بين الباحثين العرب وغير العرب المهتمين با

تبسيط وتسريع إجراءات هذا التواصل إن على مستوى المشاركة والمساهمة أو   -4المختلفة. / 
تقريب الباحث من   -5على مستوى االطالع واالستفـادة أو على مستوى النقـاش والحوار. / 

  حيث االنطباعات اإليجابية،    المعرفة السيكولوجية المتوفرة حتى اآلن في العالم العربي.// هذا من
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 أما من حيث بعض االقتراحات فيمكن إجمالها في اآلتي: 
ة، يستحسن اعتماد نوع من التوازن في المعارف السيكولوجية المعروضة في الشبك -1/ 

وذلك خدمة للمنظورالسيكولوجي الدينامي الذي يراهن على الشمولية عوض االختزالية وعلى  
 التكاملية عوض التنافرية ثم على التعقدية عوض التبسيطية. 

كما يستحسن اعتماد نفس التوازن في التخصصات المعتمدة في الشبكة دون ترجيح   -2/ 
آخر (علم النفس العام مثال) أوكفة مقـاربة    كفة تخصص سيكولوجي (الطب النفسي مثال) على

 سيكولوجية (التحليل النفسي مثال) على أخرى (علم النفس المعرفي مثال)...إلخ.
التسلح بنوع من الصرامة العلمية على مستوى انتقـاء المادة السيكولوجية القـابلة للنشر،   -3/  

معالم الطريق الصحيح للسيكولوجيا  مع اتباع استراتيجية التوظيف الناجع للشبكة في مجال رسم  
المأمولة في العالم العربي. بمعنى الطريق الذي يؤهلها لالنخراط في مسيرة المنظومة  

  العالمية التي أصبحت بامتياز سيكولوجيا معرفية.  يكولوجيةالس
  

 )  07/01/2019(   2 شهــــــادة
الذهب وااللماس... فعال لقد    فضل الشبكة علينا جميعا ال يقدر بثمن وال يقـاس سوى بميزان

صدقت قوال وبرعت وصفـا ونجحت حكما الزميل الكريم البروفيسور عبد الحافظ...ففضل الشبكة  
علينا جميعا نحن ساكنة قـارة علم النفس العربية، ال يقدر بثمن وال يقـاس سوى بميزان الذهب  

ا وعلمها وعطاءها في سماء  ...ولم يكن لها ان تعمر وتستمر منارة ساطعة وضاءة بفكرهماسواالل
 قـارتنا المتشظية والمشياة على شكل أرخبيالت متناثرة ومتضاربة كما برعت في توصيف ذلك، 

مبادرات وتضحيات وعصاميات زمرة قـليلة من العلماء الشرفـاء والباحثين النزهاء واألساتذة    لوال
لمناضل البروفيسور جمال التركي  الحكماء وعلى رأسهم هذا الرجل اإلنسان العالم الباحث األستاذ ا

  اوبالذي ما ثبت ان راسلته آو فـاتحته في امر أو طلبت منه طلبا وتخلف أو اعتذر عن التج
واالستجابة....فـله مني شخصيا والمثاله مثلك األخ عبد الحافظ تحية تقدير واعتراف وامتنان وهو  

 لقدوة.... تحياتي الخالصةاقـل اإليمان مما يمكن قوله في هذا الشخص المثال النموذج ا
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 )  18/05/2019(    3 شهــــــادة
نجاح تلو النجاح وتميز تلو التميز وإشعاع تلو اإلشعاع، تلكم هي اهم معالم ومقومات "شبكة  

سية العربية".... فـاستمرارها منارة سأطعة في سماء العلم النافع والمعرفة الخدومة  العلوم النف
 لإلنسان والمجتمع في الوطن العربي، أمر ضروري وفرض عين....

  

 ) 14/07/2020(    4 شهــــــادة
من   18ستكون شبكة العلوم النفسية العربية قد دخلت عامها   2020يونيو   13 بحلول

عام خلت وهذه الشبكة   20لمبادرة المتجددة، والعطاء السخي على الويب. فمنذ  العمل الجاد، وا
النموذجية في العالم العربي تضاعف الجهود تلو الجهود، وتحقق النجاحات تلو النجاحات، خدمة  

العربية ولممارسيها، إن على مستوى التواصل والتعارف والتعاون، أو على    سيكولوجيةللمعرفة ال
 والنقـاش والنشر، أو حتى على مستوى االحتفـاء والتكريم والتتويج. مستوى البحث  

لقد شكلت إحدى بشائر الخير على مستقبل علوم وطب النفس في العالم العربي.   بصدق
فمثلما سبق لمؤسسها ورئيسها الدكتور جمال التركي القول "...خالل عقدين كاملين ُوفِّقنا في  

كدة في أوطاننا، حققنا التواصل بين أهل االختصاص، رفعنا نسبة  تحريك مياه العلوم النفسانية الرا
العلمية العربية، ساهمنا في ترسيخ المصطلح النفساني العربي والتعريف به، أبرزنا للعالم    عمالاأل

أعمالنا ومفكرينا الذين ترقى أعمال البعض منهم إلى مستوى العالمية، أزلنا الغبار عن كنوز من  
غيرنا..."،   هاكانت مهجورة على الرفوف وقدمناها للعالمين، انتفعنا بها ونفعنا بالمعارف العلمية  

فـالواضح إذن أن هذه الشبكة النموذجية أضحت تشكل بفعل حكمة رئيسها وحنكته في التدبير  
والتسيير، في التخطيط واالستشراف، في المبادرة والتعامل، المنصة القـاعدية لخدمة البحث  

نفسي. فكل ما حققته من منجزات علمية وما راكمته من  -لنفسي والطبالعلمي في بعده ا
معرفية، جعل منها خيارا استراتيجيا وازنا، قوامه التألق واالستمرار والتحليق عاليا في سماء    دماتخ

 قـارة علوم وطب النفس العربية. 
بكة كمنبر  كانت اإلكراهات والعوائق وما أكثرها، فـالراجح أن خيار الحفـاظ على الش  مهما

  علمي ينبض بالحياة ويواصل رسالته العلمية النبيلة، أصبح مبدأ ثابتا ال يقبل المساومة أو التفريط. 
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به    يؤمنماء وأطباء النفس العرب فرض عين، فهو خيار استراتيجي يمثل بالنسبة إلينا نحن معشر عل
الجميع ويثّمنه الكل لتستمر الشبكة في أداء رسالتها الحافـلة بالعمل النفسي والطب النفسي الجاد  

 الهادف، وبالعطاء العلمي السخي المتواصل. 
  

 ) 04/12/2020(  5 شهــــــادة
ة قد دخلت عامها الواحد  ستكون شبكة العلوم النفسية العربي 2021فـاتح يناير    بحلول

والعشرين من التأسيس، لتطفئ بذلك شمعتها العشرين التي تؤرخ لمشوارها الطويل الحافـل  
وهذه   2000بالمبادرات الجادة، والمشاريع المتجددة، والعطاءات السخية. فمنذ انطالقها سنة  

عرفة النفسية  تلو الجهود، وتحقق النجاحات تلو النجاحات، خدمة للم  جهودالشبكة تبذل ال
وممارسيها في العالم العربي، إن على مستوى التواصل والتعارف والتعاون، أو على مستوى البحث  

  والنقـاش والنشر، أو حتى على مستوى االحتفـاء والتكريم والتتويج. 
مؤسسها البروفيسور جمال التركي وحنكته في التدبير والتخطيط والتعامل، جعلتا منها    حكمة

نفسي. فكل ما حققته من   -لخدمة البحث العلمي في بعديه النفسي والطب    منصة قـاعدية
إنجازات علمية ومعرفية وازنة، وما ساهمت به من خدمات عملية وتطبيقية متنوعة، جعل منها خيارا  

افتراضيا ال محيد عنه، قوامه التألق واالستمرار والتحليق عاليا في سماء قـارة علوم وطب    -علميا  
 لبالد العربية.    النفس في ا

كان أغلب المتعاملين مع شبكة العلوم النفسية العربية يتوافقون على هذا الخيار، فـإن    إذا
ذلك يعني أن مشروعها ال يزال خصبا ينبض بالحياة رغم كثرة التحديات، وتعدد اإلكراهات، 

الذي يقف    وضخامة الرهانات. فواهم من يعتقد أن الزمن االفتراضي لهذا المشروع الطموح،
عالم عربي أصيل، وإنسان عصامي مهووس بالعلم والمعرفة، قد انتهي أو استنفد    ميهوراءه ويح

اغراضه، بل العكس هو الصحيح؛ إذ أن خيار الحفـاظ على هذه الشبكة كمنبر علمي ساطع  
يقبل  ومعافى، منتظم الحضور والنشاط، وغزير اإلنتاج والعطاء، أضحى يمثل المبدأ الثابت الذي ال  

. فـال أحد من أعضائها ومن المتعاملين معها يمكنه أن يتجاهل هذا المبدأ أو  تفريطالمساومة أو ال
  يتنازل عنه. فهو خيار استراتيجي يؤمن به ويثّمنه معظم هؤالء، لتستمر الشبكة في أداء رسالتها  
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نفسي الوازن المتواصل. مع   -الحافـلة بالعمل العلمي الجاد المتجدد، وبالعطاء النفسي والطب  
  المملكة المغربية  -وعمق التقدير الغالي أحرشاو جامعة فـاس    لتحيةصدق ا

  

 ) 21/12/2020(  6 شهــــــادة
النفسية العربية قد دخلت العام الثاني  ستكون شبكة العلوم   2022مع حلول فـاتح يناير  

والعشرين من مشوارها الحافـل بالعمل الجاد المتجدد وبالعطاء العلمي الخصب. ويسعدني أن  
 أستعرض من داخل هذه الشهادة المقتضبة بعض المعالم المضيئة لهذا المنبر االفتراضي المتميز:

متجددة، والعطاءات السخية، مشوار طويل وحافـل بالمبادرات الجادة، والمشاريع ال -
والنجاحات المتواصلة، خدمة لعلوم وطب النفس العربية وأهلها: تواصال وتعاونا، بحثا ونشرا، وحتى  

 احتفـاء وتكريما.
منصة قـاعدية لخدمة البحث العلمي في بعده اإلنساني، وخيار معرفي قوامه التألق والتحليق   -

بية، رغم ضخامة الرهانات وكثرة التحديات وتعدد  عاليا في سماء قـارة علوم وطب النفس العر 
 اإلكراهات. 

منبر علمي منتظم الحضور وغزير العطاء، يستحق الرعاية واالستمرار وال يقبل اإلهمال والتفريط.  - 
 فـالشبكة أضحت خيارا استراتيجيا غايته مزيدا من التألق واإلشعاع عبر جهود التثمين والتشجيع .

أن الزمن االفتراضي لهذا المشروع الطموح، الذي يقف وراءه ويرعاه عالم  وَاِهٌم من يعتقد   -
عربي أصيل، وإنسان عصامي مهووس بالعلم والمعرفة، قد انتهي أو استنفد اغراضه، بل العكس  
هو الصحيح؛ ألن الشبكة عازمة على مواصلة رسالتها الحافـلة بالعمل العلمي الدؤوب، وبالعطاء  

 المتواصل. نفسي   -والطب    لنفسيا
  صدق التحية وعمق التقدير  مع

 

 ) 2022(  7 شهــــــادة
في عصر العولمة وتكنولوجيات االتصال واإلعالم، ال يمكن تجاهل أو تبخيس الدور الريادي  
الذي تقوم به شبكة العلوم النفسية العربية في نشر وإشعاع المعرفة السيكولوجية الجادة  

 والمأمولة...
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    )فـلسطين (علم نفس تربوي  -غسان عبد هللا  
 جهود حثيثة وخيرة بذلت وتبذل تمكنت من توطين المفـاهيم النفسانية

  

 .) 2021: (1شهــــــادة  
بذلت وتبذل وبمشيئة هللا ستتواصل ،تمكنت  شخصيا ،أرى ان الجهود الحثيثة والخيرة التي  

من توطين المفـاهيم النفسانية وبدء تقبل الطب النفساني كوسيلة للتخلص من االضطرابات  
 السلوكية ،بدال من الخنوع واالستسالم بمقولة الشيطان .

لم يكن هذا ممكنا لوال توظيف ،وبشكل ذكي، للموقف واالرث االسالمي في هذا المضمار  
عن القدرة على نسج عالقـات تعاون وصداقة جعلت من حقيقة اننا ،ورغم الحدود    ،ناهيك

الجغرافية والواقع السياسي والمعيشي المرير ،جعلتنا على مزيد من القناعات بأن مصيرنا واحد  
 وأملنا واحد

شكرا لألخ االستاذ الدكتور جمال ولكل االخوة واالخوات على مثل هذه الجهود النوعية  
  لة للنهوض بواقع االمةالمتواص

  

 )بغـــداد، العـــراق(النفــــس  علـــم - فــارس كمـــال عمـــر نظمـــي
 ما حققتموه هو مصدر إلهام وشعلة نور نحتاجهما ونستعين بهما وسط هذا الليل العربي الطويل  إن

 

 )  29/12/2004(   1 شهـــادة
االستثنائية في بث الثقـافة النفسية    و اعتزاز ..اسجل اعجابي و تضامني مع جهودكم  تحية

 العلمية بهذا المستوى الرفيع. مع مودتي و تمنياتي الطيبة  
 

 ) 17/01/2005(   2 شهـــادة
وشرفني اهتمامكم النبيل بنشر أبحاث ومقـاالت النفسانيين العراقيين(ومنها    أسعدني

ل اعجابي بمحتويات هذا  مقـالتي)،في العدد الرابع من المجلة األلكترونية للشبكة. كما أسج
  العدد، الذي ال أبالغ اذا ما قـلت انه ثروة معرفية في علم النفس وفي مقترباته من
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صيل المعرفة النفسية في العقـل  المنظورات االجتماعية األخرى ، وهذا هو السبيل األمثل لتأ
 العربي. 

 خطواتكم الرائدة،والى المزيد من العطاء العلمي المتميز.   أبارك
 

 ) 14/05/2005(  3 شهـــادة
اعتزاز وتضامن مع جهودك االستثنائية في إشاعة المفردة السيكولوجية المثقفة .أسجل    تحية

نجد سبًال دائمة لتعميق تعاوننا العلمي و    لك امتناني على اهتمامك بمقترحاتي. آمل كثيرًا أن
اإلنساني، ضمن منهجنا المشترك في التبشير بالكلمة المنيرة (مهما كانت ضيقة) وسط أوضاع  

 (مهما كانت واسعة)...  ميةظال
أستذكر مقطعًا شعريًا لـ"محمود درويش" يتساءل فيه: " أين ُيمتَحُن الصواُب ؟ في    هنا

ت الطريق ِ المفرحة ؟ ". يبدو أن جهودنا ال تبحث عن نهايات مفرحة بقدر  الطريق ِ ! أْم في نهايا
 بحثها عن صواب الطريق نفسه !، مع احترامي وأصدق تمنياتي ومودتي

  

  )22/07/2005(  4 شهـــادة
نعبر لكم عن جزيل امتناننا وتقديرنا لجهودكم العلمية المخلصة في إشاعة الثقـافة النفسية  

في دعم جمعيتنا الفتية خاصة عبر إتاحتكم الفرصة لباحثينا وكتابنا لنشر دراساتهم  الملتزمة عامة، و 
وحس    ةومقـاالتهم في شبكة العلوم النفسية العربية التي تديرون نشاطها بمهارة مهنية متفرد

 إنساني راق...
  نسجل لكم عميق اعتزازنا وتضامننا مع منهجكم الدؤوب وأسلوبكم الريادي في إرساء تقـاليد

 حقيقية وأصيلة للعمل الثقـافي الجماعي. مع وافر المودة و االحترام. 
 

 ) 03/10/2005( 5 شهـــادة
بما أنجزتموه في المؤتمر العالمي للطب النفسي، على الصعيد العلمي الشخصي، وعلى    أهنئكم

ه .كما  صعيد المكانة التي حققتها (شبكة العلوم النفسية العربية) ضمن أروقة المؤتمر و نشاطات
  أشكر اهتمامكم الكريم نشر مجموعة من الدراسات والمقـاالت الخاصة ببعض باحثي الجمعية  
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م يتسق تماماً مع منهجكم  العراقية في العدد األخير من المجلة االلكترونية . وهو اهتما  يةالنفس
الباحث عن األصالة في األداء، والنهضة العلمية في المبادْي. تفضلوا بقبول أصدق تمنياتي  

 بالتقدم والعطاء الدائم.
 

  )05/11/2005( 6 شهـــادة
مناسبة عيد الفطر المبارك ، ألشد على يديك مهنئاً ومتمنياً لك الصحة والهناء والعطاء    أغتنم

لدوام ، ومؤكداً لكم أن مشروعكم التنويري في شبكة العلوم النفسية العربية يلقى منا  الثر على ا
كل اعجاب وارتياح ومؤازرة .تمنياتي بالتوفيق في درب الكلمة العلمية الحقة القـادرة على فتح  

 آفـاق نبيلة لبني االنسان.
 

 ) 04/04/2006( 7 شهـــادة
تزداد جراحنا في العراق عمقـًا ونزفـًا ، لكننا    صادقة ، بعد انقطاع غير مقصود ، إذ  تحية

مصممون على االحتفـاظ بوفـائنا الواعي لقدسية الكلمة التـنويرية المثقفة ، وهي ساطعة على  
  الدوام في موقعكم لشبكة العلوم النفسية العربية...

  تفضلوا قبول أطيب تمنياتي بالتقدم المستمر لمنجزكم العلمي األصيل.
  

 )العراق  –بغداد   ( الصحة النفسية  أستاذ  -ح  قـاسم حسين صال
 احترام الجميع باستحقـاق وتقدير يندر ان حظي به احد في الساحة النفسية العربية  انتزع

  

 2020بلقــب " المفـلحــون فـي علـوم  وطـــب النفـــس" للعــام  الفـائز
 

 )  25/08/2004: ( 1 شهــــــادة
وتضامني الكبيرين مع جهودك الرائدة واالستثنائية    اعتزاز وتقدير ...أسجل اعجابي  تحية

 الشاعة الثقـافة النفسية الرصينة في عموم الوطن العربي.
هللا هذا العمل التنويري الرائع. مع أصدق تحياتي وامنياتي الطيبة بلقـاء علمي وانساني    بارك

  يجمعنا قريباً في بغداد أو تونس. 
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 ) 02/05/2013: ( 2 شهــــــادة
 تستطع شبكات عربية وغير عربية ان تصمد ماديا وعلميا لعشر سنوات متواصلة...). 

ما يقدمه هذا الرجل يثير الدهشة، وال وصف له سوى انه عشق حبيبته (الشبكة) بجنون    ان
ق ان نرفع قبعاتنا ونصفق له وفي قـلوبنا أمنية لو كنـّا عاشقين مثله نشيع بين الناس أنبل  يستح

 الفضائل ..العلم..والمعرفة الخاصة بأسمى وأرقى الكائنات على األرض. 
ما نخشاه على هذا الرجل الجميل في اسمه وعلمه وخلقه،أن يأتي يوم عليه يصحو فيه من    لكن

ويتوقف حين يكتشف أن اقصى ما جادت به انفسنا عليه بعد عشر  جنونه..ويعود اليه عقـله  
 سنوات هو كلمات األطراء واألعجاب ال غير!. 

نديم هذا العشق الجميل في جمال التركي لعشر سنوات أخرى نوقّع في يوم ختامها    كيف
 قبالت تهنئة على الجبين؟..

العروة الوثقى وينهّد البيت    هي المهمة التي ينبغي البدء بها من اآلن قبل ان تنفصم  تلك
  الذي يجمعنا.

  

 )الواليات المتحدة األمريكيـــة  –العـــراق  (الطب النفسانـــي   -قتيبـــة شلبـــي
كعرب باشد الحاجة الى ان نساهم مع زمالئنا في البلدان الغربية في تقدم الطب النفساني    اننا

 

 ) 24/11/2004: (  1 شهــــــادة
 بجهودكم و أعمالكم الكبيرة في مجال تقدم الطب النفسي العربي... شكرا    من المعجبين  إني

 

 ) 29/12/2019: (  2 شهــــــادة
" ومن هنا اتمنى ان تكون   2019لشرف كبير لي ان يكون اسمي مرفق بجائــزة ا لعــام    انه

في الطب    هذه المحفزات سبب الستمرار الزمالء وخصوصا منهم من كان ال زال في طور التدريب
 الطب النفسي في بالدنا.   دمالنفسي بان يبذلو ما لديهم من مجهود للمساهمة في تق

كعرب باشد الحاجة الى ان نساهم مع زمالئنا في البلدان الغربية والبلدان االخرى التي    اننا
 هي تسبقنا بمراحل في تقدم الطب النفساني في العالم.   
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ال يخفى على اي واحد منا ان القوانين الغربية التي تزخر بها الكتب الدراسية انما تتطرق    مما
الى قوانين تلك البالد ونحن لسنا بصدد تطبيق تلك القوانين بحذافيرها في مجتمعاتنا العربية  

 نت جهودي اكثر تركيزا في مجال الطب النفسي الشرعي.ومن هنا كا

ادعي اني قدمت حلوال انما انا قمت بمحاولة التوعية الهمية البحث في ذلك المجال  ذلك    ال
باإلضافة الى أهمية استمداد حلولنا من خالل الشريعة اإلسالمية ألنها المؤثر االول في تقـاليد  

  قبل مجتمعاتنا العربية.   مجتمعنا ومن ثم قبول ذلك المجهود من
  

 ) 2022: (3 شهــــــادة
نحن نعتز بكم وبكل ما قدمتموه من انجازات نعتز ونفتخر به. أرجوا أن يكون إلغاء عضويتك  

  بكامل إرادتك وأنت معنا مهما كنت بعيدا.
 

 صحة نفسية -مشارك /علم نفس    أستاذ - كامـــل حســـن محمـــد كتلــــو
 كاد تكون يتيمة في عالمنا العربي، وتظاهرة علمية واجتماعية جامعةسيكولوجية ت  ظاهرة

 

 )14/06/2017(  1  شهـــادة
إنه ليس بالغريب أن ُترينا "شبكة العلوم النفسية العربية" مع تعاقب السنوات تكريمًا للعلماء  

وارات عالجية مع  النفسانيين ،وكمÓا رائعًا وجميًال من المراجع واالبحاث والمقـاالت النفسانية ،وح
من الزمالء    ةذوي العقول الراجحة والقـلوب المتوقّدة بالعلم والمعرفة .ارتضت لنفسها مجموع

واالصدقـاء من كل البالد العربية دون أن تمس حفـائظ البعض او تستثير الحساسية عند البعض  
 األخر ؛شغلتهم مشتركات العمل العلمي...

ة فيها مصباح أنه اإلنسان والطبيب النفسي جمال التركي  "شبكة العلوم النفسية العربية" مشكا
 العربي التونسي واإلنساني...
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 ) 07/01/2021( 2  شهـــادة
والعشرون، مشكلتا لغز من الغاز الوعي    شبكة العلوم النفسية العربية عامها الحادي  تدخل

(االدراك ) لإلنسان والقـارئ العربي للعلوم النفسانية ُيستسهل فهمه ،فقد شّكلت هذه الِمنّصة  
تصّورات صائبة عن بعض خواص اإلنسان وإدراكاته، فتطابق المضمون المعرفي مع خواص  

ي أّمن نجاح شبكة العلوم النفسية، السيكولوجية وواقعيتها... ذلك التطابق الذ  واهروخصائص الظ
برائدها ومؤسسها بصبره وبصيرته عزيزنا وصديقنا د. جمال التركي، وروافدها المعرفية من العالم  
العربي كافة فهي ظاهرة سيكولوجية تكاد تكون يتيمة في عالمنا العربي إال ما ندر، وتظاهرة  

  لص أمنيات التوفيق...واجتماعية جامعة من حيث المضمون والشكل... خا  ةعلمي
  

  الجزائر  -علم النفس / مستغانم   -كريمة عالق  
  

 ) 2022: ( 1 شهــــــادة
  

لكم ترفع القبعات بروف جمال التركي... لو ننتظر إرضاء العموم من البشر فـلن نصل  حتمت  
إلى ذلك.. حتى وإن كنا نمشي جميعا على نفس الطريق ... سيكون طريقك وحدك، وال أحد  

ع المشي نيابة عنك أو عن اآلخر... منذ أن بدأت في حبك خيوط الشبكة العربية للعلوم  يستطي
النفسية وهي تكبر وتكبر بفضل المنتسبين إليها من الباحثين العرب... وبفضل تعاقد التوجهات  
في اتجاه واحد يخدم توطين علم النفس وتبسيطه وتعميمه.. وهو جهد ال يمكن أال يجازى وال  

العتراف بالفضل والمعروف من شيم األصيل ونكرانه ال ينقص منك شيئا... مادام عطاءك  يرى... ا
لوجه هللا محررا فسيدوم بحول هللا وقوته.. تعلمنا منك الكثير وال نزال نتعلم.. وهذا فضل من هللا  
أن جعلك تنير الدروب المظلمة في الحقـل النفسي الذي بات يتمركز حول ذاته بنرجسية أغلب  

املين في مجاله... دمت معطاء، غارسا ال قـاطعا، جوادا ال بخيال... عمال بقوله تعالى وكان أبوهما  الع
  صالحا".. ألن الثمار ال نعلم متى يحين قطفها... زادك هللا من فضله العظيم ورحم هللا والديك....
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 )االسكندريــة /  مصــــر( الطـــب النفسانــــي  استشـــارى -لطفــى الشربينـــى
 "كــــدح" وعطاء وجهد لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص والتواصل مع الزمالء والتعاون المثمر

 

 ) 25/09/2005: ( 1 شهــــــادة
يجابية في المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي من تعزيز  ما قمتم به من مشاركة ا  سرنى

 التواصل مع الزمالء والجهد المتميز لكم فى خدمة االختصاص.
 على ما تقدمونه و نتمنى استمرار التعاون فيما بيننا  نشكركم

  

 ) 22/12/2005: (  2 شهــــــادة
يعا في اختصاصات علم النفس  سرني و أسعدني تكريمكم و إني أرى فيه تكريما لنا جم  لقد

 والطب النفسي
 أرى أنكم بما تبذلون من جهد خالق يشهد به الجميع أهل لهذا التكريم    

 لكم دوام التقدم والتوفيق و ألف مبروك و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  أتمنى
 

 ) 02/06/2006: (  3 شهــــــادة
اعبر لكم عن إعجابي بكل ما تقدمونه من جهد  األستاذ و الدكتور المحترم، يسعدني أن    األخ

 لخدمة االختصاص. لكم تحياتي
 

 ) 02/05/2013: (  4 شهــــــادة
على مدى   –ذلك الصرح الذي ولد عمالقـا   –سرني كثيرا أن أتابع مسيرة الشبكة    وقد

 السنوات العشر الماضية.. 
نسب الفضل ألهله ونتوجه بالتحية  في هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا يجب علينا أن ن 

والتكريم لألخ والصديق د جمال .. وهذا تكريم مستحق يصادف من هو أهل له, وأرى في ذلك  
أكثر من مجرد تقدير لشخصه الكريم بل تتويج لعطاء وجهد لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص  

  الذي يتخطى حدود المكانالعالم العربي والتواصل مع الزمالء والتعاون المثمر    متدادعلى ا

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 -)2022(شتاء  13الكتاب السنوي   313



  الكتــــاب الذهبـــــي

 

وألنفسنا من القـلب بهذه االعوام العشرة للشبكة ..وتمنياتي بدوام   -أخي جمال  –تهنئة لكم  
 هالتقدم والتوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

 

 ) 08/05/2018: (  5 شهــــــادة
لقد كان تأسيس و مواصلة عمل هذه الشبكة العربية علي هذا النحو كل هذه السنوات جهدا  

 مشكورا و اضافة للعلوم النفسية العربية تستحق اإلشادة وفقكم هللا .. ولكم تمنياتي الطيبة
  

 ) 14/07/2020: (   6 شهــــــادة
ماتقدمه الشبكة العربية للعلوم النفسية لألطباء   –اب و االعتزاز  بكل االعج -و نحن نتابع  

النفسيين العرب فى الوطن العربي و خارج نطاقه الجغرافي في أنحاء العالم, و لكل االختصاصيين  
  ميفي مجاالت علم النفس و الصحة النفسية, نتقدم بخالص التهنئة و التقدير لهذا الجهد العل

للشبكة, و استمرارها في التطور و إضافة كل جديد و تحديث و توثيق    المتنوع و غير المسبوق
 الكثير من المعلومات عظيمة الفـائدة لنا جميعا في مختلف تخصصات العلوم النفسية العربية. 

الرسالة التي اتوجه بها الى األخ العزيز الدكتور جمال رئيس الشبكة و مؤسسها: تعجز الكلمات    
شكر و االمتنان لشخصكم الكريم علي ماتفضلت به و علي كل ماتقدمه  عن التعبير عن مدي ال

من خدمات للزمالء غي كل مكان, و نري في كتاباتكم و تواصلكم مع الجميع من خالل رسائل و  
ردود , و ما تسطر يوميا على مواقع التواصل, و في بريد يصلنا على مدار الساعة من كلمات  

و عذوبة االسلوب من عالم و مفكر من نوع فريد قبل ان تكون  تجمع بين المهنية و المعلومات  
 واحدا من رواد الطب النفسي في العالم العربي.. 

كثيرا بك رمزا محبوبا, و نتطلع الي التعاون معكم في كل مناسبة. خالص تمنياتي الطيبة    اعتز
التحية ايضا للمواقف  ... و لكم جزيل الشكر على كل ما تقدمونه للعلوم النفسية العربية.. و كل  

الوطنية لكم و التي تعبر عن فكر راق مستنير يستحق التقدير و االحترام , وجهد متواصل (أو  
"الكدح".. كما دأب االخ د جمال على استخدام هذا التعبير القرآني)..نعم هو كدح يتحدى  

 الصعوبات , و ال يعرف الكلل.
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 ) 07/01/2021: (   8 شهــــــادة
تحياتي وتمنياتي الطيبة لكم من االسكندرية تهنئة قـلبية لشخص االخ العزيز رئيس    خالص

الوطن  نحن االطباء واالختصاصيون في العلوم النفسية على امتداد   –الشبكة.. كما نهنىء أنفسنا  
مرور عشرين    بعدو  –بالشبكة في مطلع عامها الحادي و العشرين... في هذه المناسبة   –العربي  

البد أن ننسب الفضل ألهله، فـأخي وصديقي د.   -عاما من الجهد و العطاء و العمل المتواصل  
رني  جمال، قد حمل عبء بناء واستمرار هذا الصرح الهائل الذي قدم لنا جميعا الكثير... لقد س

كثيرا وأثلج صدري متابعة نجاح الشبكة منذ انطالقها , و شهدت بدايتها االولى مع المراسالت  
 الورقية قبل أن يتاح لنا استخدام "االنترنت"... 

رغم التحديات و الصعاب فقد استمرت الشبكة بفضل االرادة الحديدية لرئيسها الذي يستحق  
مجرد تقدير لشخصه بل تتويج ل "كدح" وعطاء وجهد  التقدير و التكريم وأرى في ذلك أكثر من  

لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص والتواصل مع الزمالء والتعاون المثمر الذي وصل لكل الزمالء  
العرب في الدول العربية و أنحاء العالم وتخطى حدود المكان. تهنئة لكم من القـلب    طباءاال

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهوتمنياتي بدوام التقدم والتوفيق والسالم  
  

 )العــــراق / انكلتــــرا(الطــــب النفسانــــي    -ماجــــد الياســـــري
 بصماتها على تطبيقـات الصحة النفسانية عربيا و أسهمت في اغناء المفـاهيم و االروءى  تركت

 

 ) 14/07/2020(  1 شهـــادة
وم النفسية العربية "عامها الثامن عشر من  احر التحيات و التهاني بمناسبة دخول ."شبكة العل  

العطاء و النجاحات على الويب، تركت بصماتها على تطبيقـات الصحة النفسانية عربيا و أسهمت  
في اغناء الفهم المشترك للعديد من المفـاهيم و االروءى المتعلقة بالصحة النفسانية نظريا و  

 اء و في مقدمتهم الدكتور جمال التركيسريريا. تحياتي لكل من قـادوا هذا العطاء و االدع
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 ) 13/11/2020(  2شهـــادة
تهانينا على هذا التواصل الذي هو من الصعوبة ان تراه في منابر علمية اخرى بدون دعم   

ولي، وهو يدل على االمكانيات العالية واالدارة الرشيدة والحوكمة، واخص بالشكر  حكومي او د
 الى الدكتور جمال التركي و مستشاري "ش.ع.ن"... 

االهتمام بماهو جديد في العلوم النفسانية و مافيها من مدارس معاصرة، ومن خالل    اقترح،
تطبيقـات في الطب النفساني  متابعات للشبكة هناك سعي حثيث لتحقيق ذلك، وايضا اهم ال

  بمختلف االختصاصات...
  

 السودان / ماليزيا  -علم النفس    استاذ -مالـــك بــــدري ( رحمه هللا) 
 بهذا الصرح العلمي وبحكمة وصبر و قدرات مؤسسه ومعاونيه األبرار  اعتزاز

 

 ) 10/06/2017: ( 1 شهــــــادة
ببلوغ شبكتنا عيدها الذهبي. ولعل وصف  لكم من ماليزيا ألهنئكم و أهنئ أنفسنا    أكتب

األستتاذ الدكتور عبد الستار بأنها معجزة هو أبلغ ما يمكن قوله في هذا المجال أرجع إلى  
السودان بعد أسبوعين و أرجو أن أتابع مع إخواني هناك الجهد في الوصول إلى تفسير مقنع  

 الحبيب البرفسير عمر هارون.  االختفـاء إبنن
شبكة المحترمم أخي العزيز الدكتور جمال لقد أكرمني هللا تعالى بمعرفتكم و  حضرة رئيس ال  

 التعلم منكم و االقتداء بتضحيتكم و نضالكم المبارك في تأسيس و تطوير شبكة العلوم النفسية النفسية  
أجد من    الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "خير األعمال أدومها و إن قـل" فكيف بأكثرها يا أخي الحبيب؟ ال  يقول

الكلمات ما أعبر به عن إعجابي بما قمتم به من جهد في تأسيس هذه الشبكة المباركة و  
 , خارجهااالستمرار بقيادتها رغم ما تواجهونه من مشاكل في داخلها وعواصف التغيير الثوري في  

 

 ) 14/07/2020: ( 2 شهــــــادة
حارة لشبكة العلوم النفسية العربية و هي  ﷽ يسعدني أن أتقدم بالتهنئة ال

على أبواب عامها الثامن عشر . كما أتقدم بالتهنئة و الدعاء لمؤسسها و راعيها الدكتور جمال  
  التركي حفظه هللا و بارك في عمره و عمله.
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أن تقوم مؤسسة أكاديمية عربيه و تزداد مع السنين ازدهارا ً و تطورا ً و ارتباطا ً بتراثها  
العربي و اإلسالمي بدون المشاحنات و المشاكسات التي اصبحت السمة الظاهرة في مجتمعاتنا  

  هذااالعتزاز ب  العربية التي تعرقـل مسيرة كل عمل جماعي ٍ خّير ٍ فتقضي عليه، ألمر يدعونا إلى
الصرح و بحكمة و صبر و قدرات رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية و معاونيه األبرار في  

  تأصيل العلوم النفسانية....
إّن االنتاج العلمي المطرد لهذه الشبكة المباركة سيكون المنارة التي سوف تضيء الطريق  

خصصاتهم النفسية و يسهموا في حل مشاكل  ألجيال بعد أجيال من النفسانيين العرب حتى يوطنوا ت
 أوطانهم المعقدة .

  

  )سوريــا( الطب النفسانـــي  – مأمــــون مبيّــــض
 الكثير من المنافع والخدمات، يكفيها أنها الوحيدة التي يستفيد منها الكثير...  حققت

  

   )10/06/2007: (1 شهــــــادة
ية، وفي ظروف تفرض الكثير، الكثير من  هذه الظروف الحرجة من واقع بالدنا العرب  في

االجتماعية نحن في أمّس الحاجة للمنصة المناسبة التي تصل األطباء النفسانيين  -التحديات النفسية
  صربعلماء النفس والخدمات النفسإجتماعية، من أجل تبادل الخبرات واألطروحات العلمية التي ال تقت

 ا تسقطها على واقع الحضارة والثقـافة العربية اإلسالمية...فقط على الجوانب النفسانية العلمية وإنم
قد قدمت " شبكة العلوم النفسية العربية " الكثير في هذا التحدي، شكال ومضمونا وحتى   ،

(سمح)" نشكر جهدكم   -طرح اللغة المتخصصة. ونحن في "الجمعية السورية للصحة النفسية  
والذي بناء عليه أسست الجمعية   2012في استنيول  الشخصي، د. جمال، في حضور مؤتمرنا األول  

إبريل    30-29حاليا في بريطانيا وتركيا. وقد عقدنا مؤتمرنا السنوي الخامس    جلة(سمح) والمس
في غازي عنتاب، مقدرين جهدكم وجهادكم. وإني باسمي وباسم جمعية "سمح"   2017

الخدمات الرائعة في تحقيق  أشكركم وأشكر من خاللكم "الشبكة النفسية العربية" على كل  
العلمية المستمرة، وعلى إتاحتها بين أيدينا. وتمنياتنا    منتجاتالتواصل بين الزمالء، وعلى كل ال

  لكم وللشبكة بالمزيد من التقدم والتألق والعطاء
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 ) 2021: (2 شهــــــادة
جمال، بصراحة ال أدري لماذا ذكرتني الثمان عشر عاما لشبكة العلوم النفسية العربية    دكتور

  بالثمانين عام التي تحدث عنها زهير ابن ابي سلمة في شعره، حيث قـال:
 ثمانيَن حوال ال أبالَك َيسأم   - - -سئمُت تكاليَف الحياِة وَمْن َيِعْش  

 ُتِمْتُه ومْن ُتخطأ ُيعّمر فَيْهرَم   - - -المنايا خبطَ عشواَء مْن ُتصْب    رأيتُ 
هذا التشابه نابع من معرفتي بحجم المعاناة التي عاشتها الشبكة العربية خالل الثمان عشر    هل

عاما، والتي أكثر ما عاشها بتفـاصيلها رئيسها، والتي معظمنا قد يعرفها أو يعرف بعضها. وأقول هنا  
ودا لشعر أبي سلمة أن القـائمين على الشبكة لم يساورهم السأم أو اليأس كما أشار أبي سلمة، وع

وإّنما إدراكهم بأهمية العمل الذي يقومون به، وبإدراكهم للحاجة الكبيرة للخدمات النفسانية  
ليس فقط    العربية دفعهم، رغم المعاناة، لمتابعة الطريق بهمة ودأب، بالرغم من قـلة الموارد والدعم

 المادي وإّنما حتى المعنوي في كثير من المواقف، مما جعلهم يستمرون كل هذه السنوات. 
v    الحمد فقد حققت الشبكة الكثير من المنافع والخدمات، ويكفيها أنه الشبكة النفسية

يين  العربية الوحيدة في عالمنا العربي الممتد، والتي يستفيد منها الكثير من األطباء واألخصائ
 النفسيين، وحتى الذين خارج العالم العربي  

التحية والتقدير للشبكة النفسية العربية، وللقـائمين عليها، وعلى رأسهم الصديق د. جمال    كل
التركي، وإذا ضاع الفضل بين الناس، فهو عند المولى الكريم ال يضيع إلى األمام، وإلى المزيد  

 النفسية العربية وفقكم هللا وسددك خطاكم وخطانامن العطاء، فـأنتم تخطّون تاريخ العلوم  
  

  مصـــــر -النفـــــس    علـــــم-الصحة النفسية المساعد (المشارك)  أستاذ  - محمـــــد السعيـــــد أبو حـــــالوة
 رؤيـــة تجمعنـــا وفقًـــا لمقولـــة أن العلـــم رَحـــم بيـــن أهلـــه  إنهـــا

  
 ) 01/05/2013( 1 شهــــــادة

﷽ هللا أكبر، والحمد v في األولى واآلخرة، من التزام أخالقي إلى مزيد من  
  االلتزام األخالقي، إلى تعميق لاللتزام األخالقي سرنا مع شبكة العلوم النفسية، تنفسنا تفـاؤالً، 
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الهزيمة النفسانية، ومنكم يا أستاذنا وحبيبنا جمال هكذا بال ألقـاب فكفـاك من اسمك قيمة    وقهرنا
وعلًما وخلقـًا، تعلمت من اإلنسان، وكيف يكون؟ تحية إعزاز وتقدير من مؤمن بأن غًدا تشرق  

  .الشمس
  

 ) 07/01/2019( 2 شهــــــادة
ؤية تجمعنا وفقـًا لمقولة أن العلم رحم بين أهله جمال التركي اإلنسان، وجمال التركي  إنها ر   

المعلم، جمال التركي خير كله في صمته خير في كالمه خير في عطائه كله خير، ، شهادتي فيك  
ولم ألتقيك وربما ال يكتب لي الحق جل شأنه التقـائك مع أني أدعو هللا جل في عاله أن    جماليا  

 لقـائي بكم قريبًـا،   يكون
العلوم النفسية عرفت أولى خطوات الكتابة العلمية المبرأة لوجه هللا تعالى دون انتظار    بشبكة

  Arabpsy netأي مقـابل، جمعنا (د. جمال التركي) بتشكيل شبكة العلوم النفسية العربية  
ربية الطابع عربية  بعضنا البعض لنأنس ببعض لنجتهد مًعا لبناء قـاعدة معرفية نفسية ع  لنعرف

 المضمون عربية الوجه،
أدعو هللا أن ينعم على كل منتسبي شبكة العلوم النفسية العربية بالخير كله، وتحية تقدير  
ألستاذنا الجليل األستاذ الدكتور عبد الحافظ الخامري للفتة الرائعة، وشكرًا تاًما ألخي وأستاذي  

 ا لمقولة أن العلم رحم بين أهلهجمال التركي، إنها رؤية تجمعنا وفقًـ   ومعلمي
  

 ) 17/06/2019( 3 شهــــــادة
مثلت شبكة العلومات النفسية العربية ملتقًى فكريًـا أتاح لي على األقـل االقتراب من أساتذة  
أجالء يحملون فكرًا ورؤية ورسالة تستدعي االحترام والتقدير، أدعو هللا أن ينعم على كل  

 عافيته دمحم أبوحالوةوستره وعفوه و   بحفظهأساتذتي  
 

 ) 14/07/2020( 3 شهــــــادة
كثيرًا قبل الكتابة وانتابني شعوٍر بالعجز عن التقـاط األنفـاس أثناء الكتابة وبكيت    ترددت

  بهجة وطربًـا بعد الكتابة... 
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هي الكتابة وصفـًا وتحليالً للمنجز العلميـ  اإلنسانيـ  القيمي لـ"شبكة العلوم النفسية العربية"   صعبة
 مع عامها الثامن عشر منذ إطاللتها علينا وإشعاعها العلمي الحضاري المفعم والموجه  

وفقـًا ليقين ال أدعيه    االعتبار للذات العربية المسلمة وإعادة رسم ابتسامة حياة ال جبينها  بإعادة
 أنه كان قوام نية وعقـلية وجهد مؤسسها ورائدها وراعيها أخي الكريم الدكتور جمال التركي...

يا جمال، هكذا بال لقب... فقد ال توفيك األلقـاب قدرك، عاهدتك دون أن أراك دعوة حق  
لى التخصص  واستنهاض همة وزراعة، جمال وحرث وكدح إيجابي في فضاء خير. منذ أن وعيت ع

يومي "شبكة العلوم النفسية العربية" بإصدارتها المتنوعة وثراؤها وروّادها    نحووأتابع على  
ومرتاديها، وكل يوم أجد نفسي تلميذًا منصتًـا لكل ما يكتب فيها، واعيًـا بأن ما يكتب فيها وعي  

 ورسالة تنوير...   قيمةتعبير وحافظة  
هللا، كما أنت أخي الحبيب الكريم مفعًما بروح    جمال، كم أنت بعطاءك جميل على مراد  يا

  ".نرتقـــياالستقـامة األخالقية، سر ونحن معك... وعلـــى حـــد تعبيركـــم األثيـــر إلـــى قـلبـــي "مًعــا  
 

 ) 31/12/2022( 4 شهــــــادة
ة في البيان  بعد االطالع على تقرير فحص تحكيم السادة األساتذة األفـاضل بلجنة التحكيم المتضمن

، كتقـليد سنوي  2022التفصيلي لتحكيم لألعمال العلمية األربعة المرشحة لجائزة البحث العلمي للعام  
تنظمه وتشرف عليه "شبكة العلوم النفسية العربية" برئاسة د. جمال التركي، والتي خصصت هذا العام  

ر (أستاذ التحليل النفسي  بإطالق اسم عالم النفس العربي المبدع األستاذ الدكتور/ على زيعو 
والنفسانيات كما العالجات الفـلسفية، لبنان) تكريًما رمزيًـا لسيادته لهذه المناسبة بلقب "المفـلحون في  
علوم وطب النفس"، وتقديرًا لمسيرته العلمية المميزة واعترافـًا بما قدمه من خدمات جليلة لعلوم النفس  

  .الفـلسفية والصح النفسية واللياقة النفسية  والتحليل النفسي والنّفسانيـّات والعالجات
ووفقـًا لتحليل نتائج التحكيم بالبيان التفصيلي لإلجراءات والتوقيتات وحسب الملف المرفق، 
يسعدني اإلعالم بأن العمل العلمي الفـائز بجائزة "البحث العلمي والمخصصة في علوم النفس والتي  

راف وتنظيم "شبكة العلوم النفسية العربية" ضمن  تحمل اسم األستاذ الدكتور على زيعور" بإش
   :الفعاليات السنوية "لمؤسسة العلوم النفسية العربية"، هو العمل التالي
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 3K2AC8WS7العمل الثالث: ورمزه  
 }صدمة النفسية: آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجةموسوعة ال{

 )للدكتور وليد خالد عبد الحميد (الطب النفسيـ  العراقـ  إنكلترا
 %63,15حيث حصل العمل العلمي الذي تفضل به على نسبة  

وإذ أنهي إليكم هذه النتيجة أدعو هللا أن ينعم عليكم جميًعا أساتذتي األجالء بحفظه وستره  
ته وأن يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يزيدكم تنويرًا وعطاًء وإبداًعا وإثمارًا  وعفوه وعافي

إيجابيًـا ترقى به أوطاننا جميًعا وتصبح لها مقعد صدق عند مليك مقتدر، آملين أن ننهض  
متنا  بالواقعية العربية وعيًـا وتثقيفـًا واستنهاًضا لهمة اإلنجاز واإلثمار العلمي الجاد والمتميز لنعيد أل

دورها الحضاري اإلنساني القيمي الريادي، وخالص االعتزاز والتقدير لـ د. وليد خالد عبد الحميد  
ومع التهنئة المخلصة والخالصة له ندعو هللا له بمزيٍد من اإلثمار واإلنجاز العلمي اإلبداعي  

وإلقـاء الضوء عليها  بارتياده عن جدارة واقتدار لمناطق علمية ما أحوجنا في زمننا هذا الرتيادها  
 .في إطار ثقـافة التمكين والتحصين النفسي اإليجابي

من جانب آخر يقينًـا وإقرارًا إنسانيًـا واقعيًـا خالًصا لوجه هللا كلنا مقرون بأن الجائزة شرفت باسم  
قـامة علمية إنسانية أدبية مبدعة ومثمرة تمثلت في ذلك العلم البارز والعالم اإلنسان الخلوق  

وف األريب "البروفيسـور علـي زيعـور "، الذي قـارب الظاهرة السيكولوجية بتعقيداتها من  والفيلس
منظور فـلسفي أدبي وبإحكام علم نفسي منهجي بالغ الدقة والنجاعة، ومني شخصيًـا لو أتيحت لي  

  .الفرصة للقـاء أستاذي الجليل لقبلت رأسه ويديه، دمت عزيزًا ألقـًا مبدًعا أستاذنا الكريم
باب اليقين بأن "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"، هي كلمة جامعة في حق ذلك    ومن

"الجمال" ذلك "الوقـار"، ذلك "الخلق القويم"، ذلك "االقتدار اإلنساني والعلمي" الذي يظلنا به  
جمال التركي هكذا دون أي ألقـاب، فـاأللقـاب ال توافيه قدر إسهامه وكده وكدحه اإليجابي في  

ة العلوم النفسية العربية" تأسيًسا وتعميقـًا ومضمونًـا واستدامة، نحبك في هللا ونحسبك  منارة "شبك
على خير وربك حسبك وحسيبك، وعلى حد وصفكم "إنا بكم نرقى"، أدام هللا عليكم ذلك األلق  

  .اإلنساني المبدع وذلك الخلق القيمي الرفيع
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وال يسعني في نهاية األمر إال أن أزجي الشكر موصوًال لكل األساتذة والعلماء األجالء الذين  
ساهموا في تحكيم األعمال العلمية، كل باسمه ورسمه وقوله وفعله وانفعاله، كل برقيه وذوقه  

علمية عربية بامتياز تحيى في التكوين النفسي ذلك التعبير    ولطفه وكرمه وطيب خلقه في جامعة
اإلنساني بالغ القيمة والرقة "الوطن العربي"، نعم حاضنتنا "وطن عربي يعيش فينا وال نعيش فيه  

  ."فقط
ويطيب لي وصالً واتصاالً وإقرارًا بالفضل ألهله لكل الهيئة المعاونة من سكرتارية وقـائمين على  

ي الردود والرسائل خاصة السيدة / إيمان الفقي بن حليمة، المديرة التنفيذية  المراسالت وتلق
  .لمؤسسة العلوم النفسية العربية، إخالًصا ووعيًـا ومثابرة وتجويًدا وإثمارًا لكل ما هو جاد ومخلص

 على بركة هللا هذا وأول ووسط وآخر دعوانا أن الحمد v رب العالمين
  

 )فـاس، المغرب(علم النفس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية    سمق - محمــــد الميــــــر
 "ش.ع.ن" طموح توحيد جهود علماء النفس العرب من أجل تأسيس علم نفس عربي    تجسد

  

 " 2018بــ" جائــزة البروفيســـور الغالـي أحرشـاو لشبكــة العلـــوم النفسيـــــة العربيــــة" للعـــام    الفـائــــز
الذاكرة العاملة"  / تأليف: دانييل    -مته كتاب: "الذاكرة و االشتغال المعرفي  ترج  عــن

 غاوناش و باسكال لرغودري
  

 ) 01/01/2019(   1 شهـــادة
أنوه بالعمل الجبار الذي تقوم به "شبكة العلوم النفسية العربية" التي صارت منارة يسترشد    

 بها الباحثون في علم النفس. 

  اء النفس العرب سنة سيكولوجية حافـلة بالعطاء واإلنجاز والتألق.لجميع علم  أتمنى
  

 ) 14/07/2020(  2 شهـــادة
تجسد "شبكة العلوم النفسية العربية"  طموح توحيد جهود علماء النفس العرب من أجل تأسيس   

  علم نفس عربي متفـاعل مع قضايا اإلنسان العربي...
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لحضورها على الويب،  18لتأسيس شبكة العلوم النفسية العربية، والسنة   20بمناسبة الذكرى  
يسعدني أن أنوه بالجهد العظيم الذي بذله الدكتور جمال التركي في سبيل خدمة العلوم  

را وإشعاعا.... فبفضل جهوده المتواصلة وعمله الدؤوب تمكن علم  النفسانية في العالم العربي نش
النفس في العالم العربي من أن يتوفر على قـاعدة بيانات ضخمة توثق أهم إنجازات علم النفس  
في العالم العربي خالل العقدين األخيرين، باإلضافة إلى مجموعة من المجالت التي أغنت النشر  

 السيكولوجي العربي. 
"شبكة العلوم النفسية العربية"  منصة لقـاء وتواصل وتفـاعل بين علماء النفس العرب؛   أصبحت

إذ سهلت تقـارب علماء النفس في الوطن العربي، ووفرت لهم سبل العمل السيكولوجي المشترك. 
وإلى جانب ذلك، تجسد شبكة العلوم النفسية العربية طموح توحيد جهود علماء النفس العرب من  

 علم نفس عربي متفـاعل مع قضايا اإلنسان العربي... تأسيسأجل  
أتمنى لشبكة العلوم النفسية العربية المزيد من اإلنجازات والحضور، وتمنياتي لرئيس الشبكة    

  بدوام العطاء والتألق.
 

 )سوريا / السعودية(استشاري العالج النفسي    -دمحم أيمن عرقسوسي  
ر بطريقة تعجز عنها مؤسسات ضخمة  العلماء المتخصصين واستطاع االستمرا  جمع

 

 بجائــزة البروفيســور مالك بدري لشبكة العلوم النفسية العربية   في علم النفس 2012العام    الفـائز
 مؤلفه: التفكر االرتقـائي اإلسالمي  عن
 )Islamic Transcendental Meditation ( I.T.M 
 

 ) 02/08/2004(  1 شهــــــادة
ضافر الجهود الستمراريته، أشكر كل القـائمين عليه والذين ساندوه لما  موقع جميل ويحتاج لت

   يحقق من منفعة كبيرة لرفقـاء المهنة في الوطن العربي .
أن تكون هناك مواعيد محددة يتم فيها لقـاءات وندوات عبر الشبكة لتبادل    أقترح

لتعارف والتعاضد بين أبناء  الخبرات العلمية واالستشارات الصحية العملية باالضافة الى منتديات ا
  المهنة الواحدة  
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 ) 21/11/2005(   2 شهــــــادة
ترسل  طيبة للقـائمين على هذا الموقع و أسأل هللا أن يوفقكم للمزيد من التقدم أقترح ان    تحية

 قـائمة المتخصصين و عناوينهم االلكترونية و تخصصاتهم الدقيقة لمزيد التعاون مع منسوبي التخصص
 

 ) 07/06/2017(   3 شهــــــادة
مزيدا من التقدم واالزدهار لمصلحة امتنا فقد سحرتمونا بعطائكم المبدع ووصلتمونا بجهابذة  

قحت االفكار وانتجت تطويرات هامة فـلكم من  العلوم النفسية وعمالقتها فنهلنا من علومهم وتال
 كل التقدير واالحترام

 

 ) 20/06/2020(   4 شهــــــادة
االخ د. جمال التركي قـام بمعجزة في الوطن العربي حيث انه قـام بدور امة من العلماء ،    ان

وربية، جمع العلماء المتخصصين واستطاع االستمرار بطريقة تعجز عنها مؤسسات ضخمة في الدول اال
 فسد ثغرة يحتاجها الوطن العربي بطريقة راقية عزبه  

 االحترام والتقدير للدكتور جمال، وللشبكة تمنياتي بدوام التقدم واالزدهار    كل
  

 ) سوريـــا (الطـــب النفسانـــي    -  محمـــد كمـــال الشريـــف
 افد العلوم  " عمل سيسجله التاريخ كإنجاز رائع وعظيم الفـائدة من أهم رو ش.ع.ن"

 

 ) 20/12/2020(  1 شهـــادة
العلوم النفسية العربية عمل رائع وعظيم الفـائدة فهو من أهم روافد العلوم والثقـافة    شبكة

النفسانية باللغة العربية، حيث تعنى الشبكة بنشر كل جديد مفيد، وتعنى بتعريب العلوم النفسانية  
  ...يزلجديد من خالل منظور أمتنا الحضاري المتملتصبح هذه العلوم ملكاً لنا كي نضيف إليها ا

الشكر واالحترام والتقدير ألخينا الرائد المجد المثابر الدكتور جمال التركي، الذي أسس    كل 
هذه الشبكة، ورعاها بوقته وماله وعلمه، حتى اشتد عودها، وقـامت في واقعنا الثقـافي شجرة  

  فعمن ثمرها الطيب.... وفقكم هللا يا دكتور جمال ونطيبة معطاءة، تظللنا بظلها الوارف وتطعمنا  
  بكم وجزاكم الخير.

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 -)2022(شتاء  13الكتاب السنوي   324



  الكتــــاب الذهبـــــي

 

 ) 08/06/2020(  2 شهـــادة
ستاذنا الدكتور جمال التركي  العلوم النفسية العربية عمل سيسجله التاريخ كإنجاز رائع أل  شبكة

حفظه هللا، إن أمثال هذه األعمال والمبادرات هي التي تصنع التقدم وتعبد الطريق لإلبداع  
 العلمي واألدبي والفني التي بها تتطور األمم وتصنع تاريخها.

عمل "عضوية" في "مؤسسة العلوم النفسية العربية" التي تصدر عنها " الشبكة " برسوم    اقترح
 ية بسيطة، وطريقة سهلة، لتسديد الرسوم، للمساعدة على استمرارية الشبكة  سنو 

تحية للدكتور جمال، ولكل الذين آزروه في إنشاء هذه الشبكة وإبقـائها مستمرة معطاءة    ألف
 على مر السنين، وجزاهم هللا خيراً وبارك فيهم.

  

 )ريـــاض، السعوديـــةال( نفسيـــه وارشـــاد  صحـــة -محمــود ذيــاب العصافـــره  
 احتراما وتقديرا للفكره منذ بدايتها وللمثابره واالستمرار في تطويرها  انحني

 
 ) 02/06/2019(   1 شهـــادة

احتراما وتقديرا للفكره منذ بدايتها وللمثابره واالستمرار في تطويرها مع حاجتنا الماسه لتطور    انحني
 لتي ارى واعيش اللغط الكثييير في العيادات النفسيه...وترتيب اكثر للخدمات النفسيه العربيه ا

اقترح تفعيل دور "اتحاد االطباء النفسيين العرب" الغير فـاعل، تواصل اكثر بين "نقـابات    
االخصائيين النفسيين" توعيه ومتابعه لما يحدث من لغط كبير في ممارسة العالج النفسي في  

، واستغالل جهل المرضى النفسيين في حقوقهم، حيث  العيادات، من ناحية المختصين الالمختصين
خالل عملي في اكثر من مكان في العيادات النفسيه وجدت ان السائد واالغلب هو    نانه وم

اللغط وليس العكس, من االمثله دكتور ادارة تربويه يعمل معالج نفسي، دكتور اداره عامه  
خطه علميه للتعامل مع الحاالت المرضيه،  يعالج الرهاب االجتماعي والوسواس القهري، ال يوجد  

 اجتهادات شخصيه ال تمت للعلم بصله...
 واللـــــــــه مــــن وراء القصـــــــد
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 )سوريـــــا( النفسانــي  ـلالتحليـ -مرسلينــــا شعبــــان حســــن  
 َمنبر علمي َعربي للعلوم النفسية يواكب التطّور التكنولوجي ويطرح مواضعيه والتواصل أونالين  أّول

 

 ) 30/04/2013: (  1 شهــــــادة
شكلت شبكة العلوم النفسية العربية ومنذ تأسيسها من االستاذ العزيز "الدكتور جمال    لقد

التي جمعتنا من خالل تشبيك الجهود والخبرات المتنوعة ، الرساء نشاط  التركي" العروة الوثقى  
 فكري وملتقى علمي متجدد ، 

حضور الشبكة بقي موجودا ،، وكم اثني على الحرص ان يبقى موجودا آملة في االغناء من  
ع  كل الدارسين والباحثين والممارسيين العياديين في مجال العلوم النفسية المختلفة لهذا المنب
  ل..إذ ال يمكن ان يرقى مجتمعنا إّال عبر االفكار والقيم التي تخدم انساننا العربي الذي هو مح

 اهتمامنا في دراساتنا وعملنا في السواء والمرض ...
هنيئًا لجميع الزمالء المتواجدين على الشبكة ومن سينضمون الحقـا لهذا البيت الجامع الذي  

نع ويسعى ليقنع باقي اخوته في خالصة تجربته الفكرية والعملية  نرنو اليه ونعبر ضمنه كل بما يقت
  حة،،، وهنيئا للمؤسس االستاذ الدكتور جمال التركي على نبل عطائه الذي تقـاسمنا معه الفر 

واألمل في دوام االستمرارمن خالل االنجاز وفي دوام السعي لفهم الذات وعالقتها باآلخر بغية  
سية صحية مرتكزها ثقـافتنا المجتمعية وقيمنا وتطلعاتنا الحضارية  التكيف والتوافق بفعالية نف

  لثقـافـات وتراث علوم األمم األخرى ...
 

 ) 07/01/2019: ( 2 شهــــــادة
التأكيد على تسامي مؤسس الشبكة وراعي نشاطاتها واسهاماتها العلمية االستاذ الجليل    لزام

لدوره الرائد التوفيقي في رحاب العمل النفسي    الدكتور جمال التركي له عظيم التقدير واالجالل
  في بلداننا العربية في زمن التعثرات واالزمات الكبرى

 

 ) 23/05/2019: (3 شهــــــادة
ان " شبكة العلوم النفسية العربية " كانت مبادرة فردية في فكرتها المبدعة لصاحبها  

  ستطاعت ان تكون مثال للعملالبروفيسور جمال التركي الصديق الصدوق ، ولكنها ايضا ا
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التشاركي وللعمل الجماعي في زمن القحط العربي لتعاون نفسي ولقحط محلي في كل من  
 ومعالجين نفسانيين.جهود النفسانيين من أطباء    ضافربلدان عالمنا العربي لت

الشبكة خالل السنوات الستة عشرة الماضية كانت مظلة واقية ومزركشة لوجود العاملين في  
الخدمات النفسية من افراد ومؤسسات بقدر ما استطاعت فخالص الوفـاء والتقدير لهذه المسيرة  

  البناءة وبإذن هللا البد للخير ان يعم بالمحبة واالرادة والمعرفة
 

 ) 27/10/2019: ( 4 ادةشهــــــ
كنت انتظره من سنين ان التقي هذا الرجل الحكيم المؤمن بقيم باتت نادرة جدا يعمل    يوم

لينشر الوعي النفسي مع من آمن معه بهذه الرسالة، كنت احسبه نبيال جدا ولكن الحد الذي  
سدد الخطى  وجدته عليه هو وزوجته المحترمة ليلى فـاق توقعاتي، امده هللا بوافر الصحة و 

باستمرار هذه الرسالة في تشبيك جميع العاملين بالصحة النفسية على امتداد عالمنا العربي ،  
اضافة الى كم البحوث والدوريات النفسية بالعربية التي ينشرها بشكل دوري بشكل مجاني متاحة  

 لكل الباحثين النفسانين العرب .
 

 ) 14/07/2020: (  5 شهــــــادة
االول:    -بية للعلوم النفسية ولدت بفكرة خالّقة وسبـّاقة ، ُولدت ناضجة ألسباب ثالث : العر   الشبكة

جميع  أنها أّول َمنبر علمي َعربي يجتمع به النفسانيين العرب من أطباء نفسانيين وعلماء نفس من  
جي ويطرح  التكنولو   رالثاني: أنها أّول َمنبر علمي َعربي للعلوم النفسية يواكب التطوّ   - تخصصاتهم. 

الثالث: خطاب الشبكة خطاب مرونة واحتواء،   -مواضعيه والتواصل أونالين ألكبر شريحة اجتماعية. 
واللغة العربية هي لغة هذا الخطاب، بعيدا عن االنغالق والتقوقعات الضيقة، رغم ان هوّية الشبكة  

  ل التركي.القيمية واضحة المعالم متمثلة بشخص مؤسسها ورئيسها الدكتور الفـاضل جما
  
 ) 2022: ( 6 شهــــــادة

  مسيرتكم يا دكتور جمال الغالي مفخرة علمية راسخة أصيلة وستبقى رغم أنف الفسدة والحاقدين.
 خالص التحايا لعلمكم وفكركم النير وشخصكم النبيل
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 )الناصـــرة  (علم النفس العالجي والطبي والتربوي والنمو   -مـــروان دويـــري
 عمل األخصائيين النفسيين في جميع أنحاء الوطن العربي ودّعمه على حساب وقته وجهده.  أثرى

 

 ) 03/06/2020(  1 شهـــادة
 .. عمل جبار كان يجب أن تتحمله حكومة أو وزارة أو جمعية قوية. 

صديقنا جمال التركي ( تونس ) لوحده، وأثرى به عمل األخصائيين النفسيين في جميع    تحملة
 أنحاء الوطن العربي ودّعمه على حساب وقته وجهده.....

 أقترح أن تنظم الشبكة مؤتمرا سنويا لعرض األبحاث التي تمت في العالم العربي...  بالمناسبة
  صديقي ولك كل تقديري واحترام  بوركت

  

  علم النفس / المغرب -مروان المعزوزي  
  

 ) 03/06/2020(  1 شهـــادة
العلوم النفسية العربية قـامت والزالت تقوم بعمل نضالي مهم جدا في المجال  شبكة  

السيكولوجي والطب النفساني، وال أعتقد أن تجميع كل هؤالء المتخصصين الشهيرين بكتاباتهم  
مكان واحد استطاعت شبكة أخرى القيام به غير  السيكولوجية في العالم العربي في  

arabpsynet على حد علمي. فكل الشكر والتقدير لكم على هذا المجهود القيم . تحياتي  
  
  

 )بجاية، الجزائـــر  (  علم النفس  أستاذ -مصطفــى العشـــوي  
 لها من شمعة هائلة أنارت في عالم الظالم  يا

  

 ) 05/06/2007: ( 1 شهــــــادة
جزيال على مجوداتكم في خدمة علم النفس بالعالم العربي. ثقوا أني على استعداد ألي    راشك

  شكل من أشكال التعاون العلمي خدمة لتقدم العلوم النفسية في العالم العربي .
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 ) 28/04/2013: ( 2 شهــــــادة
لها من شمعة هائلة أنارت في عالم الظالم وما أحوجنا لشمعات هائلة مثلها وما أحوجنا للدعم    يا

  النفسي والمادي لهذه الشمعات لكي تصبح مصابيح في عالم النور والمعرفة...
 أعانكم هللا على مواصلة المشوار وعقبى للذكرى العشرين

 

 ) 02/05/2013(  :3 شهــــــادة
صوتي إلى صوت أ.د. قـاسم حسين صالح وهو أن يدعم كل واحد منا الشبكة بمبلغ ولو    أضم

 ضئيل من الذهب إلبقـاء السجل الذهبي للشبكة مفتوحا ومستمرا ومثمرا...
وكما يقول المثل الصيني "لئن تشعل شمعة واحدة أحسن من أن تلعن الظالم ألف مرة" والسالم   

 عليكم جميعا
 

 ) 21/05/2018: ( 4 شهــــــادة
رغم الصعاب والعوائق والحواجز يصمد القـادة واألبطال ويواصلون المسيرة وينيرون الدرب  
لألجيال الناشئة والالحقة وللتاريخ، فـإن هذه الشبكة مبادرة رائدة في مجال نحن أحوج ما نكون إليه  

 وخاصة في أوقـات األزمات والكوارث والحروب  
ت عدة مرات أن تقوم " مؤسسة العلوم النفسية العربية " بدورات تدريبية مع  اقترح  كنت

مختصين في مجاالت علم النفس والطب النفسي مع منح شهادة مهنية ويمكن للمؤسسة أن تتعاون  
 مع جامعة ما، إلصدار هذه الشهادات المهنية باسم الجامعة وباسم المؤسسة، 

في ترقية معارف وقدرات ومهارات الباحثين    شك أن هذه الدورات ستكون مفيدة  وال
والمختصين في علم النفس والطب النفساني كما ستشكل موردا ماليا للشبكة. نرجو لهذه الشبكة  
أن تتسع كما اتسعت الشبكة العنكبوتية على، أن تكون أقوى من بيت العنكبوت بإرادة  

 وبالتوفيق عيها،أصحابها ومريديها ومشج
 

 ) 07/01/2021: ( 5شهــــــادة
يسعدني أن أرى الشبكة العربية للعلوم النفسية قد أينعت أزهارها ونضجت ثمارها وطابت  

  خيراتها وفـاضت معرفتها، وتجاوزت التحديات التى واجهتها خالل سنين طويلة... 
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بينت جائحة كورونا أهمية التواصل المعرفي االلكتروني الذي كانت الشبكة سباقة إليه    قد
 في العالم العربي. 

الشبكة معلم يشع بالنور ليبدد بعض الظالم الحالك في عالم األمية الرقمية، واألمية في    إن
 مجال العلم والمعرفة... مصطفى

  

 )اليمن / السعودية(  علم النفس المشارك  أستاذ -الباري  قـاسم  صالح   معن عبد
 هذا العام شمعة  جديدة تستلهم شموعا منطفئة في مسيرة الكدح    ليكن

  
 ) 21/07/2003: (1 شهــــــادة

طيبة من عدن خالص تقديرنا واعجابنا لجهودكم المتميزه في سبيل تعزيز التواصل بين    تحية
 ل االختصاصيزمالء االختصاص وخلق نموذج لفريق العم

 
 ) 14/07/2020: (    2شهــــــادة

تسعة عشرة عاماً مضت منذ تلك الجلسة العلمية في مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية  
اكتوبر، موقع المؤتمر الذي    6بالمدينة الجامعية   2001التي أنعقدت نهاية شهر يناير العام  

  يثاتشاطر الجلسة مع الدكتور جمال التركي. ح  ترأسته االستاذة آمال صادق،  كنت في المنصة
خصصت الجلسة لتدخالت العالج النفسية بالتقنيات أو ما تسمى بــ" العالج عن بعد". قدم د.جمال، 
عرضًا عن مشروع إنشاء موقع شبكة العلوم النفسية العربية ليكون أول مبادرة على الشبكة  

ة التصميم والمحتوى والتطلعات المستقبلية  العنكبوتية الحديثة وقدم تصورات أولية لكيفي
 من هذا المشروع مع الدعوة للجميع بالمساهمة واالثراء.  المنشودة

المقـابل كنت انذاك ايضاً قد قدمت ورقة عن مشروعنا للخط التلفوني الساخن للمساعدة    في
هدف الى    النفسيانية عبر الهاتف الذي تبنته الجمعية اليمنية للصحة النفسية ، وهو مشروع

تقـليص هوة تقديم الخدمة النفسية في ظل ضعف ومحدودية خدمات الصحة النفسية في الواقع  
 الذي هدفنا من خالله الى إنجازه تحت شعار بتكلفة قـليلة وفعالية  المشروعاليمني. هذا  
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). في الجلسة تعرض كلى المشروعين لإلشادة والتقدير  2001كبيرة. ( أنطلق المشروع في أبريل  
 وايضاً بالتشكيك والسخرية والتقـليل من امكانية االستفـادة منهما في أثراء االختصاص ربما

 وهي الغيرة والتخوف من كل ما هو جديد وتلك سنة الحياة .  كالعادة
مسيرة الحافـلة بالعطاء والكدح واالبداع كفيلة بالتعبير عن نفسها وبجدارة تستحق  تلك ال  ان

الثناء واالحترام واالفتخار، رغم كل تلك المصاعب والمعوقـات والسير على حقول االلغام اليومية  
 . يالتي يصدم بها حقـل االختصاص في الطب النفسي وعلم النفس والبحث العلمي في واقعنا العرب

يتبادر الى ذهني بعض التساؤالت التي أمل ان يشاركني في معالجتها زمالءنا في    وهنا 
الشبكة أو من خارجها. ان حجم المساهمة والدعم الحكومي والمجتمعي بشقيه الخاص واالهلي  
متواضعة ان لم تصل احيانًا الى حد الكفـاف واالنسحاب والعزلة وكأن ما نقوم به ال فـائدة منه  

 او ال يتم له بصله. المجتمع    ذاله
كذلك الحال ليس ببعيد عن الدعم والمناصرة بشقيها المادي والمعنوي من زمالء ورفقة  
االختصاص هو االخر مثار حيرة واندهاش، و تعجب وحسرة في بعض االحيان وألم حينما يصل الى  

 مستوى التعرض لألذى ومحاولة وضع العصى في دواليب المبادرات الفردية الخالقة. 
وهنا يبرز تساؤل أخر حيال واقعنا وزمالءنا، هل نحن غير مؤهلين بعد لتلقي جرعة الحضارة  
وإفرازاتها وثمارها العلمية من تأسيس الجمعيات وعقد مؤتمرات ونشر الدوريات وتقديم  
التبرعات والهبات السخية لتطويرها واستمرارتيها وإدراك جدواها في دورة االستثمار المعرفي  

 لعمل واالنتاج وعملية التنمية إجماالً؟ا  وقولس
هل مكتوب على المبادرات الفردية ان تستمر وتظل مرهونه فقط بصاحب المبادرة فـأذا  
احبط وانسحب أو مات ماتت معه؟ وهل من آلية توقف تلك المسيرة الدورة التقـليدية النمطية  

ية مبدعة  كما هو معدل طول  للحياة والموت القصيرة االجل لمبادرات معرفية ومجتمعية إختصاص
 العمر لدينا في المنطقة؟ 

اال توجد ألية تسمح بتحول الخاص الى عام والعكس لتجدد االستمرارية؟ أقصد هل يمكن  
لمبادرة فردية النشاء جمعية أو مجلة أو مؤسسة ان تتحول مستقبًال أو تؤول أصولها وادارتها الى  

  ية لتسمح بتطويرها واستمراريتها؟.جهات ذات عالقة حكومية، أو خاصة أو أهل
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الذي يؤرق ذهني يوميا لضمان استمرارية دورة التنمية لالجيال، أي هل هناك من    الهاجس
دية وعدم تناولها بتلك الصورة المحزنة لما ألت  طريقة أخرى لحساب إطالة عمر المبادرات الفر 

الية مؤسسة الدكتور النابلسي في لبنان والدكتور عمر هارون في السودان والجمعية النفسية  
 في اليمن ؟.  الساخنوالخط  

بهذه المناسبة العزيزة أن يطيل هللا في عمر عزيزنا الغالي الدكتور جمال التركي وأن    أتمنى
صيرة الواقعية واالستراتيجية لثبات ما ابتدا فيه لمشروع " شبكة العلوم النفسية  يلهمه الصبر والب

التحضر    لدالعربية " هذا،  وان يجعل فرص تحقق التطور والرقي مأموال ومتحققـا كما عهدناه من ب
 والتميز واالستمرارية الحضارية في تونس الحبيبة. 

دعم والمساعدة وعدم االكتفـاء بقول معسول  اجدد الدعوة الى جميع الزمالء للتنادي بال  كما
الكالم وطيب التمنيات ولكن للدعم المادي ولو فتحنا حساب لجمع تبرعات من كل زميل بما  
استطاع اليه سبيل. كذلك اقترح ان يساهم اعضاء الهيئات العلمية واالستشارية بتقديم مساعدات  

 دة.سنوية كال على حسب مقدرته الظهار روح الدعم والمساع
 الموفق  وهللا

 
 )   02/01/2022: ( 3 شهــــــادة

م  نتقدم باطيب التمنيات بالصحة والعافية والتوفيق   2022حلول العام الجديد     بمناسبة
  لكم ولجميع افراد اسرتكم الكريمة .

 
نتقدم ومن خاللكم الى كل زمالءكم في الشبكة  والقراء  باصدق التحايا والتقدير    كما

بمناسبة ذكرى تاسيس الشبكة وفي عامها الثاني والعشرون .  متمنيين لكم مزيد من  والعرفـان  
التقدم والنجاح واالبداع في العطاء. وليكن هذا العام شمعة  جديدة تستلهم شموعا منطفئة في  

واالنجاز المتراكم لتوثيق الخبرة المهنية للعلوم النفسية في الواقع العربي المثقـل    لكدحمسيرة ا
 ح المعاناة والتشظي من فقدان بوصلة التوجه نحو المستقبل المبهم.بجرا 
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ان تكون مساهمتكم الجليلة في تاسيس هذا الصرح العلمي والمهني  محاولة باسلة    نامل
االصالة والحداثة معا للتذكير بهوية االنتماء العروبي ذو البصيرة المتقدة  عنيدة لتاكيد  

والمتطلعة لتطميح االجيال  بمستقبال أجمل وافضل باذن هللا وبشدة وعزم النوايا  المخلصة من أبناءه  
 لتحقيق تلك الرسالة .

  بقبول كل التقدير واالحترام  وتفضلوا
  

ــر الحراكـــي  )  سوريـــا( النفسي والعالج النفسي لالطفـال والمراهقينالطب    -  ملهــم زهيـ
  مضــت من العطــاء المتقــن المستمــر بلطــف وكياســة  أعــوام

  

 ) 17/05/2019(  1 شهـــادة
الشكر والتقدير عن أعوام مضت من العطاء المتقن المستمر بلطف وكياسة ال أَِجد في    كل

عيها األستاذ الدكتور جمال التركي إال التقدير و االحترام  نفسي تجاه هذه الشبكة المباركة و را
 واالنبهار أمام هذا الجهد المضني المقنن المتقن المستم...

األعمال أدومها وإن قـل أقترح تفعيل دور األطباء النفسانيين الشبان وتاسيس الطب    فخير
ي أو ربما تنفيذي لربط  النفساني عن بعد برعاية الشبكة وإشرافها، بحيث يكون لها دور إشراف

 المستشار النفسي العربي المتمكن بالمستشير المحتاج للرأي التفساني المقنن أينما كان...
 بخير وصحة وعافية جزاكم هللا كل خير ، ومن خير إلى خير ... كل التقدير واالحترام  دمتم

  

 )نلبنــــا -بيـــروت  (  علـــم النفـــس  استــــاذة -منــــى فيــــاض
ـــة وأمــــل بمستقبــــل أفضــــل لنــــا جميعــــاً...  استمراريــــة  الشبكــــة مدعــــاة ثقـ

 

 ) 02/05/2013( 1  شهـــادة
إن استمرارية الشبكة بجهود الدكتور جمال التي ال تثّمن، وفي ظل الظروف التي نعرفها    

ميعاً. أتمنى لكم جميعاً المزيد من األبحاث  وتعيشها منطقتنا، مدعاة ثقة وأمل بمستقبل أفضل لنا ج
الرائدة والتقدم العلمي في ظل الحرية والعدالة اللتان نسعى جميعًا لتكريسهما في محيطنا  

  الواسع. مع تحياتي وتقديري ومحبتي لألستاذ التركي
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 ) 07/01/2021( 2  شهـــادة
وربما معظم االحيان، يحتاج إنجاح أي مشروع، ألن يكون هذا المشروع شغف شخصي   احيانا،

 إلنسان لديه احالم كبيرة، ولو بدت للبعض مجنونة... 
ها رصيد  هي اآلن شبكة العلوم النفسية العربية، تضم نخبة من علماء نفس العالم العربي، لدي  ها

معتبر من االصدارات المهمة، ما كانت لتبصر النور لوال شغف الدكتور جمال التركي الذي  
 أخصه بمعزة واحترام كبيرين...

  

 )سوريـــة / السعوديـــة   ( بالطـــب النفسانـــي وعـــالج اإلدمـــان  ماجستيـــر  -موســـى الزعبـــي  
 ني الوحيد المتصالح مع تراثنا واألكثر حيادية وشفـافيةتكون " الشبكـــة"  المنبر النفسا  تكاد

 
 ) 06/11/2021(  1 شهــــــادة

مضي عقدين من عمر "شبكة العلوم النفسية لعربية "،  تكاد تكون المنبر النفساني الوحيد    بعد
اقع من  الناطق بالعربية والمتصالح مع تراثنا واألكثر حيادية وشفـافية بسبب ما يعانيه الكثير من المو 

متنقـلة    نيةإدلجة تحول دون نشر الفكر والعلم الجديد مضيفة إلى القـارئ العربي مكتبة الكترو 
متجددة كل يوم كذخيرة للمكتبة العربية تتلقف كل جديد و كل مفيد باحثة عن اإلبداع  
والمبدعين لتكون مرجعا ثريا من المواد المتنوعة لتأصيل علم نفس معاصر مستمد من تراثنا  

 سالمي والعربي الممتد من الشام وبغداد وكواللمبور إلى المغرب العربي وتونس والقـاهرةاإل
لطالما أكدت في كتابي األخير "مدخل إلى سيكولوجية الفطرة واللغة" أن المحرك األول للسلوك   

ور  البشري هو األخالق الفطرية وليس المعرفة والعلم فقد لمست ذلك عندما تعرفت على األخ البروفس
  ندوليد سرحان واألخ دجمال التركي رئيس الشبكة منذ أشهر ليست ببعيدة عندما اعتبروا أ

الكتاب طرح جديد بعلم النفس مغاير ألي طرح سابق وما يبذله رئيس الشبكة من جهد بإخراج  
 األفكار الجديدة بصورة تناسب القـارئ وتصبح بمتناول كل أحد بشكل ميسر أينما حل وارتحل .. 
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هللا خطاكم وكلنا أمل أن تصبح "شبكة العلوم النفسية لعربية " المرجع األقوى والمعتمد    سدد
يبقوا على تواصل  باألبحاث يرجع إليه جميع العاملين بالمجال النفسي سواء مبتدئين أو قدامى ل

  ونفرضمستمر بأحدث ما توصل له العلم كبديل أو منافس للمواقع النفسية العالمية والغربية خاصة  
ونعولم تراثنا النفساني الفطري بدل البقـاء بموقع المدافع ضد اآلخر من تدفق عولمة االنحرافـات  

ري !! والحقيقة هو بسبب  النفسانية الفطرية وكله باسم العلم والبحث العلمي والتطوير الحضا
 العجز والخروج من الفطرة البشرية...

 أقترح المضي إضافة احدث االبحاث الغربية مترجمة وزواية لنقد علم النفس العربي  
  

 )الجزائــــر،  جامعـــة قسنطينــــة(علـــم النفـــس    أستــــاذ -ناديـــة بعيبـــن  
 لعلم في التخصص ما عجزت عليه مؤسسات وهيئات رسميةروح التعاون وتبادل الخبرات بين اهل ا  بث

 
 ) 08/05/2018(   1 شهـــادة

 
اسمى معاني االحترام والتقدير لكم استاذنا جمال ..صمود ما بعده صمود..صمود رجال    

 صدقوا هللا .
 دائما وابدا ..والشكر موصول لجميع استاذنا ...جزاكم هللا عنا وعن طلبتنا كل خير  موفقين

 
 ) 14/07/2020(  2 ــادةشهـ

علمية وشعلة من النشاط وطاقة إيجابية ملهمة للجميع.. اعطى للعمل التطوعي بعدا انسانيا    قـامة
يفوق الخيال وساهم من خالل " شبكة العلوم النفسية العربية " في نشر الثقـافة النفسانية وارسى  

  ألقطاراالخوة العرب من مختلف اجذورها في المجتمع العربي بكل احترافية ومهنية ..وجمع بين  
وبث روح التعاون وتبادل الخبرات بين اهل العلم في التخصص ما عجزت عليه مؤسسات وهيئات  

 رسمية .. 
  اجالل وتقدير لكم اخي ولجميع العاملين معكم.. ومزيد من العطاء والتمييز  تحية
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 )سوريــــا  (علم نفس اجتماعي   -نــــزار عيــــون الســــود  
 عجـــزت عنـــه الحكومـــات والمؤسســـات والجامعـــات  عمـــل

 
 ) 17/09/2003(   1 شهــــــادة

النفسية العربية، وفي  أقدر عاليا جهودك الجبارة ومساعيك الحميدة في خدمة الثقـافة    إنني
تزويد المختصين العرب في العلوم النفسية بالمواد المرجعية الهامة وفي تواصلهم وربطهم بشبكة  

 علمية عربية رصينة لك كل الفضل في تأسيسها والنهوض بها  
  

  10/01/2004(  2 شهــــــادة
العربيـــة و لمختصيهـــا في    لكم جهودكــم و ما تقدمونـــه من فـائــدة للعلـــوم النفسيــة  أشكر

 العالــم العربـــي .كمــا اعبــر لكــم عن تقديــري واحترامــي ومحبتــي.
  

 ) 08/02/2006( 3 شهــــــادة
لكم عن جزيل شكري وامتناني لكم و تقديري الكبير لجهودكم الجبارة في تطوير    اعرب

جاح وخدمة الوطن العربي والعلوم النفسية  العلوم النفسية العربية مع تمنياتي لكم باستمرار الن
 العربية  

 
 ) 29/04/2013(  4 شهــــــادة

الدكتور، الصديق الصدوق جمال التركي رئيس الشبكة العربية للعوم النفسية بمناسبة    االستاذ
الذكرى العاشرة لتأسيس الشبكة العربية للعلوم النفسية يسرني أن أبعث إليكم خصوصاً، وإلى  

هللا    جيااملين في الشبكة العربية للعلوم النفسية عموماً، بأجمل التهاني واخلص األماني، را جميع الع
سبحانه وتعالى أن يمد بعمركم، ويزيد من قدركم الرفيع، لما قمتم به من عمل عجزت عنه  

  الحكومات والمؤسسات والجامعات  
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جهودكم الجبارة في نشر الثقـافة العلمية النفسية األصيلة بين قراّء العربية طيلة عقد    أبارك
 كامل من الزمان، بذلتم به من الجهد واالجتهاد ما تعجز الكلمات عن وصفه

علم النفس والطب    جزيل شكري عرفـاني بعملكم وجهودكم المباركة التي وفرت ألساتذة
 النفسي المرجع والموقع الذي عجزت الحكومات والجامعات عن توفيره وهللا ولي التوفيق

  

 )لبنــــان / الواليات المتحدة  ( النفــــس  علـــــم  -نعـيـم عـطـيـة  
 حيث الشبكة هي آلية التواصل المثلى فيما بيننا حتى اليوم

 
 ) 01/06/2013(  1 شهـــادة

ة الشبكة العربية للعلوم النفسية، ورعاتها الكرام مرحًى للتباشير بمنطلق جديد لعشر  إلى أسر   
سنوات أخرى ُتعقَد للشبكة العربية للعلوم النفسية، وهي تباشير مألى بالرجاء والتفـاؤل. فـالعديد  

  موحينمن عمال الساعة األولى ومن لحق بالركب من بعُد يهللون ببهجة وحماس لهذه البشرى، 
ا يعزز الثقة لدى الرئيس المؤسس بأهمية ما كان أْقَدَم عليه بدءاً، وال سالح له سوى اإليماِن  بم

بالقضية، إلى عوٍن معنوي يتلقـاه من زمالء كرام كانوا رفـاَق دربه بالهداية والمساندة. فـإلى  
 عقٍد جديد، إن شاء هللا. 

اء إلى العهد القـادم، على هدي  بات من المناسب في هذا المقـام أن نتطلع بواقعية ورج  لعله
خطة عملية لما َيِعُد بدوام "الشبكة" سنة بعد سنة، على التوالي. توقنا أن تصبح المكان اآلمن  

 ة،لخزين الفكر السيكولوجي في البالد العربية، والمرجع المعتَمد لإلطالالت المبتكرة الجديد
في خدمة األفراد والمجتمع، لنا ولسوانا من  بطروحات شاملة، محقّقة، تسير بالعلوم النفسية قدماً، 

الشعوب، في خطى الرواد األقدمين، نحو مستقبل منير. ما يخدم اإلنسان ويفيد ألحرى بنا مما  
 يقّيد ويحّد في ركن المستكبرين. 

تفـانى األفراد في هذا المجال، فـال بد من السعي لتكامل الجهود في هذه المهمة    ومهما
 والتوافق بين العاملين في علوم الصحة النفسية كافة، وعلوم التنشئة بعامٍة،   المثلى، بروح الشورى
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بما فيه أهل االحتراف، ورواد البحث في المعاهد والجامعات. وال بد من كسر "الدائرة  
" التي نحن من ضحاياها حالياً، حيث الشبكة مثًال هي آلية التواصل المثلى فيما بيننا حتى  ةلمفرغا

اليوم، تجمعنا، وتؤسس للجدلية البناءة، لتوليد الفكر الجديد بالتحليل والمؤالفة، وهي، أي  
. فمن  اسبيلهالشبكة، ال ضمانة لها، لبقـائها واستمرارها، إال متى اجتمعنا على العمل المشترك في  

 أين نبدأ؟ 
حسن الطالع أن الدكتور جمال التركي، كان الفـاتح من البدايات، وليس ما يضمن على    من

 اإلدامة من بعُد إال بالمشاركة المنظمة. فهل للشبكة أن تكون الصوت الجامع للشتات العربي؟ 
ن الفـالح والرضى، للدكتور جمال على دوره الرائد، وثبات إيمانه، مع الرجاء بمزيد م  شكراً 

 بعون هللا، وتكاتف الجماعة. 
  

 )العراق/ المملكة المتحدة  (  الطب النفساني  -وليد خالد عبد الحميد  
 شبكة عتيدة  انارت ظلمات أمتنا و ايقظت النائمين

  
 ) 03/05/2013: (1شهــــــادة  

لتهاني والتبريكات  بمناسبة الذكرى العاشرة إلنطالق الشبكة أرسل لك ولجميع الزمالء أجمل ا
على نجاح هذه الشبكة في ربط أطباء واختصاصيي النفس العرب في جميع أنحاء العالم رغم  
الصعوبات وبعد أن فرقتنا أرادة المستعمر أوال ثم أرادة الدكتاتوريات. مع تمنياتي باستمرار  

ك بكامل الصحة  الشبكة في النجاح والتقدم بجهودك الخيرة جعلها هللا في ميزان حسناتك وأدام
 والعافية أنه سميع مجيب. طبيب استشاري وأستاذ مشارك في الطب النفسي في جامعة لندن.

 
 ) 20/12/2020: (2شهــــــادة  

" .. لقد أصبحت "شبكة العلوم النفسية العربية"،  الوجه األبهى للعلوم النفسانية العربية، 
االّمة العربية النفسانية، من صدمات  والصوت األقوى الذي تصدي لكل محن ومشاكل وازمات  

 الحروب والصراعات، الى أزمة جائحة الكورونا، واضعة التحليالت والحلول العلمية لكل هذه  
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عض، وجحود القـلة، فتبقى الشبكة المنارة األعلى للعلوم  المشاكل. ورغم نقص الّدعم وتجاهل الب
النفسانية العربية، األكثر اضاءة  وخيرا ونفعا للناس... أطال هللا في عمرك بروفسورنا، ومّتعك  
بالصحة والعافية، وأدام الشبكة نبعا ال ينضب،  وصوتا ال يخفت، وخيرا يعم، انه سميع مجيب... 

أني حظيت بشرف زيارتي لمنبع ومكان والدة ونمو هذه الشبكة،   بهذه المناسبة، أود أن أذكر
 .2013مدينة صفـاقس التونسية، بدعوتكم الكريمة لي عام  

 
 .) 2021: (3شهــــــادة  

لتأسيس " شبكة العلوم النفسية العربية"، أذّكر أنها تصدت لكل اتراح   22بمناسبة الذكرى   
فجار مرفـأ بيروت. و لقد عمل البروفسور جمال التركي  ونكبات االمة من القضيةالفـلسطينية إلى ان

على توفير مصادر و كتيبات مساعدة المبتلين باضطرابات ما بعد الصدمة وأضاف الى ذلك  
 نشره للتدريبات ومؤتمرات عالجات الصدمة النفسية. 

ولكوني اشتركت مع برنامج عون الصدمة للمملكة المتحدة في تدريبات االمدر التي جرت  
اقطار عديدة من الوطن العربي، آخرها التدريب الحالي في وطني العراق، فـإنني أحسست    في

بأهمية الشبكة لمثل هذه التدريبات فكان المشاركون يقولون لي انهم منذ ان قرؤوا كتابي عن  
،  فـإنهم قرروا إجراء التدريب كما أن اإلعالن الّول  2013"االمدر" الذي أصدرته الشبكة عام  

ساعدنا على الوصول ولتدريبات عديدة بعون الصدمة  2013نشرته الشبكة في العام  تدريب  
 إلى الكثير من المهنيين النفسيين العرب المشتغلين مع ضحايا و مرضى الصدمة.

فشكرا للشبكة وللبروفسور جمال باسم "برنامج عون الصدمة" و باسم "المهنيين النفسانيين"   
العلم ان هذا البرنامج  قد درب على "االمدر" و بفضل دعم  الذين تدربوا على االمدر (مع  

مهنيا نفسيا عربيا ) و باسم "المرضى المبتلين باضطرابات الصدمة" الذين   500الشبكة حوالي  
 عولجوا بهذا العالج النفساني الفعال.

ندعوا هللا ان يوفق البروفسور جمال وهذه الشبكة العتيدة التي انارت ظلمات أمتنا و   
 يقظت النائمين للبدأ بالعمل النفسي الدؤوب الذي تحتاجه هذه األمة. ا
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   األردن)عّمـــان،  (الطـــب النفسانـــي   - انوليـــد سرحــ
سســات كبيــره وجامعــات عربيــه... عمــل جبــار  تعجــز عنــه مؤ 

  

 ) 27/05/2019(  1شهــــــادة  
لقد كان لي شرف مواكبة مسيرة " شبكة العلوم النفسية العربية " منذ انشاؤها ، وبمناسبة  

 دخول الشبكة عامها السابع عشر، اهني العاملين فيها واخص الطبيب االخ جمال التركي...
اده استطاع تقديم المستحيل وهو إنشاء هذه المنصة في العلوم  رئيس الشبكة طاقة علمية ج 

النفسانية ، يسمع صداها حول العالم ، ال يوجد لها شبيه في العلوم األخرى على المستوى العربي ، 
والسر وراء هذا هو ان هذا العالم والطبيب الفذ المجد الذي ال يتوقف عن العمل ليل نهار  

 مشاريع الجديده...ويتدفق دائما باألفكار وال
" شبكة العلوم النفسية العربية " مشروع في داخله مشاريع وأقسام يصعب معرفة عددها ، ان   

 االخالص والتضحية والمثابرة لمن ال يعرفها جيدا هي الدكتور جمال ببساطة ...
 كل التهنئة لنا العاملون في الصحة النفسية على وجود الشبكه وقـائدها...

وإقتراحي بسيط: تابع اشكره جزيل الشكر واتمنى له المزيد وأقول لمن ال يعجبه  المشروع رائع  
 هذا اإلنجاز " هذه مشكلتك "

 

  ) 14/07/2020(  2شهــــــادة  
قـامت الشبكه العربيه للعلوم النفسيه بدور ريادي ال ينازعها به اي مشروع عربي اخر   

 سؤوليه بدون مساعده من احد...الدكتور جمال التركي يعد فدائي بطل يتحمل هذه الم
ان منصة الشيكه وانشطتها المختلفة يصعب سردها لكثرتها وتنوعها مزيدا من النجاح والى    

 االمام دكتور جمال
 

  ) 07/01/2021(  3شهــــــادة  
اهنىء شبكه العلوم النفسيه العربيه بمناسبة عيدها السنوي، وأتمنى لألخ العزيز االستاذ   

التركي، المناضل العلمي االّول، استمرار النجاح والتوفيق... ال بد لكل غيور على  الدكتور جمال  
  الطب النفسي والعلوم النفسيه، ان يقّدر ويشكر للدكتور جمال، انجازاته الكبيره... 
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  )06/06/2021(  4شهــــــادة
في كل يوم على مدار السنوات التي مضت من عمر الشبكه، وانا ارى االنجازات ال تتوقف،... 
وفي كل يوم هناك تطور جديد، على مدى السنوات، ارى الكثير من العاملين في علوم وطب  

ى السنوات ارى اخي  النفس يستفيدوا من هذه الشبكه، وارى قـله ال يعجبها النجاح... على مد
العزيز الكتور جمال التركي، يبذل كل ما بوسعه لتطوير العلوم النفسانيه ،حتى خالل جائحة كورونا،  
حين صمت الناس استمرت الشبكه... هنيئا للعلوم النفسانيه بهذه الشبكه، ووجود مناضل وبطل  

ات كبيره وجامعات عربيه...  في العلوم النفسانيه، يقوم بهذا العمل الجبار التي تعجز عنه مؤسس
اقترح تكريم الشبكه من كافة المؤسسات المعتيه بالعلوم النفسيه في الوطن العربي... كل عام  

  وانتم بخير والى المزيد من التقدم
  

 )مصـــــر(استاذ الطـــب النفسانـــي    -يحيى الرخاوي
 بعيد حتى االستحالةكنت أحسب أنه من المستحيل أن يستمر ف±صل إلى ما خيل إلي أنه  

  
  ) 13/05/2004: (1شهــــــادة  

بعد السالم عليكم ، أحترم جهودك وجهود كل زمالئك. أعرف أن الفرج ليس قريبا لكنه ليس   
 مستحيال ، "و أن ليس لإلنسان إال ما سعى و أن سعيه سوف يرى " و عليكم السالم.

 
  ) 22/11/2005: (2شهــــــادة  

كثر فـأكثر. أتمنى أن تتفضلوا بتقديم ندوة أو مناقشة أو شرح لدور  أحترم جهدكم كل يوم أ
بوابة شبكة العلوم النفسية العربية وإنجازاتها فى درا المقطم للصحة النفسية للزمالء واألبناء  
والبنات الذين ينتمون للفكر الذى تعرفونه سوف يكون هذا أكثر فـائدة لنا، وربما تجدون فيه  

 كم الرائعة. شكرا مجددا وعليكم السالمتقديرا حقيقيا لجهود
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 ) 29/04/2013: (3شهــــــادة  
الحمد v والشكر والدعاء لألخ واإلبن أ.د. جمال التركى ومعاونيه بدوام التوفيق وأن ينجح  
فى إرساء قواعد ال تختل بغيابه وأن يسلم األمانة لخلف يكون أهال له سلفـا وهللا يوفقنا أن نستعيد  
الثقة بقدرتنا على اإلبداع واإلضافة لنا ولكل الناس الذين يحتاجوننا بقدر ما يحتاجون لكل جاد  

لألستاذ الدكتور  ومثابر يحب الحياة والبشر ويحارب من أجل أن نكون كما خلقنا هللا الحمد v و 
 النابلسى الشكر للتذكرة بما ال ينسى الحمد v يحيى الرخاوى  

 
 ) 14/07/2020: (4شهــــــادة  

وكل عام وأنتم، والشبكة ، والناس الطيبون العاملون المجتهدون: على الصراط المستقيم  
أنه من  الحمد v والشكر لكم ولمساعديكم ولكل من أمل فى هذا العمل الذى كنت أحسب  

المستحيل أن يستمر ف±صل إلى ما خيـّل إلي أنه بعيد حتى االستحالة ولكنك يا جمال وقريقك، وكل  
من وقف معك وأمل فيكم، اثبتم أنكم أهل لما قمتم وتقومون به برغم كل شىء نعم برغم كل  

 شى...
) 40أَنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى () وَ 39مرة أخرى ليست أخيرة طبعا َوأَْن َلْيَس ِلإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى (

) َوأَنَّ إَِلى رَبَِّك اْلُمْنَتَهى إن استمراركم هكذا هو إلزام لكل من يريد  41ثم ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء األَْوَفى (
بينى   - أن يفعل شيئا ، أن يفعله ولو لم يبق أمامه إال أن يفعله وحده وهو يذكر هذا النجاح  

 غير المتوقع !! -وبينك  
أسف يا جمال، ولكن للنجاح ثمن باهظ أنت وزمالؤك قـادرون عليه بال أدنى شك وعلينا أن    

نشكركم بالحفـاظ عليه كل فى موقعه وبقدر ما يشعر بمعنى ومسئولية حمل األمانة وهللا  
 المستعان...

بارك هللا فيكم وفى زوجتكم الصبور الكريمة وفى ذريتكم وفى كل من وثق فى قدراتكم   
عكم وأمل فيكم الحمد v ،والشكر لكم وِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد  ووقف م

وعليكم السالم ورحمة هللا وكل عام وأنتم، والشبكة ، والناس الطيبون العاملون المجتهدون: على  
  الصراط المستقيم
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  ) 13/01/2021: (5شهــــــادة  
هذا اإلنجاز هو إعجاز فى ظروفنا الراهنة... ......... ............ واحد وعشرون عاما يا جمال !!! 

يك وفى  هذا اإلنجاز هو إعجاز فى ظروفنا الراهنة، وأحوالنا الصعبة بارك هللا فيك وفى كل معاون
من يصبر عليك ولك ولنا وللناس: من آل بيتك ومحبيك وفي من يثق فى الحياة ويرجو لقـاء ربه  
من كل حدب وصوب وفى كل من ألقى السمع وهو شهيد وعليك وعلى كل من معك السالم  

v ولكم الدعاء بدوام العطاء والصبر واإلبداع الحمد  
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 الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربيةبداء  ا
 )عامها العشرين على األنترنيتالعلوم النفسية العربية  دخول شبكة  (بمناسبة  

  أحرشاو الغاليبروفيسور  
  المغرب فـاس، هللا، عبد بن دمحم سيدي جامعة،المهراز ظهر ،اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية النفس، علم شعبة

 
  

  إستهالل:
 الزمالء األفـاضل أطباء وعلماء النفس العرب

  البروفيسور جمال التركي  لفـاضلالزميل ا
  رئيس شبكة العلوم النفسية العربية

 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ربية عامهاالعشرين من الحضور المنتظم والوازن على شبكة  بمناسبة االحتفـاء بدخول شبكة العلوم النفسية الع

، يسعدني أن أنوه من داخل تفـاعلي مع ينود هذا  2000األنترنت، ومرور عقدين ونيف على انطالقها في عام  
مشوارها الحافـل بالمبادرات والمشاريع الجادة المتجددة، وباإلنجازات والعطاءات السخية المثمرة،  االستطالع، ب

للمعرفة النفسية وممارسيها في العالم العربي، تواصال وتعاونا، بحثا ونشرا، ثم تكريما وتتويجا. فكل ما حققته  خدمة  
وتحققه من نجاحات علمية ومعرفية وازنة، وما ساهمت وتساهم به من خدمات متنوعة، جعل منها منصة قـاعدية  

ر والتحليق عاليا في سماء قـارة علوم وطب النفس  التألق واالستمرا  لخدمة البحث العلمي، وخيارا معرفيا قوامه
  العربية. فمشروعها كان وما يزال خصبا ينبض بالحياة رغم كثرة التحديات، وتعدد اإلكراهات، وضخامة الرهانات.

، وإنسان عصامي  أصيلزمن هذا المشروع الطموح، الذي يقف وراءه ويحميه عالم عربي  فواهم من يعتقد بأن   
الحفـاظ عل±ه كمنبر  المعرفة، قد انتهي أو استنفد أغراضه، بل العكس هو الصحيح؛ إذ أن خيار  مهووس بالعلم و 

علمي ساطع ومضيء، منتظم الحضور والنشاط، وغزير اإلنتاج والعطاء، كان وسيبقى مبدأ راسخا ال يقبل التفريط أو  
أداء رسالتها الحافـلة بالعمل العلمي    اإلهمال. فهو خيار استراتيجي يستحق التثمين والتشجيع، لتستمر الشبكة في

  نفسي الوازن المتواصل.  -الجاد المتجدد، وبالعطاء النفسي والطب  
في نهاية عملية سبر اآلراء حول األنشطة العلمية للمؤسسة، يشرفنا دعوتكم للمشاركة في توجيه كلمة إلى رئيس  

  التالية:الشبكة الدكتور جمال التركي من خالل إبداء الرأي في النقـاط  
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  .أعتقد أن مشروع شبكة العلوم النفسية العربية:1
:كان موفقـا إلى حد ما وخاصة على مستوى  

  ء السخيثم النجاح المطرد؛العمل الجادوالعطا -
  النفسية من داخل اللغة العربية؛  -المتوالية خدمة للمعرفة النفسية والطب   الجهود والمبادرات  -  
  في بعده النفسي والطب النفسي عبر النشر والتحفيز واإلشعاع؛ بالبحث العلمي العربي الرقي  -
  التألق واالستمرار؛ قوامه استراتيجي يغذيها خيار معرفي تحقيق منجزات علمية وازنة -
  الحكمة في التدبير والتخطيط والتعامل؛  -  
  بناء جسور التواصل والتعاون بين بين علماء وأطباء النفس العرب؛ -  
  تكريس ثقـافة االعتراف عبر مبادرات االحتفـاء والتكريم والتتويج؛-

  
:لألسف خالفه التوفيق في  

  االعتراف المؤسساتي الرسمي وغير الرسمي؛واالحتضان والتمويل المطلوب عبر   الدعم-
  المضي في هذا المشروع الضخم على الكفـاف والعوز ومحدودية اإلمكانات؛ مواصلة -
  واقع الشبكة ومستقبلها أصبحا مهددين بخطر التوقف وعدم االستمرار؛االعتراف بأن-

  
  عقدين من الزمن كانت متعددة:. يبدو أن المعوقـات التي اعترضت هذا المشروع العلمي الرائد على مدى  2

:منها ما تمكنتم من التغلب عليها وهي بتقديري متمثلة في اآلتي  
  المسار والعمل الدؤوب رغم الكفـاف في عالم عربي يزخر بالخيرات واإلمكانات المادية؛مواصلة  - 
تكلفته المادية  التأرجح بين إرادة التشبث باستمرار المشروع، وبين مرارة االعتراف بتوقفه نتيجة     -

  المرتفعة؛ 
:ومنها ما تعذر عليكم التغلب عليه وهي اآلتية  

  المادية والطاقـات البشرية المطلوبة؛ نذرة اإلمكانيات-
  محدودية الدعم المادي لعلماء وأطباء النفس العرب لهذا المشروع الضخم؛ -
  لمشروع وتشجيعه؛تقـاعس المؤسسات المالية العربية الرسمية وغير الرسمية في تمويل ا -
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  لو حصل لي اإلشراف على مثل هذا المشروع العلمي:. 3
:لكنت بادرت إلى تأسيس التالي  

مشترك مكونة من علماء وأطباء نفس تونسيين ينشطون باسم الشبكة في مختلف  لإلشراف ال لجنة-
  والمراكز النفسية والطبنفسية، تتحدد مهامها األساسية في: المؤسسات األكاديمية

  تدبير وتسيير أنشطة الشبكة ومنجزاتها العلمية والخدماتية؛ -  
  التداول في مصادر احتضانها وتمويلها؛   -
  وري لواقها وآفـاقها المستقبلية؛التقييم الد   -  

  
:ولتجنبت األعمال التالية  
  االكتفـاء بمجلة واحدة تعبر عن أنشطة الشبكة وتصدر بشكل منتظم ست مرات في السنة؛  -
  التقييم الصارم لألبحاث والكتب والنشرات واألخبار قبل قبولها وإجازتها للنشر؛   -
ئزة أو بالتكريم أو بالتتويج...) باسم الشبكة، يمنح بالتناوب  االكتفـاء بتخصيص لقب واحد (قد يسمى بالجا  -

لكفـاءة نفسية وطبنفسية عربية، قدمت خدمات فعلية لعلوم وطب النفس العربية، تدريسا وتكوينا، تأطيرا  
  وتوجيها، بحثا وإنتاجا، وممارسة وخبرة؛

  
  رةــــــــــــــأخي  ةـــــــــــــــــــــكلم. 4

الحفـاظ على الشبكة كمنبر علمي  العمل بمنطق الكيف بدل منطق الكم في   زميل الكريمأتمنى عليكم ال
  ينبض بالحياة ويواصل رسالته العلمية النبيلة، وذلكمن خالل االستئناس ببعض الموجهات المدونة أعاله؛

  
ة  المضي في مواصلة عملكم الدؤوب المحكوم ببعض الموجهات الموثق الزميل الكريم أقترح عليكم

أعاله خدمة لهذا المشروع العلمي الضخم الذي ال يقبل االستسالم وال المساومة وال التفريط،ألن معظم علماء وطب  
أداء رسالته الحافـلة بالعمل العلمي الجاد وبالعطاء المعرفي  النفس العرب يثمنونه، ولو في صمت، ليستمر في  

  المتواصل
 مع صدق التحية وعمق التقدير
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 الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربيةبداء  ا
  )ألنترنيتعامها العشرين على االعلوم النفسية العربية  دخول شبكة  (بمناسبة  

  سامية بكري علي عبد العاطي
  مصر -جامعة حلوان  - كلية اآلداب

 
  

 إليكم بعد الرؤى المتواضعة بخصوص الشبكة -1
أعتقد أن مشروع الشبكة جانبه التوفيق في نواح عديدة جعلت الشبكة تبدو في أعيننا كمشروع أمة بأكملها  

النفسي باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض، ومخاطبة أهل  وكجهد أمة. ولعل أبرزها الجمع بين علوم النفس والطب  
االختصاص في عالمنا العربي سواء من يعيشون داخله أو يتواجدون في أرجاء العالم المختلفة دونما تمييز  

  .وإشراكهم في شؤون الشبكة وهيئاتها العلمية واالستشارية بل وتكريمهم
 

ورات الشبكة من كتب ومجالت ومعاجم وقواميس  ُيضاف إلى المميزات تنوع إصدارات ومنش -1.1
وغيرها، والجدة في موضوعات تلك اإلصدارات لتمثل واقعنا العربي الراهن بكل جنباته، والشمولية في  
الطرح للظواهر والقضايا بجوانبها النفسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وحتى الدينية، فقد تم ضم  

الشبكة وما يرتبط به من األدعية والذكر بوصفها عالجات نفسية ناجعة،   الدين اإلسالمي في منشورات
وهو األمرالذي نخبره ونؤيده جميعا في الوقت الذي نفتقد متابعته في المنشورات النفسية المتواجدة  

 على الساحة بعامة على اعتبار أن أغلب المنظرين ليسوا بمسلمين
  

األمور يتم اإلعالن والتنويه عنها وتجديدها وتطويرها، فـال    مع الشبكة كل األمور جلية واضحة، كل-2.1
احتكار للقب أو منصب أو مسؤولية، فتركيبة الهيئات العلمية تتجدد باستمرار والفوز بالتكريمات يتم وفق  

 بروتوكوالت واضحة محددة شفـافة بما يبعث اإلطمئنان لدى الجميع واإلحساس بطهارة الفكر والمسعى
  

ة يتم االحتفـاء بكافة المناسبات واألعياد العلمية واالجتماعية والدينية، ويتم التدوين لكل  مع الشبك-3.1
  حدث بطرق متنوعة ابتداًء من النشرة األسبوعية وحتى الكتاب السنوي والسجل الذهبي، 
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مع الشبكة يتم تفعيل مبدأ الشورى في كل األمور وطرح األمور للمناقشة وإبداء اآلراء بكل  -4.1
   ديمقراطية،، وكأنها نموذجاً مصغراً لما ينبغي أن تكون عليه مجتمعاتنا في أبهى صورها

  
ي احتياج إلى االستعانة بمتخصصين إلدارة النواحي المالية للشبكة في  إال أنني برأيي أن الشبكة ف -5.1

محاولة لتوفير عائد مناسب يضمن لها االستمرارية، فقد عاصرنا خالل حياتنا كيانات علمية صغيرة للغاية  
بالمقـارنة بالشبكة ولكنها جعلت من توفير العائد المادي المناسب أحد أهدافها فـاستمرت بكل أريحية. 

ذا ليس عيباً، فـأنا ال أتوقع من علماء النفس والطب النفسي األجالء أن يمتلكوا الخبرات اإلدارية وأن  وه
يكونوا بدرجة رجال أعمال ناجحين، أتمنى أن يتم إعطاء هذه النقطة حقها من التقييم حرصاً على استمرارية  

 عطاء الشبكة
  

وأن األمور تختلف باختالف القوانين من بلد  وللحق، أنا ال أعرف محددًا كيف يكون هذا، خاصة  -6.1
 عربي إلى آخر

  

أتمنى تحول الشبكة إلى منظمة ربحية أو غير ربحية باشتراك مقنن وأنشطة مدفوعة متنوعة، ألن   -7.1
 الواقع يفرض هذا بكل أسف

  

ندرك أن الشبكة قد تغلبت على معوقـات عديدة على مدى عقدين من الزمان، لعل أبرزها   -8.1
عوقـات المالية خالل هذه الفترة، ومعوقـات االختالفـات بين األفراد في البيئات العربية المتنوعة بما  الم

يرتبط بها في الغالب من اختالفـات فكرية تدعمها اختالفـات في األنظمة السياسية، فـلو كانت الشبكة  
ك األنظمة تدعم الجهل  مرحبًا بها من تلك األنظمة لكان الطريق مفروشًا بالورود لها ، خاصة وأن تل

 والتغريب والتجهيل ال محالة
  

ومن تلك المعوقـات التي تبدو الشبكة غير قـادرة على تجاوزها عدم وجود مورد مالي كاف، وهو   -9.1
 ما جعلني أطمح للنظر في مقترحي لالستعانة بذوي الخبرات اإلدارية والمالية، وهللا المعين
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  - لو ُقدر لي اإلشراف على الشبكة ما كنت أنجزت أبداً ما أنجزه األستاذ الفـاضل رئيسها وال ثلثه، -10.1
كنت أسست ما يشبه اللجان (للنشر العلمي،   أدام هللا عطاؤه وأعطاه الحسنى وزيادة، ولكن ربما

للمؤتمرات والملتقيات والندوات وحلقـات النقـاش العلمية، للنواحي المالية، لنواحي اإلعالم واالتصال، 
للخدمات البحثية والتعليمية، وهكذا ...) لتوزيع المهام والمسؤوليات ، ليتولى رئيس الشبكة المحترم  

  ييم أدائهااإلشراف على جميع اللجان وتق
  

 وال أجد ما أقترح تجنبه لو كنت المشرفة على الشبكة، فرئيسها هو نعم القدوة لنا بحق -11.1
  

اسمحوا لي أن أكرر اقتراحي عليكم بتحويل الشبكة إلى كيان آخر_ مسماه قد يختلف من بلد   -12.1
ار اإلدارة العامة لمؤسسه  ذاتي التمويل مستمر مع تغير األشخاص المشاركين ولكن مع استمر  -عربي آلخر

 أو ألحد من طرفه
  

وأتمنى عليكم تحديد طلبات معينة ترونها مقبولة ومتاحة في حال تأزم الحال المالي واإلداري   - 13.1
للشبكة، فـأنتم في موقع الحدث واألقدر على الطلب بتحديد ووضوح في محاولة لإلنقـاذ، خاصة وأن جميع  

 الت الواسعة بما يجعلها ال يعطوا مساحة كافية للتفكير في هذا األمر الجللالمهتمين من الفئات ذات االنشغا
  
 إليكم رؤيتي التقييمية المتواضعة فيما يتعلق بالمنجز الخامس الذي يتعلق بالجوائز والتكريم - 2

ال يزال التأسيس لجائزة "المميزون في علوم وطب النفس" لم يؤت ثماره المرجوة في خلق التنافس    - 1.2
الشريف للكدح في ميادين البحث العلمي وفي رقي علوم وطب النفس في مجتمعاتنا العربية. ولعل هذا يرجع  
في نظري ألسباب عديدة ترتبط بمنظومة إدارة العمل البحثي في تلك المجتمعات، والتي تقودها وتديرها  

ي قبول العمل البحثي واعتماده  سلسلة عقيمة من القوانين تحتكر صناعتها فئة محدودة من األفراد لتتحكم ف
 لترقية الباحثين والذين يعمل أغلبهم في مؤسسات التعليم الجامعي والمراكز البحثية التي تتبعها

دعني أقولها بكلمات أخرى، أن الباحث المكرم من ِقبل الشبكة هو في الغالب ال يكون مكرماً من مجتمعه  
لتفت إليه أحد من زمالئه، وقد ال يتلقى التهاني على فوزه أو  وال من الهيئات العلمية بمجتمعه، بل قد ال ي

  تكريمه إطالقـاً 
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رفع معنويات فئة من الباحثين في مجتمعاتنا، وفي تحفيزهم نحو    إال أن هذا الحال ال يبخس الشبكة حقها في
إنجاز ضروب من األعمال يقدرونها وال تقدرها مجتمعاتهم وال تعتمدها، بما يضبط موازين األمور نوعاً  

 ويبعث على التفـاؤل المفقود. وهذا سعي مشكور ومبادرة محمودة من قبل المؤسسة لها السبق فيها
تمكين اللغة العربية في التخصصات النفسية، فربما يكون هذا األمر قد تحقق بوضوح  أما فيما يتعلق ب

يدركه الباحثون بدول المغرب العربي الذين تتجاذبهم لغات أخرى تكسب مستخدميها ميزات إضافية، 
  وهو أمر ال أجده واضحاً لدينا في مصر بفضل هللا، خاصة وأن جل منشوراتنا باللغة العربية

  
ا عن التكريم بلقب "المفـلحون في علوم وطب النفس"، فقد جانبكم الصواب في اختيار  أم -2.2

الشخصيات المكرمة باللقب إلى حد كبير، على الرغم مما صنعه األمر من خلط في أذهاننا بين هذا  
التكريم بلقب "المفـلحون" وذاك التكريم بلقب "الكادحون"، فمن وجهة نظري أنه يكفي إطالق اسم  

ية المميزة من العلماء واألطباء على جائزة التميز في علوم وطب النفس دون حاجة إلى تكريم  الشخص
إضافي بلقب "المفـلحون"، خاصة وأن التكريم الثالث بلقب"الكادحون في علوم وطب النفس" يأتي ليكرر  

 أسماء بعض الشخصيات مرة أخرى ليزيد من االرتباك في أذهاننا
  

ثالث بلقب "الكادحون في علوم وطب النفس" ، فـأشكر لكم اختيار مصطلح  أما عن التكريم ال -3.2
"الكدح" الذي هو في حد ذاته حافز لنا جميعا كباحثين في ذات المجال لبذل المزيد من العطاء، خاصة  

 وأن هناك من يقدر "كدحنا" وتعبنا ، فما بالنا بأولئك المكرمين باللقب
في أذهاننا أطرًا معرفية جمعت بين تقدير االختصاص وتقدير اللغة  إن ثراء مصطلحاتكم اللغوية قد رسخ  

 العربية لدينا في ذات الوقت
  

 طبتم ودمتم لنا معلمين ليستمر عطاؤكم من خاللنا لتتبادله األجيال بعدنا
 دمتم سالمين ودمنا لكم شاهدين عند ملك الملوك يوم تنصب الموازين

 دمتم بكل الخير سالمين، ودام عطاؤكم
 ي أمان هللاف
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  حتــــى نلتقـــــــــي
  
  

  وعــد الشمــا نوقــومازلن

  ــر...عندمــا تشتــد العتمــة ينبلــج الفج

  انــه ال ييــأس مــن روح اللـــه إال ...

   "ربمــا كمنــت المنَــُن فــي المَحــن... والمَحــن فــي المنَــن"

  ( ابن عطاء هللا السكندري )

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

  

  رــبخين  ــنحم و ــانتام و ــل عــك

  ر...ـة هللا أكبـي رحمـوف رـم كبيـل فيكـاألم

  وووووا...وقــل اعملــ

  اي اوطاننــة فـا الصحيـوخدماته  ةوم النفسانيــة بالعلرفعـ  ومعكـم نسيـر الـدرب  ـم نرقـىبك

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

  

  الحمد v على نعمائه

  ةِ وََجمِّْلنِا بِاْلَعاِفيَ  بِالتَّْقَوى،َوأَْكرِْمنِا   بِاْلِحْلِم،َوَزيِّنِّا   بِاْلِعْلِم،اللَُّهمَّ أَْغنِنِا  
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 العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  ــةمؤسســ إصـــدارات

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  مؤسســـــــة ت إصـــدارا  

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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