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ا للفوضى اليت تعم ممارسة العالج النفسي على األراضي اللبنا�ية، من قبل أفراد ال يتمتعون بالكفاءة العلمية والتقنية ومن قبل أشخاص غري لبنا�يني، واليت يدفع مثنها �ظر
غياب قوا�ني يف الدولة تنظم هذه املهنة واليت بسببها جعلت الساحة و�ظرا إىل  .املواطن، فتطاله يف بعض األحيان يف تضرر بصحته النفسية وتأزم عالقاته العائلية واالجتماعية

 .مفتوحة لكل من شاء مزاولتها دون حماسب أو رقيب، ما عدى الطب النفسي امللتزم بقوا�ني �قابة األطباء

حة النفسية يف اتمع اللبنا�ي، ويكرسوا هلا اسرتاتيجية تسهر هلذا �تقدم هبذا املشروع عسى أن يفتح النقاش أمام املهتمني بالشؤون النفسية وجيعلهم يدركون أمهية الص
 .على صحة املواطن مبا خيتص النفس وأمراضها املتعددة كما هو احلال اآلن بالنسبة للجسد

   
 .والمعاناة المترتبة عليها وكذلك التحسن في الصحة العقلية بالمعنى الواسع

تصال مباشرة بانطالق خالل القرن العشرين كان العالج النفسي م
التحليل النفسي الذي لم يدخل عمليا الى ميدان الطب النفسي في فرنسا إال 
في الخمسينات مع العلم أن التحليل النفسي شكل حتى الثمانينات القاعدة 

هذه الظاهرة حصلت . النظرية المسيطرة على غالبية العالجات النفسية
أما الطرق العالجية النفسية . تينيةأيضا في الواليات المتحدة وأميركا الال

األخرى التي نمت أو تطورت بشكل مواز فإنها تعود الى أربع تيارات 
 systémiqueالتيارات السلوكية والمعرفية واإلنسانية والنظامية . رئيسية

 .éléctique et intégrative" االنتقائية والتكاملية" وحديثا التيارات 

العالجات النفسية المرتكزة على التحليل سنقدم أوال عرضا موجزا عن 
النفسي ثم نعرض النظريات التي ترتكز عليها كل من هذه التيارات 
األربعة التي أشرنا اليها أعاله مع اإلشارة إلى أن لكل واحدة منها أهميتها 

 .وميزتها الخاصة

المناهج العالجية النفسية تنحصر في أربع تيارات، نوردها باختصار 
  اللذين قدماه إلى أكاديمية  Dr.P.Pichot et Dr. J.F. Allilaire عن تقرير

 .الطب في فرنسا التي اعتمدته كقاعدة

وكذلك نتيجة اللقاء والتوافق عن التعريف لهذه المناهج، ما بين ممثلين 
من نقابة األطباء والجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية والجامعة 

 .ةاألميركي

 لمستوحى من التحليل النفسيالعالج النفساني ا .1
Psychothérapie d inspiration psychanalytique 

هذا النمط من العالج يتحدد ويستوحى من التحليل الفرويدي الذي ظهر 
ال يدخل في هذا اإلطار . في أوائل القرن العشرين، وتعمم في العالم

 ).(Adler أو األدليري ) yung(المنهج اليونغي

هي أن الذات في خالل تكوينها : فكرة أساسيةيقوم العالج على 
تتعرض إما لصدمات نفسية، بسبب ظروف عائلية أو اجتماعية إلى حالة 
من الكبت تترك آثارها وتعيق الشخصية في انفتاحها وتحقيق رغبتها، كما 

 .أن هذا الكبت يصبح مصدرا ألمراض وأزمات نفسية متكررة

ربط المريض بالمعالج أن العالج يقتضي عن طريق العالقة التي ت
وهي كناية عن المسرح الذي يفتح المجال".  الترانسفير" يحصل ما يسمى 

 ف العـــــالج النفســـــــيـــ  تعري  

 ما هو تحديد العالج النفسي وأساليبه؟

إضافة إلى العالج بالعقاقير الذي ينحصر فقط باألطباء، هنالك أساليب 
ن لتخفيف أو تبديد معاناة المريض، دون متعددة تمارس من قبل اختصاصيي

وهذه األساليب مهما تعددت، تتطلب كفاءات علمية . أو مع مساعدة الدواء
 .أكاديمية وتحضير ضمن جمعيات مختصة ومعترف بها دوليا أو محليا

" علم نفس عالجي" أول من أوجد كلمة Tukeيعتبر الطبيب اإلنكليزي 
'Psychothérapeutique' لكن الطبيب الفرنسي  و1872 عامBernheim 

 أول من استعمل  Nancy رئيس مدرسة التنويم المغناطيسي في  نانسي 
 .  والذي ما زال متداوال حاليا Psychothérapieتعبير العالج النفسي 

في بداياته كان العالج النفسي يعرف بما يظهر من تأثير النفس على 
 .الجسد في الممارسة الطبية

الج النفسي معنى أدق والتعريف األكثر قبوال يكتفي حاليا أخذ الع
  بالتأكيد بأن العالج النفساني هو فقط المساعدة التي يمكن أن تقدمها نفسية 

psychismeلنفسية أخرى       . 

هذا التأكيد يستلزم اللجوء الى وسائل لتحقيق هذه الغاية وتحديد لألهداف 
 .المرجوة

عالج النفسي متعددة كثيرا وتذهب من الوسائل التي تستعمل في ال
استعمال الكالم كعامل وحيد للشفاء إلى إضافة تقنيات مختلفة كالوساطة 

وصف عالج . الجسدية، الموسيقى، الفن، الرسم، التعبير المسرحي مثال
بيولوجي مرتبط بالعالج النفساني يمكن أن يشكل عامال أساسيا في العالج 

ى المصابين باضطرابات ذهانية ولكن خصوصا في حالة معالجة المرض
حتى في هذه الحالة فإن عالقة عالجية نفسية جيدة مع المريض تبدو 
ضرورية وبشكل عام ومهما تكن التقنيات المستعملة فجميعها تحافظ على 

 .العالقة مع المريض لغايات عالجية وهو أمر مطلوب

عالجا نفسانيا ان تعدد التقنيات العالجية النفسية يظهر أن ليس هناك 
 .واحدا ولكن عالجات نفسية ولكل عالج ميزاته الخاصة

 فيما يتعلق باألهداف المتوخاة فهي تتعلق أساسـا بإزالـة األعراض
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والواقع إن هذه الطريقة تصل هي أيضا إلى اجتراح نظرية جديدة 
مع المريض تقوم على التفهم   إنشاء عالقة مساعدة أو داعمة تدعو إلى

يعود لعالم النفس . لمتبادل وعلى تفاعل المعالج شعوريا مع المعالج ا
كارل روجرز فضل تعريف المفاهيم األساسية التي تقوم عليها  ياألميرك

التفاعل الشعوري تستوي  إلى جانب. هذه المعالجة وتقنياتها الفريدة
 ن بية الحدسيةمأي المواء" التوافق"أو " التناسب"النظرية أيضا إلى مفهوم 

مشاعر المعاِلج ومشاعر المعالَج التي يعبر عنها بإعادة صياغة المشاعر 
أي مع بعض التأخير الذي يسمح بقياس  واألحاسيس كما يشعر بها المعالج

مشاعر ايجابية  درجة صدقيتها ويتيح للمعالج تحويل مشاعره السلبية إلى
 فرديا أو ويمكن للمعالجة االنسانوية أن تمارس. تجاه معطيات محيطه

الثانية يشدد عادة على إيجابية التالقي مع الغير وعلى  في الحالة. جماعيا
تطال هذه المعالجة األفراد . مساحات الحرية التي تنفتح أمام المعالجين

وقد . الراغبين بتطوير شخصياتهم والتفلت من التبعيات المعيقة والمغربة
توحاة من ألتحليل النفسي أو المعالجة أحيانا مع المعالجة المس تدمج هذه

 .حتى مع التحليل النفسي تحديدا

 ةــــة والتكامليــــة االصطفائيـــالمعالج .5
Thérapie électrique et intégrationniste 

تنطلق من مالحظة وجود التقنيات المتعددة والمتنوعة وضعف ترابط 
ما ينطلق  ك.المدقعتماسكها ال بل فقرها  بعض التنظيرات العالجية وقلة

انعزالية  هذا التوجه من مالحظة دغماتية بعض التنظيرات وتعصبها ومن
. العديد من المدارس المنقسمة شيعا وأحزابا والمتواجهة ال بل المتحاربة

 مجال العالج  إلىيقول هذا التيار بضرورة استدخال الجدية والدقة والعلم
البحوث التقويمية  جائالنفسي وذلك باالستناد إلى الدراسات العلمية ونت

 أظهرت الدراسات مثال أن جميع التنظيرات والتقنيات .التوجهاتلمختلف 
التي تتحدر منها بدون استثناء، إنما تستدعي، بنسب مختلفة،  العالجية

من هذه العوامل مثال ". مشتركة" العوامل نفسها التي يمكن أن تدعى تبعا
" بالتغيير رغبة المعالج"أو " لمعالجدوافع ا"أو " التحالف العالجي التعاقدي"

وما " أو تمفصل المشاعر واألفكار" عملية تنظيم األحاسيس والمشاعر"أو 
 بالمائة 30 عن حوالي مسئولةالدراسات إلى أن هذه العوامل  تشير... إليها

كانت طبيعتها بينما ال تطال  من النتائج التي تصل إليها المعالجة مهما
 بالمائة من النتائج التي يتم 15عالجات إال حوالي العوامل الفردية للم

ال يقدم هذا التيار أي نظرية على أخرى ويقول  لذا،. إليها التوصل
المختلفة وال يرفض مزجها أو  بضرورة تحسين شروط تطبيق التقنيات

ة بديهي أن هذه النظري. ربطها أو تجميعها في سبيل فعالية عالجية أكبر
د التيارات األخرى ال بد وان يكون لها مفاعيل هامة القائمة أساسا عنى نق

 .أنواع التأهيل لممارسة العالج النفسي من على ما يمكن اجتراحه 

 التــأهيـــــــل واإلعـــــــــداد 

يتبين لنا من خالل التجربة، وكما أن تأكد لألوساط العلمية مجمعة، أن 
 هية تجاه المرضى، ألناإلعداد األكاديمي غير كاف للقيام بعبء المسؤول

خالفا للعالقة الموضوعية بالعالج المرضي الجسدي، فالعالقة يتحكم بها 
 أنه موجه م ما بين طرفين، والتأثير، رغinter-subjectifالتأثير الذاتي 

 .نحو المريض إال أن المعالج ال يسلم من التأثير المعاكس للتحويل

ذلك من الجمعيات يتطلب : لذلك يتوجب تحضير وإعداد المعالج
وهذه المؤسسات . والمؤسسات المختصة بالفرع العالجي الذي اختاره

تواكب اإلختصاصي منذ تخرجه الجامعي كي تحضره لممارسة العمل عن 
 .طريق العمل الذاتي واإلشراف العيادي والمعرفة النظرية

كل جمعية تضع البروتوكول المناسب لها لإلعداد والتحضير المتبع 
تعارف عليه في الجمعيات العالمية، وتتحمل المسؤولية الكاملـة حسب الم

مما يسنح للمحلل أن : الستحضار المكبوت الكامن حتى اآلن في الالوعي 
يكسب معرفة بمدلوله وينقلها إلى المريض، ويخفف من معاناته إن لم 

 .يبددها

تحليل نفسي (هذا العمل يتطلب معرفة من المحلل وتحضير مسبق
 . كي تؤهله إدارة العالج والتحكم بالترانسفير المعاكس)عالجي

 : المتبعةتهنالك نوعان من االستراتيجيا

 .والسنتين عالجا نفسيا تحليليا يتراوح ما بين األشهر -

 10و 5وتتراوح مدة العالج ما بين : عالجا تحليليا يأخذ مداه األبعد -
 .سنوات

 ـــةالسلوآيــة والذهنيـــة أو المعرفي المعالجــة .2
Thérapie comportementale et cognitive 

العيادي وذلك  تستوحي تطبيق نتائج األبحاث االختبارية على علم النفس
تطبق هذه المعالجة . لفهم وتقييم ومعالجة اإلضطرابات النفسية والسلوكية

المجيب والفاعل واالجتماعي والمعرفي فتغني الممارسة  معطيات التعلم
 . بنتائج االختبارات الموثوقةالعيادية اليومية

يستوحي هذا التيار العالجي النظرية النفسية التي ترتبط بالعلوم المعرفية  
تحديد شروط ظهور االضطراب العقلي أو   وأساسا إلىأوالوالتي تهدف 

العصبية  السلوكي انطالقا من األنساق العصبية الفيزيولوجية واألنساق
ية أن السلوك المضطرب كما العارض تعتبر النظرية المعرف. النفسية

وتهدف المعالجة إلى . ردفبرامج التعلم العائدة لل العصابي نوع من الخلل في
االختالالت التي  كشف األنساق المختلة الفاعلة في العمل العقلي ومعالجة
 .تشكلها بحسب ترسيمات موضوعية مقننة ويمكن استنساخها

 ةـــ التفاعلية أوــة النظميــة المنهجيــالمعالج .3
Thérapie systémique ou interactive 

األخريات  تقوم على منظومة مفهومية مختلفة تمام االختالف عن
طورتها ونشرتها ابتداء هن خمسينات القرن الماضي المدرسة المعروفة 

يستوي . عالم النفس األميركي غريغوري باتسون بقيادة" بالو ألتو"باسم 
عناصر  ريات التواصل معتبرا المعالج أحدالتصور العالجي إلى نظ

من هنا . شبكة االتصاالت التي تربطه بعائلته وبمحيطه اإلنساني عموما
المرض أو االضطراب مع المحيط مما  إمكانية أن يتناغم أو يتنافر

بالتفاعالت   يهتم النموذج النظمي أوال.وتفاعالتهيخفف أو يؤجج نسقه 
تماعي الذي يدور في فلكه المريض أكثر العائلية وهن ثم بالمحيط االج

ويعتقد أن التوصل . الشخصية الفردية لالضطراب من اهتمامه باألسباب
يسمح بتصحيح  إلى تعريف االختالل في العالقات العائلية واالجتماعية

ن توجد لدى أالمفاعيل السلبية وتنشيط اإلمكانيات اإلبداعية التي ال بد و
 .المريض وعائلته

يير في كنه الحالة فإنه ينتظر أن يأتي من ابتداع أوساط جديدة أما التغ
 .ختالالت المشخصةراض واإلمالتعامل مع األفي ومن تطوير أنساق جديدة 

العالقة(المعالجة االنسانوية الجشتلطية أو الروجرية  .4
 )المساعدة أو الداعمة

Thérapie humanistes, gestaltistes, rogerienne, 
relation d aide 

تتمحور المعالجة االنسانوية كما يفعل التحليل النفسي حول الشخص 
عه في طموحها مولكنها تختلف . استقاللية الفرد تعزيز المعالج وتحاول مثله

 .بالوصول إلى هذا الهدف بدون العودة إلى تنظير مسبق
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حصلوا منهم لبنانيون ومنهم أجانب ومنهم قد . لغياب قانون لهذه المهنة
على كفاءات أو اعتراف من قبل الدول األوروبية، ومنهم من لم تتجاوز 

فهؤالء النفسانيين ينتمي أكثرهم الى فئة اإلعداد . حدود إعدادهم الليسانس
النفسي العيادي ولكن قسم منهم ال يحمل سوى شهادات في علم النفس 
ي التربوي أو المدرسي، أو االجتماعي ولم يحصل على تدريبات ف

ولكن بالمناسبة قد اكتسبوا خبرة عيادية . المستشفيات والمصحات النفسية
 .متفاوتة من خالل سنين الممارسة

لذلك يجب أن تؤلف لجنة من كل جمعية مختصة، تنظر في كل حالة 
على حدة، فإذا وجدت عندها الخبرة الكافية  والكفاءة المكتسبة من خالل 

وات، عندئذ ترفع اللجنة تقريرها الممارسة تعود إلى أكثر من خمس سن
 .إلى الهيئة العامة وتقبلها كعضو فعال معترف به في جمعيتها

 :وفي حال اكتشاف الكفاءات غير الكافية هنالك احتماالن

 إما الرفض -

وإما التوصية بإجراء تدريب تحت إشراف بعض  -
وعلى أثر ذلك يمكن قبول العضو وتكريسه . المشرفين المعترف بهم

 .في عمله

أما من كان يمارس منذ أقل من خمس سنوات فيتوجب عليه إعادة 
 .تأهيلية كما نص القانون على ذلك

 المؤسســـات النفــس عالجيـــة المتواجدة فـــي لبنـــان 
 ذكرنا سابقا، ال يوجد سياسة للصحة النفسية في التخطيط للدولة كما

 كما هو الحال لمجمع اللبنانية، ما عدا األطباء النفسيين الذين يخضعون،
أما عدا ذلك فال . األطباء، لقوانين نقابة األطباء، وإجازة من وزارة الصحة

 .شيء يحدد العالج النفسي، طرقه ومن له الحق في ممارسته

قلنا أنه يجب إعداد أكاديمي إضافة إلى إعداد :  ما تقدمضوءعلى 
.  االختصاصتدريبي تقوم به المؤسسات أو الجمعيات الملتزمة بنوع من

تأخذ بعين : وهي جمعيات معترف بها لها مشرفيها ولها برامج تحضيرية
ويقوم المشرفون بإعداد . االعتبار المعرفة النظرية والمعرفة العيادية

 .الطالب حسب قوانينها الخاصة الى حين تخرجهم

كل جمعية استقاللية خاصة لها منهجها التعليمي والغايات التي تريد 
 .ها، وتحديد األمراض واألعراض النفسية التي يمكن أن تعالجهاالتوصل إلي

كل جمعية يجب أن تتقدم بمشروعها إلى اللجنة المكلفة من نقابة 
األطباء، كي تبت بها وتدخلها في المشروع العام الذي سيعرض على 

 .وزارة الصحة كي يحظى على الموافقة القانونية

م تكتمل إلى حد اآلن بكل ونظرا إلى أن جمعيات العالج النفسي ل
فروعها، لذلك يبقى الباب مفتوحا لكل جمعية تأتي الحقا وتتوافر بها 
 .الجدية واالختصاص لكي تقدم طلبا وتلحق بباقي الجمعيات المرخص لها

هنالك الكثير من اللبنانيين يتابعون دراستهم في الخارج ويحصلون 
رف بها، تشهد لهم على شهادات من جمعيات أوروبية أو اميركية معت

بقدرتهم على اكتمال دورتهم وإمكانية ممارسة عملهم النفس عالجي في 
 .اختصاصهم

هؤالء يمكن أن يتسجلوا بشكل إفرادي، وإذا ما اكتمل العدد الكافي، 
 .ممكن أن يؤسسوا جمعية معترف بها، كما ذكرنا سابقا

كبداية . اللبنانيةونحن اآلن نتقدم بمشاريع الجمعيات المتوفرة على األراضي 
 .ال بد منها كي تفتح الطريق أمام الجمعيات األخرى إن اكتملت شروطها

ويجب أن تعد الئحة . في إعداد وتحضير أعضاءها، ومرافقتهم في العمل 
 .باألعضاء الممارسين والمتدرجين

كذلك يتوجب على كل جمعية أن تضع النظام الداخلي حسب قانون 
 .رة الداخليةالجمعيات المتبع في وزا

كما لها حرية التصرف في إعداد برنامجها التعليمي، وعقد الندوات 
 .والمحاضرات أو دعوة محاضرين من الخارج كما تراه مناسبا

وهي مسؤولة تجاه نقابة األطباء ووزارة الصحة عن سياسة الجمعية 
ضمن ايطارها المتخصص، وضبط أعضاءها على أال يتجاوزوا ما لم يكن 

 اختصاصهم، سيما وصف العقاقير الطبية التي هي من اختصاص في حدود
 .األطباء فقط

مهمتها : كل جمعية تختار اثنين من أعضائها لالتصاالت الخارجية
التنسيق مع باقي الجمعيات ويمثلونها أمام نقابة األطباء والدولة لحل كل 

 .اإلشكاالت

ني، لذلك لم يتوافر بما أن ممارسة العالج حديثة العهد في المجتمع اللبنا
حتى اآلن العدد الالزم للجمعيات المكلفة في اإلعداد والتحضير، لذلك يجب 
أن نأخذ بعين االعتبار كل قادم من الخارج يريد ممارسة العالج النفسي إذا 
ما وجد أنه قد أعد إعدادا كافيا من قبل جمعيات أجنبية معترف بها دوليا 

 .ويحمل شهادة تعرف عنه

قى الباب مفتوحا لتأسيس جمعيات إختصاصية لم تتوفر لها لذلك يب
 .الشروط حتى اآلن وتريد أن تتسجل في الئحة الجمعيات المرخص لها

لذلك يجب أن تؤلف لجنة ممثلة من كل الجمعيات ومن نقابة األطباء 
 اووزارة الصحة للتشاور في موضوعها، إما قبولها إن توافرت الشروط، وإم

 . كذلك درس الطلبات التي حصل تأهيلها في الخارج. ارفضها أو تأجيله

 أشخاص كي يؤسسوا جمعية 3ويكفي في البداية وجود نواة من 
تنضم هذه الجمعية إلى بقية . ويدخلوا في مضمار التحضير واإلعداد

 .الجمعيات وتشارك في اجتماعاتها

 بعــد صدور هذا المشــروع والموافقــــة عليــــه
 :ستطرحان حتما قضيتانهنالك 

 األولـــى
بعض الجامعات العاملة على األراضي اللبنانية تحضر الطالب في علم 

هذه الشهادة غير .   أو الدكتوراه Maitrise ou DEAالنفس الى حدود ال
فالموضوع . كافية في إعدادها لكي تسمح لطالبها بممارسة العالج النفسي

ي يتطلب مسؤولية كبيرة وإعدادا يدخل في ايطار الصحة النفسية، الشيء الذ
 .خاصا على أعلى درجة

لذلك يتوجب على هذه الجامعات إن أرادت أن تلبي رغبات الطالب 
عليها منذ اآلن أن تأخذ . وتدخل علم النفس في استراتيجية العالج النفسي

أي إدخال . بعين االعتبار المتوجب اعداده وخلق الفرع الالزم لذلك
فالباب  في إطار برنامجها التدريسي clinique DESSالماجستير أو ال 

 واذا ما تحقق ذلك يمكن للمتخرجين أن يحملوا .مفتوح لجميع الجامعات
حكما اجازة عمل تخولهم القيام باإلستشارات النفسية والتخصص العالجي 

 في المصحات النفسية ال تقل عن Stageشرط أن ال يتم ذلك إال بعد خبرة 
 .   اف مدربين ساعة تحت إشر600

 الثانيـــة
 هنالك أعداد كثيرة من الممارسين للعالج النفسي من دون مأذونية نظـرا 
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 .المعالج بأن يتولى الواقع تصحيح ومعالجة ما لم يتمكن من ازالته

يتميز هذا النمط من التحليل النفسي أيضا بكونه أكثر ليونة ويلبي 
 .حاجة المريض

ي في مفهومه المثالي ال يمكن أن يطبق على التحليل النفس: أوال
كل المترددين على العيادة النفسية، إما ألن هشاشة البنية النفسية ال 

 .تتحمل ذلك وإما ألن الطلب ليس بهذا اإلتجاه

البقاء : هنالك الكثير من المرضى ال يتقبلون الفترة الزمنية: ثانيــا
ر سنوات، ألسباب إما وعش 5تحت التحليل النفسي لفترة تتراوح بين 

 .مادية أو عملية

فكرة الشفاء التام هي فكرة طبية منطلقة من تصور مسبق : ثالثــا
 .بأن العارض كناية عن جسم غريب يجب استخراجه

. على الصعيد النفسي العارض هو جزء من تكوين ومن بنية الذات
ته متعة ورغم اآلالم والعذاب الذي يولده في النفس، اال أنه يحمل في طيا

 .مجهولة، تجعل المريض يقاوم ويتعلق بعارضه

لذلك نقول بأنه يجب احترام العارض وليس إعالن الحرب الشاملة له 
أصال المعركة خاسرة، ألن العارض، بدال من أن يتحلل إذا به . إلزالته

 .يشدد المقاومة ويؤدي الى انهاء العالج قبل أوانه

زال جزئيا أو خفت وطأته أو  الذا فإن احترام العارض واجب، وإذ
حتى تبدد، وطلب المريض االستئذان، فنعتبر النتيجة نجاحا جزئيا وكافيا 

 .إلى حد اآلن

وهو العمل على المكبوت : من هذا المنطلق، إذا حافظنا على الجوهر
نكون قد رسمنا آفاق األنا وأعطينا فرصة : ونقله من الالوعي إلى الوعي
أي أن (.  بدال آخر يختلف عن األولللمريض لكي يدل على نفسه
 )العارض هو كناية عن تكرار

واذا مهدنا لهذا العمل بإطارات مختلفة نجد أن الحقل واسع، وكثير من 
الحاالت التي كانت إلى حد ما مستعصية ومستبعدة عن التحليل النفسي، 

 .أصبحت بحكم التكيف مع الطلب قابلة للمعالجة وإعطاء نتائج جيدة

 :ي إطار العالج النفسي التحليلي نضع االختصاصات التاليةلذلك فف

 . تحليلي وجها لوجه-العالج النفس -1
 .العالج النفسي لألطفال من الرضاعة حتى سن المراهقة -2

 .عالج المراهقة -3
 ، االسترخاء التحليليpsychosomatiqueعالج النفس جسدي  -4

Sapir 
 psychodrame العالج المسرحي -5
  psychothérapie du couple عالج تأزم الزواج -6
 . عالج الذهان كمتمم للعالج بالعقاقير، وجها لوجه -7
 .psychothérapie institutionnelleالعالج المؤسساتي  -8
 . جنسي، أي االضطرابات الجنسية الوظيفية-عالج النفس -9

 . ، تحضير األطباءBalintعصبة بالينت ، -10

 يلــــي تحل-تحديــد االختصـــاص فـــي العــالج النفـــس

 شـــروط القبـــول فـــي هذا المضمــــار

 يعتبر اختصاصيا في العالج النفسي التحليلي كل من تتوفر فيه الشروط

  تحليلــــــــي-مشــــــروع العــــــالج النفـــــــس  
  تحليلـــي-أهــداف العالج النفــس

عالج  فتح باب الكالم والتعبير بين طرفين ولكن بتحديد موقع الم -1
 :الذي يتلقى اإلرسال

 إنه في موقع محايد ،أي ال ينحاز ألي فريق من أطراف :أوال
 .األزمة

 حياده يتعالى عن تكوين فكرة سيئة أو حتى حسنة بالنسبة :ثانيــا
للمريض، ألن اهتمامه وانصاته موجه دائما الى العقدة التي يعاني منها 

 .المريض

 وقدرة اإلنصات البعيدة عن يجب ان يتحلى بسعة الصدر: ثالثـــا
 .الالمباالة

 .أن يتمتع بصفة الحكم وليس الحاكم: رابعـــا

المريض قصده ال بدافع أن يزيد من تأنيب ضميره وال كي يخدر 
ضميره بالكلمات المخدرة، إنما بسبب مساعدته على استخراج واكتشاف 

 .الحقيقة المكبوتة التي تكمن وراء فشله أو خطأه

جد المريض في المعالج السامع ليس فقط لكالمه إنما أن ي: خامسا
 .المتحسس آلالمه ومعاناته النفسية

فقبل كل تأويل أو شرح أو اتهام، المطلوب من المعالج هو 
 .االعتراف الضمني بما يعانيه المريض

العالج النفسي هو جزء من التحليل النفسي الذي ابتكره فرويد في بداية 
ما نعرف ان التحليل النفسي ال يتوقف عند زوال ولكن ك. القرن العشرين

العارض بل يستمر لكي يطال مصدره الكامن في الهوام، وأن يكشف عن 
 .رغبته المكبوتة كي يستطيع أن يحققها في حياته

فهذا النمط من العالج التحليلي مستوحى من المرحلة األولى التي بدأ 
 المريض من افصاح المكبوت، واعتبر أن العالج بالكالم وتمكين: بها فرويد

له فضيلة عالجية تكمن في تخفيف األلم النفسي وزوال العارض، واعطاء 
 .المريض فرصة لالنطالق من جديد

أول اكتشاف كان متمحورا حول فكرة أساسية وهي أن كل عارض 
: يساهم في تركيب السيناريو، األدوار: نفسي يحمل في طياته رواية داخلية 

وكان عمله في البداية يقتصر على . ي واإلجتماعي والذاتيالمؤشر العائل
حل رموز األعراض المتناثرة الستخراج منها قطع من الحقائق الذاتية 

 يكون من خاللها صورة كاملة عن Puzzle يرتبها فيما بعد بشكل بزل
 .الصراع القائم

ر لفرويد رغم أهمية هذا العمل، والفائدة التي يجنيها، ان ذلك غيتبين 
 .كاف لكي يتخلص المريض من مرضه

هو أن كل عالقة من هذا النوع تؤدي : المؤشر اإليجابي في الموضوع
 .الى والدة تحويل، يصبح المسرح الذي تلعب عليه األزمات المكبوتة

 موقع المعالج على هذا المسرح يمكن أن يتدخل أو يعيد خلط من خالل
وبمجرد .  يسيطر على المريضاألوراق، أو يبدد الوهم المتخيل الذي كان

زوال العوارض واستعادة المريض عالقاته اإلجتماعية السليمة، وامكانية 
تصريف اعماله، وشعوره باالكتفاء الجزئي ولو أن هنالك بقية، يستطيع أن 

 .يستأذن من معالجه ويتولى تسيير شؤونه في الحياة

كافيا، وممكن هذا العمل الذي يستغرق أشهر أو سنتين، ممكن أن يكون 
 أن يتطلب تمديده، أو رغم وجود بعض العوارض المريضة، يأمل
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فال عجب اذا أن نرى تجاوزات عديدة قد تكون ضخمة وذات تأثيرات 
فالعالج مسؤولية تطال نقابة األطباء كما . سيئة على المريض وعائلته

ة هنالك صحة جسدي. تطال الجامعات االختصاصية كذلك وزارة الصحة
 .وصحة نفسية

لهذا السبب ال بد للدولة اللبنانية انطالقا من استشاراتها مع الهيئات 
نقابة األطباء والمؤسسات األكاديمية المختصة في علم النفس أن : المسؤولة

تعتمد مشروعا علميا يحدد الكفاءات الالزمة لكل من شاء العمل في هذا 
هي مهنة : جب خلق مهنة جديدةالميدان ان كان طبيبا أو نفسانيا، وهذا يتو

المعالج النفساني مع التحديد للمواصفات والكفاءات العلمية التي تؤهل 
 .المعالج لممارسة هذه المهنة

 يغطي كل هذه psychiatrie الى اآلن بدا الطب النفسي والعقلي  
النشاطات من علوم األعصاب مرورا بالطب العام، و لكن سريعا ما تبين 

 كل هذه النشاطات فانفصل عن طب األعصاب، رغم أن أنه يختلف عن
الكثيرين من المرضى ال زالوا يخلطون ما بين الطب النفسي وطب 
األعصاب، كذلك بالنسبة للعالج النفسي، فالطبيب رغم اختصاصه بالطب 
النفسي ٍاال أنه بحكم تحضيره األكاديمي ال يستطيع أن يتقن أو يمارس كل 

 .) طريقة متداولة حتى اآلنpsychologie ( ) 350 (أنواع العالج النفسي

فالشهادة األكاديمية التي : كذلك هو الحال بالنسبة لعلماء النفس 
يحصلون عليها من الجامعات المعترف بها ال تهيأهم لممارسة كل أنواع 
العالجات النفسية، وال تخولهم معالجة المرض اذا لم يكونوا متمرسين في 

 و قادرين على تشخيص األمراض، والتمييز ما بين المستشفيات النفسية
وهذا يتطلب تعاونا ما بين الطبيب النفسـي . المصادر العضوية و النفسية

)psychiatre(وما بين النفساني )psychologue( قبل بدء العالج، ألن 
األمر في بعض األحيان يتطلب العالج النفسي مرافقة بعالج كيميائي هو 

 .ب فقطمن ٍاختصاص الطبي

 آيف لنــا أن نعّرف العالج النفســـي؟

 عن سبل العالج النفسي و انتقاء ما هو مناسب أستعين نعرفكي 
إلى  Dr.Pierre Pichot و Dr. Jean Francois Allilaireبالتقرير الذي قدمه 

 .2003أكادمية الطب العلمية في فرنسا،  في مجلّد تموز 
شاف التحليل النفسي أثره البعيد في في بداية القرن السابق كان الكت

 وكان هذا العلم يتصدر المكانة األولى في –تأسيس العالجات النفسية 
الحقل الطبي والغير طبي  في أكثر بلدان العالم بصورة خاصة في أميركا 

 .بالخمسينيات

واآلن تقلصت حدود هذا النمط من العالج النفسي بسبب ظهور أنماط 
لذلك حصر التقرير كل هذه المناهج . و مستوحاة منهجديدة مغايرة عنه أ

. واألساليب الجديدة في تيارات فكرية لها منحى وأساليب عالجية مختلفة
 :نميز خمس تيارات

 العالج النفسانــي المرتكــز علـــى التحليــل النفســي .1

وهي فكرة المكبوت القابع في : العالج يقوم على فكرة أساسية
يتبين له أن هذه األنا مقسومة : االنسان الذي يتباهى باألناأي أن . الالوعي

. على ذاتها الى ما هو وعي يدركه والوعي ال يدركه ولكن  يتحكم به
العالج يقتضي افساح الفرصة الكالمية كي يخرج المكبوت من حالة 

 .الالوعي ويصبح وعيا

ا في كل الحاالت يجب أن يكون المعالج على بينة من األمر، محافظ
على حيادية تامة، وان ال يستغل ذلك، وال يؤخذ على عاتقه ما هو موجه 

 .الى ما يمثله

 .وهذا العالج المستوحى من التحليل النفسي ممكن أن يتم في جلسات

 :التالية 

أن يكون قد حاز على شهادة الماجستير في علم النفس العيادي، أو  -1
 .ةما يعادلها جامعيا ورسميا في نظم جامعية مغاير

أن يكون قد أتم دورة إعدادية ميدانية مشهودا بها في المصحات  -2
 .النفسية

أو أن يكون طبيبا اختصاصيا في األمراض النفسية أو طبيبا قد  -3
 .أكمل دورة تدريبية في المستشفيات النفسية والعصبية

أن يكون قد خضع لتحليل نفسي ذاتي لمدة ثالث سنوات على  -4
 .به محليا أو دوليااألقل لدى محلل متمرس معترف 

أن يكون قد خضع لتعليم نظري عبر حلقات مختصة،  -5
 .ومحاضرات ومؤتمرات طيلة سنتين على األقل

أن يكون قد أتم دورة تدريبية مع محلل متمرس في آن واحد طيلة  -6
سنتين وشارك في نقاش وحوار واستلم شخصيا دراسات تقنية مع 

ول الممارسة مجموعة ال تتعدى عشرة أشخاص بإشراف محلل ح
 .العيادية

 .أن يكون يتقن اللغة العربية اللبنانية المحكية على أكمل وجه -7

 .أن يكون حامال للجنسية اللبنانية -8

 .أن يتحلى بأخالقية ودواعي نفسية لهذا العمل -9

 .ال حكم عليه: أن يكون سجله العدلي -10

 . سنة25أن يكون قد بلغ على األقل  -11

 دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه يسمح استثنائيا لحاملي: مالحظـــة
في علم النفس العيادي او الباتولوجي ومارسوا العالج النفسي التحليلي 
ألكثر من خمس سنوات أن يواصلوا نشاطهم في هذا المجال، بعد دراسة 

 .طلبهم من قبل لجنة مختصة كما ذكرنا سابقا

 شـــروط المشـــرف

 . محلل معترف به محليا ودوليايكون قد أتم تحليال نفسيا على أيدي -1
 .أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات على ممارسته -2
 .أن يكون قد أتم دورة تخريج لطالب أو أكثر -3
 .ساهم في ادارة السيمينير، وكذلك في األبحاث والمحاضرات -4
 .كتب أكثر من بحث، وساهم في مؤتمرات محلية وأجنبية -5

 . تبت بقبوله أو تأجيلهيتقدم بطلبه الى اللجنة االدارية التي

تحتفظ كل جمعية باستقالليتها فيما يختص ببرنامجها التحضيري 
والتأهيلي وفي سياستها في تصويب أبحاثها حول المواضيع والظواهر 

كذلك في أخذ . االجتماعية المرضية التي يعاني منها المجتمع اللبناني
 .ة أعضاءها ممارساإلجراءات الالزمة في ما يختص سلوكية وأخالقية

  العــالج النفســي فــي لبنـــانممارسـة مشـروع تنظيــم 
تشهد الساحة اللبنانية تكاثر المعالجين النفسيين في كل األوساط النفسانية 
من أطباء و غير أطباء دون ضابط و دون معايير علمية يعتمد عليها 

يدان و أصبح العمل في هذا الم. النتقاء من هو كفء و من هو غير كفء
مشروعا لكل من يشاء دون أن يسأل عن كفاءته و مخزونه العلمي الذي 

 .يعطيه الحق لتحمل مثل هذه المسؤولية
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 .بعين االعتبار التحويل الحاصل

 التيـــار االنسانــــي .5
وهو أول من حدد . مؤسسه العالم النفسي االميركي كارل روجرز

 )congruenceتالقىوهو مفهوم (. همفاهيم العالج النفسي االنساني وتقنيت
ويعبر عنه في . ويعني التوافق الحدسي لمشاعر المعالج والمريض

. صياغات كما يشعر بها المعالج مع تقييم ما هو ٍايجابي وما هو سلبي
وذلك انطالقا من فكرة اساسية منفصلة عن أي تنظيرمسبق أو أحكام 

 .دوهو يضع جانبا التحويل والتحويل المضا. مسبقة

يقود . )جماعة(يمكن أن يطبق هذا النمط من العالج على عصبة 
المعالجنفساني أفراد هذه المجموعة ويحاول اخراج كل واحد من عزلته 
لكي يتواصل مع اآلخرين ويكتشف عندهم انسانيتهم أي ما كان مغلق عليه 

 .ويحصره  لالنفتاح على المجتمع

اتها الخمسة تطلب من باختصار ان هذه الوسائل العالجية في تيار
المعالج النفسي مؤهالت شخصية وخبرة في العمل وتحضير مسبق تهيئه 

 .لتحمل مثل هذه المسؤولية

العالج النفسي هو جزء من الطب النفسي وهو أداة عالجية يدخل فيها 
مجموعة من الممارسات أظهرت الى حد ما في البلدان المتحضرة اهميتها 

 . البلدان األوروبية واألميركيةو نجاعتها فاعتمدتها مجمل

 الحــــــــــــال واقـــــــع 

بعد أن كان الطبيب النفسي معزوال في المصحات وتقتصر مهمته على 
حصر المريض وحمايته من الضرر لنفسه أو لغيره عبر األسوار 
والمهدئات على أشكالها، أصبح اآلن مدعوا الى تحمل مسؤولية عالجية 

فالمرض النفسي، خالفا لألمراض . ياة االجتماعيةأكثر وأكثر في الح
العضوية، تتشابك في مسبباتها ما بين الجيني والتربوي والعائلي واالزمات 

لذلك أصبح مطلوبا . التي يتعرض لها الفرد في أي فترة من تاريخ  حياته
من الطبيب الى جانب الوصفة العقاقيرية، الحضور العالجي النفسي كي 

ا من  ديناميكيته مع ديناميكية المريض ويساعده على تحمل يتفاعل انطالق
 .مشاكل الحياة أو التفكير معه لحل أزمات عابرة  أو مزمنة

اذا اصبح العالج النفسي جزءا ال يتجزأ من عمل الطبيب شاء أم 
 .) حتى على غير علم منه(.أبى

يين وهذا الجزء من العمل العالجي النفسي ال يقتصر على االطباء النفس
فقط، بل  من الممكن ممارسته من غير األطباء أي المختصين في علم 
النفس على شرط ان يكونوا قد خضعوا العداد اكاديمي و ميداني يهيأهم 

 .لمثل هذه المسؤولية

 اٍالعــداد و التأهيـــل للعـــالج النفســـي

 )psychiatre(األطبـــاء النفسانييــــن  .1

ع للعالج النفسي اصبحت تتعدى حدود  أن طلبات المجتمنعرف نحن
فقد ظهر العديد من . التحضير او االمكانيات المتوفرة لدى االختصاصيين

فهنالك : األمراض التي تطال المجتمع كلما غاص في مزالق الحضارة
المدمنين على المخدرات والكحول  والمنبهات والعديد من الصدمات 

ناعية، أعمال عنف متعددة، حروب، ارهاب، كوارث طبيعية وص: النفسية
اعتداءات جنسية على النساء واألطفال والمصابين بالسيدا واالمراض 

 .الخ من أمراض العصر... السرطانية

 كلها اصبحت تتطلب تحضيرا وٍاعدادا تؤمنه بالتساوي كل الجامعات 
 .األكاديمية

مرة أو مرتين في األسبوع وأن ال تطول مدته، ألن المقصود هو  
 .ض وكيفية ازالته أو تخفيفهالعار

و هذا ما يختلف عن التحليل النفسي التقليدي الذي ال يقتصر على 
نتائجه العالجية، ألنه يتعدى ذلك لكي يطال عالقة الذات في الحياة عبر 

 .الرغبة التي تكونها، وهو عمل مستقل طويل األمد

 لذلك يجب أن يستثنى التحليل النفسي بشكله العام عن الموضوع
 .العالجي، فهو شأن آخر له تقنية تحدد مكانة المعالج واستراتيجيته

 : و نميز في هذا المضمار عدة أساليب  فنذكر منها

 .العالج النفسي التحليلي وجها لوجه -

التنويم المغناطيسي المستحدث على ضوء مبادىء التحليل  -
 .النفسي

 .العالج الجنسي -
 .العالج باالسترخاء التحليلي -
 psychodrame: مسرحيالعالج ال -
  groupe psychothérapie de: العالج الجماعي -

 psychosomatique: العالج النفسي الجسدي -

  groupe Balent: عصبة بالنت -
 .العالج النفسي في المؤسسات -

نظرا للتشابك ما بين التحويل و التحويل المضاد، يطلب من الممارس أن 
 .معترف به محليا أو في الخارجيكون قد خضع لتحليل ذاتي عن طريق محلل 

 التيــار السلوآـــي المعرفــــي .2
. هو تيار برز أخيرا وأبدى نجاحه في بعض الحاالت الغير ذهانية

يعتمد بدرجة أولى على تفهم المريض وافهامه و ترويضه على التغيير في 
ويستوحي المعالج وسائله عن طريق فهم . اساليبه ومسلكه المرضي

 .خلية واالضطرابات النفسية التي تشلهالنزاعات الدا

 المدرســـة المعرفيـــة .3
أما المدرسة المعرفية هدفها التوصل الى تحديد شروط بروز 
االضطرابات الذهنية من خالل العمليات العصبية الفيزيولوجية والعصبية 
النفسية والتي تؤدي الى اضطرابات في السلوك ورؤيته لنفسه وعالقتها مع 

افة الى األعراض ذات المنحى العصابي ككاشف الضطراب أو اآلخر، ٍاض
وهي تعتمد على وسائل . خلل في األداء الوظيفي لبرامج التعلم والفهم

 .مقوننة ومنتجة

 systémiqueالنظامـــي  التيـــار .4
يرتكز بالدرجة األولى على نظرية مستوحاة من األنتروبولوجيا 

رية العالم النفسي االميركي القائلة انطالقا من نظ. والنظرية العامة للنظم
باعتبار المريض كأحد عناصر شبكة االتصال التي تربطه بجماعته 

 .االجتماعية و العائلية

عمل المعالج ينصب على دور المريض وكيفية تفاعله مع المحيط 
 .العائلي واالجتماعي

 أي ال يأخذ . يركز المعالج على هذه الشبكة أكثر من ذاتية المريض
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 .PHD في علم النفسعيادي أو دكتوراه -

 .شهادة في الطب العام -

 .طبيب اختصاصي في األمراض النفسية -

 بالطالب اآلتي من النظام التعليمي الفرنسي أن تكون يشترط -
شهاداته الجامعية األولية أي الليسانس واإلجازة وعلم النفسعيادي 

 في مساره ويشترط من النظام األنكوساكسوني أن يوجد. حصراً
الدراسي ما قبل الماستير مواد تعليمية وتدريب كافيين في علم 

 .التفسعيادي

في كل األحوال يجب ان ال يقل التدريب الميداني في  -
 . ساعة600المصحات والمستشفيات النفسية عن 

 بما يختص بالمعالجين النفسيين اللذين كانوا يمارسون قبل صدور أما
م كل حالة على حدة إذا كانت هذه الممارسة هذا القانون، فينظر بوضعه

 .تعود إلى خمس سنوات من قبل

كل جمعية تشكل لجنة خاصة بها للنظر في هذا الموضوع وتقرر 
 .معادلة هذه الخبرة إذا ما توفر بها الكفاءات األساسية

كل لجنة ممثلة لجمعية االختصاص تنظر في أهلية الطلبات الواردة 
 .من الخارج

ن الطالب قد أتم إعداده وتحضيره في جمعية غربية إذا تبين أ
 معترف بها عالمياً أو وطنياً وقد حصل على اعتراف )أميركا-أوروبا(

منها بتأهله للممارسة، مع وجود الشروط األكاديمية؛ عندئذ تقرر انتسابه 
 .لها وتعلم بذلك وزارة الصحة ونقابة األطباء

 المرشـــد .4
حضير واإلعداد تتحدد حسب نوعية شروط المرشد الذي يواكب الت

االختصاص وما ترتئيه الجمعيات المتخصصة في الكفاءات التي تعتمدها 
 . كركيزة تؤهله

 ؟ مــاذا يمكـــن تحقيقـــــه
ٍان العالج النفسي العلمي، كما ذكرنا، حديث العهد في لبنان، فكثير من 

ي حياتهم مستشفى الممارسين يحملون شهادات أكاديمية عالية، ولم يدخلوا ف
لألمراض النفسية أو انهم ال يعرفون الذهان والذهانيين ومع ذلك يعالجون 

 .تحت ستار الشهادة األكاديمية

باالضافة الى العديد من الغير مؤهلين علميا، سيما الذين يدفعهم الجهل 
 .ٍالى ادعاء المعرفة في كل المجاالت

قابة األطباء، من وزارة لذلك نقترح أن تكون لجنة علمية متمثلة من ن
الصحة ومن الجامعات الطبية التي تخرج اختصاصيين باالمراض النفسية، 

 : كي تنظر)DESS(ومن الجامعات التي تخرج نفسانيين عياديين

بطلبات المعالجين النفسيين الذين لم يحصلوا على التأهيل " أوال"  -
 .المذكور، أي بكل طلب على حدة

معيات التي تخرج معالجين نفسيين للتأكد ان للنظر في الج" : ثانيا -
 .كانت تحظى  بالمؤهالت العلمية المعترف بها دوليا

كل هذه الفوضى التي تعم الحقل النفس عالجي تعود الى غياب قانون 
 .لذلك وجب تقديم هذا المشروع. ينظم المهنة

 عادل عقل.  د-جوزيان سكاف . د* 

الى جانب االلمام بكل هذه الظواهر لذلك ال بد من اعداد االختصاصيين  
المرضية، أن يختار االختصاص  بنمط من  العالج أو أكثر يمارسه الى 

وهذا يتطلب ادماج ذلك في برامج الجامعات الطبية . جانب ٍاعداده الكيميائي
اما بالنسبة لألطباء النفسانيين فانهم . والنفسية العاملة على األراضي اللبنانية

سة النمط العالجي الذي اعتمدوه بعد انهاء دراستهم على أن يستطيعون ممار
 .يحددوا وال يتعدوا الى باقي المجاالت

 علمـــاء النفــــس .2

بل يجب أن . فدراستهم لعلم النفس ال تكفي وال تهيئهم لمثل هذا العمل
يتبع هذه الليسنس دراسة اختصاصية في حقل النفس مرضي 

psychopathologie.  )DESS clinique( 

 :يشمل التحضير على مستويين

دراسة كل األمراض وامكانية التمييز ما بين :  النظريالميدان .1
المرض العضوي الذي قد يظهر بشكل أعراض نفسية وما بين األمراض 

 .النفسية الصرف وتشخيصها

اكتساب خبرة في المستشفيات و المصحات النفسية، : الميدان العيادي .2
شخيصهم مع مدربين اختصاصيين كي يستطيع ومناقشة تقييم المرضى وت

 .أن يشخص عن طريق ما يسمع واستقراء ذاتية المريض
 أي اختصاصي نفساني clinique DESSوبعد أن يحصل على شهادة 

وهذا . عيادي، يستطيع أن يختار نمط العالج النفسي الذي يريد أن يمارسه
 :يتطلب اعداد على مستويين

معية وميداني عن طريق اعتماد جمعيات أكاديمي، خالل دراسته الجا
حيث يراقب عمله ويوجه انطالقا . مؤهلة ومعترف بها  لهذا االختصاص

 ) المرشد(. من خبرة اآلخرين

يخرج بشهادة تؤهله مزاولة هذا النمط : وعندما يتم االعداد في المجالين
ص هذه مع األخذ بعين االعتبار أن شهادة االختصا. من العالج النفسي  فقط

مثال أن يعمل في السلوكي والتنظيمي في . ال  تؤهله لممارسة أي نوع آخر
 .أو أن يعمل في العالج البسيكودراما والتنويم المغناطيسي. آن واحد

 شـــروط التقـــدم بطلـــب اإلعـــداد والتأهيـــل .3
ويجب على من يتقدم :  عامة تطال كل الجمعيات العالجيةشروطهنالك 
 . يكون حائزاً عليها قبل البت بقبولهبالطلب أن

كذلك هنالك شروط خاصة تابعة لكل جمعية مستوحاة من مبدأ العالج 
المتبع ترفق بالتحديد مع النظام الداخلي للجمعية الذي تتقدم به إلى الهيئات 

 .الرسمية المختصة

 :الشروط العامة يجب أن تتوفر بكل طلب للتأهيل في كل الجمعيات

يستطيع األجنبي أن يكمل اختصاصه (عشر سنوات  منذ لبناني .2
 .)وإعداده في لبنان، ولكن الممارسة تخضع للقوانين اللبنانية

 .متمتعاً باألهلية المدنية وقد أكمل الرابعة والعشرين من عمره .3
أن يكون سجله العدلي خالياً من أي حكم عليه، وأن يتقن اللغة  .4

 .العربية واللبنانية الدارجة
احدة أو أكثر من الشهادات العليا التالية أو ما يعادلها حاصل على و .5

 :بحسب لجنة المعادالت الرسمية في وزارة التربية

 . في علم النفسعياديMaster ماستير -
 DESS دراسات عليا متخصصة في علم النفسعيادي دبلوم -
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