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  21تدخل عامها  "... شبكة العلوم النفسية العربية  "

 

 المسيرة مشارك فيو  ،كدحالشاهد على  "... ن.ع.ش" 

 

 

  الطب النفساني - وليد خالد عبد الحميد
   )سابقـا(.مستشفى بارتس، جامعة لندن طبيب إستشاري وأستاذ مشارك، 

 )حاليا( .طبيب أستشاري في مدينة دبي الطبية
wabdulhamid1@gmail.com  

     
 

 عقدين من الزمنلكدح  اللشاهد على  ا – 1
  
 

ك��� ه�ه ال�قالة ب� ال	ا�ع ع
	 وال�ا�ع 
، ح� زرت 2013ش ا� / ع
	 م� شه	 ف�	ای	

م� ج�34ة  الق2	 ال�-ن�ي ال
ق/ ب.ع-ة +	*�ة
و<لقاء  -رل6= ا> اء ال:ف8 في ال��ارسة ال6	ة،

ال�E " الD.مة"م6اض	ة وورشة ع�ل في  م@ت�	 
� في س-سةانعق.ه األ> اء ال:ف�� ال�-ن�.  

 .. "الع���ة العلم ال	ف��ة ش��ة"ودوام  ت2-رو  تأس83أن أزور واع	ف مMان ك:� أحلI م:� زم� �ع
ي م� ال��لUة األخ ال.+�-ر ج�ال ال�	+م@س�ها +:� على أتDال مع و ،  2000عام ال�ي تأس�� ال

  .)مق	 سM:اE وع�لي ح:�اك (  ال��6.ة
  

ح^  ،حل�ي ع:.ما اس�=اف:ي في صفاق8 "ن.ع.ش"رئ83 لق. حق/ لي 
س ال2_ 	ا به�ه الb*ارةال:ف�اني،  M�a� و*�ارc+ ا ، سع.ت	م  له  شاك	+

�اإلضافة إلى . وأس	ته الU	*�ة هال=3افة وح	ارة ال�	ح_ وال�
اع	 ال:�لة م� ق�ل
Uي االg	م الع	ته 	أغ.قه وأس Eل ال�أخ�ني في ی-م فق.  ، عليّ ألص
وفي أماك�  والدة و<دامة ال
 Mة +�ا  ،صفاق��8.ی:ة في ج-لة  15/2/2013

  .>ل�� م:ه
  

 21 ــال، )2003ج-ان  13(على ال-*_ . "الع���ة العلم ال	ف��ة ش��ة" >القإل 19 ــ��:اس ة ال�+	E ال
في   ال�ع2اءة ع� ه�ه ال
 Mة ) �ع. ت6.یcها(  أع. ن
	 ه�ه ال�قالة ،)2000جانفي  01( م� ال�أس83 

� وعل�اء ال:ف8 الع	ب في +ل انال�ي تق.مها لUل األ> اء ال:ف� ، خ.ماتها الqللة العالI م� خالل أرجاء
  ) Arabpsynet(  م-قعها العل�ي على ال-*_

  
الحقا  ثI ان2القا م� م:bله،aق-م ب ع{ أع�الها  ها،في ب.اaة رحل�ه مع م@س8 ه�ا ال�
	وع العل�يكان 

 ها العل�3ة�ن
2*ة خاصة ���ا�عة أح^ تق-م سM	ت	  �:ف�ان3ة،األول ه- �3ادته ال2. م� مMان� آخ	*�
  .)ی��6ل رئ83 ال�@س�ة +افة أتعابهI( واص.اراتها، ت�6 اش	اف وم�اع.ة مه:.سي ال�	مqة وال�عل-مات3ة 

كتبت هذه المقـالة بين الرابع  
ر والسابع عشر من شهر  عش

، حين  2013شباط  / فبراير
زرت القطر التونسي الشقيق  
بدعوة كريمة من جمعية اطباء  
النفس في الممارسة الحرة، 
لحضور وإلقـاء محاضرة وورشة  

" الصدمة"عمل في  مؤتمر  
الذي عقده األطباء النفسانيين  
التونسيين في سوسة

كنت أحلم منذ زمن بعيد أن  
كان تأسيس  أزور واعرف م
شبكة العلوم  "وتطور ودوام  

التي تأسست  ". النفسية العربية
، وكنت على   2000العام  

أتصال مع مؤسسها األخ  
الدكتور جمال التركي من  

مقر  ( المملكة المتحدة  
).سكناي وعملي حينذاك  

 

بعد  ( أعيد نشر هذه المقـالة  
عن هذه الشبكة  ) تحديثها  

المعطاءة  في خدماتها الجليلة،
التي تقدمها لكل األطباء  
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إدامة ه�ا الع�ل 	 في �Uالqه. ال ل قى
م:ي م� b ال6ّb الال6=ارE ال�الق ه- 

ل��ا�عة  ج�ال. د DD�aهال�E  ال-ق�
االش	اف و  ال�-قع العل�ي وت6.یcه،  أع�ال

ك�_،  ات،دور*(  اص.اراتهاعلى الع.ی. م� 
 ودالى جان_ ال	د )اخ ار*ة  تاجI، ن
	امع

ما  واال>الع، ها االل�U	ون3ةم	اسالتعلى 
أهI ما جاء فها م� قفق	ات في شMل مق�2فات، ه�ا الى جان_  الس��	اج دراسات Daله م� ا�6اثكل 

ع.اد لq-ائb ال
 Mة، وتU	I* العل�اء وم�ا�عة ا  ، لالس�
ارةمع ه��ها العل�3ة م� ح� الخ	 مه  هت-اصل
  . واال> اء

ه في وس� في مقهى مقابل ل34ادت، ب� م�M ه، وم:bله، و ع�له ال c6ي ال.+�-ر ج�ال ساعات aق=ي
لة�qاقة تار*�ها- ال�ي ف ،م.ی:ة صفاق8 ال	الها وع�q� أنها ل��3  ،ج�� Iفةرغ:Dبل  ،م.ی:ة س3اح3ة م


�ه	 أهل ،.یcا ق2 ا عل�3احو  ص:ا�3ةو  تqار*ةa 8صفاق .qو و  �ال .Uن ، إلب.اعياالع�ل ال-Ma .وه�ا ما ق
 ّ qه. الqال b أصل اب� فه-. ال
 Mة و<دام�ها س83تأج�ال في  .ار ال�E ب�له دأح. أس اب ف	ادة وت�

 ق�-ل ع.ی.اع��ر ع� ، +ان �أص-له وت	اثه، مع�b به-*�ه الع	3gة االسالم3ة، لها 6_ّ م ل�.ی:ة صفاق8،
 .ب	وات_ أج�b  في �الد ع	3gة وغ	3gة لع�لع	وض لال

  
ال2اب/ �ل.+�-ر ج�ال ل ال2_ ال:ف�اني �3ادة

cرورة، لع�ارة ،انيال	ت�  � ،ال6.یcة ال�.ی:ةفي وس
وغ	فة ، الن��اراغ	فة ( ت�ألف م� ثالث غ	ف 

 ة ا�aانال�. وغ	فة ،ل�عای:ة  ال�	ضى ��M_ال
ل�@س�ة العل-م ال:ف�3ة الع	3gة ال�.ی	ة ال�:ف�aة 

 ج.ار*ات. )وال�
	فة على +امل اع�ال ال
 Mة
نqازات ت-ث/ الملDقات وص-ر علها ال34ادة 
E-6a ال.+�-ر  م�M_، لعل-م ال:ف�3ة الع	3gةاش Mة 

ال�عاجI، م:ها ال�	اجع وال.ور*ات و .ی. ال�U_ و ع
للعل-م  ل�U	ونيلق	ص ال�.مج لل�عIq االا"

ه�ا .  )ن��ة م:ه م
M-را أه.اني( "3ةانال:ف�
Iqأنه ال�ع Iوال->�  رغ I*. م� ن-عه في العال	الف
ال�6��a Eقه ال  :qاحالل6a Iق/  اال انه ،الع	gي

ق.  ،�qارE الوال  كاد�aياألاالس�غالل  على م��-� 
ع:.ما Ma-ن  ،-ن في ن-م ع�/الع	ب aغMa ّ2-ن 

�ع{ وق. نq.  ،األم	 م�علقا �العلI وال�ع	فة
 Iاءه*	cاءی��ل-ن ال�ال أـ���  	ن األم-Ma ع:.ما
م	 نه ألاّ . / وال�q-ن ال
ه-ات والف�م�علقا �

� ن�:ا مb6ن ألمة ف�ا م� حqة ، هللا عل3ه الق	آن بلغ�هI  أنbلال�E أ ) ص(دمحم أف=ل ال�ل/ وخاتI ال:�
  .هI ال aعل�-ن �أنّ  ،لهI ی-م ال�6اب

 

النفسانيين وعلماء النفس  
العرب في كل أرجاء العالم من  
خالل موقعها العلمي  

ليبقى الجهد الكبير في إدامة  
هذا العمل الحضاري الخالق هو  
الحّيز الزمني من الوقت الذي  

جمال لمتابعة أعمال  . يخصصه د
الموقع العلمي وتحديثه،  

من    واالشراف على العديد
دوريات، كتب، ( اصداراتها  

الى  ) معاجم، نشرات اخبارية  
جانب الردود على مراسالتها  
االلكترونية، واالطالع ما كل  
يصله من ابحاث دراسات  
الستخراج أهم ما جاء فيها من  
قفقرات في شكل مقتطفـات، 
هذا الى جانب تواصله من  
حين الخر مه مع هيئتها العلمية  

عداد  لالستشارة،  ومتابعة ا
لجوائز الشبكة، وتكريم العلماء  
واالطباء

 
يقضي الدكتور جمال ساعات  
عمله البحثي، بين مكتبه، 
ومنزله، وفي مقهى مقـابل  
لعيادته في وسط مدينة  

جئت  و صفـاقس الجميلة، التي ف
بجمالها وعراقة تاريخها، رغم  
أنها ليست مصنفة مدينة  
سياحية، بل تجارية وصناعية  

، يشتهر أهل  وحديثا قطبا علميا
صفـاقس بالجد والكد والعمل  
اإلبداعي

هو ابن أصيل لمدينة صفـاقس، 
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في ال2اب/  �ع{  ال-ق�ج�ال  .aق=ي د
ه�ا ال�قهى . ته34ادل �قابللا "ب�اaا" �قهىل نيالcا

��Mن م-Ma اعادة ما  �س +-نه في وس �ال:ا
م�  ه�a ّ:Mم�ا  ، هاد� ال2اب/ه�ا ولU�  ،ال�.ی:ة

 هب	*.وم�ا�عة  ل��6-لا ه-gالع�ل على حاس
+�ا�ة م	اجعة و و  ،هاال	دود علو  االل�U	وني

 ،م:ها ال�عIq ساب/ ال�+	 ، إسهاماته ال�اصة
الق	ص اص.اره االل�U	وني في ال�E �اإلضافة إلى 

 ال�-قع العل�يم	احل في  على هل*b تI ت:  ،ال�.مج
�aاهI األع=اء في  ح�ى ،ل
 Mة �D-رة دور*ةل

تل��3 م�اه�ات  أa=اك�ا ی�-لى . �2Dل6ات اخ	� � و<ث	ائه هم2Dل6ات 	ج�ةاب.اء ال	أE ح-ل ت
  .ال�قال العل�ي إن اس��6:ه +امل ال��Dفح ق	اءة  
qعa ح�ى ها،مق�2فات واس��	اجأع=اء ال
 Mة 

ح	صه ال.ائI على اس��	اج مق�2فات +امل  ال���cلة في ،الفU	ة ال�+3ة ه�ه م@س8 ال
 Mةش	ح لي 
أكc	 م� 32��aع اإلحا>ة � ال أث��� أن العقل العل�3ة ال.راسات ان �ق-له ،
	ها ال
 Mةاالع�ال ال�ي ت:

ق	اءة اولى الهI  تال�ق�2فا ع.ب�ل� ت ،ع:. ق	اءتها لل�	ة االولى الqادة ال�قاالت العل�3ة� م�6-� م% 20
 ��cا�ة-ن ه�ه الق	اءة �Uل+امل ال�قال،  +ان� حافbا له لق	اءة ، القار�  اان اس��6:هف ما جاء في ال�قال،

:�، Ma-ن ات، ثI +امل الءة ال�ق�2فاوgق	 . م�ا جاء �3ه %60ح-الى  ��a-ع_، ال�ي له ثان3ة ق	اءة
  .ال�قال م�6-�  م� +امل% 80اس�-ع_ ح-الي  قار� ق.ال

  
 اكc	 لف�6 في الع�ل ال34ادE، ،ه. الفU	E اعات م� الqُ �ّ اله�ه ف ی-ّض ان ج�ال  دّ كان �امMان 

لةح�� �ال�ع	ف على (  س	تهأل ت�D3Dها أو في أن
2ة ت	فه3ة، أو. ال�	ضىم�   دع.�qته ال. آم:ة، حف
 .) أ>ال هللا ع�	ها وم�عها �ال6Dة وال�عادة وال:qاح

 
الDفاق�ي  "سان�االU	و "القه-ة وأكل�  معه اح��� إلى +	م االس�=افة +	م آخ	، ج�ال .أضاف د

� وعل�اء ال:ف8 الع	ب ان=ل على األ> اء ال:ف�+ل الف له ال�E ال�قهىفي  ،ل�ی�الأع=اء ال
 Mة و 
  . ألكc	 م� ع
	 س:-ات ح:�اك

  

أكاد3�aة أو ل83 ه:اك ه�ة أن  ج��- فُ اع�الها وم�ا�ع�ها،  داوم 3ة+�3ع� ال
 Mة  م@س8ت6.ث� مع 
qgه. نات و إمMا�ت.ار و  ،أن
أت وأنهات�ان.ها، ت.ع�ها و ها و تقف خلفو  ى ال
 Mةت	عع	3gة ج�34ة عل�3ة 

 اح�3اجاتهاو  اتUال�3 م�2ل اته +افة ل-ح.هی��6ل  رئ�3ها أنو . ش�3Dة واح.ة ف	*.ة افUار وg:ات و+.ّ 
-ت	E ال ع�ادالو  جهbةالعامل� الى األ روات_ م�، )دور*ات، +�_، معاجI، ن
	ات( اع�الها النqاز��U، 

؛ خ.ماتها ال���ف.ی� م�اش�	اكات ع� س@الي  ا ع� �اوج- . لها هوق�و  هجه. DD�aه م� ما اضافة الى
 س.دوا ،��.ماتها م���ع الي ع
	ة آالفم�q-ع ح-  ث�ان3ة أع=اء فق� م� ه وعلى س�ل ال�cال،أعل�:ي ان

 ،ته�3اد ز+اة م� ی-ف	هاال
 Mة  ردام- ن جbء م� وا ،)دوالر 100االش�	اك ال�:-�  ( 2012للعام  تهIإش�	اكا
�Uا>مع ت:امي اص.اراتها وت-سع  ل
لى ع	ض ع ق.و ه�ا . �2ل اتهام�ل�3ة ل كا�3ة ه�ه ال�-ارد ع.تلI ها اتن

االذE أجازه  ،لعلIتهI، في ا>ار الb+اة از+اأم-ال  م� لل
 Mة هIتق.Ia دع� الع	ب، �ع{ ال��3-ر*�
ال�ف	غ لل 6^ ع�  لهاني ( ...مع�	ف بهااسالم3ة مqامع � -ّثقة مف�-� م م.هI  �ع{ العل�اء، ف2ال�-ه

 بل.انم�  هI واص.اراتهاال����ع� ��.مات ال
 Mة م� الع.ی.  مع العلI ان ه�ا .) ف�اوE اله�ه ه�ه مcل 

محّب لها، معتز بهويته العربية  
االسالمية، بأصوله وتراثه، كان  
اعتذر عن قبول عديد  
العروض للعمل في بالد عربية  
.وغربية برواتب أجزى

 
جئت أن ليس هناك هيئة  و فُ 

أكاديمية أو جمعية علمية  
ترعى الشبكة وتقف    عربية

خلفها وتدعمها وتساندها، 
وأنها أنشأت، وتدار بإمكانات  
وبجهد وكّد وبنات افكار  

وأن  . شخصية واحدة فريدة
رئيسها يتحمل لوحده كافة  

واحتياجاتها    اتكاليف متطلباته
دوريات، ( النجاز اعمالها

، من  )كتب، معاجم، نشرات
رواتب العاملين الى األجهزة  

يوتري، اضافة  والعتاد الكمب
الى ما يخصصه من جهده  
ووقته لها

من موارد الشبكة   وان جزء
يوفرها من زكاة عيادته، لكن  
مع تنامي اصداراتها وتوسع  
نشاطاتها لم تعد هذه الموارد  
. كافية لتلبية متطلباتها

 
بالمناسبة أشير على سبيل  
الذك، أنه كان شارك بفعالية  

النشاط العلمي التحاد  في   
الطباء النفسانيين العرب، ا

أعماله لعقد    تفعيل وساهم في  
من الزمن، وقد بدا ذلك جليا  
في الفترة التي ترأس فيها  

 -2012االمانة العامة لالتحاد  
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  ع	3gة م�3-رة 
  

لعل-م اش Mة الع	3gة "ون�- واس��	ار  تأس�83ع. ه�ه الq-لة ال�ار*�3ة في م.ی:ة صفاق8 وأماك� 
+ان لي ش	ف إدارة ن.وة و . �يال�-ن ل6=-ر م@ت�	 الD.مة ،إلى م.ی:ة س-سة ، ت-جه:ا معا"ال:ف�3ة
ال�-قع م� خالل و>_ ال:ف8 في ال->� الع	gي، عل-م ع� تq	�gه في إث	اء ��.اخلة  ج�ال. دفها  شارك

 ت-ف	هاال�ي ع�ل� ال
 Mة على  وال�عاجI ال�qالت وال�U_الع.د الهائل م�  ه ع:او*�ع	ضمع  العل�ي،
ع.م ل في  3اب ال.عI، �-اردال
 Mة ���_ ضعف لع� أمMان3ة ت-قف ا وع:.ما ت6.ث ،آلالف األع=اء

ان�اب:ي قل/ . خالل م�	تهاال�E حقق�ه  اهام��- ت6اف¡ على  ح�ى اح�3اجاتها ت�M:ه م� اإلaفاء �ال�bامات
اال  ، ال�@ت�	ات الع	3gة ال�2:ف�3ة ع.ی. في ال.عI وع-د ما ی�لقاه م�رغI لى واقع العل-م في أو>ان:ا، و ع

  .	 مفعلةانها ت قى وع-دا غ
  


ا� العل�في  الشارك �فعال3ة  +انأنه  على س�ل ال�ك،أش	 �ال�:اس ة :� ي الت6اد اال> اء ال:ف�ان
س فها ذل� جل3اق. ب.ا و ، لعق. م� الbم�أع�اله  تفعل في ساهIو  ،الع	ب االمانة العامة  في الف�	ة ال�ي ت	أ
ل83 ه�ا الس اب  �aةغادرته اللq:ة ال�:فوم 2017 ح� اس�قال�ه العام الى، 2016 - 2012 لالت6اد
  .ذ+	ها مqال
  

م�a.Dا لUل م6� وم
اكل االمة الع	3gة  ال�عّ-قات،رغI  عل-م ال:ف�3ة الع	3gةاس��	 في ح�ل راaة ال
/ 3ة م� ص.مات ال6	وب والD	اعات الى أزمة جائ6ة الU-روونا الى انفqار ب	وت في أغ�82انال:ف�

  . ع	3gة آخ	E به�ا الbخI وgه�ا االب.اعنف�ان3ة ها اaة م@س�ة آب ال�اضي �2	*قة لI تفعل
في خات�ة ه�ه ال
هادة، 

اال> اء زمالئي  لف� ان� اهأ
في ال->�  وعل�اء ال:ف8
I أه�3ة دع الىالع	gي وخارجه 

الف	*. وال�ف. االنqاز ه�ه 
ح�ى ال نفق. وال�هI ل:ا ج�3عا 

ه�ا الD	ح العل�ي  ی-ما
cقل م Eال� Eاله في وال6=ار

   .ال->� الع	gي
  
  

  :وتركت تونس الخضراء الجميلة بأرضها والبهية بناسها ولسان حالي يقول ألخي وصديقي الدكتور جمال التركي
  

  أبا الذاكْر لقد أعيا لساني                       قريٌض الشعر أو نثُر المعاني

  في التفـانيفكيف تخاطب الكلمات نفسا                 تعالت في السمو و 

  وكيف ُتَحّملُ األجسام نفسا                    كبيرة األحتماِل على الزمان

  فـال تأبه وأمضي في طريقك                       فربك غيثُه في كل حينِ 

  به الكلمات ال تشفي بيانِ        ومني يا أخي شكرا جزيالً               

، الى حين استقـالته  2016
غادرته اللجنة  م2017العام  و

السباب ليس هذا  التنفيذية  
مجال ذكرها

استمر في حمل راية العلوم  
العربية رغم المعّوقـات، النفسية  

متصديا لكل محن ومشاكل  
االمة العربية النفسانية من  
صدمات الحروب والصراعات  
الى أزمة جائحة الكوروونا الى  
/ انفجار بيروت في أغسطس

آب الماضي بطريقة لم تفعلها  
اية مؤسسة نفسانية عربية  

بهذا الزخم وبهذا  آخري  
. االبداع

 
باء  ألفت انتباه زمالئي االط

وعلماء النفس في الوطن  
العربي وخارجه الى أهمية دعم  
هذه االنجاز الفريد والمفيد  
والمهم لنا جميعا حتى ال نفقد  
يوما هذا الصرح العلمي  
والحضاري الذي قـل مثاله في  
الوطن العربي

وتركت تونس الخضراء الجميلة  
بأرضها والبهية بناسها ولسان  
حالي يقول ألخي وصديقي  

:ر جمال التركيالدكتو 
أبا الذاكْر لقد أعيا لساني  

قريٌض الشعر أو نثُر  *** 
المعاني
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 مكتبيــــــــــــــــــةاصـــــــــــــــدارات   - المسيرة مشارك فيال – 2

  العين بحركات المعالجة واعادة التحسس ابطال بعالج للصدمة التالية االضطرابات معالجة جديدة أفـاق
)2013(  29العدد   : بي للعلوم النفسيةالكتاب العر 

  
  الفهرس

 ال�ق.مة
 ال اب االول

واالضـــ2	ا�ات ) ح�ـــ_ ت	ج�ـــة م:��ـــة الDـــ6ة العال�3ـــة(تع	*ـــ� الDـــ.مة أو ال	ضـــح : الفDـــل األول
 .ال�ال3ة للD.مة

 Acute stress reactionال�فاعل للU	ب ال6اد   .1
2.   Iا�ات ال�أقل	اض2Adjustmentdisorders 
 Post-traumatic stress disorder)  أو ال	ضح(ب الU	gي ال�الي للD.مة االض2	ا.3

 .ال-قاaة م� االض2	ا�ات ال:ف�3ة �ع. الD.مة أو ال	ضح: الفDل الcاني
 ال�عالqة ال.وائ3ة ال� M	ة

 .PTSDأن�
ار و ت
��3 االض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة  : الفDل الcال^
 )Prevalence and incidence(ال�الي للD.مة  االن�
ار وال6ادثة لالض2	اب الU	gي

 )PTSD(ال��ح لالض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة  
 ت�غّ	 ال
�3Dة ال.ائ�3ّة �ع. ال�q	gة الهائلة  .1
 ):Dissociative Disorders(االض2	اب ال�ه-ل3ال�فارقي . 2
3 . Iا�ات ال�أقل	اض2)AdjustmentDisorders( 

 .	اب الU	gي ال�الي للD.مةمعالqة االض2: الفDل ال	ا�ع
 إس�	ات3q3ات معالqة االض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة

 :اإلن��ار ال3ق¡. 1
2 . Eالعالج الف-ر: 
 :العالج ال�bم� لالض2	اب. 3

 :العالج ال:ف�ي
 ):CBT(العالج  ال�ع	في ال�ل-+ي . 1
2 . � )EMDR(إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع
 	� العالجات األخ. 3

 إس�	ات3q3ات ال�عالqة األخ	� 
 )Complex Trauma(اض2	ا�ات الD.مة ال�عق.ة 

 ال اب الcاني
 ).EMDR(إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع� : الفDل ال�ام8

 � ؟)EMDR(َكaَ �َ3ْع�ُل إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع
س  .و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع� ال�cان3ةم	احل ال�عالqة �إ�2ال ال�8�6 : الفDل ال�اد

 ال�أر*خ ال�	ضي وت�32� العالج: 1م	حلة 
 ال�6=	ِ  2م	حلة 

<
 
منذ الربيع العربي، اكتشف  
العالم حّدود االضطهاد و  

مارسته األنظمة  التعذيب الذي  
القمعية ضد الشعوب و قد  
خلق هذا االضطهاد بالضرورة  
الكثير من المشاكل النفسّية  

مراكز ضحايا  “ تأسيس  إن  
التعذيب والعنف السياسي  

سيكون أساس  ” للصحة النفسية  
للخدمات الطبية النفسية  
الجديدة بدون مشاكل  

كما يجب أن يدمج  . الوصمة
في هذه المراكز المفهوم  
الروحي التقـليدّي للصّحة  
النفسية و المعالجات التقـليدّية  
مثل العالج بالقرآن

قـام الحرّاس بتعليقي من  “
رسغي إلى السقف لمدة ثمانية  

بعد بضعة أيام من  . أيام
التعليق وعدم النوم، شعرت  
بأن دماغي قد توّقف عن  
. العمل بدأت أتخيـّل األشياء

أصبحت قدماي منتفختين في  
أحسست بألم ما  . ثالثاليوم ال

. شعرت به أبدا في حياتي
.  كان األلم شديدا جدا

صرخت بأنّني أحتاج للذهاب  
إلى المستشفى، لكن الحرّاس  

. ”سخروا مني فحسب

األعراض النفسية للتعذيب  
تكون أسوأ من الجسمية في  
أغلب األحيان بمعنى أن  
الشخص ال يمكنه التعافي منها، 

نتيجة  وقد تؤدي في النهاية، 
لليأس واأللم، إلى اإلنتحار إذا  
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 ال�قI3َ  3م	حلة 
 )Validity of Cognition-) م.� ص6ة اإلدراكِ 

 )SUDs(ال�
اع	 ال��	افقة و وح.ة االض2	اب ال�اتي / الع-ا>ف 
 Desensitizationإ�2ال ال�8�6 : 4م	حلة  
 ال�	+_  - 5م	حلة 
 َمْ�ح الI�qِ : 6م	حلة 
 اإلغالق: 7م	حلة 
 إعادة ال�قI3ِ  8م	حلة 

 ).PTSD(ال.لل م� دراسات فعال3ة العالج مع �االض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة : الفDل ال�ا�ع
 . ال�.مات >_ نف8 الD.مة ال�ي تل/ �ال	3gع الع	gي: الفDل الcام�

 ال�ع�ی_
 ع:ف ال�3اسي لل6Dة ال:ف�3ةم	اكb ض6اaا ال�ع�ی_ وال

 :ال�Mّ-نات ال	ئ3�3ة ل�	اكb ض6اaا ال�ع�ی_ والع:ف ال�3اسي لل6Dة ال:ف�3ة
 ):Royal College of Psychiatrist, 2001(>ّ_  نف8 الD.مة العام . 1
 ):Richardson, et al, 2010(>ّ_ نف8 األ>فال . 2
3 .	 :خ.مات معالqة تعا>ي ال�-اد نف�ان3ة ال�أث
 :ل�.مات ال	وح3ةا. 4

 .ال�ات�ة
 .ال�Dادر +�ا وردت في ال�Uاب

 م��ارات ش Mة العل-م ال:ف�3ة الع	3gة: مق�2فـات
 

رابط شراء الكتاب
duct=179&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_pro

الفهرس والمقدمة
Content.pdf-http://arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013

  

لم تعالج ويوفر لها الدعم  
الكافي  

إن اقتراح الدكتور جمال  
التركي األمين العام التحاد  
األطباء النفسيين العرب  
تأسيس مراكز عناية ضحايا  
التعذيب والعنف السياسي في  
تونس أم ثورات الربيع العربي  
يجب أن يكون هدف معّين  

مات الديمقراطية  رئيسي للحكو 
الجديدة  

إن العالج حركة العين  .
)EMDR (  هو عالج نفسي

أساسه الدليل العلمي لعالج  
االضطراب الكربي التالي  

، )PTSD(للصدمة  

إن هناك أيضا دعم بحثي    
إلستخدام عالج حركة العين  
في معالجة االضطرابات النفسية  
األخرى و مشاكل الصحة العقـلية  

عراض جسدية  المختلفة واأل
.لألمراض النفسية

 الرد عليها من منظور الطب النفسي…اإلنسانية رسول ضد النفسية االفتراءات
216– 3عدد   "مقـاربات"السلسلة المكتبية الرقمية

 
  الفهرس

  ةــــال�ق.م
  ل�اذا ال	د على االف�	اءات ال:ف�3ة .1
  :رس-ل اإلن�ان3ة) ص(م� ه- دمحم  .2
 :وادعاء مله للع:ف والق�ل واالح�3ال) ص( االف�	اء على ش�3Dة ال	س-ل .3
 :الbوج3ة) ص(االف�	اء ح-ل ح3اة ال	س-ل  .4

  :ب:اء ال.ع-ة لإلسالم و و<Daالها لألج3ال القادمة )1
   :ت�اس� األمة اإلسالم3ة م� �ع. ال:�ي )2
  ال	ح�ة �األرامل وال:�اء ال��ل�ات في Ç	وف اج��ا�3ة أو اق�Dادaة ص4 ة )3
  :� اإلسالمياس��	ار ال.ع-ة إلى ال.ی   )4

  

بدأت بكتابة هذا الكتاب إجابة  
على كتاب ألماني صدر في  

تحت عنوان   2012العام  
مقـالة في علم  : مرض النبيّ "

و اّلذي حاول كاتبه  ' االمراض
أرمين كايوس أن  " البروفسور"

يبرهن بمنطق متحامل و متناقض  
كان  ) ص(بأن رسول هللا دمحم 

يعاني من اضطراب نفسّي  
ض  شديد يتضّمن وجود مر 

الصرع  
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  :العقل3ة و الع3�Dة) ص(ف�	اء على ص6ة ال	س-ل اإل    )5
  :م:اق
ة ال	د على اإلف�	اءات ال:ف�3ة

 ال�Dادر وال�	اجع
  مقدمة

 م	ض" ع:-ان ت�6 2012 العام في ص.ر أل�اني ك�اب على إجا�ة ال�Uاب ه�ا �Mا�ةب.أت � لق.
س أرم�" 	وف�-رال�" كات ه حاول اّل�E و' االم	اض علI في مقالة: ال:�يّ   م�6امل ��:2/ ی�	ه� أن كای-

 و الD	ع م	ض وج-د ی�=ّ�� ش.ی. نف�يّ  اض2	اب كان aعاني م�) ص(�أن رس-ل هللا دمحم  م�:اق{ و
م	ض الفDام أو ( ذهاني عقلي ذه_ إلى أ�ع. م� ذل� ح� زعI إن ال	س-ل ع:.ه اض2	اب

bوف	*:اMس،( -حاشاه- ) ال�  جل3ة وDg-رة ه�ا ك�ا�ه مقّ.مة في و سأوضح +ای-  ق. و). 2011 كای-
 لإلسالم ال�عادaة ال�U_ م� وأمcاله ال�Uاب ه�ا ك�ا�ة س�_ ح.د ع:.ما األخ	ق  وم:2قه ت6امله أس اب

�� وال��ل�ّgاألورو Eس قال ك�ا ه- وال�  و إسالم3ّة بل.ان م� ال�هاج	*� م� الع.ی. عbq': كای-
Iی�ق�ل-ا أن رف=ه 	س،(' القان-ن  سل2ة ك�ل� و ال��6=	،) رgياألو ( ال���qع معای ). 7،ص2011 كای-

 .األورgي الع:D	Eّ  ال:قاء ح-ل ال:از*ة األ>	وحات �أح. ت�+	ني أن�ا ال�ق.مة وه�ه

األقل3ات الع	3Éة +الغq	  و األقل3ات ال.ی:3ة +اله-د على هq-مها ال:از*ة في اإلی.ی-ل-ج3ة اس�:.ت لق.
س)a)Burrin, 2005, P39ة الق	ن الع
	*� ت6	*=3ة معادaة في ب.ا ح�لة في  لق.. ، نف8 أسل-ب +ای-

س نف8 ه�ل	 أس��.م  ل.ارو*� ال�2-ر ن�	*ة ���a.م أن" كفاحي" ك�ا�ه في حاول ع:.ما" العل�3ّة" لغة +ای-
 ال:قاء' أه�3ةإلى  اشار ه�ل	 و. ال6-ان3ّة ال��لUة في aع�ل ال�E' ال3�2عة قان-ن ' ما دعاهإلى  لإلشارة

�إلى  ألن ذل� ی@دE الع:D	، في رجال م� ن�اء م��لف� تbاوج ع.م و ع:D	Eّ الqّال:قاء وض3اع ال�ه 
 E	D:الع Eال� Eإلى  ی@د�اض االن26ا	ة واالنق*	
 وق.). Burrin, 2005, P41(' ال:هائّي لل6=ارة لل 

 >فلّ-ن، غل-ن،م��': م� األقل3ات ال.ی:3ة والع	3Éة �أنهI ال�-ا>:� وصفإلى  ال:�	*ة ه�ه أدت
، ��ا أد� الى )Burrin, 2005, P40( ‘لع.و� األم	اض حامل-ن  و مq	م-ن  ث-رّ*-ن، م�الع�-ن،

�*	
 . ال�6	قة ال�ي هي أس-ء +ارثة �
	*ة في الق	ن الع

 اإلب	ا�3Ëي ال�اميّ  ال	وحيّ  ال�قل. م� أخ	�  دی:3ّة م�q-عة مع نف�ه Maّ	ر ال�ار*خ و+أن إنّه
)Bottero, 2001, P248 .(6.ث اآلن وa Eل ال�M
 ال�	ة ه�ه ال�-جه ال�ام3ّة م:اه=ة م� ج.ی. �

 ك�	ة ومأساة م
ابهة م6	قةإلى  األم	 نهاaة في ی@دE ق. الbمان م� واح. ق	ن  وgع. أوروgا م�ل�ي ض.ّ 
� ال��ل�� م� مالی� س�ة ح^ أن. ال�اضي الق	ن  في ح.ث� ال�ي تل� مcل أخ	� 34
-ن  الف	ن�a في 

 ت:��_ أن على ت
	ف ي�الّ  ال->:3ّة ال�qهة شMل في الفاش3ة م� ج.ی. شMل صع-د م� م�Dاع. فخ- 
 أخ	�  م6	قةإلى  ی@دE ق. ��ا ال�اضي الق	ن  في أل�ان3ا في لل:از*� حDل ك�ا الف	ن�3ة ال.ولة 3Éادة في
34
-ن  م�لI مل-ن  س�ة ت
	*. أو ق�ل فيa ن�ا في حال3ا	ف.  

Iغ	اب ه�ا +�ا�ةإلى  دفع� ق. إني م� �الّ�Uال _��� 	
س ن  ه�ا ك�ابي فإنّ  الّ�ك	، سالف ل�Uا�ه كای-
س ل�Uاب نق.ا فق� ل83  لUلّ  دراسة ه- ك�ابي لU�) الqه. ه�ا مcل 6��a/ م@ّلفه وال ه- ال اّل�E( كای-
. ب.أت لق.. ال��للة ال:ف�3ة واإلف�	اءات �اإلدعاءات اإلسالم ن�ي اس�ه.ف ال�E الغ	gي االس�
	اق تقل

 زم� م:� و األورgي اإلس�
	اق إن�اج و أدب أس�ه.ف ل�اذا( :ال�@ال على م:ي لإلجا�ة ��6اولة ال�Uاب
. وخD-صا( األورgي األدبي األن�اج فأن ال�cال س�ل وعلى ب:�ا األكاذی_ ه�ه ��cل اإلسالم رس-ل �ع

 ك�ا و ذل� في ال�	ّ  و ال�cال؟ س�ل على لله-د معاداته في م-سى ال:�ي ��aه.ف لI) ال:ازEّ  األدب
 األعلى ال�cال' ك-نه في أخ	�  دaانة ألaة ن�ي كل ع� م��لف) ص( ال	س-ل دمحم �أن مفDال س:
	ح
 في ال���ّ-ل� م� ال��ل��، كلّ  ولU� ال.ی� في ال��=لع� م:هI ألول�� فق� ل83 ال��ل�� له إلق�.اء
 ). Akhtar, 1989, p2( ال�ل3ج دول في 3اءاألغ: الع	ب أغ:ىإلى  اله:. في الفق	ة األح3اء

 ع:-ان ت�6 ،2012 عام في الع	3gة ال:ف�3ة العل-م ش Mة في مقالة ب:
	 ال�Uا�ة ه�ا ك�ا�ة ب.أت ق.
 به.وء اإلن�ان3ة؛ رس-ل ض. الغ	3gة ال:ف�3ة االف�	اءات على لل	د ‘الع	3gة ال:ف�3ة العل-م ش Mة‘ م:اش.ة"

كتابي هذا ليس فقط نقدا  
اّلذي ال هو وال  (لكتاب كايوس  

) مؤلّفه يستحق مثل هذا الجهد
لكن كتابي هو دراسة لكلّ  
تقـليد االستشراق الغربي الذي  
استهدف نبي اإلسالم  
باإلدعاءات واإلفتراءات النفسية  
المظللة

لقد بدأت الكتاب بمحاولة مني  
  لماذا: (لإلجابة على السؤال

أستهدف أدب وإنتاج  
اإلستشراق األوربي ومنذ زمن  
بعيد رسول اإلسالم بمثل هذه  
األكاذيب بينما وعلى سبيل  
المثال فـأن األنتاج األدبي  

وخصوصا األدب  (األوربي  
لم يستهدف النبي  ) النازيّ 

موسى في معاداته لليهود على  
سبيل المثال؟ 

بدأت كتابة هذا الكتابة بنشر  
العلوم النفسية  مقـالة في شبكة  
، تحت  2012العربية في عام  

شبكة العلوم  ‘مناشدة  "عنوان  
للرد على  ‘ النفسية العربية

االفتراءات النفسية الغربية ضد  
رسول اإلنسانية؛ بهدوء ورصانة  

". علمية

ألاكثر من سنتين كنت  
أعتكف كل يوم أربعاء في  
المكتبة البريطانية في لندن  

العربية  مراجعا وقـارئا كل الكتب  
واإلنكليزية المتوفرة فيها  
والتي كتبت حول رسول هللا  

)ص(

في ردي على االفتراءات  
المختلفة فقد استعملت و بتعّمد  
مصادر المفكرين الغربيين غير  
المنحازين ضد اإلسالم والمسلمين  
أكثر من المفكرين العرب  
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 م� ق�ل الع.ی. ت	ج�ة +�ا�ه ُأس��.م� ال�E ه
ام أب� س	ة ك�اب ب.راسة �ذل �ع. وg.أت". عل�3ة ورصانة
 ل�D�ّ ولق.. ل�ع��هI ال	ئ�3يّ  ال�D.ر و+ان الع2	ة س	ته و ال	س-ل ح3اة دراسة  في ال���
	ق� م�
 فDل في وال�الم الDالة أف=ل عل3ه ح3اته في ال:ف�3ة األه�3ة ذات األح.اث على م	+bا ال�Uاب ه�ا

 ال�ف.ة ال�-ض3ّ63ة ال�الح�ات �ع{ ال�	ة ه�هإلى  أضف� وق.". اإلن�ان3ة رس-ل) ص( دمحم ه- م�"
� م�� م�ل�� آخ	*� م@ّلفg	ل. وغ-D3ة الفÉاءات نق. هي ال ا	3ّة ض.ّ  ال���لفة ال:ف�3ّة لالف�Dش� 

� +:� أع�Uف +ل اني و ألاكc	 م� س: .وال�الم الDالة أف=ل عل3ه العقل3ّة سل-+ه و ص�6ّه و ال:�يّ �
ی-م أرgعاء في ال��M ة ال�	*2ان3ة في ل:.ن م	اجعا وقارئا +ل ال�U_ الع	3gة واإلنUلb*ة ال��-ف	ة فها  وال�ي 

 اس�ع�ل� فق. ال���لفة االف�	اءات على ردE في و أني �ال�+	 الq.ی	 وم�). ص(ك��� ح-ل رس-ل هللا 
� ال�فU	*� مDادر ب�عّ�. وg	الغ 	 الع	ب ال�فU	*� م� أكc	 وال��ل�� اإلسالم ض. ز*�ال�:6ا غ

� ال��ل�� ال�Uاب �أن ال�غ	ض� ال���
	ق� ان�قادات أح.� أدح{ إن ذل� في غ	ضي و وال��ل�
و+�ل� ألدح{ ن�	*ة ص	اع ال6=ارات ال�ي �a-ق لها ال��2	ف-ن م�  ل.ی:هI وعقائ.aا فU	*ا م:6از*�

�g	و الغ �� م:Dف�  أ>	وحات ع�ل�ل�ل� فق. اس�. ال��ل�g	غ �*	Uّمف) E	م-q3م-ن� I3العالمة ول 
 في ال.لل غ	 م-ج-د ه�ا Ma� مcل لI ما أوال، )ال�cال س�ل وا� والعالمة األم	*Mي ماMaل دولbعلى

والب. لي في ه�ا ال�قام أن . م�ل�� أو ع	ب ل�Uاب ح:�� إلى مDادر فألqأ ال�ع�.لة الغ	3gة ال�Dادر
M
	E الbq*ل ألخي و زملي و ص.aقي ال.+�-ر ج�ال ال�	+ي رئ83 و م@س8 ش Mة العل-م أتق.م �

� الع	ب ال�E +ان دع�ه ال��-اصل ل�
	وع دح{ ال:ف�3ة الع	3gة و األم� العام ألت6اد األ> اء ال:ف�
ه��ه وال�E قال لي أنه aع��	ه�ا ال�
	وع إل(األف�	اءات ال:ف�3ة وراء +ل الqه. الك�ال ه�ا الع�ل 

وم� جهة أخ	� فق. واجه� ). م
	وعه ال
�Dي، �ارك هللا �3ه وفي ال
 Mة ن�	اسا للعق-ل و ال=�ائ	
� ع	ب في ب	*2ان3ا أب- ال2_ ال:ف�ي -�6a-ن ه:	E م-ت�لي (�ع{ األن�قادات م� زمالء أ> اء نف�

ح�_ –�لي ه�ا +-نه على ع) ال�E اساء الى رس-ل:ا الU	I* أكc	 م� ح�هI ل	س-ل ال	ح�ة - ال�	*2اني
Iه	ع�ل إعالمي ول83 �الع�ل ال�2:ف�ي مع ان م� قام-ا و*ق-م-ن �اإلساءة ال:ف�3ة ل	س-ل:ا الU	I*  -تع�

-ن �ارزون g	أ> اء نف8 وأسات�ة نف8 غ Iه�ا . ه Iل ه�ه األن�قادات �قى ی.ع+ Iال.+�-ر ج�ال رغ �Uل
 الغ	3gة ال:ف�3ة االف�	اءات على لل	د ‘الع	3gة ال:ف�3ة العل-م ش Mة‘ م:اش.ة"ال�
	وع م:� ب.ای�ه ون
	 مقالة 

وأنا حال3ا اج	E ت	ج�ة أنUلb*ة له�ا . 2012في العام  "عل�3ة ورصانة به.وء اإلن�ان3ة؛ رس-ل ض.

	ف على ت	ج�ة ف	ن�3ة و أن 6aاول أqaاد زمل ل.aه a اب وق. ت2-ع ال.+�-ر ج�ال حف�ة هللا أن�Uال

أت�:ى م� هللا أن Ma-ن ه�ا الع�ل و نqاحه، إذا ما نqح �ع-ن هللا، في . ة أل�ان3ةالق.رة على إج	اء ت	ج�
	D:ال Iال�-لى ونع Iاحه أنه نعqفي إن Iاه�a �ان ح�:ات ال.+�-ر ج�ال و+ل مb  .م

.Dوهللا م� وراء الق. 
رابط شراء الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=250&controller=product&id_lang=3

الفهرس والمقدمة
Content.pdf-http://arabpsynet.com/Muqarabet/eBM3WK2016

  

والمسلمين  

استعملت أطروحات مفّكرين  
مة وليم  العال(غربيين منصفين  

مونتيجومري واط والعالمة  
األمريكي مايكل دولزعلى سبيل  

أوال، ما لم يكن مثل هذا  ) المثال
الدليل غير موجود في المصادر  
الغربية المعتدلة فـألجأ حينئذ إلى  
. مصادر لكتاب عرب أو مسلمين

أتقدم بشكري الجزيل ألخي و  
زميلي و صديقي الدكتور جمال  

شبكة  التركي رئيس و مؤسس  
العلوم النفسية العربية و األمين  
العام ألتحاد األطباء النفسيين  
العرب الذي كان دعمه  
المتواصل لمشروع دحض  
األفتراءات النفسية وراء كل  
الجهد الكمال هذا العمل

أنا حاليا اجري ترجمة أنكليزية  
لهذا الكتاب وقد تطوع  
الدكتور جمال حفظة هللا أن  

ة و أن  يشرف على ترجمة فرنسي
يحاول أيجاد زميل لديه القدرة  
على إجراء ترجمة ألمانية

ــــــــــــــــراق المهنــــــــــــــــــــــــي     الوقـايـــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــالج. . . االحتــ
2020   شتاء – 64عدد   "نفساني"الكتاب العربي

 

  الفهرس
  إهــــــــــــ.اء

  ال.+�-ر ج�ال ال�	+ي: Iaتق.
س رنافایروولکا"جائحة : ال�ق.مة على  اال>قI مة دلتالیة للصب ارلکت اعیاادتولنفسانیة الصحة ا..." و
 .ال3�2ة

س  وgاء أو جائ6ة- 1 الq.ی. و+�3 ن�عامل مع حالة الهلع ال��	افقة معه واالض2	ا�ات  ك-رونا ف	و

ّضالل األقوام    وفي غمرة
وطغيانهم، ابتالهم العزيز  
الحكيم البالء العظيم، عّلهم  
يؤوبون ويهتدون الى صراط  
الحق المبين

في مستهل هذا القرن الواحد   
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 ال:ف�3ة وال3��qة ال:اتqة ع� ه�ا الهلع؟
� في إ2aال3ا و - 26Dال �دراسة ن-�3ة ل�عالqة اض2	اب ما �ع. الD.مة واإلح�	اق ال�ه:ي في العامل

  ال-الaات ال��6.ة
  االح�	اق ال�ه:ي وتع_ ال�عا>ف في اال>قI ال3�2ة- 3

  ال�ع	*� وال�
��3- أ
  ااأل>قI ال36Dة ل:ف�ها م� االح�	اق ال�ه:ي وتع_ ال�عا>ف في وق� الU-رون وقاaةك3�3ة -ب
  االح�	اق ال�ه:ي وتع_ ال�عا>ف في وق� الU-روناتقI3 وعالج -ج

 اس��.ام ب	وت-+-ل االم.ر ال�qاعي ل�عالqة الD.مات ال:ف�3ة في الU-ادر ال3�2ة-4
 

  تقديم
وما  "ل�ا سّ-� هللا االن�ان  وخلقه في أح�� تق-*I، شاءت ح��Mه ان تU-ن الغاaة م� خلقه � ادته

ّهb اإلن�ان �أدوات خالف�ه على االرض، أنعI عل3ه �العقل، فUان ان جُ  ،"�ع��ون خلق� ال�� واإلن� إال ل
 D	ا� ال���I3Îال ه.�وتق-اها، +ان االب�الء و+ان الD	اع ب�  هافq-ر  نف�ه وألهI ،وحّفه �ال
ه-ات

 .اللاله-� وال
ه-ات وال3Ï2ان والّ=  ض:� في وال�ق-�
أح�تــه العــbة �ــاالثI، اســ��U	، تألــه وتqّ�ــ	، ، >غــىاالن�ــان >	*قــه،  أحقــاب الــbم�، ضــلّ  �عــ{ وفــي 

وفي غ�	ة ... � ادة خالقه د علىت�	ّ  فUان أن ،ال6اكI �أم	ه على األرضوانه ل� aق.ر عل3ه أح.  اع�ق. أن
 الــى صـ	ا� ال6ــ/ ون و*ه�ـ.الـ الء الع�ــI3، عّلهـI ی@وgــ-ن  العb*ـb الM6ــI3ابــ�الهI ، ألقــ-ام و>3ÏـانهIالل اّضـ

�، ال2-فـــان، واخـــ	 �ـــال	*ح العÎـــI3، وgـــالq	اد والقٌ�ـــل وال=ـــفادع والـــ.م وgال�ـــ:-ات العqـــاف� ابـــ�الهI، ال��ـــ
ـــا األم	اض�ال��ـــف وال��ـــخ، �الDـــ63ة، �ـــ aوال ال �ـــأ... وال2ـــ-اع ـــى رشـــ.هاهـــ�ه األقـــ-ام ان تcـــ-ب  الً َم  ال

 / �ـل أمانـة�6ل ا�ـ�	 لهـملهـ-ا، وان +ـل مـا فـي هـ�ا الUـ-ن و �لـ/ ع�cـا انها لـI ت.رك �، فام� غفل�هوت��ف
#ه ان�ـــان)'ی�قـــى ح#ـــى ، اســـ��الف هللا فـــي االرضو  هال�ـــ�-ات واألرض والq ـــال أن �6aل:هـــا ل�ع�ـــ	  �ِ َبـــأ
:ة و  لــه، الــ45 امــ� هللا مالئ/#ــه ان ت�ــ�� م��ــن ال-�ــ�ّ +Mال�ــ� Iــ:عو*6قــ/  وراحــة ال ــال اال>��:ــانف

 .ال	سالة
ی:عI �36اة إن�ان3ة علّه ل�ي وال6=ارE، قي العل�ع�	 االرض، لل	ّ  ت�=ي عqلة الbم� واالن�ان Ma.ح

، وفي ن
-ة ان�Dاراته وس23	ته على ال3�2عة وعلى ال�	ض aغفل ه- أهل لها، وفي غ�	ة س34ه مMّ	مة
a .قى، ق
ع�ق. واه�ا أنه ام�ل� 3ل، �3=ل	ح�ة حاج�ه لع�ق. أنه اس�غ:ى ع� aع	ض ع� ذ+	 خالقه �3

  .أن ال ق.رة على ج�	وتهو  الق-ة
، إذا  غ	وره و2g	ه>3Ïان الق	ن ال-اح. والع
	ون وفي غ�	ة ن
-ة ان�Dاراته و  ه�ا في م��هل 

س ال یُ  ...  قى و ال ی�ری:2ل/ م� أقDى األرض، م6��Mا الU	ة األرض3ة، ال یُ  ،ة	د	� �الع� ال�qّ �ف	و
، ال�ع�-رة  ءهbة ع:3فة، زرع ال	ع_ و ال�-ف  في +امل ارجا اوهbه اأرMgهD6a. ال 
	*ة حD.ا، 

م
.وها، جاث�ا على عاجbا، �2ي وال ق-ته وتق.مه العل�ي�Mل  +ان� الD.مة ع:3فة، وقف االن�انو 
س  ض	ب +�	*ائه في الI3�D، ه�ا االن�ان  م� اضعف خل/ هللا ر+��3ه، م�M-ف األی.E، حائ	ا، ف	و

ة وال�.م	ة عbqت ، ت	سانة أسل�6ه ال	ه ف=اءاألرض والتIM6 ته، وانه ة ت=اهي ق-ّ ال�E یbعI ان ال ق-ّ 
�-ا .اءشه Iهو ال��ع  -اهbة ع:3فة ل�� القال	�، +ان� ع.و ف�اك أوهي م� أن یُ  انقاذه م� ب	اث�ع� : ف

	تهI و هIإلى خالقD� � ...فUان-ا في غهa Iع�ه-ن قفل� قل-gهI، أُ ، اال م� ع�
 .-اجهة االّول، ال�ع	+ة ، +ان ال2اقI ال�2ي في خ� ال�ال�ع�-رةال���q.  19وفي غ�	ة اج�3اح الU-ف

س، +ان� ال=غ-� ج�ام عله +ان لbاما ال6فاÒ على  ،I، اإلنهاك ال:ف�ي وال�.ني ش.ی.ش	سة مع ع.و ش	
 ّqال�:ف�ي، مع ت-خي م��-� األداء ال Iس إلى جهازه . في تق.Ia خ.مات ال	عاaة ال3�2ة ل�� ت�لل الف	و

والعشرون وفي غمرة نشوة  
انتصاراته وطغيان غروره  
وبطره ، إذا بفيروس ال ُيرى  
بالعين المّجردة، ينطلق من  
أقصى األرض، مكتسحا الكرة  

... األرضية، ال ُيبقى و ال يذر
يحصد البشرية حصدا، أربكها  
وهزها هزة عنيفة، 

فيروس من اضعف خلق هللا  
ضرب كبريائه في الصميم، 
هذا االنسان الذي يزعم ان ال  
قّوة تضاهي قّوته، وانه تحكم  
األرض والفضاء، ترسانة أسلحته  
الرهيبة والمدمرة عجزت عن  
انقـاذه من براثن عدو فتاك

أوهي من أن ُيرى، 

19في غمرة اجتياح الكوفيد  
المستجد المعمورة، كان  
الطاقم الطبي في خط المواجهة  
االّول، المعركة شرسة مع عدو  
شرس، كانت الضغوط جسام  
عليهم، اإلنهاك النفسي  
والبدني شديد

تصلنا أحيانا انباء عن األنهيار  
النفساني لهذا الطبيب أو  

بهذه  ذاك، عن أنهاك الّم  
أحيان أخرى   الممرضة أو تلك،

تصلنا أنباء انتحار أحد أفراد  
هذا الطاقم الطبي في هذا  

جميعهم  ... البلد أو ذاك
االحتراق المهني" ضحايا  

من أولويات الصحة النفسانية  
تقديم خدمات الوقـاية من  

ومن  االضطرابات النفسانية  
االحتراق المهني، حفـاظا على  
مستوى لياقة نفسانية وبدنية  
راقية، حتى ال يرتبك األداء  
الوظيفي، ويؤدى الطاقم  
الطبي مهامه على الوجه األمثل

ولّما كانت المكتبة النفسانية  
العربية تفتقد لمراجع في هذا  
الموضوع، جاء هذا الكتاب  
األّول من نوعه، في الزمن  
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ال���
�3ات، تDل:ا أح3انا ان اء / م3ادی� ال�ع	+ة ، في ه�ه األج-اء وم�م� الع.و�  أقDى درجات ال-قاaة
أح3ان أخ	� تDل:ا  أنهاك الIّ به�ه ال��	ضة أو تل�،ع� ي له�ا ال�2_ أو ذاك، انع� األنه3ار ال:ف�

+ان ، "االح�	اق ال�ه:ي" ج�3عهI ض6اaا ... أن اء ان�6ار أح. أف	اد ه�ا ال2اقI ال�2ي في ه�ا ال�ل. أو ذاك
 هاج8 +ل ال.ول علها، نعI ال36اة غال3ة على ال3�qع، وال6فاÒ ال-خI3 لآI م� ه�ا ال��االمMان ح�ای�ه

أول-*ة  هI االف=لداءأن انهار ال2اقI ال�2ي م� س�63:ا، أن ال6فاÒ على <و ، لU� ه�ا ال-gاء في زم�
 ...قD-�، +�ا أن ال6فاÒ على ح3اتهI أولى األول-*ات

� للال	عاaة ال36Dة و  العالج  .Ia خ.ماتإن +ان م� أه.اف ال6Dة ال:ف�ان3ة تق�	ضى ال:ف�ان
�ی� aعان-ن م� اض2	ا�ات في ال
�3Dة، ح�ى ��aع.وا ن
ا>اهI �ع. ف�	ة تع2ل ق. ت2-ل أو تقD	 للا

ه ی قى م� أول-*ات ال6Dة ال:ف�ان3ة وما ��a ه ذل� م� انعMاسات سل�3ة على ال�.مات ال�34��qة، فانّ 
حفاÇا على م��-� ل3اقة نف�ان3ة  ة وم� االح�	اق ال�ه:ي،االض2	ا�ات ال:ف�ان3 تق.Ia خ.مات ال-قاaة م�

دون أن  ،@د� ال2اقI ال�2ي مهامه على ال-جه األمcل*، ح�ى ال ی	ت � األداء ال-3Çفي، و 3ةراgÉ.ن3ة و 
-مة انه3ار ل�:� ه،انه3ار في ذل� أن ، Ma-ن ل�ل� تأث	 على خ.مات ال	عاaة ال36Dة في Çل ه�ه الqائ6ة

وال�غل_ عل3ه  م-اجه�هع� عbq فها نل�قاومة ال-gاء، ح�ى ال یbداد اس�ف6اال وان�
ارا، ال.فاع االساس3ة 
ه�-م ل، و+ان لbاما على ال6امل� في الع.ی. م� او>ان:اه
ة  ت3�6ة  اتوg:3 ص36ة في Çل م:�-مات

 ة م�الع�ل  ،ي �ال6Dة ال:ف�ان3ة وخ.ماتها ال	قّ Dة الع	اء في ه�ه الف�g-ال�2ي  ال Iة ال2اقaعلى ح�ا
 .وس-ء مآالته خ2	 االح�	اق ال�ه:يم� 

ل م� ن-عه، ه�ا ال�Uاب األوّ  جاءا +ان� ال��M ة ال:ف�ان3ة الع	3gة تف�ق. ل�	اجع في ه�ا ال�-ض-ع، ول�ّ 
��� ، اهم-ثقة ذو م��-� عل�ي راق >�3ةب�ق.�aه دراسة  ، ل�3ّ. ف	اغا +�	ا في م.انه،األف=لفي الbم� 

ل3اقة نف�ان3ة حفاضا على ال-قائ3ة ل�6اaة ال2اقI ال�2ي م� ال-ق-ع ف	*�ة االح�	اق ال�ه:ي،  �ال-سائل أوال،
تق.Ia  ،ثI ت:اول ال�Uاب في م��-� ثان. وج�.aة مcلى ل�ق.Ia خ.مات رعاaة >�3ة في أعلى م��-� 

العالج " مcل م� ،ال2اقI ال�2يل�� أص�-ا �االح�	اق ال�ه:ي م� ال6.یcة ال��احة العالج3ة  ال-سائل
، ال�E أث�� فّعال3ة قD-� في "عالج إ'Aال ال#?�� و<عادة ال-عال�ة"إلى  ، "ال�ل:ي ال-عّ�ض ال-جه

عالج ال�Dاب� �االح�	اق، أضافة إلى فّعال�ه في عالج اض2	ا�ات القل/ شأن الهلع والّ	هاب 
 .واض2	ا�ات ال�bاج
ة ع.م ال�هاون في عالج حاالت االح�	اق ال�ه:ي، وذل� ب�ق.Ia أه�3ّ على في ه�ا ال�Uاب شّ.د ال�@لف 

خ.مات ال	عاaة ال:ف�ان3ة األمcل م� خالل العالجات ال���q.ة ال��:3ة على ال.لل العل�ي، ل�أم� ال-قاaة 
إنه م� ال=	ورE ح�اaة ودعI ال6Dة . أم	اض الD.مة ال:ف�ان3ة وال3��qة ال�bم:ةم� ال-ق-ع  في 

ورفا3Ëة ه@الء العامل� في ال�2-� األمام3ة وم�اع.تهI في ت.خالت ال6Dة ال:ف�3ة وال.عI  ال:ف�3ة
 .االج��اعي، أث:اء وgع. الqائ6ة

�ر ول)� خال� ع�� ال?-)#:�I،  ان ش	ف:ا أن Ma-ن أول إص.ار له�ا ال�Uاب ال3Îّ  ال��D مصل لل
الDادرة ع� م@س�ة العل-م " نف�اني"  �ة�ل�لة ال/#اب الع��ي للعلم ال	ف�االص�ار ال�ق-ي لض�� 

	قي عل-م وخ.مات له�ا ال
 Mة ال�ا�3ة ل هذو داللة رمb*ة تع8M تق.ی	  ع:.E  ال:ف�3ة الع	3gة، وه-
ان�	ا>ه في الc-رة ال�عل-مات3ة ال	ق�3ة على م��-� عل-م  و>_ ال:ف8 في ال->� و ، ال6Dة ال:ف�ان3ة

	 في ل:ا فها اال االن�	ا� في الc-رة ال	ق�3ة �فّعال3ة م� �اب ال�@ثّ ان:ا وصل:ا الى م	حلة ال خ3ار . الع	gي
ل�ي، ال�E ی�أث	 وال األح.اث وفي ت2-ر العل-م ول83 م� �اب ال��أث	، ال�فع-ل �ه، ال�ا�ع وال��لقي ال�ّ 

 .األح.اثی@ّث	 في 
ش Mة العل-م "غ:ي ع� ال�+	 ان ال.+�-ر ول.، +ان م� ال
�3Dات األولى ال�ي  وقف� الى جان_ 

ولUل م�  ،و+:ا م�:-ن� له ذل�م:� ال�:-ات االولى ل�أس�3ها، وساهI في إث	اءها العل�ي، " ال:ف�3ة الع	3gة

فراغا كبيرا في    األفضل، ليسدّ 
ميدانه، بتقديمه دراسة طبية  
موثقة ذو مستوى علمي راق

تناول الكتاب في مستوى   
ثان، تقديم الوسائل العالجية  
الحديثة المتاحة لمن أصيبوا  
باالحتراق المهني من الطاقم  

العالج  "الطبي، من مثل  
،   "السلوكي المعّرض الموجه

عالج إبطال التحسس  "إلى  
لجةوإعادة المعا

شّدد المؤلف في هذا الكتاب  
على أهمّية عدم التهاون في  
عالج حاالت االحتراق المهني، 
وذلك بتقديم خدمات الرعاية  
النفسانية األمثل من خالل  
العالجات المستجدة المبنية  
على الدليل العلمي، لتأمين  
الوقـاية  من الوقوع  في  
أمراض الصدمة النفسانية  
. والجسمية المزمنة

لشكر موصول للدكتور وليد  ا
خالد عبد الحميد ان شرفنا أن  
يكون أول إصدار لهذا  
الكتاب القّيم،  ضمن االصدار  
الرقمي لسلسلة الكتاب العربي  

" نفساني" للعلوم النفسية  
الصادرة عن مؤسسة العلوم  
النفسية العربية، 

اننا وصلنا الى مرحلة ال خيار لنا    
ة  فيها اال االنخراط في الثور 

الرقمية بفّعالية من باب المؤّثر  
في األحداث وفي تطور العلوم  
وليس من باب المتأثر،  
المفعول به، التابع والمتلقي  
الّسلبي، الذي يتأثر وال يؤّثر  
.في األحداث

غني عن الذكر ان الدكتور  
وليد، كان من الشخصيات  
األولى التي  وقفت الى جانب  

" شبكة العلوم النفسية العربية"
منذ السنوات االولى لتأسيسها، 
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	ةم. ی.ه ال:ا، �Uن�في ی-ما حاج�:ا ال Iاله م� عل�اء وأ> اء معه ومع ن لل�عاو  ان:ا لcمعا ح�ى ، أم Fن�اه
"  ش Mة العل-م ال:ف�3ة الع	3gة " ، ولل�ار*خ ما +ان� أوLان	ا م#ف�Dة فيفي رفع جهالة أم�ة نف�ان�ة 

سات�ة +	ام، إن ال�E.6 ال6=ارE ال�E ن-اجهه ال-م في أوج ع:ف-انه أل ال.عI العل�يل�6ق/ ما حقق�ه ل-ال 
 قي وعQّ ونهPة و<ما سقN وخ5الن وان�ثاررّ وق-ته وج�	وته، ول� نق.ر على مqابه�ه إال م�6.ی�،  فإما 

فان إلى م@لف ه�ا ال�Uاب ال�E أث	� ال��M ة الع	3gة ال:ف�ان3ة ��@لف عل�ي راق، ن6� ال
M	 والع	 
  ...أم8 ال6اجة ال3ه

 

رابط شراء الكتاب
4&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42

الفهرس والمقدمة
 تحميل من المتجر اإللكتروني

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3

تحميل من الموقع العلمي
Content.pdf-http://arabpsynet.com/apnebooks/eB64/eB64WA2020

  

وساهم في إثراءها العلمي، 
وكنا ممنونين له ذلك، ولكل  
من مد يده الينا

لم نخفي يوما حاجتنا الكبيرة   
للتعاون معه ومع أمثاله من  
علماء وأطباء، حتى نساهم معا  
في رفع جهالة أمية نفسانية  
متفشية في أوطاننا

إن التحدي الحضاري الذي    
اليوم في أوج عنفوانه  نواجهه  

وقوته وجبروته، ولن نقدر  
على مجابهته إال متحدين،  فـإما  
رّقي وعّز ونهضة وإما سقوط  
وخذالن واندثار

  آفـاق جديـدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة …موسوعة الصدمة النفسية
2020  خريف – 65عدد   "نفساني"الكتاب العربي

 

  الفهرس
  :Iaال�ق.

 :تع	*� الD.مة واالض2	ا�ات ال�ال3ة للD.مة: الفDل األول
 تار*خ الD.مة ال:ف�3ة واض2	ا�ات ما �ع. الD.مة: الفDل الcاني
  :علI أم	اض الD.مة ال:ف�3ة: الفDل الcال^

  أس8 الف�ل3qة الع�D:ف�3ة لالض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة- أ
  والD.مة) memory(ال�اك	ة -ب


ار وت
��3 االض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة ان: الفDل ال	ا�ع�PTSD 
  اض2	ا�ات الD.مة ال�عق.ة: الفDل ال�ام8
س   تع_ ال�عا>ف أو الD.مة الcان-*ة أو الD.مة �ال:3ا�ة: الفDل ال�اد
  ال-قاaة م� االض2	ا�ات ال:ف�3ة �ع. الD.مة: الفDل ال�ا�ع
 للD.مة إدارة ال6الة في االض2	اب الU	gي ال�الي: الفDل الcام�
  م اد� وأس8 العالج ال:ف�ي لالض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة: الفDل ال�اسع
  ال:�-ذج ثالثي األ>-ار في العالجات ال:ف�3ة الض2	ا�ات الD.مة: الفDل العاش	

	
  :أن-اع العالجات ال:ف�3ة لعالج اض2	ا�ات ما �ع. الD.مة: الفDل ال6ادE ع
  ح. والع
	*�ن6- >_ وعلI نف8 الق	ن ال-ا: ال�ات�ة

  ال�Dادر
 ال�الح/

 مـــــــــــــــــــــــــــــــالتقدي
م� اح.� الDفات األساس3ة للD.مة ال:ف�3ة �انها تI26 مع�ق. أساسي وض	ورE للÔ34 ال��-ازن اال 

وه�ا ال�ع�ق. ه- م� ال�ع�ق.ات ال�ي ن�لقها �D-رة تلقائ3ة وغ	 وا�3ة م:� . وه- ان:ا نÔ34 في عالI آم�
-لة وت�اع.نا على الÔ34 ��الم ب.ون أن نفU	 ب�ل� ون@م� بها +�ا ن@م� �3Î6ق�:ا أو �3Î6قة ان ال2ف

من احدى الصفـات األساسية  
للصدمة النفسية بانها تحطم  
معتقد أساسي وضروري للعيش  
المتوازن اال وهو اننا نعيش في  
. عالم آمن

أن هذا المعتقد يساعدنا على    
طمأنينة  ان نشعر باألمان وال

وهذا الشعور  . والثقة بالنفس
هو شعور ال أرادي يطمئننا  
باننا بعون هللا سوف نعيش  
يومنا هذا ولن يحدث أي  
.شيء ينغصه أو ينهيه

ويعد االضطراب الكربي  
التالي للصدمة من أكثر  
االضطرابات شيوعا في عالم  

لقد قدر أحد خبراء  . اليوم
منظمة الصحة العالمية بان  

مليون   250لي  هناك حوا
مصابا بهذا االضطراب في  
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. أن ه�ا ال�ع�ق. �aاع.نا على ان ن
ع	 �األمان وال�2أن:ة والcقة �ال:ف8. ال
�8 س�
	ق في الD اح
6a.ث أE شيء وه�ا ال
ع-ر ه- شع-ر ال أراد��2a E::ا �ان:ا �ع-ن هللا س-ف نÔ34 ی-م:ا ه�ا ول� 

ولU� ه�ا ال�ع�ق. ال��a Eاع.نا ان ن@دE وÇائف:ا ون����ع ب-ق�:ا وص��6:ا ی�ع	ض . ی:غDه أو ی:ه3ه
 Eور	ه�ا ال�ع�ق. ال= I326ا ما تع�ل على ت	c+ ة والف�3عة وال�ي	�Uادمة والDمع االح.اث ال 	لل�2

  .  �2	*قة ال رج-ع ع:ها اال �العالج ال2-*ل
 	Uاب ال	مو*ع. االض2-لق. ق.ر أح. . gي ال�الي للD.مة م� أكc	 االض2	ا�ات ش-عا في عالI ال

مل-ن مDا�ا به�ا االض2	اب في العالI على أقل  250خ�	اء م:��ة ال6Dة العال�3ة �ان ه:اك ح-الي 
_ ازدaاد �وس�_ ه�ا ال�ع.ل أنه في عالI ال-م ت�ه	 الD.مة ل83 فق� ��). Carriere, 2014( تق.ی	

ت و وال6	وب ولU� أa=ا ���_ الع:ف االج��اعي ال�E ی�.أ م� ال�� و+�ا قال فان دی	 +-ل� الD	اعا
س ال6	ب ت�.أ في ال��'فأنه  	 م� ال:اcUات : للaفل في ال-ال< �كل س:ة ه:اك ح-الي ثالث مالی

Iو<ه�اله Iا إلساءة معاملة األ>فال وان�هاك حق-قهaض6ا Iال��ل3غ ع� +-نه I،  ...ال��6.ة ی��	4 ارة أخgو
لUل ج:.E أم	+ي aع�ل في م:2قة ح	ب في ال�ارج، ه:اك ع
	ة م� األ>فال ی�ع	ض-ن لل�2	 في 

Iه  ).van der Kolk, 2014, P(' ب-ت أهل
 Eادمة وت-ل. أحاس83 ع�3قة في األنف8 وت@س8 لعالقة ج.ی.ة مع ال-اقع ال�ادDارب الqال� 	ت@ث–

�، م� خالل معالqة م	ضى ه�ا االض2	اب، أن وق. تعل. وج-ه	 ما Ma-نه اإلن�ان�:ا +أ> اء نف�
الD.مة ل��3 مq	د ح.ث وقع في وق� ما في ال�اضي؛ بل أنها ال �Dة ال�ي خلف�ها تل� ال�q	gة في 

I�qائ:ات . العقل وال.ماغ والU3ة ال�ي أودعها هللا في الM3انM3ة في االخ�الل �ال�	له�ه ال �Dة ن�q3ة خ2
وذل� ألنه وgاس��	ار حالة اإلن�ار والU	ب . رة أم-رها لل قاء على ق. ال36اة في اوقات ال�2	ال 
	*ة إلدا

نف8 ال�M3ان3M3ة ال�ي . وال=غ� ال:ف�ي ال�ي ُتفعل في م:اس ات ال ت�cل م2لقا خ2	ا ح3Î3Îا على ال قاء
هة ال6-انات ال�ف�	سة في اس�ع�لها االن�ان لل قاء وس� االخ2ار ال��	افقة �الÔ34 +ان�ان ب.ائي في م-اج

� ���_ ضغ-� الع�ل الU	3gة ل�U-ن م-جهة تqاه ال	ؤساء أو الbمالء في الع�ل أو الع�الء 
الغا�ة ت�:
الغ	 سع.ی� �ال�.مة ال�ق.مة لهI ��ا ق. ی@دE الى ن�ائج +ارث3ة لل
�� ولف	ص ه�ا ال
�� �ال�ق.م 

  .وال�	3Éة أو ح�ى ال قاء في ه�ا الع�ل
� اإلضافة الى الU-ارث ال343�2ة ال�ي تbداد . اب م�ع.دة الزدaاد اض2	ا�ات الD.مة في العالIوه:اك أس 

���_ ع.م اع�:اء اإلن�ان وم:� الc-رة الD:ا�3ة �ال��ة وال�E أد� الى ز*ادة ال�ل-ث وال��ا>	 ال��3ة 
 Eا�3ة ��ا في ذل� ال�ل-ث ال:-و:Dة ع� ه�ا ال�ل-ث وع� ال6-ادث الqاإلضافة الى أس اب  ه�ا. ال:ات�

 	
أخ	� للD.مة ت�عل/ �ازدaاد ال�
اكل ال�3اس3ة واالج��ا�3ة مcل أزمة الالج�� والفق	 واإلتqار �ال 
كل ذل� ��a.عي رد . والع:ف تqاه ال�	أة ال
ائعة �D-رة خاصة في ال.ول ال:ام3ة وال�ي م:ها دول:ا الع	3gة

عامل مع أس اب الD.مة وم:ع اس��	ار وتDاع. ان�
ارها فعل وم� م��لف اله�ات ال.ول3ة وال->:3ة لل�
ولU� في تل� األث:اء qa_ عل:ا م. ی. الع-ن ل�� aعان-ن م� آثار الD.مة الUارث3ة في ح3اتهI . ال��هل
  . ال-م3ة

والعالج ال�ل-+ي ال�ع	في ال�	+b على الD.مة ) اإلم.ر(أن عالج إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة 
 Iع.ان م� أهaمة ال:ف�3ة.Dا�ات ال	اض2� �س . وسائل ال�� األول ل��اع.ة ال���ل لق. شع	ت �أني أمار

>_ نف8 الق	ن ال-اح. والع
	*� ألول م	ة ع:.ما أك�ل� ت.ر*�ي على عالج اإلم.ر و ب.أت �اس�ع�اله 
Eضا	اف. ل��اع.ة م
ات لق. وصف خ�	 م:��ة ال6Dة العال�3ة آنف ال�+	 األم.ر �أنه م� اهI االك�

في حقل ال6Dة ال:ف�3ة وله إمMان3ة ال��اع.ة في اإل>ار العال�ي على إشاعة وتق-*ة ال6Dة ال:ف�3ة 
ال�ي +ان� الخ�	اع ال�:�ل� ولقاح شلل األ>فال م� أث	 في ) وال6.ی^ مازال له�ا ال��	(ب:ف8 ال2	*قة 

  ). Carriere, 2014(مqال ال6Dة ال�.ن3ة 

 العالم على أقـل تقدير

في عالم اليوم تظهر الصدمة   
ب ازدياد  بليس فقط بس

الصراعات و والحروب ولكن  
أيضا بسبب العنف االجتماعي  
الذي يبدأ من البيت وكما قـال  

للكثير من  'فـان دير كولك فـأنه  
الناس الحرب تبدأ في البيت

الصادمة وتولد    تؤثر التجارب
أحاسيس عميقة في األنفس  
وتؤسس لعالقة جديدة مع الواقع  

وجوهر ما يكونه    –المادي  
اإلنسان

أن الصدمة ليست مجرد حدث  
وقع في وقت ما في الماضي؛ 
بل أنها البصمة التي خلفتها  
تلك التجربة في العقـل والدماغ  
.والجسم

لهذه البصمة نتيجة خطيرة في  
الميكانيكية التي  االختالل ب

أودعها هللا في الكائنات  
البشرية إلدارة أمورها للبقـاء  
على قيد الحياة في اوقـات  
. الخطر

باإلضافة الى أسباب أخرى  
للصدمة تتعلق بازدياد المشاكل  
السياسية واالجتماعية مثل أزمة  
الالجئين والفقر واإلتجار بالبشر  
والعنف تجاه المرأة الشائعة  

ة في الدول النامية  بصورة خاص
والتي منها دولنا العربية
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� وأن دراسة علI نف8 الD.مة وعال� ال:ف�ج اض2	ا�ات الD.مة ه- مهI لأل> اء واالخ�Dاص
ولUل ال�
�غل� في مqال ال6Dة ال:ف�3ة وذل� ألن دراسات م	+b ال�23	ة على األم	اض في ال-الaات 
س ال�ی� ی	اجع-ن ل2ل_ الع:اaة ال:ف�3ّة ل.یهI تار*خ ماضي  ال��6.ة أث��� �أن أكc	 م� نDف ال:ا

. تع	ض-ا لل=	ب و ال�	ك  و اإله�ال أو حّ�ى االغ�Dاب ع:.ما +ان-ا أ>فاال، أو للD.مة وgأنهI +ان-ا ق
 Iه	ة في صغ	ق. شاه.وا ه�ا الع:ف في االس Iأنه)Felitti, et al. 1998.(  

ل�ل� فأن م� ال=	ورM�� Eان الع�ل على ال-قاaة م� ومعالqة الD.مات وت-ف	 العالجات ال���:.ة  
ل�أم� ال-قاaة ) EMDR(ج إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع� على ال.لل العل�ي مcل عال

ق. اك�
ف� ) 2001(إن العال�ة األم	*3Mة شاب	و . م� ح.وث أم	اض الD.مة ال:ف�3ة وال3��qة ال�bم:ة
ك:�-ذج للعالج ال:ف�ي ال�a Eف�	ض إن ) AIP(عالج م	تbU على ن�	*ة معالqة ال�عل-مات ال�3�3Uة 

اض ال:ف�3ة ت���_ ع� ت
ف	 م=2	ب أو ناق� ل�اك	ة األح.اث والD.مات وه�ا aع	قل مع�I األم	 
ه�ا ال�
ف	 ب.وره a=عف ق.رة الف	د على اس��Uال . لل�qارب والD.مات) ال�3�3Uة(ال�عالqة ال343�2ة 

لى تع�ل ع EMDRإن ال�	احل ال�cان3ة لع�ل3ة عالج ح	+ات الع� . معالqة ه�ه ال�qارب �أسل-ب ت3Uفي
إن ه�ه ال:�	ة العالج3ة الq.ی.ة، ال�ي ت��ه.ف . ت�هل اس��:اف ت
غل ال�عل-مات وال�Uامل ال3�2عي لها

ال�qارب ال�اض3ة وال�6فbات ال6ال3ة و+�ل� ال�a.6ات ال���6لة ال���ق�ل3ة، ی@ّدE ل83 فق� إلى ت���3 
س االض2	ا�ات ال:ف�3ة +   .�ا أÇه	ت ال.راساتوشفاء األع	اض ال6ال3ة ولU� أa=ا م:ع ان�Uا

� ال�	*	*� �علI نف8 الD.مة مهI ج.ا لل-ص-ل الى ال�
��3 ال36Dحqة ال�عالaف�.ون أخ� . أن درا
� ال�ار*خ ال-افي للD.مة فأن ذل� س@دE الى ال�
��3 ال�2أqلق. رأی� وم� خالل . ه@الء ال�عال

Uة ال��6.ة أن ه:اك الUن م�ارس�ي ال2-*لة لل2_ ال:ف�ي في ال��ل-D�
a �ضى ال�ی	م� ال� 	c
�أم	اض مcل االض2	ا�ات ال�هان3ة وهI في ال3Î6قة aعان-ن م� اض2	ا�ات الD.مة وال�فارق 

)Dissociation (اح_ لهاDال� . I3ّÎ*اه. و
فع:.ما ال �aأل ال�عالج ع� الD.مة ال:ف�3ة ال��� ة و*
g	Uاب ال	ال3ق�ة لالض2 �	ارة وفcل درجة االس�cاض م	االع �ي ال�الي للD.مة �M�3� في �ع{ فق

س القه	E أو الهلع وغ	ها م� اض2	اب القل/ و<ذا +ان ال�عالج ی	�  األح3ان ال�2أ ب�
��3 ال-س-ا
 �M�3� اض	+ال م� ه�ه األع �	االك��اب، أما إذا +ان ه�ا ال�عالج ی ��
a أن �M�3� _:qاض ال�	أع


�� الى ت
��3 االض2	اب ال-ج.اني ث:ائي الق3�2a وه�ا . ة و<ع2اء ادو*ة ق-*ة ب.ون داعي لهاأن
ی-ضح أه�3ة مع	فة ال�2_ وال�عالج ال:ف�ي �علI نف8 الD.مة وأن  �aأل ال�	*{ دائ�ا ع� وج-د 
 Iلة راجعة الى رد فعل أو تأقلM

ف أن ال��Ma �8 ذل� فأنه لMضي � ع	مات في ال�ار*خ ال�.Dال

  . ال
�� مع ه�ه الD.مات
ل�ا أج	*�ه م� �6-ث وت.ر*8 خالل ع�لي ال�2-عي مع ب	نامج ع-ن الD.مة وه�ا ال�Uاب ه- ج�ع 

في ت.ر*_ ال�
�غل� مع  2013وم:� عام ) ال���ى سا�قا ب	نامج ال��اع.ة اإلن�ان3ة(لل��لUة ال��6.ة 
الالج�� في م:ا>/ م��لفة م� ال->� الع	gي ال�ي اب�ل� �الD	اعات م:� ح	ب الع	اق وما دعي �ال	3gع 

g	نامج مع أسات�ة + ار في ه�ا ال�-ض-ع ساع.وني على ام�الك ناص3ة . يالع	لق. اش�غل� في ه�ا ال�
 E-م� ه@الء ال�	وف�-ر ج�3ي هM	 ه-ز أس�اذ علI نف8 الD.مة ال:ف�3ة . ه�ا العلI الq.ی. وال6

.رgة وم
	في خالل ت.ر*�ي على االم.ر و+�ل� األس�اذة شان م-رغ� رئ�3ة ب	نامج ع-ن الD.مة وال�
وال aف-ت:ي أن أذ+	 أن لقائي �العالمة �اسل فان دی	 +-ل� في م@ت�	 . ال�ع��. في را�2ة االم.ر االور3gة

+ان له أع�I األث	 في اه��امي  2012ال	ا�2ة االور3gة لألم.ر ال�E عق. في م.ر*.، اس ان3ا في العام 
Iاته. به�ا ال�-ض-ع ال�ه	اءة +ل �6-ثه ال�ي  ولق. دأب� م:� لقائي �ه وس�اعي م6اض	الى م�ا�عة وق

وأود أن أض�3 الى قائ�ة م� أضاف-ا الى معل-مات ه�ا ال�Uاب ارك .  تU-ن جbء +�	 م� ه�ا ال�Uاب
	ة خD-صا cU6-ثه الgمة ال:ف�3ة وم� +�ا�ه و.Dال Iتعل�� م:ه خالل دورة ت.ر* ة في عل Eوال� E	�:ج

أن عالج إبطال التحسس وإعادة  
والعالج  ) اإلمدر(المعالجة  

السلوكي المعرفي المركز على  
الصدمة يعدان من أهم وسائل  
الخط األول لمساعدة المبتلين  
. باضطرابات الصدمة النفسية

أن دراسة علم نفس الصدمة  
مة هو  وعالج اضطرابات الصد

مهم لألطباء واالختصاصيين  
النفسيين ولكل المشتغلين في  
مجال الصحة النفسية  

من الضروري بمكان العمل  
على الوقـاية من ومعالجة  
الصدمات وتوفير العالجات  
المستندة على الدليل العلمي  

التحسس   مثل عالج إبطال
وإعادة المعالجة بحركات  

لتأمين  ) EMDR(العين  
وث أمراض  الوقـاية من حد

الصدمة النفسية والجسمية  
. المزمنة

إن هذه النظرة العالجية  
الجديدة، التي تستهدف  
التجارب الماضية والمحفزات  
الحالية وكذلك التحديات  
المحتملة المستقبلية، يؤّدي  
ليس فقط إلى تخفيف وشفـاء  
األعراض الحالية ولكن أيضا  
منع انتكاس االضطرابات  
النفسية كما أظهرت  
.الدراسات



14 

 

	cUفي م-ض-ع تع_ ال�عا>ف، ال  . 
عالI ال:ف8 والفل�-ف األم	*Mي، في +�ا�ه ال قاء على ق. ال36اة أن األس اب ) 1984(والÔ  لق. اق�	ح

	 ال�:اخيان .  ال:ف�3ة ت���_ في الع.ی. م� م
اكل العالI، مcل الفق	 وال6	ب وال�.ه-ر ال��ي وال�غ
�	 م� الع-امل االق�Dادaة وال�3اس3ة والع�M	*ة وال�U:-ل-ج3ة و +�ل� ال�cUح ال	
3ة ال�ي ُت���.م تقل.aا ل

أن االن�
ار العال�ي الض2	ا�ات وام	اض . ه�ه ال�
اكل ما هي اال م�� ات أخ	� لألم	اض ال:ف�3ة
. الD.مات، ��ا في ذل� االض2	ا�ات ال�ال3ة للD.مة وال�ي M�a� ان ��a_ االس�هانة بها �آثار خ2	ة

 : ما یلي) Carriere, 2014(ال�+	  ولق. اق�	ح خ�	 م� األمI ال��6.ة رودلف +	*	 آنف
وه�ا في الغال_ ���_ ز*ادة . أن وgاء الD.مة ال:ف�3ة م� ال�	جح ان �a-ء أكc	 ق�ل ان ی��6�• 

 .الع:ف ال6	gي و االج��اعي في العالI واثار ال�غ	ات ال�:اخ3ة
�6ل الq. عال�3ا ح�ى اآلن ه�ه ال�
Mلة العال�3ة ال=��ة للD.مة لI ی�I ال:�	 الى معال�qها وأخ�ها على م• 

 .����-� ی�:اس_ مع م.اها و ش.ها –
وان ل.ی:ا اآلن اث:ان م� العالجات ال��احة القائ�ة على ال.لل العل�ي وه�ا االم.ر وعالج ال�ل-+ي • 

 .ال�ع	في ال�	+b على الD.مة إلى جان_ اإلسعافات األول3ة ال:ف�ان3ة، ل�-اجهه وgاء الD.مات ه�ا
ت ت�6ل وع-د م��6لة ف	*.ة م� ن-عها، وض��ه وواع.ة، ل����3 ع_ء الD.مة ه�ه العالجا• 


Mل سهل خاصه في م:ا>/ +ل م� الU-ارث ال343�2ة و الU-ارث ال�ي gعة و	وآثارها ال:ف�3ة العال�3ة ��
 .هي م� ص:ع االن�ان

3ة في ال�:�-مة أه�3ة ت-س3ع وال�:اء على ق-ه ال
فاء ال��=�:ة في اس��.ام ه�ه العالجات ال:ف�ان• 
  .ال.ول3ة وال�E سM3-ن إسهاما عال�3ا و<نqازا تار*�3ا ع��3ا

و*�M� ت3�qع االس اب ال�qر*ة الن�
ار الD.مة في العالI الى أرgع ف�ات للع:ف +�ا اق�	ح� م� ق�ل  
 ):Galtung, 1969(في العالI  ی-هان غال�-نغ ، وال. �6-ث ال�الم

�ال الع:ف ال� اش	 م� اإلن�ان الى اإلن�ان مcل ال6	وب و*قD. �ه أع: أوال، الع:ف ال� اش	
Iائ	qوال. 

على ال:3Î{ م� . ثان3ا، الع:ف ال3�2عي، ه�ا ه- ع:ف ال3�2عة ال���cل في الU-ارث ال343�2ة
 .ال� اش	، فه�ا الع:ف ه- ع:ف ال3�2عة وه- أم	 غ	 مقD-د وال مف	 م:ه

س و*�:عهI م� و*6.ث الع:ف الهM3لي ع:. ثالcا، الع:ف الهM3لي .ما Ma-ن الهM3ل االج��اعي م=	ا �ال:ا
Iاح�3اجاته �س الف	وق ال3Î 2ة والفق	 ال
.ی. في مع�I . تل�3ه ا�� وح^ أن االق�Dاد العال�ي م�:ي على اسا

34
-ن في فق	 م.قع 260وح�_ ال�:� ال.ولي، فأن ه:اك . ال�ل.ان ال:ام3ةa ن ش��- .مل
س أفUار م�2	فة ح-ل الع:ف . ورا�عا، الع:ف الcقافي الcقافي �aه	 في ال�-اقف ال�ائ.ة علي أسا

  . و*
�ل ذل� االس�ع�ار وال�ف	قة الع:D	*ة وال.ی:3ة.  الع:ف' ض	ورة ' ال�ل2ة و 
ه�ه االن-اع األرgعة م� الع:ف ت�	ك الع.ی. م� ال:.وب الغ	 م	ئ3ة انها ن.وب للD.مات الDغ	ة 

	ة�Uمات ال.Dوال . 	�3g، �اح^ اإلم.ر اله-ل:.E فأن الD.مات ال�ي لI ت6ل �ع. ���_ وح�_ ه	مان ف
ال6	ب والع:ف ق. ت:�ج ما �ع. الD.مة وت@دE الى الغ=_، وأوهام االن�قام، وال6^ على االن�قام، الع.وان 
االن.فاع أو االس�3اء والعbq ال�M�a E� أن ی:فq	 م	ة أخ	� في وق� آخ	 و*:�ج ال�b*. م� الع:ف 


ع	ون . لD.مات الq.ی.ة في بل.ان أخ	� وال.مار، واa Iج:اة أو جالدی� فإنه Iهف�6ي أول�� ال�ی� ن��
  Iوا �أن ل.یه	ع
a 6-ا ج:اة وجالدی� �ع. أن Da .ق Iا فانهaض6ا Iه�أنهI ض6اaا، ب:�ا أول�� ال�ی� ن��

  ).O'Dea, 2012(م�	را لل�عي الى االن�قام 
ق. ی@دE، و+�ا أث��� ال 6-ث ال6.یcة ل اسل فان دی	 +-ل�،  إن ع.م معالqة اض2	ا�ات ما �ع. الD.مة

�أن ال�ع	ض ال�bم� للD.مات وخD-صا تل� ال�ي ت�.أ في م	حلة م M	ة م� الع�	 ق. ی@دE إلى ما 

هناك الكثير من المرضى  
الذين يشخصون بأمراض مثل  
االضطرابات الذهانية وهم في  
الحقيقة يعانون من اضطرابات  
الصدمة والتفـارق  المصاحب  
.لها

وهذا الكتاب هو جمع لما  
أجريته من بحوث وتدريس  
خالل عملي التطوعي مع برنامج  
عون الصدمة للمملكة المتحدة  

في تدريب   2013ومنذ عام  
المشتغلين مع الالجئين في  
مناطق مختلفة من الوطن  
العربي التي ابتلت بالصراعات

أن وباء الصدمة النفسية من  
المرجح ان يسوء أكثر قبل ان  

وهذا في الغالب بسبب  . يتحسن
زيادة العنف الحربي و  
االجتماعي في العالم واثار  
التغيرات المناخية

قصد به  وي: العنف المباشر
أعمال العنف المباشر من  
اإلنسان الى اإلنسان مثل  
.الحروب والجرائم

العنف الثقـافي يظهر في  
المواقف السائدة علي أساس  
' أفكار متطرفة حول السلطة و  

ويشمل ذلك  .  العنف' ضرورة  
االستعمار والتفرقة العنصرية  
. والدينية
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والD.مة ال�عق.ة ال:اتqة ع� ت	اكI الD.مات الغ	 معالqة تU-ن ذات تأث	 . aع	ف �الD.مة ال�عق.ة
أنها ت-دE . ل��عارف علها في االض2	اب الU	gي ال�الي للD.مة ال6ادأكc	 سعة وع�قا م� تل� ا

�ال
�� ال�Dاب إلى م
اع	 مbم:ة م� ع.م ال��M� م� ال�23	ة على م
اع	هI وسل-+هI و+�ل� 
وم� . اح�قار ال�ات وال�قI3 ال�ل�ي لل:ف8 وع.م ال��M� م� إقامة عالقات ص36ة م�-ازنة مع اآلخ	*�

ل�
اكل ال
ائعة في م��qعات:ا ���_ ال�	3gة ال�:bل3ة غ	 ال36Dة نف�3ا �اس�ع�ال ال-اضح أن مcل ه�ه ا
ولق. اق�	ح� . ال-ال.ی� لل
.ة والقه	 في ال�	3gة س�ع/ الى ح. +�	 أaة خ2� ل�2-*	 األن�ان أو ال���qع

 �.ر*_ ال�هل االس�ع�ال وال� )EMDR(اس�ع�ال عالج إ�2ال ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع
واالس��.ام +	+bة ل�	اكb تعالج م
اكل الD.مة وف/ ت	+ ة نف�3ة واج��ا�3ة وروح3ة م�-افقة ومق�-لة م� 

 Iي ال��لg	ع الع��qق�ل ال�.()  
ال�8�6 و<عادة ال�عالqة �6	+ات الع� ق. أث��� ال.راسات العل�3ة نqاع�ه في  أن عالج إ�2ال

أن ال�.ر*_ . ل���ع�ل �D-رة رئ3�3ة في العالI ال��ق.ممعالqة أم	اض الD.مة �6^ أص ح العالج ا
	 م� العالج ال�ع	في ال�ل-+ي cM� على ه�ا العالج واس�ع�اله أسهل)CBT(  علqa ه�ا العالج ��ا

  .مcال3ا لالس�ع�ال في خ.مات ال6Dة ال:ف�3ة في ال->� الع	gي
D.مة واض2	ا�اتها �aاع. في ال-قاaة وgاإلضافة الى ذل� فأن ه:اك دلل عل�ي على أن ال��3Îc �آثار ال

ل�ل� فق. +��� ه�ا ال�Uاب �األسل-ب ال�هل ال���:ع ف�3ه ). Rees, 2013(م� ه�ه االض2	ا�ات 
 �D*. ال�ع�/ وال��	3ة معق.ة ل�� یc6� _وه:اك ج-ان Eلل�-ا>� العاد I3�3ة سهلة الفهÎcج-ان_ ت

� في م�عاهI الم�الك ناص3ة االعق. في ه�ا ال�-ض-ع لUي ی:اس_ أa=ا األ> اء واال� ال:ف�خ�Dاص
 .علI الD.مة ال:ف�3ة

س م� م-ا>:� زمالئ:ا أ> اء وعل�اء ال:ف8 في  أرج-ا أن Ma-ن الqه. ال�E ب�ل:اه ق. أث�	 ما ی:فع ال:ا
  . ارجاء و>::ا الع	gي Þهللا ال�-ف/

  
رابط شراء الكتاب
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 

الفهرس والمقدمة
 اإللكتروني  تحميل من المتجر

http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3 

تحميل من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB65/eB65WA2020-Content.pdf 

  

أن الصدمات التي لم تحل بعد  
العنف قد تنتج  بسبب الحرب و 

ما بعد الصدمة وتؤدي الى  
الغضب، وأوهام االنتقـام، 
والحث على االنتقـام، العدوان  
االندفـاع أو االستياء والعجز  
الذي يمكن أن ينفجر مرة  
أخرى في وقت آخر وينتج  
المزيد من العنف والدمار، 
والصدمات الجديدة  

فحتي أولئك الذين نسميهم  
عرون  جناة أو جالدين فـإنهم يش

بأنهم ضحايا، بينما أولئك  
الذين نسميهم ضحايا فـانهم قد  
يصبحوا جناة وجالدين بعد أن  
يشعروا بأن لديهم  مبررا  
للسعي الى االنتقـام

هناك دليل علمي على أن  
التثقيف بآثار الصدمة  
واضطراباتها يساعد في  
الوقـاية من هذه االضطرابات

  oduction to the Psychiatry of Ancient IraqIntr/ مقدمة في طب نفس العراق القديم
  

ه- اإلسI ال-نـاني لـألرض بـ� ال:هـ	*� الع��3ـ� دجلـة ) Mesopotamia(�الد ال	اف.ی� : ال�ل�� 
ففـي . هـ�ه األرض +انـ� مهـ. ال6=ـارات األولـى فـي تـار*خ اإلن�ـان. والف	ات ��ا Maّ-ن ال-م أرض العـ	اق

في ج:-ب الع	اق +�_ أول ن� م�M-ب في تار*خ ال 
ـ	*ة �اسـ�ع�ال  ق�ل ال�3الد وفي أوروك 3200س:ة 
ولقــ. وصــل�:ا حــ-الي نDــف ملــ-ن لــ-ح م�ــ�ارE +��هــا الع	اقــ-ن القــ.ماء فــي م��لــف . ال�Uا�ــة ال��ــ�ار*ة

هـ�ه ال:Dـ-ص . إن �=عة آالف م� هـ�ه الـ	قI ال2:3ـة ت�Dـل �ال:Dـ-ص ال3�2ـة. الف:-ن والعل-م واآلداب
M
 .ل رئ�3ي إرشادات لأل> اء وم�q-عة وصفاتال3�2ة ت�=�� �

ــــي ت�=ــــ�� معل-مــــات      ــــي وصــــل�:ا وال� ــــة ال��ــــ�ار*ة ال: ــــات مــــ� ال:Dــــ-ص ال3�2 مــــ� ضــــ�� ال��
:3ـة >�3ـة ال�ـي تع:ـى �ـاألم	اض ال:ف�ـ3ة< I3ة وت:��3ة وعالج3ة وجـ.ت الع.یـ. مـ� رقـD3�
لقـ. حاولـ� . ت

الضــ2	ا�ات نف�ــ3ة و ) psychopathology(اسـ�ع	ض هــ�ه الــ	قI ومـا ت6-*ــه مــ� وصــف نف�ـي م	ضــي 

بالد الرافدين  
)Mesopotamia (  هو اإلسم

اليوناني لألرض بين النهرين  
العظيمين دجلة والفرات بما  

هذه  . يكّون اليوم أرض العراق
األرض كانت مهد الحضارات  
األولى في تاريخ اإلنسان

من ضمن المئات من النصوص  
ا  الطبية المسمارية الني وصلتن

والتي تتضمن معلومات  



16 

 

سل-+3ة ل.راس�ها ومقارن�ها مع االض2	ا�ات ال�ي aعالqها ال�2_ ال�عاص	 �اإلضافة إلى دراسـة ال��ارسـة 
 .ال�
�3D3ة والعالج3ة آن�اك

/consdetailbook.asp?reference=405http://arabpsynet.com/book 
 

تشخيصية وتنبئية وعالجية  
وجدت العديد من رقم طينية  
طبية التي تعنى باألمراض  
النفسية

 اتـــــــــــــاث ودراســــــــأبحــ - المسيرة مشارك فيال -  3

  دعوة للنفسانين العرب إلمتالك ناصيته... عالج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين
 26-25مجلة بصائر نفسانية العدد  

  

هـــ- عـــالج نف�ـــي ) EMDR(أن عـــالج إ�2ـــال ال��6ـــ8 و<عـــادة ال�عالqـــة �6	+ـــات العـــ� : ال�الصـــة
، لقـــ. أÇهـــ	ت )PTSD(إبـــ.اعي أساســـه الـــ.لل العل�ـــي فـــي معالqـــة االضـــ2	اب الU	gـــي ال�ـــالي للDـــ.مة 

ا االضـــ2	اب مـــع ال:�ـــائج ال�:qـــbة ال.راســـات ت�ـــاو� +فـــاءة هـــ�ا العـــالج فـــي ت��ـــ3{ واإلزالـــة أعـــ	اض هـــ�
�ــالعالج ال�ــل-+ي ال�ع	فــي ولUــ� �عــ.د أقــل مــ� الqل�ــات مــع أســ��	ار ال�ــأث	ات العالج3ــة لف�ــ	ة أ>ــ-ل فــي 

ه:ــاك أa=ــا دلــل م�bایــ. فــي فعال3ــة هــ�ا العــالج فــي معالqــة الع.یــ. مــ� االضــ2	ا�ات . دراســات ال��ا�عــة
_ وم�ارسة العالج �ال:� ة لل�	*{ فإنه م� ال=	ورM�� Eان ومع ال�ه-لة ال:��3ة لل�.ر*. ال:ف�3ة األخ	� 

 -الـ:ف8 �ال�ـ.ر*_  اوعلى ض-ء ال6ـ	وب والcـ-رات ال�ـي شـه.تها ال�:2قـة الع	3gـة أن aقـ-م أ> ـاء واخ�Dاصـ
  .على ه�ا العالج ال�هI والفعال

 
 

ادةال�عالqــة العـالج ال:ف�ــي، االضـ2	اب الU	gــي ال�ـالي للDــ.مة، إ�2ـال ال��6ــ8 و<ع: كل�ـات مف�اح3ــة
  .�6	+ات الع�، العالج ال��:ي على ال.لل العل�ي

 
: في قـاعدة البيانات  قـاللخص الممرابط  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9173

 :كامل المقـالرابط  
26Walid2.pdf-26/eJbs25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs25

أن عالج إبطال  : الخالصة
التحسس وإعادة المعالجة  

هو  ) EMDR(بحركات العين  
عالج نفسي إبداعي أساسه  

علمي في معالجة  الدليل ال
االضطراب الكربي التالي  

)PTSD(للصدمة  

أظهرت الدراسات تساوى  
كفـاءة هذا العالج في تخفيض  
واإلزالة أعراض هذا االضطراب  
مع النتائج المنجزة بالعالج  
السلوكي المعرفي ولكن  
بعدد أقـل من الجلسات مع  
أستمرار التأثيرات العالجية  
لفترة أطول في دراسات  
المتابعة

  آثار كيفية وقـاية األطقم الصحية لنفسها من االحتراق المهني في زمن الكورونا
2020صيـف   66الـعدد  : «نفسانيات  « المجلة العربيـة  

  
االح�ــ	اق ال:ف�ــي aعــ	ف �أنــه م�الزمــة نف�ــ3ة مــ� اإلرهــاق العــا>في، وت�ــ.د ال
�Dــ3ة وتقلــل اإلنqــاز 

س الـ�ی� وفـي هـ�ا ). Maslach, et al. 1998(الع�لـي ـ	 مـ� ال:ـاcUی�ـ.و أن ه:ـاك ال _ال-قـ� العDـ
  : ففي األزمات، ب.أنا �ال3Îام �أم-ر غ	* ة . ل.یهI ردود فعل ال aفه�-نها حقا

 
علــى مــ.� األســ�-ع ال�اضــي لقــ. وجــ.ت صــع-gة فــي الــ�هاب لل:ــ-م أو ال قــاء نائ�ــا، وgقــ� فــي ل3ــالي  

خ ار*ـة ال�ـي ال نهاaـة لهـا حال3ـا، اشـ�	*� مـ� االغ�aـة ح�ى وقـ� م�ـأخ	 مـ� اللـل أقـ-م �قـ	اءة ال�قـاالت اإل
ــ	 ح�ــى م�ــا ال أحــ_، أثــ	ت غ=ــ_ أخ�ــي لعــ.م �قــائي فــي ال�:ــbلcUل�ــات فــي مقــاالت ال�ــي . الU3ــة الqته

ك���ها ح.یcا +ان +ارثي و لق. ب.أت �الع3�Dة والغ=_ مع اآلخ	*� في �ع{ االح3ان، و+ل ما أر*ـ. حقـا 

االحتراق النفسي يعرف بأنه  
ة نفسية من اإلرهاق  متالزم

العاطفي، وتبدد الشخصية  
وتقـليل اإلنجاز العملي

عالم النفس الشهير األميركي  
تشارلز فيجيلي وصف مفهوم  

أو  ) CF(تعب التعاطف  
الصدمة الثانوية في كتابة  

التعامل مع  ": تعب التعاطف"'
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و�gــا أســ�عه مــ� اآلخــ	*� أعــ	ف �ــأني ل�ــ� وحــ.E الــ�a Eعــاني مــ� هــ�ه  .أن أكــل و أكــل و أكــل أكcــ	
  .ال�
اكل

 
لي وصـف مفهـ-م تعـ_ ال�عـا>ف q3� bارل
أو الDـ.مة الcان-*ـة ) CF(عالI ال:ف8 ال
ه	 األم	+ي ت

. 1995ال�عامل مع اض2	ا�ات الD.مة ال:ف�ـ3ة الcان-*ـة والـ�E ن
ـ	 فـي عـام ": تع_ ال�عا>ف"'في +�ا�ة 
� ل=ـ6اaا الDـ.ماتتع_ ال�qـ6ة ال:ف�ـ3ة ال�عـالDال �وهـي ی�ـألف . عا>ف هـ- م
ـMلة شـائعة بـ� مه:ـ

 � ).Figley, 1995(م� االح�	اق ال�ه:ي م=اف ال3ة ال�أث	 �ال:3ا�ة �D.مات ال�	ضى وال�:�فع
  

لخص  مالرابط  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9374

رابط كامل المقـال  
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ66/apnJ66Walid.pdf

اضطرابات الصدمة النفسية  
الثانوية والذي نشر في عام  
1995

هو مشكلة  تعب التعاطف  
شائعة بين مهنيين الصحة  
النفسية المعالجين لضحايا  

وهي يتألف من  . الصدمات
االحتراق المهني مضاف الية  
التأثر بالنيابة بصدمات  
المرضى والمنتفعين  

    الجديد  "فيروس كورونا  "وباء أو جائحة  
الجزء االول–عدد خاص  – 2020ربيع   28العدد  : مجلة بصائرنفسانية

  

	هـا ال2ـاع-ن الع�ـI3 الـ�E وgاء cاره وال��ـاوف ال�ـي ی

 ه في ان�a .ی.qرونا ال-Uس ال أو جائ6ة ف	و
ملــ-ن ح3ــاة  ٥٠األســ ان3ة ال�ــي حDــ.ت اكcــ	 مــ�  م  اواالنفلــ-نbا١٣٥٢ق�ــل ثلــ^ ســMان اورgــا فــي العــام 

M�aـ� أن یـ@ث	 لـ�ل� فأنـه مـ� ال3�2عـي القلـ/ مـ� ان�
ـار هـ�ا ال�ـ	ض الـ�E . إلن�ان ق�ـل قـ	ن مـ� الbمـان
ج- القل/ وال�-ف M�a� أن ی@دE فق� إلى تفـاقI القلـ/ الDـ6ي إذا +:ـ� ال
ـ�� . عل�3 أو على عائل��

I�qاض وص6ة ال	أع� 	س �
Mل +� وال�
Mلة أن:ا ل83 فق� ن
غل عقل:ا عادة مـع . ال�E ه- �الفعل مه-
عـالa Iغـ�E هـ�ا القلـ/ مـع +ـل  أفUار ع.ی.ة ح-ل األمـ	اض ال�ـي M�aـ� أن تDـ�:ا، ولU::ـا ن4ـÔ3 اآلن فـي

قDــة أخ ــار عاجلــة علــى شاشــات ال�لفــاز أو صــف6ات الq	ائــ. أو ل�Dــل:ا مــ� وســائل ال�-اصــل االج��ــاعي 
ه�ا الq- ال�
6-ن �القل/ ق. ��a_ ز*ادة م	اجعات ألع	اض ج��3ة  سـ��ها ال=ـغ� ال:ف�ـي . ال�اصة ب:ا

  ". غ	 مف�	ة >�3ااالض2	ا�ات "ال
.ی. ال���a E ه ه�ا ال-gاء وال���اة 
 

 :لخصمالرابط  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9339

: رابط كامل المقـال
http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs28/eJbs28Walid1.pdf

  

وباء أو جائحة فيروس الكورونا  
الجديد يشبه في انتشاره  
والمخاوف التي يثيرها  
الطاعون العظيم الذي قتل  
ثلث سكان اوربا في العام  

م  اواالنفـلونزا األسبانية  ١٣٥٢
 ٥٠التي حصدت اكثر من  

ياة إلنسان قبل قرن  مليون ح
من الزمان

جو القـلق والخوف يمكن أن  
يؤدي فقط إلى تفـاقم القـلق  
الصحي إذا كنت الشخص  
الذي هو بالفعل مهوس بشكل  
كبير بأعراض وصحة الجسم

  الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... فـايروس   جائحة الكورونا
الجزء االول  –عدد خاص  – 2020ربيع   28العدد  : مجلة بصائرنفسانية

 .qس +-رونــــا ال��ــــ� تهــــ.د �
	اســـة ال 
ــــ	*ة ج�عــــاء ��ــــ�_ العــــ.و� ) COVID-19(إن جائ6ـــة فــــ	و
س س فــإن األضــ	ار ال�ــي .  ال
ــ.ی.ة وال�ــ	*عة لهــ�ا الفــ	و � االضــافة الــى ال-�3ــات ال�ــي �aــ��ها هــ�ا الفــ	و

لقـ. شـ ه الـ ع{ هـ�ا ال-gـاء +6ـ	ب .  ة �الفعـلل6ق� �الDـ6ة ال:ف�ـ3ة والcـ	وة ال�ال3ـة وال	فا3Ëـة +انـ� هائلـ
و aع�ـل ال3�qـع فـي هـ�ا العـالI ". العـالI +لـه aقـف فـي نفـ8 ال�:ـ.ق"عال�3ة، �اس�c:اء أنـه فـي هـ�ه ال6الـة، 

س وت2ــ-*	 أدوات ل�Mاف�6ــه ــ	 مــ� االب�Uــارات وال 6ــ-ث .  مًعــا ل�ع	فــة ال�b*ــ. عــ� هــ�ا الفــ	وcUوه:ــاك ال
 E	ـــqائ6ـــة العل�3ـــة العال�3ـــة ال�ـــي تqار هـــ�ه ال	ل مف�احـــا لل6ـــ. مـــ� اضـــcـــارات؛ .  وســـ��Uـــ�ل تلـــ� االب�
وت

 Eر الـ�	ـل ال=ـاالخ� ارات ال����	*ـة  والعالجـات واللقاحـات وال�3اسـات لل6ـ. مـ� ان�
ـار ال�ـ	ض مـع تقل
لقـ. +-نـ� . و*q_ أن أض�3 أa=ا ال�2-رات ال�ي حDل� فـي العـالج ال:ف�ـي عـ� �عـ.. یل6/ �االق�Dاد

إن جائحة فيروس كورونا
) COVID-19(المستجد  

تهدد بشراسة البشرية جمعاء  
بسبب العدوى الشديدة  
والسريعة لهذا الفيروس

لقد كونت رابطة عالج االمدر  
اإليطالية شبكة عالج عن بعد  
للمستشفيات والمصحات في  
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االمــ.ر اإل2aال3ــة شــ Mة عــالج عــ� �عــ. لل���
ــ�3ات وال�Dــ6ات فــي +ــل ال�:ــا>/ ال�Dــا�ة را�2ــة عــالج 
�الqائ6ـة للع�ــل فــي ب	وت-+ــ-الت لل-قاaــة والعـالج مــ� االح�ــ	اق ال�ه:ــي فــي >ـ-اقI مه:ــي الDــ6ة فــي هــ�ه 

 . ال�@س�ات
: لخصمالرابط  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9338

: رابط كامل المقـال
http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs28/eJbs28Walid.pdf

  

كل المناطق المصابة بالجائحة  
للعمل في بروتوكوالت للوقـاية  
والعالج من االحتراق المهني  

م مهنيي الصحة في  في طواق
 .هذه المؤسسات

  .علم الصدمة النفسية طريق لتقـليل وصمة األمراض النفسية: لسنا مجانين  ولكننا مصدومين
عدد ممتاز– 2020خريف    31العدد  : مجلة بصائرنفسانية

  
الq:ــ-ن هــ- أســI م
ــ�/ مــ� مع�قــ. عــ	ب مــا ق�ــل اإلســالم �ــأن مــ� Daــاب �اضــ2	اب نف�ــي فــأن ذلــ� 

و+ان الع	ب في ما ق�ل االسالم aع�ق.ون �ان ال�a �qأل ال6D	اء �Î ائله . ه�ا ال
�� �الq� س� ه تل 8
س  ـــا ـــه لل: aـــى قـــ-ة معاد ـــة M�a:ـــه ان ی�6ـــ-ل ال :ـــ	 مهـــ�I �ال 
ـــ	 ولUـــ� فـــي حـــاالت مع وعـــادة مـــا Maـــ-ن غ

 Iه�ه ق. تهاج �qائل ال É ة فأن�a.اب3ع وال�:ازل الق:ال 
	 أح3انـا وخD-صا É ائل الq� ال�ي ت�M� في ال
رمـاح الqـ� الغـbاة لق�لـة او " >عـ�" -ح�_ اع�قـادهI-ال���a E ه (ب	ماحها، م�� ه األو�gة مcل ال2اع-ن 


ــ�ل فــي االصــل ام	اضـا ع.یــ.ة م:هــا االمــ	اض ال:ف�ــ3ة ). ق	*ـة او م.ی:ــةa ــ-ن:qـ2لح مDولــ�ل�، +ــان ال�
Eة ما ق�ل االسالم ا	ات م�أخ	ع:ي وفي ف�a ه �ال�.ر*ج اص ح:Uإلى  ول 	
a ة لل-عي ��ا اص ح	حالة م�غ

ـ	 فـي سـل-ك ال�ـ	*{ وأفعالـه و اق-الـه  ,Dols, 1992(اشMال م��لفة م� االم	اض ال�ي تـ@دE الـى تغ
p215 .( 

 2002فــي العــام ) األســ�اذ فــي جامعــة الbرقــاء فــي علــ-م القــ	آن(لقــ. أثــار الــ.+�-ر ج�ــال أبــ- ح�ــان 
على شاشة اح.� الق:-ات اإلخ ار*ة �أنه ل83 ه:اك أE س-رة في  زوgعة في العالI الع	gي ع:.ما ص	ح م�

�qعات االسالم3ة ع� ال�ل 8 �ال��qان ت@+. ال�ع�ق. ال�ا>ئ في ال�	ـأن . الق� �لق. أك. ان القـ	ان ذ+ـ	 فقـ
وفــي . �إمMــان الqــ� �Dــ-رة عامــة وال
ــ23ان �Dــ-رة خاصــة ال-س-ســة لل 
ــ	 إلق:ــاعهI �االب�عــاد عــ� الــ.ی�

ال�ـي ت:اولـ� الqـ� ) ص(لى االن�	ن� ع	ض +ل اآلaات الق	آن3ة و أحادی^ ال:�-*ة لل	سـ-ل �6^ م�-ف	 ع
ـــ	ون cUیــ.عي ال Eالـــ� �qـــل دی:ـــي علــى مع�قـــ. ال�لـــ 8 �ـــالح�ـــى مـــ� األ> ـــاء (ألث ــات عـــ.م وجـــ-د أE دل

وفــي مقــال حــ.ی^ +�ــ_ ). Abu-Hassan, 2009, P23(�انهــا ت�ــ�_ ال�ــ	ض ال:ف�ــي ) ال:ف�ــ-ن 
ــة . الــ.+�-ر د دخــ-ل الqــ�  فــي اإلن�ــان : " ال�ــالي" ح3Îقــة ال�ــ8 ال
ــ23اني" دمحم +�ــال ال
ــ	*� فــي مقال

  ).2019دمحم +�ال ال
	*�، . د" (و+المه على ل�انه لI ی	د في آaة وال في ح.ی^ ص36ح
 

 :لخصمالرابط  
//arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9565http:

: رابط كامل المقـال
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/eJbs31/eJbs31Abdelhamid.pdf

الجنون هو أسم مشتق من  
عرب ما قبل اإلسالم بأن  معتقد  

من يصاب باضطراب نفسي  
فـأن ذلك سببه تلبس هذا  
الشخص بالجن

كان المصطلح مجنون يشمل  
في االصل امراضا عديدة منها  
االمراض النفسية ولكنه  
بالتدريج اصبح يعني وفي  
فترات متأخرة ما قبل االسالم اي  
حالة متغيرة للوعي بما اصبح  
يشير إلى اشكال مختلفة من
االمراض التي تؤدي الى  
تغيير في سلوك المريض  
وأفعاله و اقواله  

في مقـال حديث كتب  
دمحم كمال  . الدكتور د

حقيقة  " الشريف في مقـالة  
: " التالي" المس الشيطاني

دخول الجن  في اإلنسان  
وكالمه على لسانه لم يرد في  

. د" (آية وال في حديث صحيح
دمحم كمال الشريف

  )االمدر  ( إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين    مصطلحات عالج
26-25مجلة بصائر نفسانية العدد  

  
: لخصمالرابط  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=9179

: قـالرابط كامل الم
26Walid3.pdf-26/eJbs25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs25
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:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdelhamidAPN2021.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

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

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

  

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
rrent_c2=2http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&cu  

  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  

  ــــــــــــــبكتـــــ :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7  

  

  وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdelhamidAPN2021.pdf

