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ال حد لمسؤولية النفسانيين 
تجاه القضايا المصيرية التي 
تجمعهم مع باقي شرائح 
 المجتمع والمهن االخرى 
 
  
  
 
 

يسرني المشاركة بهذه الحوارية حول موضوع اعتبره جدا مركزي بالنسبة لتحديد رسالة       
ربي االنسانية تجاه قضايا تتصل باالنتماء والروابط ألخالقية التي تجمعنا مع النفساني الع

مواطنينا من المراجعين لعياداتنا او ممن يتجهون الينا باالستئناس بأي رأي اشكالي نتصل 
  ..بقضايا التكيف والمشاكل المعندة في حياتنا وحياة من نعمل معهم ، ونعمل ألجلهم 

   
حول الحد الذي يتحمله النفسانيين العرب من المسؤولية في تردي الوضع  :لتساؤل االول ا**    

  العربي ؟

اجد ان ال حد لمسؤولية النفسانيين تجاه القضايا المصيرية التي تجمعهم مع 
من أدباء ومثقفين وعلماء اجتماع (   باقي شرائح المجتمع والمهن االخرى

حابها مع النفسانيين في هذه المهن لتي يشترك أص  ..)وتربويين وحقوقيين 
توسيع فضاءات للذّهن من خالل تفعيل واختبار آثار الكلمة في التحفيز على 
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الخوف من القمع السياسي 
المعمم في بلداننا 

نفسانيين مثل غيرهم عاشوا فال
كسواهم من ابناء جلدتهم ، 
ضمن هذه المظلة التربوية 
التي تكرس الوالء للزعيم 
والرئيس الى درجة قد ترقى 
الى االخالص للكرسي 
الرئاسي كواجب مقدس 

 ..بمعنى االلتزام للعهد 
 
  
 
 
النظرة البراغماتية 
الملحوظة من العديد من 

جين اطباء و معال( النفسانيين 
ان ازمة البالد فرصة لهم ) 

 للعمل وزيادة الدخل 
 
  
 
 
غياب التنسيق لدور 
ريادي لقيادات نفسية 
هدفها ادارة العمل النفسي 
بأساليب عالج جماعية في ظل 
الظروف االستثنائية المضطربة 
التي تمر بها منطقتنا العربية 
 في السنوات األخيرة 
 
 
 
مازالت نسبة النفسانيين 

رطين بالشأن العرب المنخ
 ..العام نسبة غير ذات داللة 

 
 
 
ال اعتقد ان االنظمة 
االستبدادية وغير 
االستبدادية في عالمنا 
العربي يجدون انفسهم 
مضطرين لتوظيف جهود 
 النفسانيين لخدمة مواقعهم 

الوعي وتحسين مهارات الحضور المتماسك لألشخاص مهما تعددت اسباب 
ضمن هذا المناخ العاصف بكل صنوف العنف والفساد ،   تردي اوضاعهم

الى فساد التعامل مع اآلخرين    من فساد ادارة الوقت في تطوير الذات   بدءا
.. ، الى االستهتار بقيم الجماعة والعيش الال منتمي الذي يكرس له 

  ..فالمسؤولية على قدر االستطاعة 
 
جاد في ايجاد   السؤال المتصل بتفسير غياب النفسانيين العرب عن االدالء بدلوهم بشكل  ** 

   .حلول للمخرج من االزمات والشدائد التي تعصف بنا

  :ا جد هنا عدة احتماالت لإلجابة عن هذه التساؤل 
  الثقافي االصيل  بإعداد النفسانيين وتكوينهم االمر يتعلق        -1

في بلداننا فالنفسانيين مثل   الخوف من القمع السياسي المعمم       -2
غيرهم عاشوا كسواهم من ابناء جلدتهم ، ضمن هذه المظلة التربوية التي 

لزعيم والرئيس الى درجة قد ترقى الى االخالص للكرسي تكرس الوالء ل
  ..الرئاسي كواجب مقدس بمعنى االلتزام للعهد 

اطباء و (   الملحوظة من العديد من النّفسانيين النّظرة البراغماتية       -3
ان ازمة البالد فرصة لهم للعمل وزيادة الدخل وبالتالي يحصرون   )معالجين 

دورهم في الزوايا الضيقة التي تجمعهم بمرضاهم ، متجردين من مسؤوليتهم 
  ..تجاه مرضاهم كمثال لألنا يحتذى به في تحديد ادوارهم االجتماعية 

او من أطباء نفسانيين (  غياب التنسيق لدور ريادي لقيادات نفسية       -4
هدفها ادارة العمل  )العالجية    معالجين نفسانيين من كل التخصصات النفسية

النفسي بأساليب عالج جماعية في ظل الظروف االستثنائية المضطربة التي 
فلم نجد جهة مؤسساتية .. تمر بها منطقتنا العربية في السنوات األخيرة 

ان ارادوا االنخراط عربية تتولى هذا الطرح ، وبذلك يبقى دور النفسانيين 
غير مؤثر النها تميزه الفردانية في الطرح في ظل غياب المسعى العام 

كقضية مركزية نجتمع عليها و نغذيها كل وفقاً لمهاراته ومكتسباته في العمل 
  ..التكويني المهني لكل منا 

   
     **عوب في نضاالتها من اجل الحرية والعدالة هل انخرط النفسانيين العرب الى جانب الش

  .والديمقراطية؟ 

أجد أنه مازالت نسبة النفسانيين العرب المنخرطين بالشأن العام نسبة غير 
  ..ذات داللة 

   
  ....هل استغلت االنظمة االستبدادية االختصاص واهله لوأد الثورات العربية ؟ ** 

جدون ال اعتقد ان االنظمة االستبدادية وغير االستبدادية في عالمنا العربي ي
انفسهم مضطرين لتوظيف جهود النفسانيين لخدمة مواقعهم ، ألنه مازالت 
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ان وجود قلة من 
النفسانيين فقط يعملون على 
هذا الموضوع ، قد يكون له 

بتها داللة سلبية يدفع ضري
المؤمنون بهذا المسعى ، 
ويحرم الكثير من اتباع او 
مريدي هكذا نفسانيين من 
الحصانة في حال كان من 
يتكلم عن همومهم من 
النفسانيين معرض ألن يظلم 
 او تنتهك حريته

 
 
  

لديهم أدواتهم الغير مكلفة ، واالسرع اثرا من توظيف الفكر لتعزيز 
قناعتي انهم لو اضطروا لذلك ، لن يوفروا جهدا او شخصا يمكنهم ..   الحكم

  .....ومن يمر من هذه البوابة   استثماره لخدمة الباب العالي

   
ما اجده اخيرا ان وجود قلة من النفسانيين فقط يعملون على هذا الموضوع ، قد يكون له       

داللة سلبية يدفع ضريبتها المؤمنون بهذا المسعى ، ويحرم الكثير من اتباع او مريدي هكذا 
 نفسانيين من الحصانة في حال كان من يتكلم عن همومهم من النفسانيين معرض ألن يظلم او

تنتهك حريته ، الحل متوقف على نمذجة رواد من النفسانيين للتفرغ للعمل البحثي المتصل 
بتغيير الذهنية السلبية ، وتطوير آليات لنشر الوعي الجماعي المعتمد على تطوير المنطق 
والتّخلص من االفكار الالعقالنية التي هي التربة الخصبة لغالبية االمراضيات النفسية في 

  ..   الغالب
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www.arabpsynet.com\WhiteBooks\WB3ZMCont&Pref.pdf  
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  ةـــاإلفتتاحي 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ46/apnJ46First&Editorial.pdf 

  دليــل األعــداد السابقـــة 
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