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 )2- 1في سيكولوجيا الحّكام والشعوب العربية ( 

 توطئة

انه يعّد السلطة ملكا خاصا به وحقا ابديا  ثمة مرض سيكولوجي مصاب به الحاكم العربي هو

(صدام حسين ،معمر القذافي،حسني مبارك،بن علي،علي عبد اهللا له الى ان يموت او يزاح:

وانه يعمل على ديمومتها بيده باعتماده ثالثة اساليب:تشكيل جهاز امني صالح، واألسد..)،

 خاص به،وتأليف حزب سياسي يتزعمه،وتدجين شعبه للقبول به.

 والتساؤالن هنا:

*هل هذا المرض وراثي..بمعنى ان السلطة وّرثته في الحاكم العربي بدءا من انتهاء الخالفة  

 الراشدية؟

*وهل الحاكم العربي بعد التغيير الديمقراطي،في العراق وثورات الربيع العربي، مصاب بنفس  

 المرض ام أنه سليم منه؟

 أ بالسلطة اوال.هذا ما سنتناوله في هذا التحليل ،ولنبد

لدى مراجعتنا لمفهوم السلطة في اللغتين االنجليزية والفرنسية وجدنا فرقا مدهشا لدى مقارنته  

باللغة العربية.اذ تعني السلطة في قاموس "الروس" الفرنسي :القدرة على التحكم ،واتخاذ 

رسة..ويفّرق بين األوامر..ويضفي عليها قيمة الحق، ويضرب لها مثال تربويا بسلطة مدير المد

السلطة والقوة،اذ تعني القوة أجبار اآلخرين على طاعتك،فيما تعني السلطة الحق في ان توجه 

 اآلخرين أو أن تأمرهم باالستماع اليك وطاعتك.

ويفّرق القاموس االنجليزي بين (السلطة ) و (التلسط)،اذ يعد السلطة ضرورة  اجتماعية 

تحقيق العدالة االجتماعية،فيما يتضمن مفهوم التسلط واخالقية لتنظيم أمور المجتمع ول

معاني:الظلم،القهر،االرهاب،االكراه،التشدد،والعنف.ومع ان السلطة ،في القواميس االنجليزية 

والفرنسية، تتطلب القوة،غير أنها تشدد على ان القوة بال سلطة ظلم واستبداد،وبهذا الفهم فان 

 ي الحق وشرعية استخدام القوة.مفهوم السلطة في هاتين اللغتين تعن

اما في اللغة العربية فاألمر مختلف ،اذ يرد مفهوم السلطة في (لسان العرب) بأنها: " القهر  
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،وقد سلطه اهللا فتسلط عليهم ".وترد  في قاموس " الهادي" لحسن سعيد الكرمي بأنها " القدرة 

ى البالد،حكمها وسيطر عليها،وتسلط والملك".ويشير الفعل بها الى التسلط،وانه:تسلط األمير عل

القوي على الضعفاء،تغلب عليهم وقهرهم ،وتسلط ..تمكن وتحّكم". وألن اللغة،في جانب منها 

تعكس المضمون السيكولوجي لشخصية الناطقين بها،فان اللغة العربية  أخذت مفهوم السلطة 

غم ظهور محاوالت تطويرية بمعناه التسلطي المشحون بالعنف والجبروت والسطوة والتغلب. وبر 

في قواميس أحدث  فان مفهوم السلطة في اللغة العربية بقي مشحونا بالعنف والقوة ودالالت 

التسلط التي تتبدى بالعقوبات والتهديدات وتتجلى في غايات الطاعة والخضوع واالمتثال لقوة 

 قادرة قاهرة.

نية خاصة به يأمرها بممارسة اسلوب ولتأمين ذلك فان الحاكم العربي يقوم بتشكيل اجهزة أم 

االستبداد لتشيع في المواطن سيكولوجيا الخوف من بطش الحاكم به. وترأسه لحزب سياسي 

يمارس من خالله السيطرة على شرائح اجتماعية واسعة تضم مرتزقة ومنافقين وبعض الكفاءات 

اكز المؤثرة في الحكومة حتى والوجوه األجتماعية للتغطية..ووضع من تتوافر فيهم " الثقة" بالمر 

وان كانوا ال يمتلكون الخبرة والكفاءة.والعمل على تدجين الشعب سيكولوجيا عبر ثالثة اساليب 

رئيسة:اشعارالناس بالعجز من التغيير بتزوير االنتخابات واعادة انتخابه لعدة دورات انتخابية 

صفات خاصة  بإضافةتقديس نفسه ،وتخريب القيم باشاعة الفساد المالي واالداري والسياسي،و 

 الى اسمه ونشر صوره في األماكن العامة والدوائر الحكومية والبيوت.

ومع ان الحاكم العربي ارتكب افضع القبائح (افقار الناس وكنز المليارات، والقتل     

حلي والتعذيب، وافساد الضمائر..) فأنه يخص نفسه باالستقامة االخالقية، ويعّد نفسه مثال المت

باالخالقيات الرفيعة، وان مساءلته هي من اختصاص اهللا وحده وليس للشعب حق في ذلك. 

وهذه ناجمة من حالة كّنا شخصناها هي ان رئيس الدولة العربي تتحكم به (سيكولوجيا الخليفة) 

التي تعني اعتقاده بأنه امتداد للخليفة..سلطة اهللا في األرض..التي تشفرت في الالوعي الجمعي 

 عاما. 1400للشعوب العربية عبر 

وتقترن سلطة الحاكم العربي بمفهوم خطير آخر هو (السطوة)..التي تعني في لغتنا العربية  

القهر والبطش. وعلى وفق تحليل علم االجتماع السياسي فان هنالك أربعة مصادر للسطوة: 

ي تعتمد على السلطة المنصب والثروة والخبرة والعالقات.أولها واخطرها، سطوة المنصب الت

( هتلر، موسليني، ستالين، بول بوت،عيدي أمين، الرسمية. فعبر دراسة نماذج ألسوأ طغاة العالم

تبين أن جميعهم يتبعون اسلوبا" (مسرحيا") في بناء سطوتهم، يمر  صدام حسين،ومعمر القذافي)

يا أو مطامح اس لديهم نوابأربع مراحل: في األولى يبدأ الدكتاتور المتوقع بتشكيل عالقات مع أن
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نحو سلطة من نوع ما. وقد اليكون هؤالء أكثر من مجرد مفّكري مقاهي أو كانوا نجحوا في 

تكوين نوع من الهوية السياسية. في الثانية ينتقل من مرحلة التعرف على الناس الى مرحلة 

 تكوين التحالفات بأن يستغل صاحب سطوة المنصب مهارات اجتماعية وأنماط  تأثير مراوغة،

وقدرة على األقناع السياسي، وتفكير سياسي له وجاهة، ووعد بتحسين األوضاع بعمل 

مشترك..رسمي وشعبي..ويعمد الى استيعاب من يطمح لدور قيادي فيضعه في مركز يرضى 

به..ويصبر على التخلص من منافسيه لفرصة مالئمة..ليصل الى المرحلة 

ء الى السلطة بانتخابات ديمقراطية، ولكن ما أن الثالثة..السيطرة..بطريقة (ناعمة). فهتلر جا

صار زعيما" للحزب القومي األشتراكي الحاكم حتى اسرع بتثبيت اركان الحكم مكتسبا" قدرة كبيرة 

على التأثير في الناس تخوله أن يقرر ويسيطر ويوّجه ويكافيء ويعاقب و(يحيي ويميت!)..وكذا 

 الحال مع عتاة الحّكام العرب.

ين يصل صاحب سطوة المنصب المرحلة الرابعة فأنه يتوجه نحو التخّلص من اما ح    

منافسيه السياسيين ووضع الموالين له في مناصب سلطويه ، وبناء آليه تمّكنه من بث الخوف 

 والهيبة فيهم وفي الشعب بأكمله لدعم سطوته..ولها وصل صدام حسين.

من المشهد السياسي العراقي الحالي تفيد  أن مجساتنا، نحن السيكولوجيين، تلتقط اشارات   

بوجود قادة سياسيين يبدون في ظاهرهم ديمقراطيين فيما تعمل بداخلهم  نزعة السطوة. وكما أن 

الليل والنهار اليمكن أن يجتمعا، كذاك السطوة والديمقراطية. ولهذا يعيش هؤالء حالة تناقض 

كسين البد أن يتغلب أحدهما: اما السطوة أو وجداني وسلوكي، ألنهم يحاولون جمع اتجاهين متعا

الديمقراطية. وما نخشاه أن هذا الصنف( وبعضهم عبر المرحلة الثانية) استمكن من مصادر 

السطوة الثالثة األخرى: سطوة الثروة، بحيازته القاعدة الذهبية ( من يملك الذهب هو القادر على 

علومات تكسبه التأثير في العامة، وسطوة وضع القواعد)، وسطوة الخبرة بامتالكه دراية وم

العالقات باكتسابه قبول أناس يمتلكون سطوة عشائرية،أو اجتماعية، أودينية، أوثقافية 

 أيضا"..تنذر بخطر كبير على الناس والوطن..وعلى أنفسهم أيضا.

 

 )2- 2في سيكولوجيا الحّكام والشعوب العربية (

ات معّمر القذافي وخطاباته واستخدامه العنف مع في مقالة سابقة اشرنا الى ان تصرف   

أثارت تحليال ألطباء نفسيين خلصت  )2011فبراير17( المتظاهرين في األسبوع األول النتفاضة

الى أن الرجل مصاب بالبرانويا والوساوس والهوس.وألن هذا الحكم صادر من اختصاصيين فان 

 مختص بأمراض الجسم .الناس تصّدق بهذا التشخيص تصديقهم لتشخيص طبيب 
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مصاب بأمراض عقلية (وحّكاما عرب آخرين)واذا كان التشخيص صحيحا،أعني أن القذافي

 تدخل ضمن الذهان،فان المنطق يطرح هذا السؤال:

 

*هل يمكن لرئيس دولة بهذا الخلل العقلي أن يحكم شعبا..أربعين سنة،حظي فيهاباحترام 

 رؤساء دول في عالم عاقل؟

 

ن غير المعقول أن يحكم مجنون مالّينا..أربعين سنة،فأن المنطق ال يستقيم اال وبما أنه م 

بأن يكون الحاكم والناس كالهما مصاب بأمراض نفسية بصيغة خلقت معادلة ضمنت ديمومة 

العالقة بينهما بطريقة مشابهة للعالقة بين (سي السيد) وزوجته المصابين كليهما بعصابي التسلط 

 والخضوع.

 

صل أن المعنيين بالطب النفسي وعلم النفس التحليلي،غالوا في تحليل شخصيات ما ح  

المستبدين والطغاة العرب منذ سقوط أولهم،صدام حسين،الى زين العابدين وحسني مبارك..ثم 

القذافي،وشّخصوهم بأنهم مصابون بأمراض نفسية وعقلية بضمنها الذهان..وهذا غير منطقي ألن 

اضطراب عقلي يفقد فيه الفرد صلته بالواقع ويكون غير مسؤوال بير الدارج)(الجنون بالتعالذهان 

عن افعاله بما فيها السلوك األجرامي..بما يوحي ان سبب كوارثنا هو حّكام مجانين..وأن الناس 

 عقالء..اصحاء نفسيا.

 

والتحليل الصحيح، أن الشعوب في عالمنا العربي مصابة ايضا باضطرابات عصابية   

عن  ان التسلط في مجتمعاتنا تحكمه عالقة هرمية ثابتة..بمعنى،األعلى يسيطر على ناجمة 

األدنى،واالدنى يتماهى باالعلى ويسيطر على األدنى منه..واالنفعالية والالواقعية في تقييم 

األحداث المفضية الى الشعور باليأس واالستسالم لواقع ضاغط،وااليمان بالقدرية والطلب من 

نتقم من الحاكم الظالم، والدعاء في اضرحة األئمة والرجال الصالحين ان يخّلص الخالق ان ي

 الناس من الطاغية الذي أذّلهم.

بالمقابل فان الحّكام العرب مصابون بـ(اضطرابات الشخصية) التي تعني نمطا ثابتا من  

السلوك غير المرن،وسمات شخصية مفرطة ومتصّلبة،تتجسد أعراضها فيهم بثالثة 

اع:النرجسية والسيكوباثية والبرانوية..ومثالهم صدام حسين.فهو أخذ من نمط الشخصية أنو 

النرجسية شعارها (أنا مميز) بما يعني يقينه انه يمتلك قدرات استثنائية او خارقة،وأنه أفهم من 
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<^je^m<^Ş´<�Ãi<�Ö]
<�Æ<Õç×ŠÖ]<àÚ
<íé’~�<l^�æHá†¹]
<‚ŠrjiHíf�×’jÚæ<í�†ËÚ
<ímøne<ÜãéÊ<^ã•]†Â_
<íéŠq†ßÖ]VÅ]çÞ_
íèçÞ]�Ö]æ<íém^eçÓéŠÖ]æJ 

 
 

é’~�<°Šu<Ý]‚‘<í
<ï†}]<l^Ë‘<kÃ¶
<íé’~�Vàè†}a<°Ş´<àÚ
<^ãßÚ<„}]<�Ö]H‹Ûvj¹]
<íèçé£]æ<½^�ßÖ]æ<ì_†¢]
<�Æ<Å^Ê‚Þ÷]æ<Ù^ÃËÞ÷]æ
<íé’~�æH¼f–ß¹]
<^ãßÚ<„}_æJJë‚vj¹]
<íéÖ^ÃÖ]<íÏnÖ^e<…çÃ�Ö]
<»<�m^jÖ]<ì…‚Îæ<‹ËßÖ^e
<í×é£]<íÃ‰æ<àè†}÷]
<íÚ^ã�Ö]æ<ð^â‚Ö]æ
<ì†ŞéŠÖ]<guæ<íéfÃ�Ö]

æ<�]‚fj‰÷]<±]<Øé¹]
íãq]ç¹]<guæ 

 
 
<íéŠËßÖ]<íÖ�^Ã¹]<á]
<ì‚ñ^‰<kÞ^Ò<�Ö]
<ÌÖ_<ï‚Ú<î×Â
<^ß¹^Â<»<íß‰<íñ^ÛÃe…]æ
<íè�^‰<êâ<êe†ÃÖ]
<íé�æ‡^Ú<Øe^ÏÚ<êÂ]†Ö]
íéÂ†Ö] 

 
 
<êe†ÃÖ]<ÜÒ^£]<Ä�q<á]
<áçßq<ìæ†nÖ]<ÕøjÚ]<»
<��i<Ý^Î…÷^ÊJê•†Ú
<»]„ÏÖ]<ìæ†m<á]<±]

<kÇ×e130<<^²<]…^é×Ú
è<Í^Ã•]<íj‰<Ù�^Ã

<�Šu<ìæ†mæH^éféÖ<íéÞ]ˆéÚ
<Õ…^fÚ55<<àeæH]…^é×Ú

<êŠÞçjÖ]<ê×Â15<<]…^é×Ú

 اآلخرين وأرقى منهم،وأن عليهم ان ينفذوا اوامره.وأخذ من الشخصية السيكوباثية:السادية والعنف

والقسوة مع الخصوم وعدم الشعور بالذنب حين كان يعذبهم او يصفيهم جسدا..والتلذذ باآلم 

(يأكل السمك المسكوف ولحم الغزالن المطعم برائحة الهيل فيما شعبه كان يأكل الخبز االخرين 

.وأخذ من  الشخصية البارانوية:الشكوك من غير االسود في زمن الحصار الذي كان هو سببه!)

كافية،واالنشغال في ارتيابات غير مبررة بخصوص والء او نزاهة من حوله،ونزعة دائمة  ادّلة

 لحمل الضغينة ورفض التسامح مع من اساء اليه.

ان هذه الصفات (المرضية) موجودة في اغلب الحّكام العرب واالختالف بينهم في درجة  

رين:شخصية الحدة..غير ان شخصية صدام حسين جمعت صفات اخرى من نمطين آخ

المتحمس،التي اخذ منها الجرأة والنشاط والحيوية واالنفعال واالندفاع غير المنضبط،وشخصية 

المتحدي..وأخذ منها الشعور بالثقة العالية بالنفس وقدرة التاثير في االخرين وسعة الحيلة والدهاء 

 والشهامة الشعبية وحب السيطرة والميل الى االستبداد وحب المواجهة.

 

المعادلة النفسية التي كانت سائدة على مدى ألف واربعمائة سنة في عالمنا العربي هي ان 

سادية الراعي مقابل مازوشية الرعية.وعّلة الحاكم العربي المعاصر انه محكوم بـ (سيكولوجيا 

الخليفة)..يرى نفسه امتدادا له بسلطة موروث كامن في الالوعي الجمعي للناس بأن الخليفة هو 

اهللا في األرض،وسلطة حّدثها هو ووّعاضه بما يساير المفاهيم الحديثة وكيل 

(ديمقراطية،حرية..)شكال ال مضمونا ،وتفننا عصريا في اقامة نظام يستند على ثالثة:السلطة 

 والثروة واألمن.

والالفت ان جشع الحاكم العربي في امتالك الثروة جنون مرضي.فاالرقام تشير الى ان ثروة  

 55مليارا بما يعادل ستة اضعاف ميزانية ليبيا،وثروة حسني مبارك  130بلغت القذافي 

مليارا وصالح اليمني نصف مليار دوالر...وأن هذا الجشع ورثه  15مليارا،وبن علي التونسي 

 الحكام الديمقراطيون!

 

ان انتفاضات الشعوب العربية كانت صحوة من ادمان على تكّيف حياتي سلبي تمثل في 

استكانة ويأس وقدرية وقبول بمقولة حيثما تكونون يوّلى عليكم..وكلها أعراض خضوع و 

عصابية..وأن هذه الصحوة ما كانت لتستيقظ لوال تكنولوجيا االتصاالت عبر القارات وانتشار 

ثقافة جديدة لجيل يكبر وينمو،وأنظمة أنسانية تشجعه وتسنده أمام ثقافة جيل شاخ وصار خارج 

 عصره.
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<Ì’Þ<�ÛéÖ]<�^‘æ
JJJ…÷æ�<…^é×Ú 

 
 
<hçÃ�Ö]<l^•^ËjÞ]<á]
<àÚ<ìçv‘<kÞ^Ò<íée†ÃÖ]
<ÌfléÓi<î×Â<á^Ú�]
<»<Øn³<�×‰<êi^éu
<Œ`èæ<íÞ^Ój‰]æ<Åç–}
<íÖçÏ²<ÙçfÎæ<íè…‚Îæ
<î�Öçè<áçÞçÓi<^Ûnéu

JJÜÓé×Â<š]†Â_<^ã×Òæ
íée^’Â 

 
 
<ÝçãË¹^e<íéŠËßÖ]<ív’Ö]
<�ÓËjÖ]<�Ãi<êÛ×ÃÖ]
<êÏŞßÚæ<êÞøÏÂ<ØÓ�e
V<êi÷^e<^eçv’Ú 

<íéÞ^ŠÞ]<l^ÎøÂ<íÚ^Î]F
íÛé· 

<…]†Ïj‰÷^e<ÄjÛjÖ]F
<á]ˆi÷]æ<êÖ^ÃËÞ÷]
êÞ]‚qçÖ] 

<íé�]†Ïµ‚Ö^e<á^µ÷]F
^Òç×‰æ<]†ÓÊ 
xÚ^ŠjÖ]<î×Â<ì…‚ÏÖ]F 
JíéÞ^ŠÞ÷]æ<Ù^Û¢]<guF 

 
 

ÃÖ]<íÛ¿Þ÷]<»<í�×
<àÛÓi<íée†ÃÖ]<íé‰^éŠÖ]
<ØfÎ<^ãeçÃ�<»
<íÚæ‡`Ú<êãÊJ^ãÚ^Óu
<ï†}_<íéŠËÞ<š]†Ú^e
<†}û]<ÙçfÎ<Ý‚Â<^ãvfÎ_
<ë_†Ö]<»<Ì×j~¹]
<gâ„¹]æ<àè‚Ö]æ<Ñ†ÃÖ]æ
Jì��ÃÖ]æ 

 
 
 
<àÚ<°e<áçÂ‡çÚ<h†ÃÖ]
<ÄÊ]�<Üãe<ÜÓvjè
<Ìé£]<„}_<±]<ë†ŠÎ
<Üãe<ÜÓvjè<àÚæHÝ^ÏjÞ÷^e

تغيير (الربيع العربي) سارت في االتجاه المعاكس..فقد قطف االخوان في مصر  لكن رياح  

ثمرة السلطة في مصر..وآلت الى اشباههم في بلدان الربيع األخرى..وقبلها حصل من هم في 

الضفة األخرى من التيارعلى السلطة في العراق.وبخالف المحللين السياسيين الذي استبشروا 

لشعوب العربية وتنعم بالحرية والكرامة واالمان وتداول السلطة سلميا،فاننا بعهد جديد تتحرر فيه ا

توقعنا في حينها ان ما استبشروا به ستبقى احالما مؤجلة،منطلقين من حقيقة أن الشعوب 

 المريضة نفسيا لن تأتي بحّكام اصحاء نفسيا!.

 

عقالني ومنطقي  وللتوضيح،فان الصحة النفسية بالمفهوم العلمي تعني التفكير بشكل 

 مصحوبا باالتي :

 *اقامة عالقات انسانية حميمة

 *التمتع باالستقرار االنفعالي واالتزان الوجداني

 *االيمان بالديمقراطية فكرا وسلوكا

 *القدرة على التسامح

 *حب الجمال واالنسانية.

احترام قدسية (التي من مبادئها:تحقيق العدالة االجتماعية،و خذوا فقط االيمان بالديمقراطية 

وطبقوها على كّل الحكام العرب الذين الحياة وضمان كرامة االنسان،وتداول السلطة سلميا..) 

 جاءوا بعد التغيير..فهل تجدون بينهم من يطّبق الديمقراطية فعال ؟.

والعّلة في االنظمة السياسية العربية تكمن في شعوبها قبل حكامها.فهي مأزومة بامراض   

قبحها عدم قبول اآلخر المختلف في الرأي والعرق والدين والمذهب والعشيرة.وهذه نفسية أخرى أ

وتنافس ونزاع وعنف (داحس والغبراء مثال) متأصلة في الشخصية العربية بفعل حروب سخيفة 

ألكثر من ألف عام.ولن تستطيع االجيال العربية الحالية الوصول الى ما وصلت اليه جنوب 

يث كان الجالد والضحية يصطحبان السياح لزيارة السجون فيشرح الجالد افريقيا في التسامح ح

 كيف كان يعذب ضحيته في الزنزانة..وضحيته معه يروي لهم ما حدث!.

 

والعرب موزعون بين من يتحكم بهم دافع قسري الى أخذ الحيف باالنتقام،ومن يتحكم بهم   

ائسين من اصالح الحال،ومن اوصلتهم دافع السيطرة واالنفراد بالسلطة والثروة،ومتفرجين ي

االحداث الى انهم صاروا بحاجة الى دكتاتور!..وبين قّلة واعية متمسكة بالمستقبل برغم انها 

تعاني في الزمن الديمقراطي نفس ما كانت تعانيه في الزمن الدكتاتوري ان لم يكن أوجع..فضال 
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÷]æ<ì†ŞéŠÖ]<ÄÊ]�<�]†ËÞ
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<ÜéÏe<`fÃÚ<íéf×ÆúÖ
<l]‚ÏjÃÚæ<‚éÖ^Ïiæ
<àÚJJíèç•^Ú<íéf’Ãi
<gvŠi<^ãÞ]<^ãjÃéf�
<ê•^¹]<±]<^ãfu^‘
<^²<øÇ�ßÚ<å†ÓÊ<ØÃŸæ
<Ð×~jÊJJÌéu<àÚ<äe^‘]

^ée^’Â<]�†Ê<äßÚJJ 
 
 
 
 

دات تعصبية ماضوية..من طبيعتها انها معبأ بقيم وتقاليد ومعتق لألغلبيةعن أن العقل الجمعي 

تسحب صاحبها الى الماضي وتجعل فكره منشغال بما اصابه من حيف..فتخلق منه فردا 

 عصابيا..( مريض نفسيا).   

والكارثة ان الديمقراطية حالة صحية نفسيا ال يمكن لها ان تعيش جوهرها بين شعوب   

وجيا الخليفة) ،وهوس (األنا المتضخم) عندهم مريضة نفسيا وحّكام ما تزال تتحكم بهم (سيكول

المتالك الثروة والمكانة االجتماعية والنساء.ومع ان بينهم من تلقى صفعة اسقطته وآخر 

أيقظته،فان بينهم من ال يزال ينطبق عليه قول نزار قباني:(..فأنا حادثة ما حدثت آالف 

أتركهم فاضت دموعي  القرون!)، ويعتقد في عالقته بالناس بأنه:(مهما فكرت أن

 كغمامه..فتوكلت على اهللا وقررت أن أركب الشعب من اآلن الى يوم القيامة!).

Prof.Dr. Qassim Hussein Salih 
Head of Iraqi Psychological Association 

 

  **** ****  
 

 <ç©^ãiø‰†Ú<l^Ûñ^Î<íÓf�Ö]<l]…]‚‘]<»<<l^Ò]��÷]<oè‚<< <

  

]Õ]��<]ð^f�ù<æ<ð^Û×Â<‹ËßÖ]<»<lø‰]†Ú<íÓf�Ö]<^ãi]…]‚‘cæ< <
 ���������م ا�����، ���� ا�����ات ا ������ت ا��ا��ت، ا���� ا���	 )

���، ����� ا������م ا�����، ا �ارات ��� ا !����#، ا���" ا���ب ا���# ا�%
(،�%'(��ب ا+��* ا���ي �% ا��اث ا���# ا��ا���#، ا

  

    األعمال وملخصات العلمية السيرة إرسال

www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  

#ا+ -� �1�اك + /.-! ����م �

� /�ازي  د�9ة ��)��آ�>  ;:�/" د�9� ا��8�ر/� 6�7 ا5د23  -�
�@�اد و  100( ا�1�اك ���ي�ت) 500دو+ر ����� دو+ر 

íÓf�Ö^e<íéÛ×ÃÖ]<l]…‚‘÷]æ<Ìñ^•çÖ]æ<l]†³ö¹^e<Ìè†ÃjÖ]<< <
- A/�����;��ات ا�� A��B��ت وآ�D دون  ا����� وا+ �رات وا�� <�#� ����م �

�ت  -��.� /�ازي  6�7 ا5د23 ;:�/" د�9� ا��8�ر/� د�9ة ا������/> �> ه6E ا�
�ت����� ا�1�اك ���ي 

Ø{{{{ñ^‰æ<î{{{Ï×i<Ü{{{{{{{Â‚Ö]  

l^Ú‚}<j‰çÖ]{{{á†<éÞçè{{{{{áç<< <
 �Gا�� "����� "ا����ن ���	�ن"��8�ت ;��:2 ا�9" @# "1'%� ا���م ا����� ا

%'(��" ر��� ا� :�Dr. Jamel TURKY – TUNISIA  

 :�%'(��/� ا 2�9 J/�K�� #�L�����J ا�	" اarabpsynet@gnet.com  

çvjÖ]èØ<]êÓßfÖ<< <
#%�'�> /�-J ا�J/�K ا D�M�)'%� ��9 ا ��%�' ;��J ا�N/� ا
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  **** ****  
 

 " شبكة العلوم النفسية العربية " اصــدارات    
 

 للمشتركين   عبور محمية بكلمة اصدارات
 
 
-�	
����م ا�� �	����� ا�   ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
  

-!���
! ا�� ا#��ب ا
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
-�	
����م ا�� $�� ��� ا   ا
   

#��� ا+ �ارا ا
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

 

 ا+ �ارا ا+O��%3ي 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

 

 ا ا���3#ا+ �ار
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 
  

  (غير محمية بكلمة عبور)التحميل الحر   اصدارات
 

  

�ن وا�&�ر -�( !�)�
. ا -�ور)ا+�*ار ا� )  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
  

-   �	
����م ا�� 0	1���� ا  ا
#���  ا+ �ارا ا

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 

#�3�� ا+ �ارا ا
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 

 ا+ �ارا ا+O��%3ي 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 

  
  

-         !���
! ا�� ( ا �ارات 8�رج ا����� ا����P) ا#��ب ا
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
- !23�����
! ا�� إ�*ارات ا��اث ا

www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.pdf 
  

- ��� �	����� ا� 
	�ا�� ) 26-25 ( �> ا��د ا5ول إ2 ا��د �م ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

- �	���
	� ا����م ا�2
��*ات ا ���2 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  
- �	���
	� ا����م ا�2
��*ات ا ���2 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  
 

-..7	
	�ـ�ت/  8�ـ�«  د	� ا�20 �2 ;:ـ* 2
	ـ�ة �(�د. . .   »أرا
www.arbpsynet.com/APNeBook10Years.pdf   

�	� "ا#��ب-��
	� ا����م ا�� "=	� ا<
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

 
 د	7.........و ���2اهـــــــــــــــــــ�-

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
 


