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إلى ح�وب أهل)ة &%$ل أو آخ� في  بأت ت���� في االن�ارأن أج�اء عیة م
 العال� الع��ي 

ل��)ع الع��ي ب0ف: ال8�9قة ال�ي أدت بها ف5ائع اما دعي &أعقاب ف5ائع ح�ب الع�اق وال�ي ن�ج ع0ها 
ح�ب ف0�Eام الى ث<رة ال%Gاب االور�ي في س�0E)ات الق�ن ال�اضي. وإلن لهAه ال?�اعات ع<اق> هائلة على 
 
ال?�ة العقل)ة &ال0�Gة لل�$ان في هAه األج�اء، فأنه م
 ال�ه� &�$ان اس�G0اK دروس ال?�ة ال0ف�)ة م

األهل)ة ال�G$�ة في ال%�ق األوسS وال�ي هي ال��ب األهل)ة في ل0Rان. وم
 واحة م
 أQ<ل ال��وب 
��0Eا ال?مة ألنها أصU�G أداة هامة جًا في & U0ان)ة ع�فR�0ا اللE�ال�ع�وف عال�)ا وع��)ا &أن ال
 ت�]Eل األحاث ال?ادمة ل): فقS لل��ب نف�ها، بل أ5Yًا ل�0ائج تلX ال��ب على ال?�ة العقل)ة. ولق

0اولU ال`اتGة ل0Eا خ9اب هAا ال��]Eل في _�ابها (ال��0Eا الل0Rان)ة: ت?<�8 ال��ب األهل)ة وما &عها) ت
وال�ي حاولU خالل هAا ال`�اب ت�لEل ال8�9قة ال�ي أعادت بها ال��0Eا الل0Rان)ة (وال�ي وصف�ها &��0Eا 


 أن ت`<ن أداة هامة$�Y b(_ة لل��ب و(�في ت<ض)ح الع<اق> ال�ال)ة  ال?مة) ت�م�E الAاك�ة ال0ف
  ).Khatib, 2008لل?�اعات األهل)ة األخ�Eة ال]ار8ة وم0ع ال?�اعات ال���قRل)ة (

 
 

أن أجزاء عديدة من العالم  
أت تستمر في  العربي بد

االنحدار إلى حروب أهلية بشكل  
أو آخر في أعقـاب فضائع حرب  
العراق والتي نتج عنها ما دعي  
بالربيع العربي بنفس الطريقة  
التي أدت بها فضائع حرب  
فيتنام الى ثورة الشباب االوربي  
في ستينيات القرن الماضي

من المهم بمكان استنباط  
دروس الصحة النفسية من  
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حروب تعاني من الأجزاء عديدة من العالم العربي  1-رسم

 والصراعاتاألهلية.


 و8?ف م?9لح "ال��ب األهل)ة في ل0Rان" سل�لة م
 ال?�اعات ال�ي اج�احU م0اoQ عیة م

 عامي E0ان بRص�اعًا دول)ًا 1990و 1975ل Uه ال��ب _انAون أن ه8
 Yع�ق�Ev`أن ال 
. على ال�غ� م

و}قل)�)ًا ت� خ<ضه على األراضي الل0Rان)ة. شيء آخ� مه� ه< أن ال%y?)ات ال�)اس)ة والع�x)ة والی0)ة 
اس�غّلU هAه ال��ب وال زالU  وال9ائ{)ة الل0Rان)ة ت?رت واس�غلU هAه ال��ب وأن%أت ال�Eل)%)ات ال�ي 

 16). وق أد� هAا ال?�اع ال�A دام Haugbolle, 2010ته)�
 على ال<اقع ال�)اسي ال9ائفي ه0اك ( 
عاما إلى ت`ال)b اق�?ادYة واج��ا�)ة وس)$<ل<ج)ة ض�yة. وت%�E ال�قی�ات إلى أن ذلX دم� ال0Rى 

 
  750 000ال���)ة في ل0Rان وت�R> في ت8�%Qدم�و م<ا  <R�العی م
 ال�0اoQ والRلات والق�� وت
�ائ� الG%�8ة  بyرت ال ,Dagherمع<ق )  10,000ق�Eل و   170.000في _<ارث ب(�Eة. وق

1995.( 
م األس�اذ ال�احل عنان ح> yة، اس�Yة وا&عادها ال<ج<دYة اش$الها ال�)اد(�وفي _�ا&ه، ال?مة ال0ف

�A عاش في ب�Eوت خالل ال��ب األهل)ة ت]���ه ال��8�8ة خالل هللا ال��لل ال0ف�ي الل0Rاني ال%ه�E ال

 ف?لها ع
 س)اقها االج��اعي وال�)اسي والvقافي. &�ا أّن هAا $�Y مة الال��ب شارحا &أن تلX ال?

 ).1998عنان ح> هللا، س)اق ق شّ$ل ال8�9قة ال�ي �ه�ت بها تلX ال?مات س�8�8ا (
0 إلى هAه  2008لعال�)ة، قام _�م وزمالؤه في العام وم
 دراسة و�ائ)ة ل���0ة ال?�ة ا��براسة ت


، أ�ه�ت هAه EE0انRالل 
اني ال�ي اج�ته م��0ة ال?�ة العال�)ة لع0Eة م�vلة مEح ال��الراسة وال�
الراسة أن ر�ع إلى ثل� س$ان ل0Rان Yعان<ن م
 ش$ل م
 أش$ال االض�9ا&ات ال0ف�)ة. ووجوا أ5Yا أن 

م)ة ال��ت9Gة &ال��ب األهل)ة في ل0Rان أ�ه�ت عالقة هامة مع م%اكل نف�ان)ة مvل؛ األحاث ال?
اض�9ا&ات ال��اج والقلo و_AلX اض�9ا&ات ال�)�9ة على الافع. ووجت الراسة أن خ�9 �ه<ر هAه 

ف��ة  االض�9ا&ات زاد خالل ال��ب ولل��اج والافع ال�)�9ة على ال�%اكل ال0ف�)ة اس���ت في ال�8ادة &ع
أن ال�فاج�ة ال�ي �ه�ت بها ه< _<ن معل فQ<8لة م
 نهاYة ال��ب. وعلى ال�غ� م
 هAه ال�0ائج 

اض�9اب ال`��ي ال�الي لل?مات ل�� ال�)اة مy0ف5ًا الى ن�< ن?ف ذلX ال�<ج<د في ال<الYات 

 ). وع0ما سألU ال�Rوف�<ر _�م في م�ت�� عق في ع�ان قKaram et al, 2008Rال���ة (E�0ل س

ع
 سR> ذلX قال انه Y]هل ال�R> ول`0ي و�ق�اءة _�اب ال_�<ر دمحم أح� ال0ابل�ي اك�%فU ان ال_�<ر 
عل� نف: ال��وب و ال`<ارث، ت�ل)ال صائGا  -دمحم رح�ه هللا _ان ق حلل ذلX في _�ا&ه: ال?مة ال0ف�)ة 

 
 الى اع��اد أح ع0ما _�>: "أن0ا وفي �)اب ال�رسة الع��)ة لل9> ال0ف�ي ن]Eف<عاخ�?اص0Eا م
) �_Aال oاب�إال  ).DSMIII-Rال�?0)فات العال�)ة ال��9وحة. وم
 ب0Eها ت?b(0 ال]��)ة االم�8$)ة ال

أن ت]���0ا في ال�]��ع الل0Rاني تفع0ا الى ت<ج)ه عة ان�قادات الى هAا ال�?b(0..... و£)�ا یلي نع�ض 

 م
 1991ال0ابل�ي،دمحم أح� &اخ�?ار لهAه االن�قادات(E00ا ه0ا أول أث�Gاق�   ):7) (وق


 م
 ال`ارثة _�ا Yع� الى  .1Eال0اج �Yع� هAا ال�?b(0 الى س�> عارض ال%ع<ر &الAن> ل
 
ت]اهله &?<رة _املة. عل�ا &أن0ا نالح¤ هAا ال%ع<ر &الAن> ل� الغالR)ة الع��ى م
 الAی
 ی0]<ن م

ن أطول الحروب األهلية  واحدة م
المبكرة في الشرق األوسط  
والتي هي الحرب األهلية في  
لبنان

يصف مصطلح "الحرب األهلية  
في لبنان" سلسلة من الصراعات  
التي اجتاحت مناطق عديدة من  

 1975لبنان بين عامي  
. على الرغم من أن  1990و

الكثيرين يعتقدون أن هذه  
الحرب كانت صراعاً دولياً  

يمياً تم خوضه على األراضي  وإقـل
اللبنانية

في كتابه، الصدمة النفسية  
اشكالها العيادية وابعادها  
الوجودية، استخدم األستاذ  
الراحل عدنان حب هللا المحلل  
النفسي اللبناني الشهير الذي  
عاش في بيروت خالل الحرب  
األهلية تجربته السريرية خالل  
الحرب شارحا بأن تلك الصدمة ال  

ن فصلها عن سياقها  يمك
االجتماعي والسياسي والثقـافي

من دراسة وبائية لمنظمة الصحة  
العالمية، قـام كرم وزمالؤه في  

بدراسة تستند   2008العام  
إلى هذه الدراسة والمسح  
الميداني التي اجرته منظمة  
الصحة العالمية لعينة ممثلة من  
اللبنانيين، أظهرت هذه  

ان  الدراسة أن ربع إلى ثلث سك
لبنان يعانون من شكل من  
أشكال االضطرابات النفسية
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� ل� &ع¥ األجان> (ل� ی�ورا ل0Rان قS) ال`<ارث. و8$ف0Eا اإلشارة ه0ا الى اRت ن هAا ال%ع<ر &الAن> ق
ل�]�د رؤ�8ه� ألح األفالم الY �Aع�ض _ارثة انف]ار س)ارة مفyyة. أضف الى ذلX أن RQ)عة ال�%ار_ة 

 ت]عل0ا عاج�8
 ع
 ت]اهل هAا العارض. ون�_ م
 خالل ت]���0ا أن0ا _0ا غالGا EEال%�ق �اإلن�ان)ة ل


 م
 ال`<ارثم8�95Eال0اج �
 الى معال]ة هAا العارض )م�< شع<ر الAن>( لEف<ع
 وم-  
Eال�?اب
&الع?اب ال?مي. بل نb(5 أن هAا ال%ع<ر &الAن> _ان غالGا م��افقا ب(ال��ن غ�E ال�ع�R ع0ه) م�ا 

 Yف�ح األب<اب امام ال��ض ال�)$<س<ماتي (ال]��0ة).
أ (ال .2Rم ة) وهAا ال ی�الئ� م9لقا مع ��وف ت]���0ا. إن ال�?b(0 األم�8$ي Yع��Eمة ال<ح?

ففي غالR)ة ال�االت Y$<ن ال��8¥ ق تع�ض ل?مات م�`�رة (الح¤ Q<ل الف��ة ال�م0)ة لل��ب 
الل0Rان)ة) وم�0<عة (انف]ارات، معارك أس� .....الخ)  وان _انU آثارها م�yلفة ال�ة. وفي هAه ال�االت 

oER ال�?b(0 االم�8$ي. فهAا ال�?Y b(0ق�� االع�اض ال?م)ة الى حادة و ن] أنف�0ا عاج�ون ع
 ت9
م�أخ�ة. وفي حال ال��8¥ الل0Rاني ال��ع�ض ل?مات م�`�رة م
 أی
 ل0ا أن ن�د ما اذا _انU الع<ارض 
Yة على ال��8¥ حادة (&�R> ال?مة األخ�Eة) أم هي م�أخ�ة (ناج�ة ع
 إح� ال?مات Rال��

 االقم)؟" 
ق حد ال_�<ر دمحم ال0ابل�ي رح�ه هللا ه0ا ما ق Yع$�ه ال���E الvقافي ألسالE> ال��ح ال<�ائي ول

0ة الى اسالE> ت?b(0  االم�اض ال0ف�)ة ال�%�قة م
 ت]ارب ثقا£)ة ��الR9ي ال0ف�ي ال���ع�له وال�
) إن ن�
 ل� Category Fallacyواج��ا�)ة م�yلف وال�ي أQلo علEها _ل�0Eان م%$لة: مغال9ة الف�ة (

ن5ع الy?ائ الvقا£)ة لألع�اض ال��yلفة الyاّصة ل`ل م
 االض�9ا&ات ال0ف�)ة ال��yلفة في 
 ).Kleinman, 1977ال�]��عات ال��yلفة  (

وفي ال`ارثة ال�ي أعقUR ال��ب الل0Rان)ة وال�ي ت�ث ع0ها ال_�<ر دمحم أح� ال0ابل�ي في العد 
هي اح�الل الع�اق  وال�A  2003ال0ف�)ة الع��)ة العد الvاني ع%�  للعام الyاص م
 م]لة شG$ة العل<م 

ال_�<ر دمحم أح� ال0ابل�ي في _ل��ه االف��اح)ة لهAا العد ت�U ع0<ان  و�اء اإلحGاK الع��ي قال ع0ه 

 ع�R ال?مات ال���ال)ة فEها ع�ا ت�ثه الق<ات االم�8$)ة م
 _<ارث و ف5ائع في الفل<جة وغ�Eها م


 الع��ي م�G0أ &ال`<ارث Qعلى ال�<ا Xا�)ات ذلمن الع�اق وف�ائع ال��ب ال9ائ{)ة في الع�اق وتG0أ ب�

 �ه�تا &ع االح�الل Eان دراس� �_Aال o���Y ما دعي &ال��)ع الع��ي. وم�ا القادمة ال�ي ح?لU &ع

ب ال`��ي ال�الي لل?مة في وأثU�R أن معل اإلصا&ة &االض�9ا 2010األم�8$ي ال98�Rاني االولي عام 
و  2015)، و_AلX دراسة أج�U8 في األع<ام Sadik,2010الع�اق ه< ن?ف ذلX ال��]ل في ل0Rان (

في اوج ال��ب ض االح�الل اإلرهابي لاع³ ألج�اء _�ERة م
 الع�اق اثU�R أن االن��ار في  2016
ل)ات اإلرهاب)ة االن��ار8ة لاع³ لفاقU _ل الع�اق اقل م
 ال�عالت العال�)ة مع ان0ا ل< فقS ح�0Rا الع�


 م
 الAی
 ایوا وشار_<ا Eراس�
 الEفان م�لفي هات �_Aی� &الاإلح?اءات العال�)ة لالن��ار. وم
 ال]
ه�  2003في اح�الل الع�اق األم�8$ي ال98�Rاني عام Eة ب�98ان)ة لقاء تأی(�Yونال<ا م0اص> والقاب اكاد


 ال?�ة ال0ف�)ة في الع�اق لهAا االح�الل و_أنه� Yق�
 ش$�ا لالح�الل ال�A حEراس�
 الEل<ن في هات>
ان)ة وال�90´)ة.Eال� oا ی0اق¥ _ل ال�قائ�&  

س0Eار8<ا ال��ب ال9ائ{)ة الل0Rان)ة ق _�رت في الع�اق م
 قRل ح$<مة االح�الل &�Aاف�Eها. و}ذا _ان  
ة" ألنه أن�ج ذ_�� تارy8)ة ت%�E إلى ال�عدYة ال�ي هي ال�]��ع الل0Rاني ق وصف &أنه "م]��ع ثقافة الAاك� 

أك�v مالءمة لل�)اق الل0Rاني. وم
 ال<اضح أن ال9ائ{)ة _انU العامل ال�ئ)�ي "الفEل ال�A ه< في داخل 
و_انU هAه ال9ائ{)ة هي ال�ي _انU  1943الغ�فة" ال�ي _انU م<ج<دة مA0 إن%اء ل0Rان ال�ی� في عام 

). وعلى ال�غ� م
 أن ال9ائ{)ة _انU سGRًا Houbballah, 1998ة ون�ائ]ها ال�ال)ة (وراء ال��ب االهل)
في ال��ب، فان ال��ب بورها ق ت�URR في ال��8 م
 ال�]�ؤ في ال�)اة ال�)اس)ة واالج��ا�)ة الل0Rان)ة. 

أن األحداث الصدمية المرتبطة  
بالحرب األهلية في لبنان  
أظهرت عالقة هامة مع مشاكل  
نفسانية مثل؛ اضطرابات المزاج  
والقـلق وكذلك اضطرابات  
السيطرة على الدافع

المفـاجئة التي ظهرت بها هو  
كون معدل اضطراب الكربي  

لي للصدمات لمدى الحياة  التا
منخفضاً الى نحو نصف ذلك  
الموجود في الواليات المتحدة

بقراءة كتاب الدكتور دمحم  
أحمد النابلسي اكتشفت ان  
الدكتور دمحم رحمه هللا كان  
قد حلل ذلك في كتابه:  

علم نفس   - الصدمة النفسية  
الحروب و الكوارث، تحليال صائبا  
عندما كتب: "أننا وفي غياب  
المدرسة العربية للطب النفسي  
نجد اختصاصينا مدفوعين الى  
اعتماد أحد التصنيفـات العالمية  
المطروحة. ومن بينها تصنيف  
الجمعية االمريكية السابق الذكر  

)DSMIII-R .(

أن تجربتنا في المجتمع اللبناني  
تدفعنا الى توجيه عدة  
انتقـادات الى هذا التصنيف

سحب  يعمد هذا التصنيف الى  
عارض الشعور بالذنب لدى  
الناجين من الكارثة كما يعمد  
الى تجاهله بصورة كاملة. علما  
بأننا نالحظ هذا الشعور بالذنب  
لدى الغالبية العظمى من الذين  
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 :
): Haugbolle, 2010وق أوضح ذلX ب)ان Qالل سل�ان رئ): ت���8 ص�)فة ال�ف�E (نقًال ع

 ه0اك م]ال لل�<ض<�)ة..... $Y ه أنه ل�GRس Xم�0ازة أث0اء ال��ب، وذل Uان_ �Eف�"ص�)ح أن ج�8ة ال
 
$�Y 0ات، و}ذا _انEع�م
 ال�هل اتهام ال?�افة. ول`
 ال أح _ان Yع�ق أن ال��ب س����� ح�ى ال�

_ل0ا نع�ق أن ال��ب ل
 ق<ل أ� شيء، فه< أن0ا نف�ق� إلى ال�ؤ8ة وال��لEل لق5)ة ال��ب. ع0ما �لل0ا 
 ت�د� إلى مA&�ة.

ولق أدت ال��ب ال9ائ{)ة في _ل م
 ل0Rان والع�اق إلى إعادة ت<ز8ع ال9<ائف والع�x)ات &8�9قة 
ت]علها غ�E قادرة على إعادة االنماج. لق خلقU ال��ب إشارات Qائ{)ة م�yلفة لإلح)اء وال�0اoQ إلح)اء 

 ,Haugbolleب�Eوت و�غاد وال�ن ال`��R والRلات والق�� (ذ_�� ال�<تى لل9<ائف ال��yلفة في 


 دون أن تقال ال�´)قة م
 خالل م�اك�ات 2010Eفي ال�ال� Uل ال]�ائ� ال�ي ح?ل_ 
)، ت� العف< ع
 أ&قى ه<غR<ل، Yع�ق ك�ا وهAا، الRلان، م
 وغ�Eها أف�8´)ا ال]0<ب في م
 خالل م�اك�ات _�ا حثك�ا 

 ال?ع> م
 س)]عل ما وأن ال<0Qي، الف5اء في ت`<ن  أن م
 بال ال9ائفي الف5اء داخل ل�`<ن  الAاك�ة
 قما وال�5ي األهل)ة ال��ب صف�ة 9Y<�  والع�اق و س<ر8ا و ال)�
 ...الخ م
 أن كل م
 ل0Rان على

(Haugbolle, 2010).  على ال?ع> م
 "الAاك�ة وفقان العف<" ال���vلة في ال�س�)ة ال�)اسة جعلU وق
 >Rي بالQ الع$: على بل األهل)ة، ال��ب صف�ة 
 خلo وق .مف�<حاً  األهل)ة ال��ب ملف ت�_U ذلX م
ء   لل0اس ال�خ� كلR0)ة ولQالى حالة و UEال<اقع ال9ائفي ال�ق �EEات لل��اه� ل�غ�(yاالح�]اج في  ال�

 ز8اد ال%ه�E لل0Rانيا لل��9ب أغ0)ة الى اشارة في الع<دة" عم ففي ل0Rان ت�دی "تA_�ة  ب�Eوت و�غاد

 عائالت ل]0ة قRل م
 (ال�حGانيE9ف�yال� 
Eف�yوال�. Uان 13 ی<م إعالن إلى ال��لة ودع�أب�8ل /ن)

أما في الع�اق فأن ال9ائ{)ة أصU�G &ف5ل  .األهل)ة" ال��ب م
 الروس الس�yالص "للA_��  و0Q)اً  ی<ماً 

  .قRل دول م]اورة االح�الل وادواته ح´)قة س)اس)ة و}دار8ة ت`�س وتع� م

م ت]��ة ج0<ب اف�8´)ا في م�اك�ات ل]0ة ال�?ال�ة وال�´)قة وال�ي شارك وأسه� في y��Y]> أن ت
م هAه ال�]��ة y��ت%$Eلها وأدارتها أشه� عل�اء ال?مة ال0ف�)ة ال_�<ر فان دی� _<لY .X]> أن ت

&ال9ائ{)ة  &�ا Yع�ل  على ت�E_A ال]�ه<ر الغ0)ة في _ل م
 ل0Rان والع�اق والول الع��)ة االخ�� ال��Rالة 
&ال��ب األهل)ة &8�9قة مه�ة ل?�ة شع<ب هAه الول ولعالج العلل ال�ي أن%أتها تلX ال��وب 

)Haugbolle, 2010 0انRة &أنها م�ض ل(�). بأ ال`�Evون Y?ف<ن 'ت�س)خ ال9ائ{)ة م
 ال0اح)ة ال0ف
ال�<ار ال�)اسي ع
 o8�Q ت�<8ل ت�_�E ال�عاناة  ال��Y �Aاج إلى عالج. وس)��اج ذلX إلى ت�<ل في

).  وق ساعت ال��اه�ات العامة واالح�]اجات Haugbolle, 2010العامة م
 "اإلرهاب إلى ال?مة" (
). ول`
 دور Haugbolle, 2010ال]�اه8�Eة في _ل م
 ل0Rان والع�اق الى إن%اء ت�الف "عQ �Rائفي". (


 مvل هAه ال�?ال�ة.  الول االقل)�)ة یGقى عائقا في E$ت�  
ن�
 &�اجة الى ن��8ة ع��)ة لل?مة ال0ف�)ة ولق _�> األس�اذ ال_�<ر E�Yى ال�خاو� في _�ا&ه 

م
  أول "م��<8ات ال?�ة على الo8�9 ال�9<ر الف�د�" إلى  ": &أن: " ال0R9ف�¹اإلYقاع�E<� ال�9<ر� "
E�Yى ال�خاو�، �عاودة م
 خالل اإلYقاع�E<� "   ("حاالت ال<ج<د ال��Gادلة"، أQ<ار ال�0< ال��عاGxة ال

القلo &اع�Gاره دفاعا م%�وعا م
 الفاعات ال�9<ر8ة ال�ى حف�U  ). و_AلX &أن: " 225ص ، 2020
األن<اع ال�ى اس�9اعU أن تGقى، وان _ان ق �ه� أساسا ع0 &ع¥ ال�E<انات األدنى فى ص<رة 


 في أور�ا و  ).228ص ، E�Y2020ى ال�خاو�، "الy<ف"" (EvاحGال 
 أن نA_� أن ال`�Ev مEال�ف 
م
وأم�8$ا بأوا &ال��0 الى أض�9اب ما &ع ال?مة على أنه انقالب ون`<ص في ال�9<ر في آل)ات الماغ. 
Yق<ل &اسEل فان دی� _<لX أنه في اض�9اب ما &ع ال?مة: "الماغ العاQفي ی�داد ن%اQا، وه�م<نات 

إشارات إلى الع5الت ل��<ت� م
 اجل الع�ل أو ال%لل في االنه)ار ما &ع ان�هاء ال�<ت� ت���� في إرسال 
 ال�هی" و "G?Yح الماغ العقالني عاج� إلى 'اق0اع الماغ العاQفي لل�yوج م
 ح´)ق�ها الyاصة" و"&ع

ينجون من الكوارث. 

نؤكد من خالل تجربتنا أننا كنا  
غالبا مضطرين ومدفوعين الى  
معالجة هذا العارض (محو شعور  

لدى الناجين من  الذنب) 
المصابين بالعصاب    - الكوارث

.الصدمي

إن التصنيف األمريكي يعتمد  
مبدأ (الصدمة الوحيدة) وهذا  
ال يتالئم مطلقـا مع ظروف تجربتنا. 
ففي غالبية الحاالت يكون  
المريض قد تعرض لصدمات  
متكررة (الحظ طول الفترة  
الزمنية للحرب اللبنانية) ومتنوعة  

ك أسر .....الخ)  (انفجارات، معار 
وان كانت آثارها مختلفة الحدة

مما يستحق الذكر ان دراستين  
ظهرتا بعد االحتالل األمريكي  

 2010البريطاني االولي عام  
وأثبتت أن معدل اإلصابة  
باالضطراب الكربي التالي  
للصدمة في العراق هو نصف  
ذلك المسجل في لبنان  

)Sadik,2010 ،(

  كذلك دراسة أجريت في
في   2016و   2015األعوام  

اوج الحرب ضد االحتالل اإلرهابي  
لداعش ألجزاء كبيرة من العراق  
اثبتت أن االنتحار في العراق  
اقـل من المعدالت العالمية مع  
اننا لو فقط حسبنا العمليات  
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ة ال?مة ال%یة ی�عامل ال��8¥ مع العال� &]هاز ع?Rي م�yلف ؛ ف9اقة ال��8¥ ت?Gح اآلن م��_� 
 ,van der Kolkعلى تقلEل الف<ضى الاخل)ة، على ح�اب ال�%ار_ة العف<8ة في ح)اته�" (

2014.P49.(  
 

 

 

 

 

 

 
نكوص وتراجعاألنجاز التطوري لدماغ األنسان بعد  2-رسم 

 االصابة باضطراب ما بعد الصدمة.

  
ال?مة ال0ف�)ة  ) Yع�ق أنvan der Kolk, 2014, P59(أن أه� &احvي ال?مة ال0ف�)ة في العال� 

. في  ما هيEأم$ان)ات وتعق 
إال ن<ع م
 ال0`<ص في ت9<ر الماغاإلن�اني &�ا حGاه هللا عل)ه م
) م�ا Yفقنا ج�)ع ال�هارات prefrontal cortexال?مات ال0ف�)ة نفق و�)فةالل�اء قRل األمامي (

و تy<فه لف��ة Q<8لةوت?Gح ال<�)فة ال�0فYAEة خ?<صا ع0ما �Y?ل الy<ف &8�9قة س�8عة لل%y أ
Yات) (vس)�9ة ال]هاز ال�<في(دماغ ال Uردود فعله ت�Tinnin& Gantt, 2013 رة). ث� &ع ذلX تقل ق

ال%y على الق�ال أو اله�وب بون أداء الل�اء ال]ی. و}ذا ما _ان ال�b8>y ی�� &��عة أك�R أو لف��ة 
?Y �E�& ام ال�]�yه> إلى اس�A0�Gح ت�U س)�9ة جAع الماغ (دماغ ال�واحف)، Q<8لة جًا ف

نق��ح أن ی0Rى ال�فه<م الع��ي لل?مة ال0ف�)ة على أساس ون?اب &اض�9اب ما &ع ال?مة. لAلX فأن0ا 
  ن��8ة االس�اذ ال�خاو� في ال9> ال0ف�ي ال�9<ر� اإلYقاع�E<�. أن هAه ال8��0ة ت���E &ال]<ان> ال�ال)ة:

�اذ E�Yى ال�خاو� العالج)ة ال0ف�)ة في _ل م
 العالج ال0ف�ي خالصة _�ا&ات وم�ارسات األس .1

 الع��ي).Q>ال  ال�?�� والع��ي والولي (ف�و8Eا له�ا على ال?ع  ال]�عي والف�د� الل�ان _ان رائ

أساس لعل� وQ> نف�ي ت9<ر� إ�Yاني م0Rي على االQار وال�<روث الvقافي الع��ي اإلسالمي  .2
  ).2، ص2020" (E�Yى ال�خاو�، ول): الغ��ي ال�ل� "ال0اق

3.  
ن��8ة م0R)ة على ال��ارسة اإلكل0E)$)ة  "ه0ا واآلن"، فه< �Yارس ال�ع�ف على ال��8¥ ل): م
خالل الف�ات ت%y)?)ة أساسا، و}ن�ا م
 خالل اإلم�اض)ة ال��_RE)ة ال����0]ة م
 ن%اQات م��<8ات 

  ). 44، ص2020ال�خ ال��?اعة (E�Yى ال�خاو�، 
Aور ع��)ة إسالم)ة م
 ال��اث ال�وحي ال?<في الق�Y الى ال?)اغات ال�یvة للvقافة لل8��0ة ج .4

الع��)ة اإلسالم)ة م
 ص)اغات م<النا ال0ف�� الى _�ا&ات أ.د. علي ز8ع<ر ال�یvة (E�Yى ال�خاو�، 
  ).59، ص2020
ثة": ال�ی� تع�� األس: الف�ل])ة ال�%��8)ة م
 ن��8ة ال0R9ف�ى ال�9<ر� الغ��ي لألمyاخ ثال .5

Neocortexو ال�<فيLimbic وال�واحفيReptilian رسة العالقة &ال�<ض<ع وهى، م�<از8ة مع ف�وض م
8�) وال�خ ال`ّ� فّ�� (الGاران<8ال�<ج�ي وال�خ العالقاتي (E�Yى �E%ائي أحاد� ال<ج<د (الRال�خ ال �>��م

 ).37، ص2020ال�خاو�، 
  

 صمة شیة ی<اجه ال��8¥ العال� ب�0ام ع?Rي م�yلف �ة على االن�ان £Gع5أن لل?مة آثار م
ع
 ذاك ال�A _ان لYه قRل ال?مة، وG?8ح Qاقة ال��8¥ م�_�ة على ق�ع الف<ضى الاخل)ة، على 

اإلرهابية االنتحارية لداعش  
لفـاقت كل اإلحصاءات العالمية  
لالنتحار

ة  على الرغم من أن الطائفي
كانت سبباً في الحرب، فـان  
الحرب بدورها قد تسببت في  
المزيد من التجزؤ في الحياة  
السياسية واالجتماعية اللبنانية

ال أحد كان يعتقد أن الحرب  
ستستمر حتى التسعينات، وإذا  
كان يمكن قول أي شيء، فهو  
أننا نفتقر إلى الرؤية والتحليل  
لقضية الحرب. عندما ظللنا كلنا  

أن الحرب لن تؤدي إلى    نعتقد
مذبحة.

نحن بحاجة الى نظرية عربية  
للصدمة النفسية ولقد كتب  
األستاذ الدكتور يحيى الرخاوي  
في كتابه "الطبنفس�اإليقـاعحيوى  

من  أول   التطوري": بأن: " 
"مستويات الصحة على الطريق  
التطور الفردى" إلى "حاالت  
الوجود المتبادلة"، أطوار النمو  

بة المعاودة من خالل  المتعاق
اإليقـاعحيوى  

القـلق باعتباره دفـاعا مشروعا من   
الدفـاعات التطورية التى حفظت  
األنواع التى استطاعت أن  
تبقى، وان كان قد ظهر أساسا  
عند بعض الحيوانات األدنى  
فى صورة "الخوف"" 
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ح�اب اش��اكه في ح)اته الyاصة والعامة. هAا ما _�Gه اشه� عل�اء ال?مة ال0ف�)ة في العال� ال_�<ر 
الق�Gاس یلل على ع�� م%$لة ال?مة ال0ف�)ة &�� قر أح خ�Rاء م��0ة &اسEل فإن دی� _<لX. وهAا ا

 
ال`��ي ال�الي  ملE<ن م?اب &االض�9اب 500ال?�ة العال�)ة رولف _��8 &أن ه0اك ما ال Yقل ع
لل?مة  ح<ل العال�.  هAا ال�ق� ال�G?Y b(yح غ�E مفاجئ ع0ما نرك االسGاب ال��0<عة وال���ایة 

م الE<م. هAا االسGاب ت�علo ب�8ادة ال?�اعات وال��وب في ان�اء العال� وال�غ�EE ال�0اخي لل?مة في عا
�GRه األن�ان) وال�A ی�8 م
 ال`<ارث ال�ER)ة. ودعX ع
 ال�%اكل االج��ا�)ة مvل Y �Aل<جي (ال>E[وال

  ای.  الع0ف واالن�هاك ض ال��أة واالQفال الى العR<دYة وم%اكل اله]�ة وال�ي _لها في ت� 
أن تb(´v ال]�ه<ر في م]ال ال`<ارث أو ال��وب مه� جا لألشyاص الAی
 تع�ض<ا لل?مات أن 

انه ل): _ل م
 Y?اب &ال?مة Y?اب &اض�9ا&اتها م
 ال�ه� أن ن�A_� أن اض�9ا&ات ال?مة Yفه�<ا 
_U0 ق�G8ا  هي رد فعل RQ)عي ل�ث غRQ �E)عي. وق  Y%ع� االن�ان &اله%اشة لل?مة ب<جه خاص إذا

 U0_ او تعالج أو ��ت فقان أو ف])عة أخ�� م�خ�ا، ل� ت�R`اش�ة أو إذا تGال�?اب م y%ال 
جًا م
م?ا&ا &االك��اب، و القلo قRل ح?<ل ال�ث و_AلX ع0ما ت�عاQف مع ال%y أو ال�الة ال?م)ة، 

� لX. و8قلo &ع¥ وعلى سERل ال�vال ع0ما Y$<ن ال�5)ة م
 نف: ع��ك أو أ� صفات هامة أخ� 
ال0اس ألنه� ال ی�فاعل<ن مع ال?مات مvل أو &%ة ما Yعان)ه ال0اس الAی
 ح<له�. وق Y%ع�ون &أنه 

. وه0ا م
 ال�ه� أن ن�A_� &أن0ا ن�أث� &األش)اء &8�9قة م�yلفة في Eم$��ث �Eاس)ة أو أنه� غ�ت0ق?ه� ال�

عاQفا _G%�. إذا _ان هAا YقلقX، ر��ا ت�� ذلX األوقات ال��yلفة في ح)ات0ا. هAا ال Yع0ي أن0ا أقل ت
كف�صة ل�ق�Y الع� أو ال��اعة الع�ل)ة ألول�X الAی
 ��Yاج<نها ب�0Eا أنU هادÊ وم<ض<عي &ال�قارنة 
مع اآلخ�8
. وم
 ال�ه� أن ن�A_� إذا ما �ه�ت اع�اض نف�)ة &ع ال?مة و _U0 ال ت%ع�  &ع شه� 



 م�اجعة ERQ> أو اخ�?اصي نف�ي ل9ل> ال��اعة وأن  م
 ال?مة، &أنX ق ت��U0 ف�����ال�
ال`��ي ال�الي  "ال تعاني &?�U" خ?<صا اذا أس���ت أع�اض ال�ي ق تلل على حوث االض�9اب

لل?مة. وهAه االع�اض _�ا ش�ح0ا هي ت]ارب إعادة معاY%ة ال�ث ال?مي لAاك�ة ال?مة ال�اخل)ة 
األحالم و أحالم ال)ق�ة و ال%ع<ر الائ� &اإلثارة الف�E<ل<ج)ة وعم الفرة على االس��خاءو_AلX الAه<ل  في

 وان��اب االج��اعي وال�Rل العاQفي وأ5Yا ال�غ�Eات ال�لR)ة في ال��اج واألف`ار.
 ����Yف¤ لق _�> العال� األم�8$ي م
 أصل ه<ل0� &اسEل فان دی� _<لX في _�ا&ه ال%ه�E "ال]

��ع�ل Q> الق�ن ال�اسع ع%� ب�?b(0 األم�اض &أع�اضها Y ي ما زال�&اإلصا&ات" &أن ال9> ال0ف
Xدی� _<ل <�م
 أح أه� أسGاب تyلف ال9> ال0ف�ي في وسائله  ول): &أسGابها وأن ذلX ه< &�

ة ال�%y)?)ة والعالج)ة ع
 &´)ة ف�وع ال9>. ولق ح?ل تغ�EE مه� في اإلصار الyام: لل�ل�م
ال`��ي ال�الي  ح�E �ه� االض�9اب 2013ال�%y)?)ة واإلح?ائ)ة األم�8$)ة ال�ي صرت في العام 

لل?مة ض�
 &اب جی ه< &اب ال?مة وال`�ب (ال�<ت� ال0ف�ي) ال%ی &�ا ی�ش� الى تغ�EE ول< 
ج�اءه. b(}Q في ت<جه ال9> ال0ف�ي الى ال�%y) ال�ع�� على األسGاب ال�A ساع دی� _<لX على إ

 �Aوال <R�ولق بأ ال`�Evون Yف`�ون &أنه ل< ف`�نا &$ل االض�9ا&ات ال0ف�)ة ب0ف: ال8�9قة &ال��G ع
 ال
0��9)ع ت9<�8 ال9> ال0ف�ي &�?اف &´)ة �عادة ما Y$<ن م�تSG &ال`�ب واألحاث ال�)ات)ة ال?ادمة ف


 الع��ي ال��اث اQ>ی0ا في اللغ0ي ل`ل ما _�Gه _ل م
 ال_�<ر دمحم ف�وع Q> الق�ن ال<اح والع8�%
. ول
عنان ح> هللا ع
 ال?مة وخالل ال��ب األهل)ة الل0Rان)ة _قاعة ل0Rاء Q> نف: ال0ابل�ي و ال_�<ر 


 الع��ي مA0 ح�ب الع�اق.Q>مات ال�ي اب�لى بها ال  صمة ع��ي ل�اواة ال?
عقل والماغ وال�?<رات. ف�%اكل إدارة م%اكل ال?مة ت��<ج> إعادة ت�0)� أساس)ة &8�9قة ع�ل ال

ال?مة تغb(_ �E نف`� وماذا نف`�، بل أ5Yا قرت0ا نف�ها على ال�ف`�E. لق اك�%ف0ا أن م
 خالل 
 XلAث له� وأن لوا ال`ل�ات ال�0اسGة ل<صف ما ح[Y ة على أن(�م�اعة م�ضى ض�اYا ال?مات ال0ف

الكثير من الباحثين في أوربا  
وأمريكا بدأوا بالنظر الى  

د الصدمة على  أضطراب ما بع
أنه انقـالب ونكوص في التطور  
في آليات الدماغ

يقول باسيل فـان دير كولك أنه  
في اضطراب ما بعد الصدمة: 
"الدماغ العاطفي يزداد نشاطا، 
وهرمونات التوتر تستمر في  
إرسال إشارات إلى العضالت  
لتتوتر من اجل العمل أو الشلل  
في االنهيار ما بعد انتهاء  

"يصبح الدماغ  التهديد" و  
العقـالني عاجز إلى 'اقناع الدماغ  
العاطفي للخروج من حقيقتها  
الخاصة

نقترح أن يبنى المفهوم العربي  
للصدمة النفسية على أساس  
نظرية االستاذ الرخاوي في  
الطب النفسي التطوري  
اإليقـاعحيوي

أن هذه النظرية تتميز بالجوانب  
التالية:

خالصة كتابات    .1
األستاذ يحيى    وممارسات

الرخاوي العالجية النفسية في  
كل من العالج النفسي الجمعي  
والفردي اللتان كان رائدا لهما  
على الصعيد المصري والعربي  
والدولي (فرويد الوطن  
العربي).
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 وع�oE، ول`
 هAا عادة &� ذاته الEمغ�� وأث� مف  �E5ا أن نغYفي. أن0ا &ال�5ورة ن��اج أ$Y
 Yة واله�م<ن)ة ال�لقائ)ة لل]�� ال���GRة ع
 إف�از ال�ف�K وال����� له�م<نات ال`�ب ع0�االس�]ا&ات ال]
ه�الء ال��ضى وال�ي ت�R> ف�K ال)ق�ة، و_<ن ال��8¥ و_أنه و�?<رة دائ�ة على اس�عاد ل�<اجهة أ� 

 Uاء أو ان�هاك في أ� وق
 م
 عم وج<د مvل هAا ال�9y اآلن في واقع ال�ال. ل`ي اع�EقY مع أنه على
ن]�� ال�غ�EE ال�´)قي، ��Yاج ال��8¥ أن ال�9y ق زال مA0 ان�هاء ال�ث ال?مي وأن على ال]�� أن 
 ی�عل� أن ال�9y ق زال و}ن &إم$ان ال��8¥ ال�)³ في ال<اقع ال�الي. سع0Eا لفه� آثار ال?مة ال0ف�)ة ق
أد� ب0ا ال�ف`�E &8�9قة م�yلفة ل): ف��> &فه� ب0)ة العقل أك�v ول`
 أ5Yا ح<ل فه� واس�ع�ال الع�ل)ات 

  ).van der Kolk, 2014, P25العالج)ة ال�ي ت�د� الى ال%فاء (
 

ل��احل العالج م
  ج<دی� ه�Eمان في _�ابها 'ال?مة وال�عافي' أن%أت ال�0<ذج الvالثي األ&عاد

 &��yلف م%ار�ه� العالج)ة. ال��حلة األولى م
 اض�9ا&ات ال?مE[م _ل ال�عال>Eع�لها ال��Y ات وال�ي

العالج ی90<� على م�اعة ال��8¥ على االس�ق�ار واألمان ب�عل)�ه �Qق نف�)ة خاصة بAلX ل�5ان 
م�اعة سالمة واس�ق�ار خالل العالج. وت%�ل هAه ال��حلة ت�0)ة ال�<ارد الاخل)ة لل%y ونقاK الق<ة، و 

ال��8¥ ل��0)� ذاتي ع<اQفه الyاصة و}دارة أ� مyاوف واألع�اض األخ�� ال�ي ق ت]عل م0ه� Yعان<ن 
ام األدو8ة في &ع¥ األح<ال ع0ما على سERل ال�vال ه0اك اك��اب yاس� 
$�Y آم0ة. _�ا �Eع� غ%Y أو

إلى وحات م�y??ة  شی. _�ا ��Yاج شy م�اعة على االم�0اع ع
 سل<_)ات اإلدمان واإلحالة
في هAا ال�]ال.  ال��حلة الvان)ة هي معال]ة ذاك�ة ال?مة وال�اد وذلX ی�� &�عال]ة ذ_�8ات ال?مة 
 ل��قoE تv_ b(}yافة العاQ{)ة ال��ت9Gة بها. هAا ه< عادة ال´)ام &ه، ووفقا لل�GادÊ ال�<جEه)ة "ل�عه

E0ل اثRق 

 م
 العالجات ال�0R)ة على األدلة؛ عالج االمر ال�Rاعة ال��8�8ة في ال��ل`ة ال���ة" م
 والعالج ال�ل<_ي ال�ع�في ال�<جه لل?مة. 

ن��8ّة دور الع?> ال�اه في اض�9ا&ات ال?مة ال0ف�)ة و_�ا Y%�ح العالمة فان دی� _<لX فأن 
Yّة، ال��Gای0ة جّا. أنها ت�0$ّEه العالجات تقلAنا أن نفه� ول�اذا ال ت%�غل _ّل ه0ا م
 أن ن?Gح ت�اع

 
 &إم$ان)ة ال��0 الى هAه ال�9ق &أنها �Qق ت%�غل م
 القّ�ة ن�وال )ل�S%ّ0 ال��ا&S االج��اعّي( وقEواع
ن)ة في ال]��). فال]�� _�ا Rال�<ّت�ات ال Êن��اج �Qق ت%�غل &الع$: م
 القاع صع<دا(بأ م
 أن نهّ

إلصا&ات". ف�
 خالل ن���8ه فأن ذاك�ة ال?مة في ع0<ان _�اب فان دی� _<لX ال%ه�E "ال]�� ��Yف¤ &ا
ال�ي ت�ق9ع، في ام�اض ال�0اعة الAات)ة وفي ال�%اكل -ُمَ�ّم�ة في األح%اء، في داخل القل> مف]<ع وأح%اء

 
الyاّصة &اله)$ل الع��ّي وال�%اكل الع5لّ)ة، و}ذا _انU عالفة العقل<الماغ وات?اله�ا األح%ائّي م
الo8�9 ال�]یل��0)� الع<اQف، فإن هAا ی�9ل> تغ�EEا أساسّ)ا في ت<جهات0ا خالل الع?> ال�ائه ه< 

 العالجّ)ات ت]اه ل): ت]اه أم�اض واض�9ا&ات ال?مة ف��> ول`
 _ل االض�9ا&ات ال0ف�)ة.
 
Q> وعل� نف: ال?مة وت9<ره ال�A ت�$
 في تغ�EE ال�?b(0 االم�8$ي " اللEل األم�8$ي  

G9ي واإلح?ائي ال?(y%رت في العام ال�&�Y �E%�ل  2013عة الyام�ة" لألم�اض ال0ف�)ة ال�ي ص
وألول م�ة ف?ل ع
 ال`�ب ال%ی وال?مة _��GRات لل��ض ال0ف�ي بل م
 ال�?b(0 ال�0Rي على 
أع�اض (كاالك��اب والقلo وال�هاب والف?ام...الخ) ال�A و_�ا Yق<ل فإن دی� _<لX  جعل االGQاء 

لق�ن ال�اسع ع%� ال�A _ان Y?0ف االم�اض على اساس االع�اض (كأم�اض ال0ف�E<ن �Yارس<ن Q> ا
ال��)ات، وال9فح ال]ل�...الخ)  ول): االسGاب.  مع ال<ع &أن هAا ال�غ�EE س�Eد� _�ا اد� في &´)ة 
 
ف�وع ال9> &�عال]ة أساب االض�9ا&ات ال0ف�)ة بًال م
 م]�د أع�اضها ال�A س)�$
 ال9> ال0ف�ي م

ل]ة أك�v فعال)ة لالض�9ا&ات ال0ف�)ة. العالج ال0ف�ي ال]ی ن�R)ا ال�ع< &األمر (أو ما إدارة ومعا

أساس لعلم وطب نفسي تطوري  
إيماني مبني على االطار  
والموروث الثقـافي العربي  

حد  اإلسالمي وليس الغربي المل
"الناقص

نظرية مبنية على الممارسة  
اإلكلينيكية  "هنا واآلن"، فهو  
يمارس التعرف على المريض  
ليس من خالل الفتات تشخيصية  
أساسا، وإنما من خالل اإلمراضية  
التركيبية المستنتجة من  
نشاطات مستويات المخ  
المتصاعدة

للنظرية جذور عربية إسالمية من  
القديم    التراث الروحي الصوفي

الى الصياغات الحديثة للثقـافة  
العربية اإلسالمية من صياغات  
موالنا النفري الى كتابات أ.د. 
علي زيعور الحديثة  

أن للصدمة آثار مضرة على  
االنسان فبعد صدمة شديدة  
يواجه المريض العالم بنظام  
عصبي مختلف عن ذاك الذي  
كان لديه قبل الصدمة، ويصبح  

زة على قمع  طاقة المريض مرك
الفوضى الداخلية، على حساب  
اشتراكه في حياته الخاصة  
والعامة

أن تثقيف الجمهور في مجال  
الكوارث أو الحروب مهم جدا  
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 <R�
) Yع &�عال]ة سهلة ورخ)?ة لل?مة ال�ي تEو}عادة ال�عال]ة &��_ات الع :�ت�ج��ه &إ&9ال ال��
ني  االض�9ا&ات ال0ف�)ة ال��yلفة &�ا س)%$ل ث<رة في م]ال ال?�ة العقل)ة العامة "م<از8ةRفي ال9> ال

 �_Aة سالف الأله�)ة ال��9)� وال�5ادات ال�E<8ةواإلماهة الف�<8ة" _�ا قال خ�ER االم� ال���
)Carriere, 2014 
Q>ال?�ة العقل)ة في ال 
EE0مه 
).  أن ت]���ي ال�رR8)ة في أر�ع دورات للعی م

ائ)ة ال�ي أج�U8 في باYة _ل دورة م
 الع��ي و}ش�افي له� &ع ال�ر8> و_AلX ن�ائج الراسات االس�ق?
0ة إلى ال?مة' أثU�R حاجة “الورات ال�رR8)ة ال�A_<رة أعاله. االس�R)ان '"ال�اجة إلى ��مات ال�yال


 الع��ي الى خمات نف�)ة جیة م0R)ة على عالج ال?مات ال��GRة لل��ض ال0ف�ي.Q>ال  
� فأن لی0ا اآلن الف�صة م
 خالل وضع ال?�ة و_�ا قال خ�ER م��0ة األم� ال���ة رولف _�8


 الع��ي الى ال�الي Q>د� &ال�Eمات ال?�)ة وال�ي سyمة في أول<8ات الال0ف�)ة ومعال]ة ال?
)Carriere, 2014:(  

 تع��8 اإلن�اج)ة االج��ا�)ة واالق�?ادYة والvقا£)ة.  ▪
 ز8ادة قرة الف�د ال�عل)�)ة، واإلبا�)ة وز8ادة رفاه�Eه. ▪

 الض�9ا&ات ال?مة،  ▪Eل�Rال� 

 مEاخل)ة ال?ام�ة الهائلة لل�الی وقف ال�عاناة ال

 األشyاص واألج)ال وال�ي ت0قل ع
 o8�Q الع0ف وس<ء  ▪Eة ب(�وقف ان�قال آثار ال?مة ال0ف

  ال�عاملة.
  

  المصادر
  

  ال�ادر الع���ة:
) الصدمة النفسية أشكالها العيادية 1998عدنان حب هللا ( .1

بيروت: دار الفارابي للنشر  -لوجوديةو أبعادها ا
 والتوزيع.

علم نفس  -) الصدمة النفسية 1991دمحم أحمد النابلسي ( .2
مجموعة من الباحثين. بيروت: دار  -  الحروب و الكوارث
 النهضة العربية.

) الطبنفسىاإليقاعحيوى 2020الدكتور يحيى الرخاوي ( .3
نظرية). التطوري، الكتاب األول:االفتراضات األساسية (ال

 القاهرة: معهد الرخاوي.
موسوعة الصدمة ) 2020د. وليد خالد عبد الحميد ( .4

النفسية، آفاق جديدة في تشخيص ومعالجة االضطرابات التالية 
للصدمة. الكتاب العربي "نفساني". مؤسسة العلوم النفسية 

 العربية. 
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لألشخاص الذين تعرضوا  
للصدمات أن يفهموا انه ليس  
كل من يصاب بالصدمة يصاب  
باضطراباتها من المهم أن  
نتذكر أن اضطرابات الصدمة  

ي لحدث غير  هي رد فعل طبيع
. طبيعي

من المهم أن نتذكر بأننا نتأثر  
باألشياء بطريقة مختلفة في  
األوقـات المختلفة في حياتنا

أن ذلك هو بحسب دير كولك  
من أحد أهم أسباب تخلف الطب  
النفسي في وسائله التشخيصية  
والعالجية عن بقية فروع الطب

لدينا في الوطن العربي التراث  
كتبه كل من  الغني لكل ما  

الدكتور دمحم النابلسي و  
الدكتورعدنان حب هللا عن  
الصدمة وخالل الحرب األهلية  
اللبنانية كقـاعدة لبناء طب  
نفس صدمة عربي لمداواة  
الصدمات التي ابتلى بها الوطن  
العربي منذ حرب العراق

لكي نجري التغيير الحقيقي، 
يحتاج المريض أن الخطر قد زال  

دث الصدمي  منذ انتهاء الح
وأن على الجسم أن يتعلم أن  
الخطر قد زال وإن بإمكان  
المريض العيش في الواقع  
الحالي

أن تجربتي التدريبية في أربع  
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دورات للعديد من مهنيين  
الصحة العقـلية في الوطن  
العربي وإشرافي لهم بعد  
التدريب وكذلك نتائج  
الدراسات االستقصائية التي  

ة من  أجريت في بداية كل دور 
الدورات التدريبية المذكورة  
أعاله. االستبيان '"الحاجة إلى  

الخدمات المستندة إلى  “
الصدمة' أثبتت حاجة الوطن  
العربي الى خدمات نفسية  
جديدة مبنية على عالج  
الصدمات المسببة للمرض  
النفسي

  
 إرتباط كامل النص:
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocWalidArabTraumaMedPsy.pdf  

*****    *****    *****  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 
***   ***   *** 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

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

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
 

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

