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شبكة " فتح تعقيب رئيس 

على "  العلوم النفسية العربية

التفاعل بين الفضاء النفسي 

والطبي التونسي وبين شبكة 

العلوم النفسية جرحا كنت  

 اتقي إحياءه

على التفاعل بين الفضاء النفسي  " شبكة العلوم النفسية العربية" لقد فتح تعقيب رئيس  
لكن مالحظاته الذكية ...اتقي إحياءه  جرحا كنت  والطبي التونسي وبين شبكة العلوم النفسية

عن التصنيف اللغوي االيديولوجي للعلوم في بالد المغرب العربي عموما والتي ارتبطت 
بفرنسا لغة وثقافة بسبب تبعية النخبة الثقافية والسياسية للمستدمر الغالب، جعلتني استذكر 

عالقة الغالب بعد المواقف التي يصدق عليها تحليل العالقة بين العبد والسيد أكثر منها 
  ...بالمغلوب
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كنت في زيارة علمية لتونس 

الخضراء، والتقيت اساتذة علم 

النفس وبعضهم يشغل مناصب 

رئيسة في كليات علم النفس 

التونسية لعلم النفس ، والجمعية 

وكم كانت مفاجأتي كبيرة 

شبكة العلوم "حين سألتهم عن 

ورئيسها، "  النفسية العربية

حيث بدا لي جهلهم أو تجاهلهم 

 لها

  
 

كادت تقع فتنة كبيرة بين 

الحاضرين نتيجة التجاذبات 

المدرسية حين انتقد فرويد 

ومدرسته بعد التعرض للنقد 

الحديث لمدرسته خاصة 

 وقفها من الدينلم

  
 

االنتماء لبعض المدارس يشبه 

االنتماء الى جماعة دينية 

 متطرفة 

  

  
 

ارتكست بعض جامعاتنا من 

تدريس العلوم النفسية من 

العربية الى الفرنسية، وغني 

عن التنبيه الى أن الطب 

النفسي مازال مستعمرا في 

 لغته

  

  
 

وصلتني  انتقادات شديدة 

تعمار ألنني تناولت أطباء االس

 .بالنقد الموضوعي

  

  
 

   
  

العلوم النفسية   خصوصيات"أذكر بعضا منها لعلها تكون فاتحة النقاش لموضوع        
 " :في المغرب العربي

كنت في زيارة علمية لتونس الخضراء، والتقيت اساتذة علم النفس وبعضهم  -1       
، وكم كانت  لم النفسالجمعية التونسية لعو كليات علم النفس  يشغل مناصب رئيسة في

ورئيسها، حيث بدا لي  " شبكة العلوم النفسية العربية"مفاجأتي كبيرة حين سألتهم عن 
جهلهم أو تجاهلهم لها، بدا لي ذلك مستغربا في حينها، لكنه لم يعد كذلك بعد ما التقيت 

  .بجاكرتا النطاسي جمال التركي وعرفت من أية طينة عجن
   

يحضره اساتذة في علم النفس    ملتقى وطنيا في جامعة جزائريةكنت أحضر   -2       
   من توجهات مدرسية مختلفة وغلبت الفرنسية على تدخالت الكثير من الحاضرين

المنتمين الى مدرسة نفسية معينة ، وإن كانت اللغة المستعملة في نظري 
وكادت تقع . )الجمع القهري بين الفرنسية والعربية   إن صح هذا( "العرنسيـــة" هي

فتنة كبيرة بين الحاضرين نتيجة التجاذبات المدرسية حين انتُقد فرويد ومدرسته بعد 
وسخر اتباع تلك المدرسة من . التعرض للنقد الحديث لمدرسته خاصة لموقفها من الدين

  ..."ال يوجد علم نفس دون فالن" زمالئهم وهم يقولون 
   
   

النفس ونبهتهم الى بعض الكتب التي تناولت لطلبتي في علم   كنت أحاضر -3       
الكتاب االسود للتحليل النفسي : ومنها   critical psychology علم النفس النقدي

 Science and Pseudoscience in وغيره، خاصة باللغة االنجليزية مثل كتاب

Clinical Psychologyبسبب هذا التوجه النقدي، ... ، فقامت الدنيا ولم تقعد
،وقد ارتكست   النتماء لبعض المدارس يشبه االنتماء الى جماعة دينية متطرفةا إذ

بعض جامعاتنا من تدريس العلوم النفسية من العربية الى الفرنسية، وغني عن التنبيه 
  .الى أن الطب النفسي مازال مستعمرا في لغته

   
واحة "  ا أسميهكنت أذيع وما زلت على أثير إذاعة ورقلة في الجزائر برنامج -4       

-، أتناول فيه التثقيف الصحي بالمقاربة الحيوية"المعرفة شفاء: "وشعاره   ،"العافية
وكانت المناسبة احتفالنا بعيد ثورة نوفمبر الخالدة، فكيفت . الروحية-االجتماعية-النفسية

البرنامج على المناسبة وتحدثت عن دور الطب النفسي وعلماء النفس الفرنسيين إبان 
االستعمار، وكيف ساهموا في تبرير جرائم المستدمر في حق الجزائريين، وهو ما جعل 

يثور على ذلك  ) بكل ما تحمله الكلمات من معاني العلم والنبل والرحمة(   طبيبا نفسيا
انتقادات شديدة ألنني تناولت أطباء    وقد وصلتني. فرانز فانون.الوضع ويتحداه وهو د
  .ضوعياالستعمار بالنقد المو
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في " عقدة الفرنسية "أن 

المغرب العربي وتداعياتها ما 

زالت تتردد حتى في 

 االختصاصات العلمية األخرى 

  

  
 

أدرك أن التصنيف اللغوي 

إلغائي أو اختزالي على أخف 

تقدير، وان هناك من يتكلم 

لغتنا ويسترزق بها وهم اشد 

عقوقا لها من بعض الذين 

عليهم العجمة بسبب فرضت 

المسار التعليمي، او تمسكا بلغة 

 الخبز والمعاش

  

  
 

إنني ألشعر بالقرابة  الحضارية 

مع باكستاني أو أوكراني 

يتعتع بالعربية محبة فيها وال 

أجد ذلك لدى عربي المولد 

واللسان يتقوت على فتات 

موائد العولمة الثقافية 

والعلمية،  ويحمل مقتا مرضيا 

 جذورهلهويته و

  
 

 

نسبة معتبرة من اضطراباتنا 

النفسية قد ترجع جذورها الى 

هذا الفصام اللغوي، والذي لم 

يسلم منه االطباء النفسانيون 

 وعلماء النفس ذاتهم 

 

  
 

إنها ظواهر إستالبية، ضمن 

اخرى، قد تسعفنا على الصعيد 

المغاربي في في إدراك 

أسباب رئيسة لكون مختلف 

أشكالنا التعبيرية ما فتئت 

تعاني من صعوبات جمة في 

االقالع والتأنق، ومن ضيق 

في المغرب العربي وتداعياتها ما زالت تتردد "   عقدة الفرنسية"وأشير هنا الى أن         
حتى في االختصاصات العلمية األخرى ، إذ ال يمكن أن انسى ذلك الملتقى الدولي للكيمياء 

حيث كانت زوجتي من المتدخالت بدراسة رائدة في الكيمياء . في العاصمة الجزائرية
، ومع أن وثائق الملتقى تشير إلى أن لغات المداخالت هي العربية والفرنسية الخضراء

واالنجليزية ،إال أن جو القاعة إنقلب فجأة حين بدأت زوجتي محاضرتها بالعربية وصاح 
وهو فرنسي اليجيد    Hilar ولوال تدخل البروفيسور"..ال أحد هنا يفهم العربية"المنظمون 

مية الموضوع من المعادالت الكيمائية المكتوبة أمامه، حيث قال العربية لكنه انتبه الىاه
  "أين المشكلة أليست العربية لغتكم الرسمية ؟؟؟؟"  لرئيسة الجلسة

   
  

أدرك أن التصنيف اللغوي إلغائي أو اختزالي على أخف تقدير، وان هناك من يتكلم         
ضت عليهم العجمة بسبب المسار لغتنا ويسترزق بها وهم اشد عقوقا لها من بعض الذين فر
تردد بين جنباتنا وهو   مالك حداد  التعليمي، او تمسكا بلغة الخبز والمعاش، وما زالت مقولة

  .»   la langue française est mon exil «: الفرنكفوني 
   
  

الحضارية مع باكستاني أو أوكراني يتعتع بالعربية محبة فيها    وإنني ألشعر بالقرابة      
أجد ذلك لدى عربي المولد واللسان يتقوت على فتات موائد العولمة الثقافية والعلمية، وال 
إتكاء على القليل الذي فهمته من علوم  -وأزعم  . ويحمل مقتا مرضيا لهويته وجذوره 

أن نسبة معتبرة من اضطراباتنا النفسية قد ترجع جذورها الى هذا  -النفس والعقل والروح
الذي لم يسلم منه االطباء النفسانيون وعلماء النفس ذاتهم ، حاشا مدرسة الفصام اللغوي، و

  .الرخاوي وثلته ومن سار على نهجهم في تعريب اللسان والجنان
   
  

،حين " نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر "في كتابه  بنسالم حميش.د  لكنني اردد مع        
محاولين إقامة وجودنا على االستيراد الكلي يعقب على تبعيتنا الفكرية واللغوية والثقافية، 

إنها ظواهر إستالبية، ضمن اخرى، قد تسعفنا على الصعيد المغاربي في في " يقول...
إدراك أسباب رئيسة لكون مختلف أشكالنا التعبيرية ما فتئت تعاني من صعوبات جمة في 

تلك االسباب فتوقُنا االقالع والتأنق، ومن ضيق مرئي محسوس في االشعاع والتأثير، ومن 
في الساحة ..وأضيف (  اللغوية المستشرية والمنهكة لقدراتنا التنافسية في الساعة العربية

وكذلك وبالمالزمة حالة شرائح من فاعلينا الثقافيين والفنيين الذين التربطهم إال   )العالمية
كوعاء للثقافة ودعامة عالقة ضعيفة الدم والنسغ باللغة الوطنية الجامعة الالحمة، اي باللغة 

  ".للهوية الحيوية المبدعة
   
   

  :ورحم اهللا الرافعـــــي حين اشتكـــــى 
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مرئي محسوس في االشعاع 

والتأثير، ومن تلك االسباب 

فتوقُنا اللغوية المستشرية 

راتنا التنافسية والمنهكة لقد

بنسالم .في الساعة العربية د

حميش  
 

  
 

لعل أمال ذكيا في رفع الغبن 

عن يتيمة الدهر نلقاه في 

) تونس ( جمال التركي .د

وإني ألذكر . ومؤسسته النفسية

محمد احمد النابلسي . العالمة د

ومدرسته العربية ) لبنان ( 

وهو يصارع طواحين التبعية 

  الفكرية والنفسية

لها من نسلها العقب يكيد أم           وال نقيصة إال ما جنى النسب  
سبباً في كلِّ مكرمة كانتْ لهم         وهم لنكبتها من دهرها سبب  
  لغة قديمة جددتْ من زهوها الحقب       منسائلوا الناس كم في األرضِ 

  لم نعتبر ولبئس الشيمةَ العجب       ونحن في عجبٍ يلهو الزمان بنا
  فإنها نكبةٌ من فيه تنسكب              وأيما لغة تنسي امرًأ لغةً

  وننفض الكفَّ ال مجد وال حسب        فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا
  والشرقُ منا وإن كنا به خرب        بةٌ في الشرق فاضحةٌإنَّا إذاً س

   
  

جمال .د  ولعل أمال ذكيا في رفع الغبن عن يتيمة الدهر نلقاه في... 
محمد احمد . د وإني ألذكر العالمة. ومؤسسته النفسية )تونس (  التركي

ومدرسته العربية وهو يصارع طواحين التبعية الفكرية   )لبنان (  النابلسي
لكنه ذكر المواساة ، في زمن أعرابي ال فرق فيه بينالملهاة        والنفسية، 
و يا وطني العربي الكبير كم فيك من المضحكات ولكنه ضحك ... والمأساة
 ....كالبكاء

 

  ارتباطات ذات صلة

    ، السياســــة والثـــــورة التونسيـــــــة، السياســــة والثـــــورة التونسيـــــــة، السياســــة والثـــــورة التونسيـــــــة، السياســــة والثـــــورة التونسيـــــــة""""نننن....عععع....شششش""""رئيــس رئيــس رئيــس رئيــس 
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 المؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب النفســي        

        المحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــي

  

  والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن

  دعوة للمشاركة

www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf 

 فنــدق مونــرو -بيــروت، لبنـــان  2014نوفمبـــر    27-29
  اتحـــاد األطبــاء النفسييــن العـــرب: لمنظـــما

  الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســـي: المضيــف 

  الجمعيــة العالميـة للطــب النفســي: الراعــي المشــارك

***    ***  
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   الرسالة االولى

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky1Papc2014.pdf 
 الرسالة الثانية

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky3Papc2014.pdf 
  الرسالةالثالثة

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky2Papc2014.pdf 
***    ***  

www.papc2014.com 

 للتواصـــــــــــــل

panarab2014@lpsonline.org  - rp@pericomms.com 
president@lpsonline.org 

  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurkyPsyRev&Policy.pdf
www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky1Papc2014.pdf
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky3Papc2014.pdf
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky2Papc2014.pdf

