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	����� ا������ ا�
	���� ��رس
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 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) – المركز الثقـافي العربي( يطلب الكتاب من   

  

  

 

  مقتطفـات
 

#���" "ا���" (� ا�)'��� وا��&�رة، #���" ! ���ل ا����� �� ا�ب      

 (� 1ّ� ا�0)/�ت وا��.ّ#�ات ، و��	,�م

 *** *** 

     ��	
��� ��6�0,�ت ه. �� �70 �� 56�/3 ��4 #��23 ا����	� ا�

، ا��> ���� ا; �����	� �� ا��ار �� ا���1�ّ:0 (� ا��&�رة ا�����9 


�� ��C6 ا�
�� ا��&�ري ا��Aدف، أو #.(�� ا�)�وط ) ،�
أو ا��اه

ا� �ع ���/��	���� ا�'��F ا��Fر: ��C6 ا��.ة (� ا���6ر ا�Dات، 

 �3 ا����69 ا�Dا#�وا!��(�ع، وا���,�ة ��I ا�.H.د، و�1

 ** *** 

      "3�J &�رة��وا ���
�  إ��9�I(� ���ط ا�&�) K9  �0ت ا�('�.6F

 ��M�وا�:�اح ا ���H�
� ��6��C أو ��O، أي ���9ا �� ا�� �
�Dا#

 ��9(� #0ّ9" ا�)9.ر و����9ام ا�/	�ءة وا�ه���. و#�2P;�� Qوا�0)��� 

 �H�����I�ت ا!�0�1ء وا��� إ�H�1 "���#  ،�#اD�.آ�� ا����6 وا���0�ا

وإ�I ا��/K�ّ ا!3:��� ا�)���، وإ�I ا���,�ة ��I ا�0��و��ت ا�.ا��� 

 �0�U0�ا ����9	ا!� �

� ا�I اآ�)�ف (و��ج) �6Vا#�3�J �) وا����وا�

�
 ا�0,0.رة وا��90

 *** **** 

  عند المقـاربة األولى: المرض النفسي انجراح ثقـافي
  

��ا �� ا��.اب F.ل ���3 ا���اض (ا!],�ا��ت، 9ر��0 ! 3/.ن �     
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 ���	
أ��اض P��(�� أو ، ��I ا��F و�������3، إ�I  إ�Iا��'�'�ت) ا�

أ �6ب P��(�� ( �.آ�� �^ و(/��3،  �.ك وو��). �D�Q 3/.ن ا�9��ب 

(/�را، أي ��ض (/�ي �� و��I ا�دّق، (_ن ا�9��ب P��ف أي ا�:�اح ( 

��V ،���aإ"�F ،�#.# ،5ه�  �.آ5 وو�� ���د ا�	�ا �)��P �) ( 

 **** ** 

     �M�ا b:/��، أو �� �أ��	���90(� وا�وا c�9�ة �0,� �� ا�a�90�ا �)

��دي، (� �Fا ��#.# �) c�9� :�J0.ا�ا I�� .ة����3 ا�d ،��.�.ك وا���ا

 (� ]:�f و���e �� ا�Dات، (� ���2 �� �aا�Fت �'��� �aاع ودوا��ت،

 *** *** 


� ��� ا�F����0&�� وا]g: ���3 و! ���3، ���6      �)��P �) اع��ا�

 �6e��ا ��(# 2P ،�� ه�ف �) ����:�6 ا!3e��أ����1 ا ��(# :I[�� !و

 Q�D� �0ار� �� �[�� ���ا�����6 ا��ا)&� �5 أ����1 أ�Vى. وا�('

 ��6  I�� ،ا��ت��ا��:�ذب ��� ا����0 ا�M��(�� ا�.ا�1ة. �� #�Q ا�

�ق، 4ا�
�jة ا�I ا�:
 ا�)�ه� ،Vوا� ��k�9��3 وا��ه. ]� ا �AH �0) :

�Pا���ا �)��P �)���6 و�2 (� ا! ��9اد اk�F ى�Vأ �AH �� 5
/� 

 **** *** 

  الجلسة األولى: تشخيص إحباطات وصراعات في الشخصية والمرجعية  
 

  الحالة األولى: التصلب في الشخصية والسلوك والمرجعية
 

a.!��� ا��Aj0 ا�'�ر :m�0�� �H���� l:3 أن ! #��" ������ ا�     

�ل ه
� ه. (�7 1�6# o��� �A�F��n Iه�ة. .J K��'3��A ، ���)	�ة���)

�(�ت J	�	�. #�.د pد�V!�0 #:��4 ��م، ا[ I�63 ف��Vا�� � �C
� ،�a�V ���

ا�)�ر��� ، وا�mّي، وا����6ّ،  (� ا��1د��M3 ا�
�3.6، ا�������9 ��1ل

����، وا��3mرة، وF.ا�� ا�&��(� وا�,�9م وH I�d.ا�l ا�9��Fت وا�

���k�9�د�3 وا�	�6�ا 

 *** *** 

     �� (���!.aا�) �����ا qDه K�و�k�9d  	�!ت��AH ��1 أ�Vى ، #�

 ��0 �� ا�&�Q � ا����� �� ا!������، و!	3
m�ّ0# �a�V ا���.ك : 


3
 �j�5AH. (� ا��9�� أو ا��A��A، �3ّدد ��.�a د(���� � ���

 ،5��6  59��aأ l��# .�6:ّ���ا�p�0ة، أو ���0أة ا��H�6�0 �� وI�1 ا�

ور��0 ����5، 3/�ر ��.�a و��0ر �ت ���دة، آ�0 و�. أّن ا��/�ار ��Fي 

/3�6# �1 I��3ّ��0 واوا],�اري. ���3م ا�و��6رك ا ���0 �00رس، و!� 

,�.س، وا���ّ�� �tدا��� �d'5 وا�DّC3 .��.0� s3�(0ي ا��/�ار �r96 ا�
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��9و(�، وا����ك دا�V #�����9 ( �^ ا�ه�، �^ ا�:�ر، �^ ا�.اKF أو 

 ا�:��4 أو ا���I�� �k ا�,�3"  وا��0أة)

 **** **** 

      �6�ّ��� ،�	�ّ/�� ��e ��!.aا� �)��P) دة. #�ى أّن��� KFا.� �

و ا����9 ا�b��M، وا��:��� ا���ر3'�� ا��
6.���، وا��� ا��0)ّ�د أ

ا��و�1 وq�1، �.ا�� ه� و�1ه� #�ّ�" ا��/��	���� ��4 (�7 ;���ن �� 

 و����uن (� ا��9�2

 **** *** 

      ��	
ا!����دي ه
� ه. ا����k، وا����9 ا��� 2 ه. ا�0'�.ل ا�

وا���mي، �� ه
� 2A) �A�3 دو��k�0e ا�
��mت ا�a.��� (� ا��9�2، أي 

أو ا����7، و�dة ا�.��F.P، وا�9.دة  1/�م، وا����lا��,�ف (� ا!

 ا�����3 ا�I ا��6ا�3ت

 **** *** 

      Q�# I��0)�دة، أو ه��5 ا�(� ا��M�ا���ن �9ّ�� وا ��� �F�إّن ا��

ا�M��(� وا �9.اذF ،�A� q&�� �	��� ا����0�H �9��ة �A����# lH.3 ]�ورة 

�ت أ�Vى وا��� ا �/)�ف !و��5 ا�	�دي، و1��5 ا!���0�H ا���ر3'�، و#	��

 وا]��

 **** **** 

      �0j0�:0^ أو �� ()� ا���2 اkاm6^ �� ه
أن ا���آ�ت ا��0)�دة #

�vو��� ��F�� �6�90ة��9 اk�(�ل ا.���� r)�0، وآ�k���ا 

 *** *** 

إّن ا��.آ�� ا�Dا#�، (� ا�M��(� ا�a.!��� �0.��، ��6رة �� ا��Cق      

ا��0/.ك، أي (� ��م ا���m���� �� ّ�&0ت وا!�eاق (� ا�:�هm وا�6��0" و

 ا���0��6 ا��.ي ا������P ا�m�0�0 ����0و�� وا��:�l3 وا!�	��ح

 **** **** 

أن ا�آ�M #�ددا (� ��F.س ا�a.!�� ه� ا������9 ا�:�هmة،      

وا��0/.آ�ت ا��	��j ا��0	�6�e �n.، وا�:�0 وا��M0ل وا�)�9رات 


�� ا���د�� �� �,.ن ا�/�l. (�����2 وا�F.ال ا�0/�ورة �� ��vت ا��

ا�Dات ه
� �0)�و��A ا�	/�ي ا!���0�H ا�
�mH، و#'&^ �5، و��9# 

 ،�A��H.�.3�3_� ���	# ،qذ �5، و#��دDّ��#اآ50، و�# :q5 و#/�ارHإ���

 q���
#	�'� و#�ّ�ض، أو #�0ح و#D# ،.:Aوب (� ا�
���H ا�:���0 و! #

q�#ّ.# أو qأو #,.ر 

 **** *** 

���b ا�M��(� ا�a.!��� ه� �61�a ا�0)�وع ا���� � ا�	/�ي ��Dات      
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 ا�����9، أو ��2��0، (� ا��9�2

 *** *** 

     ��!.aا� KF0.ا�ار ا.e-(� أ ���� �	����6  -واe���0 ا/#

 �� o�6�و�� ���a��� ،�3.5  (�;���نه�	� ����1 �� c�	3 �
ه

 Q��3أن 3/.ن و l:3 Kآ� �� ،q���(و�K�ّ/�3و 

 *** *** 

      ،^F.ا�:���0 وا�53 ا�:�ا�1ت اDّC# يD�ا l�D�إ�5 ���3ك �� �)��� ا

^F.ا�:���0 وا�ت ا� و�� إ��1س ���U�0و��� ا�	�د�3 ��1ل �)/

 *** *** 

     # �) le�3 .ه. qق ��3و�,���F K�nرا 5#��� Q�# ا�0)/�ت، و�

# I�� &�ء���1.0#5 واJ" ه.5�3 و��ا���  ��� ��e "�F ��1 �) q�#.

����M0�وذا#5 ا ��!.aا(" �^ أ���� ا�.�� 

 **** **** 

(� �9�Fن #�Q ا����� �3	U  �:ّال ����ي 1.ل �� �/.ن، و�� ���،      

��د �F!��9 اa I�� أن �/.ن le�� �0� ��6J أن �/.ن ^�,��� Kوآ�

 وا!.3�3���H. وا��&�رة؟ 

 **** *** 

     
	�� ا!���0�H، وّ�)ت ا�	&�ء �D�Q ا�	/� آ� إوا��� ا!�(,�ر ا�

Aj3 د.H.�.ه�� و(� ا�ا� q�:# �3���ا KF.0�ق وا�Vx� �Mّ0� �

وا��و����1ت. (2/�6 هqD ا����� �aر ا��C0.ب �e��6، وأ]�I ا��Cب 

 �mAو�� ����� ���	��د و��6دة ا��0دة وا�:�� وا���dء

 **** *** 

��.م ه� وا�a.�.��� أbj)�1 I�� ،�&3 ا���	��، و#��(I�1 y ا     

ا��ؤ�3 ا�
� ���H��Dات و�� a I�� 2ّP.رة �� ا�Dات و(�� ا}�V) m9#ز 

��د �F!0)�و��� وا��� ،�
ا��.آ�� ا�Dا#� وا��� ��! ��0ار وا�90

2�j9�ا 

 **** **** 

إوا��� ا!�),�ر b�9H �� ا�'&�d 2,��� و�� ا�Dات ��آ�، (� ��9دت      

 ��P ��	���ا��,C#4 ، و#.آ��ا ذا#��، و	
��� 

 **** **** 

      ��e ./� �� ه��09" �ر ر(&� ا�Ad_� ��	
� g0 وا ،���!.aأ b��

د03��ا�J، و��0 ه. ��9د ���a�90ة، ��0 ه. �'�د�� { �9#�I، و��0 ه. 

l�ّ� �1pدي و��

 **** **** 
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     �A2 �)�و�������0 #���9�ا Q�# أن �

,"  �� ا�:��3 �����ّ�� ه� I��

3
&.ي أ �ع، أو 3
�f أآ�M وأدق، إذا  ���
0
�  (�.اq أن ا!���ن �[

 ا�,�" �� ا���3 أو o�1 ا��90��ات وا!����03ت

 *** *** 

إن ����� ����	���� واlH، و�	^ � 2�0��A و��:�0^، ��	�د      

��د وا���0����6ت�F!وا 

 *** *** 

3
�l ا�I �	�5 آ� ا��� ا��.ي ا�m�ّ0ن ه. ا�Dي ! 3/      ���	J �����.ن �

�� �AH  -�� ه. ��1 إ3:���، وإ�I ا}�V آ� �� ه. �/�وq و���"، و! ه.

�.ر وا�'��ء ��1  -ا�Vى���� r3�0�و (آ�m93 يD�ا �V�0زو�ا��� ا Q�ذ

 �� �V{ا I�و ��6، وإ ���9	وا� �	

��6) إى ا�Dات �� ه. �Hا� �)��M�ا

 ��� �و��P�1 ه. �6Hو#� و��

 

 

  الحالة الثانية: الهجاس بالتفتيش عن قـانون وحيد أو عن مطلقـات مجردة
    

   ،(�:A�60�ا ،�A#ا]�� �� ذا��ا ) �A�	
��ب ا�M��(� ا�mّ�90ة �# �F

�س A:وه
� F,�ع (/�ي ��(^ ر�3ديّ، ��9رض ��0" ���9ف �5 ه.ا�

 ������.ن ا��	���ي ا�����Cي ا�.ا�1 ا�.��1، أو ا�:��^ ا���0^

** **** * 

ه/Dا (�� �63و ا�2�9 روح ا�0)�وع ا��/��	��� ����0��6، وا�9����� أداة 

 5�F�
ر 2 و#���" �D�Q ا�0)�وع، وا����3 د3
���� آ�6ى (� #5�3�9 و#

5��1 �Pو�1ا 

 **** **** 

�� أ �6ب #'K�ّ ا��9ب ا�
�2A���:# �9� ،�6 ا��&�ر�3 ا��> ����      

ا�	��	�، وا�.F.ع (� "إ �Aل ��]�"  ا�/�6ى، H	�ف ا�	/� ا�
��ا��

آ���ّ �1ل دون #
2�j ا�9�� �0.].��#5 و�
	�5، و��
��ا��� (� ���2 

 ��
ا�	�9 وا���� � وا�
�j و(� ���آ�0 ا�Dات وا�	/� وا��9.م، و�

 ^F.ا�ا �Pا���3/.ن ذا#�، و o�1 I�ض و�.].ع ا�e .ه o�1 �� ا!���ن


�ءو#���� ا�����9 ور(r ا��ؤ�3 ا��mه���F!وا ��V���وا l�/��3 (� ا 

 **** *** 

� Qd را(� 3     � �A23 �.ن: إ���^ أو #	�3.0�9 ! #'�. �� ��أّن ا �) lّ�

� ا���(mة، وه.ا��ت ا� ,.رة وا��'ّ��ت ا����ر ا�Dي 3��رع ا���66

 وا�0'�.!ت
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 **** **** 

���آ�0 #��9 ا��3.0�9 (� ��� ا�a,.ري ا�Dي  �� Kّ�3���C، و(�      

 I�1و �� ����9	ا!� ��
ا���2 وا�	/�، و(� ر(r ا�0
," ا�ه.ا�k وا�Dه

��)'���J�6� O ����ل وا�t0ل، ��ا�Dه
�� "ا����3D�0"، وا��ؤ�3 ا!

�6��ت ا�����6 وا��3�k�(9 وI�d ا!���0ءات وا�.�3�F وا�9�ج، ��9

��km:�أو ا ��
Jو� ا�

 *** *** 

ا���0�9 ا�/�(�� (� ا��90�:0ت ا�����9  ��0ذا �2 #�/.ن ا�	/�ا���     

 ،5#!p5 و)�dة و�V�	0� ��:�:0�ا �
,
��2e ا�M�� ���2�9 وا�,

 و�����k��0�9 وا��90(��ت

 *** *** 

      ���a �) ��k�
P I�2 ا��و3 g,ّ�3 يD���6,�ّ ا��ا r)�� .م��ا

ا�
�j و�� 2P (� ا���2: �����0، وإذا (A. #����ّ و�M3��# و��
.ر 

، وإذا (A. ر�9H، وأ.3�3��H.، و����ك ��.ف، ��e �����0 و(�

ا�ب  إ���I�0)���، وا���0س، وا�
&�ل، وا�0.اKF ا�,	���، وا�
/.ص 

 ا!���0د ���5 أو(ا���اث) 

 *** **** 

��F ا�r�0، ا���0��      V.�� ا��ب ا.H.� .ل������0�9، آ��.ل ����ا

ا� �ار، و! أ��A #�9دي ا���3 أو �Dا5#، ! 93
� أ��A ا����.ن ا�/�6 و � 

2e ( �6راد#�DّCى ��!���د، و! أ��A (/�ة �3�dة ا�ه��0 وا�	�9��� أي ا�

 ا��M0 ا���I) ا�0
�D وا�.��1

  الحالة الثالثة التشبث المرضي بااليديولوجيا
    

  ،��90H/ّ������، ا��ؤ�3 ا��إّن ا  �� �C��) ،�ّ6��#و IC,# ��H.�.3�3x�

0#
^ ا����3، و#�:l ا!�	��ح ��I ا}�3�V، و�� ا��:ّ���ت ا��Vى  ��اه�:

 �	'# ،�A�#2 و�j# .�9�0دة�ى ا�V�3.��0ت أو ا���9د ا��ا I، و����9��


�� ا����3 وا��03��ا��J أي ا��96 ا!����� (� ا!���ن# ،�Aj#و 

 **** **** 

ل ا�/�����، #ّ��� ا�.3�3���H. ا���� ��، آ��	�9 ا���� � ا�)�0     

 �A��,') .��M�U� ،��
وا�1، ا�9��0 ا�0,���، و#��م �	��A (.ق ا�

 ا��0)��5، 3	�ض و��3آ2 او ��3ّ/2

 *** *** 

      b6M# ! ��P ه� ��H.�.3�3x� ��� ��eو ����� g
إّن ا�M�� ا��� 0#

�Aj3 يD�ي ا��
ا�:�هm وا�6�0" او  أ��م ا�.k�F^، و! أ��م ا������ ا�
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  ا����ي (� ا�	/� ا!.3�3��H.. ا�.ه�0 و

 *** *** 

      �6e6^ �� ر
3
� ��Aا!.3�3���H.ت #DC# ���م ا�#�Q ا!��ل و ا!1

و�3��I�� �A ا�,��J ، 5	���:�� ر�6e ���:�6وت �A)�93 ا�,	�

 وا�/��0اوا��	�j...)،وl1�a ا���,�،وا�2�ّ90،(آ���5

     *** *** 

��ت �/�ان ا�.اF^، وا��r3.9 ا��90وف (� �:� (� ا!.3�3���H.ت اوا�     

ا!1�م ا���j.�3 ا�
�Aرo�1 �3 ا�)�ود او ا���Dّذ���
:��1�Dي  ��#� ،و��1 

 ����� ا�Vى.

     *** *** 

وذا ا! �Aل ا�/��� ،ا!.3�3���H.ت ا�/��Mا!��0Aر V,�ب  ان     


�� ���ع ���Aب ا�I ذ،). �A#�Mوآ �
#.6/� "0� �A��� ا��� �d�d Q�

 �
ا�',�ب ���� ���5 (و���I (�5)ا!��ل ا!d	���k و���:�6وت !�ّ


6�C.ن.� 

     *** *** 

      �A0ت اه�	�ان ا��/��	���� ا��� #�ّ�م آ�� mC� m�ّ0�#ارة�� ا�

: f&�، ا���m#رةو���)�رة ،ا�M���،دا����AH،ا����[،��F�
��،�F�V،���0ّd/أ

�I ���0ّ ا���ل و ا��0ل و #��� ا�	�9�� و� ��a	���C#،��ّا��� #�.م �

 b���، ��/���/�� ��e/ا���،��.#�ة و �.ّ#�ة..... ب�Mا��� و ا!آ��M/�ا

...���./  ��e،��,V 

     *** *** 

      �A���0 .ا�H 2�1رة و.,a�3،وا.j�3 م�(�!.3�3���H.ت �
�.ج ا1


� ���1 ���ر�� �d�6� ��eة ��.��^ ا���ه� A). ����0�أو ا l��C��،

� �
	��j و��ح ���0��6 ���.م ���V 5�� ،و#:��g ��.اF^ أو ر(r �5.ا�ّ

��� و آ��5 �� د��� ا�����3ت �� ��eآ�ف ،و ��e، �6�  K�ّ/# ا��م

    ا��و���.

 

 :الفكار بالمانويات و التصنيف القطعي أو النماطيةالحالة الرابعة
   

(

���kت ه
�: ا�.ا�9F وا�I:#�0 (ا�0>�.ل، ا�0M�ا �Adدى أ�
.د، ا�0

ر�3، ا��	��� وا�����C، ا���ل وا�t0ل، ا�Dات �0 أ��ف وا��0أُ �ْ ���5..)، أً 

 (���0�H!ا) ه�ي�j�ا��� ا ،g�	
ا�.ا��9F وا�Dات ا��M0���، ا��C0" وا�0


�، ا��2�0)وا�J�6�(ا ������ا ��  
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**** ****  

 g����1ل ا���C ا�����9 �:� ا��.م �.اKF ا��3U0 وا��90رض، ا�0

�:�رح، ا�0��س وا����... (DAا  �:�3��A وذاك 0�3
�A,��6# I أو وا

  #���A63 �� ا��90.ش وا���ّ وا��9.م

*** ***  

 �� �_��1س وا�1 أو ��J	�2P . ه� ا!���ن ! m�'3ل ا�KF.� I وا�1، و! 3	�

؟ �� ز�� ���9 اّد�I آ�#6.ن ���e.ن، و�
 2A����uنه. آّ�� ا��	���   ا���3


� 	�، أ�) b��� �A
� �,�^ و�����2 و��.اآ�: آ��b ا!������� �.H.دة، �/


� و���1؟ إ�
� ه����، و! � �a�V وه� ه� .��x� I�6# ��و ،����P �


���ه� آ� �Cّ��ه�، آ� ���.��A6 و��:�وزه��  

**** ****  

�

� ا��.م P��(�ت، و������)��P ر، إّن���V�� ت����� "kا�Jو ،

�
0�F�90(� ���9دة، و�ا  ،��F�� Ok������Cة و���ّر�H. أ�� ا��.ل �'

أو 93�� ��ه.ي ��ّ�� ��6�� ��	�ت و��.!ت، (��6F �0 ا��:mيء. ه. F.ل 

 q�

5 و�	�
�q، ا �.�6� �

5 "ا�60)ّ�ون" �0�ّ9# :5� ^Hا�# �)�n

qو#:�وز��  

** ***    

�� (� ^ ا��9^ و]ْ  '��ل (� واٍدإّن و]^ ا!���03 أو ا���mي وا!����دي وا�0ِ 

1
� ��K3ّm� ��/(0، و03
^ ا�:.اب، و��63ُ 3ُ    ا���0 ا�������J أّن �Aj 

�3�d الm� �� �
����  يا!���ن ا��1ّ.0، و�Aj3 أ3&� أ��9�� �H���ا

�9Fوا�90
�ه� ا��.ي، و��4 ���90
I ا�2k�C ا����:Dّر وا��  

*** ***  

.&� ��ّ1 ����/d!�) ،ط.�C� ,�ح�ا اD؟ وه��9��3 أم ا��ا ^F�3، ووا

(/��� ا��اه� أ�5 (/� ���K ������ؤل وا�&�ا��� وا���ا�7 ا��0/���. 

�mٍCٍ◌ أو أ��م �و�H؟ ه� أ�� أ��م 1ْ 3	�ض ���ّ ا��ّد ��Q�# I ا�ُ   ��0ذا

9
� أ��� �� ذ�Q ا��7��6F؟ إن واqm�:9�� أو ��9�ع ����3�  ���و�� �


���k ا��,ْ M�ال ��/.م �0أو اU��دة. ذاك ا�����9 ا ��ت ��6���,



� أن أ�	� إ�Hهmة، أو ��0.ر ��e ����ك و�	�وض �� �Vرج. � l�,3 5�

  أو أن أ�:Dب إ�� ��1ل ا���3 وإ�� ��1ل ا�9��

**** ***  

�/� �� ه. ا�9��؟ �� ه. ا���3 ���90
I ا; ���؟ �9ّ� ا����g ه
� ه. أن  


,�" �� ا����9� o��� ،��/(0�ال، و���9 #9&�� اU��ح ا�J ��9� ،�

0
�هf �.].���، و��ؤ�3 آّ���. وا!�,�ق ا����3، ا���� وا��90(�، 3/.ن �و


���، أو ,a!وا �v3m:��4 �� ا���90.ش، و�/ّ�� ا�0�:0^، �� ا�ا �� �F�ا�,



9 

 

�� وا�:mء، و! �� ا�����2 ا�6ّ��ر ا�I ��دي و��M�� أو ���� 
�� ا�9

  ود3
�، ��jي و��0رس

*** ***  

[�9# �F�  أي o�1 ا�.�� ��;���ن��3، ���a�V �F أ�
� ��1ل �

����ن  �ٌ �	ْ   � دور ا���رs3وا!رادة، ���F �:���90 #�ر3'�� �9��ة �	ْ �

 �,� ، 5�k���� ^��a ،�1 .ه o�1 ��5Jو�d5�6 و���0�ر .  

*** ***  

آ2 ه. ��0" و�	�وض ��Fي، أو آ2 ه. ا����(� و�09#��V ،,�ب ���0.ر�3 1.ل 

 ٍ�a�V �3ذا#���� رؤ) ،���e 70
��2�F O ا��:�د وا����ة �'# �) (�6�ّ9�� ،

  و(� ا ��ط 2�F ا��آ.��� وا�)�,�ن ���Vp 70� I �� ا�9�.ل (� ا��9�2 .

*** ***  

����
��Ok د3V ه. ا���6ر ،���	
��� ا���� K�  �9ّ� ا��.يّ ه
�، وا�0ّ�

  ���0 /� ��9&��، و#�	��� �^ ا�.اF^ وا���رs3 وا��0��0

*** ***  

دا�A�V   �.يّ أ3&� أن #DVU ا�M��(�، آ��)'���، (� و�1ة �3/����� ا�

��	���: ا��9�0�� وا���0.س، ا��.e.س وا�a,.ري وا��6اآ��4، وا�/.ا�� 

 �0A0�ت،وا�����(�ت   )�ت وا��9�0��0ت وا�	�V!�90.ش، ا��0 وا ��ا

  وز�، ا�o3���0 وا��0:ا�	�دي وا�:���0 وا���ر3'�  �1ة،وا�.

*** **  

 ��.Hو! و ،r�� �1رو ���	و! # ،r�� دي�� q�:#ك ا�
(�  د4 ه

 ��� ،��
�9 ��� �
�� (.��F و�
�� ذه,F ل��	�! �
#�90
� وو���:�

��o، ��ه.  ��ه. ��r�� �0 و��ه. إ���03  ��ه. ���� و��ه. و�Hا��،

��دي �V�O و�� ه.�Fري، ا���6ري) ��ه.   ا.,aي، أmدي ( أو ر���ا��

 �H.�.3�3أF ^J�O��V �)�9� .و�� ه  

*** ****  

  :ضمور البعد الغوري و تضخم الحرفـانية و اللفظانيةالحالة الخامسة
   

ا���(���� �� ��m	��J ا��Qّ�0 �����ف. (��
O، (� �1و(5 وآ��0#5 أو (� 

د!!#5 ا�,�(�� ا��9
��، ه. ا�H�0^ ا�b��M ا�.ا�1. وا���(���� رؤ�3 

�3 fA
�ف، أو 3
/� ا�e.ار، و��1ة ا�:.ا�l وا�mوا�3، و��V!9ّ�د وا��ا r)

9
�د ور]I ��1ل �9
g,ّ�� I أو و�1ٍ�� KF.�3اءة،  و����2، ��9��ب، �,'��

  ���V و��Dات

**** ***  
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�� ه
� ا�69.د�3، ور(r ا����3، وا! ���م ����ف وا}�1دي: (���>و�3 

 ٌg�[.# ���	��وا ،�j	�  ���0����
���ة، �0ت وا����
��ت ا�
�mHة، ا�

،Q(�� ����F�  وا�������H ���6ه�ن أو ���	/��  وا�

**** ***  

 �9	� ،s3ر���ر وا.,��� �/ّ
آ>ّن ا���(��� r)�3 #,.ر ا��!!ت، و�3

  ��#.ر ، و���7�ّ، 3	�ضآا��m/���� وا����ق ا��&�ري. �� ه
� (A. د

�ل ذ  �Fاء#5 ا�.��1ة ا��,0�� ��I �	�5، و��I ا}�V، و�3ى ا��9�2V �� Q�

 ً�0��� :5
وا�1ة أو ��:���  ا �.#��ةٍ �، ��ّ��ً ، �,�9ً  /.���ً  ا�0
j.ر ��

  وا�1ة ��00ّ9 وأ(���

**** ***  

أّن #�Q ا���اءة ا�.# ��F.P�D�# :O�ّف ا��)5�6، و#��C ا�0:�ز، و! 

 ��p �,ّV q�:#ا �) ���# �A>و�3. إ���وا m����9رة وا� !�� ��U#

ا�90
I، �� ا�90
I إ�I  إ��I ا�
O ه
� � �� ا��ال ا�I ا��0�.ل، �

  ا��2�09 إ�I:��� ا�'��a �ا�.�1ة ، �� ا�

**** ***  


I ا�.�� وا�)'���.   #��C ا���(���� ��2 ا�3�6^،e 2P !!ت، و����و��2 ا

 ،g,ّ���.ا�1، وا��96 ا�ا o�1 .�3، أي�ؤ�3 �� ا}��ا Q�# Q�D� �
��ّ��)

�، وا��
�ع ا��	/�� أو ر(&5 و#)��5 ا�:�0^ وا��3.��0ت، وا��0/���/�

و��م ا����H ا��5، وا�6��ء �
� ا��jه� وا��d�60 أي o�1 ا�09.�� 

�)��  وا��9م، ا�)�k^ وا����k، ا�,�(� وا�

**** ***  

:��ّn I
9� �� o�6�ا �
��� �A�3 ��) ك.�  ���M0� O
  إذا أ��DV ا�

  (����.ك ا��jه�، آ��
O ا��jه� (ا��9
�، ا�� �0)، 3'	� و���3

**** ****  

����و�� ا��0آ�3m   �3��م ا! �م ��	/� ا��.م #��69ا �� ا!�03ن ��4

 �9	�� ����V �#:�9 ا!���ن ذا�#��69ا �� ��تء  �� �� ����,� ا���و

 2�H �� ،��m��� :5�9 �1ا�,�، و#��69ا �� ��اء ���وا ��F�وا� ،�)�90��9


5 و��� ا���2 ا��� �3ّ�
�A �� ��0ار (��� K�M5 آ�k�  و�:�590  (5�9 و�

**** ***  

 �H��ا �A��� 7� أ ���ا �d�(�ه� ا ،��)�1�ا��0أة ، (� ا��!�� ا�

�5 و��.�5 ا��9وا��� ا�0
:�ح، (� ا�0�:0^ ا�0
:�ح وا�:�رk��� ،ح

  �0 أو ا!e.ا��k وا������P�3وا�

*** ****  

��0.ل ا��0أة ه�: ا��و��، وا�m'0ون �� ا��:�رب ا���د�� ا����0، وا
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��H.�.�6�ا  

**** ***  

 �� �M1�6�ا mkا�C�� وات أوm
� �V{ا3&� ه� ا! 2 ا Q�D� �0أة�ا

إ�6dع وا��� l:3 إ �A��&V��j�0.رات ا��� 3	��A[ ا�
&f ا!�	�9�� 

  وا�0�:0^ وا��,�ع ا���9��0 (ا��� ا���F ،I,�ع ا�j�0.ر وا��0ّ�م)

*** ***  

�p���ا}�3ت ا r96� �������ّ�� ا���أن ا I�.د�� ا�3 �F �03�/�ا ��

ا�)�,�ن ه.: ر�m ا�)�، F.ة ا�)� ا�'	�� (� ا�,�9�6 و(� ا!���ن (ا�:�= 


� �����اءة ا��.(�� ، وا��>و���3 �
� �	�ّ�ي �C� ��� .(��0.ر�، ا�	0'�ا

 I
90��) .g��ا�1�م و(� ا��9.م ا�'	��، ��
O وا���.ك أو ��� �0 وا�	

���	ّ��وي وا�00/� وا�0,0.ر ! �C�3 ا�90
I ا���mي إ�Pاء، وا!ه��0م 

ا�0.اF^  ا���(� أو 56:�3 أو �3	.ق ���5: �6�3د!ن ا�&76 وا���آ� أو

  وا�دوار

**** ***  

  : التخيل الهوسي لعدو مضطهد أو متآمرالحالة السادسة
   

�1�U�� 5�0ّ�� ،5و���ت #'ّ�	
� ����0اً  إ�
� �.�H ��واً � .

� .50H�A� ،�

�، ���.�l ا�0)��� وا�:�ا#�1��F r	ّ'� ،�Aّ,�� Q�D

 �0A	�ا �ّ�ّ��3 KFأ�1 �4 أو �.ا I�� l�ّC�� ،ء��
�O وا���.ر وا�'���

  و��O ا�/	�ءة

*** ***  


� �� ا���� ا�90
.ي (ا���mي، ا!���6ري) ���09��0 �)��P ت�Mأآ ���


�6 وا��0ر �Hا� �Vّ���60)ّ� وا��0 وا��9��9 ا���م ا�j��0)�ق و��وا 

��6
Hا�  

*** ***  

 ّ�j� :د�A,[!.ن، وأ�ّ أ�ّ  ه.س ا�1�� �

� ��ا6F.ن ��j.�.ن 9�3�6
� ��و 

�

� و�3�1
� و��93ي ��I أر]
� و�����6
� وإ��������� l�����  

*** ***  

ذ�Q ا�A.س أّدى ���r96 ا�I ه.س ا��0j9: و9F.ا (���3 أوه�م �>�
� ��0jء، 

  �Fدرون ، آ���.ن

**** ***  


�، ه
� ا�0.H��) ا� �) ���C��9 ا:� o�1 ،����KF ا!�),�ري، ا�	

 �
����ا ���0ل وا�0
	�9 ا�)'��� وا��DاDk ا�����، هDا (� ��1 أ�
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  ���I�� 7 ذا#
� ا�/�0ل وا�	&��� وا��	.ق

*** ***  

! ��.ل ���� ��e ��(^، و! �/�q ���، و! ��9ّ�F l.��، و! �
�اء ������م  

� �� Q�ذ I�أو ��0 ا Q�# .��,C��وا r3.9��م ا�)��� ا�mH�9 وا�0�A.ر وأ1

���e ،�[�0 ��9(��، و! #/)K �� ا!#mان وا�
&f  ا�0.اKF ا�Dا#����

  ر أ�Vى"���Hل "وزْ   أو ا!�	�9��. وه� أ3&� �������، و! ���0ّ ��90�:0تٍ 

*** ***  

�A) :��H�� ��)�9. ��    �/.ن " ��2 ا��]�ت ا! ��09ر�3" ���ا��

DCي ����ة ا������ وا!����م، أو ا���6eت ����)	� وا!�6dع ���� 3

.����� ��e KF0.ا�  

**** ***  

0�93
� "��2 ا��]�ت ا! ��09ر�3" �
�(^ ا!���اف �� ا���k�/6ت، و�)��� 

�ب ا���23 أ��م C�!ا ���وU�� اتD�2، و#���0 اP!م وا�
ا��0ارة وا�

 ا��09��0

  

  في السلوك و الفكر االدروجة: الهاجس بالحالة السابعة
   

3	�ض ا��9�2 ا�0
�I�� q��3�9� f ا��9�2 ا�Q�A��0، و�3(^ �
� ا��.ي 

 "�'3 .�

� و(���� �PU3 ،�
ا�I 1��5 و6#
� إ���5 وا���5: 3	�ض ���

 ����
,aت ا�H�1 ت ���9دة و��3ث�H�1 ��ّ.3 .5��ا �
� ^)�3 �� �
�)

q������ �6تeور  

**** ***  

�
0�A�ان ا  .�� Iو�� ،�Vن �� دا./# �A�� ��P<���3ة ا�d وا����ا�

4 �
,���. �/� #�Q ا!وا��� ه� (� ا� �س 	

��� ود(��� �� ا�F �Aj0�3

.��kوأه.ا ��,C#�3�3�6 و#  

**** ****  

 �C� �A�� �j	��م ا�أدرو�H ا�mي ��C. ا��A آ�م ، ه� أ(�g �� ا�/

�C� ��:��:��. و��69 �� ا# :��j�	���# �) 5�kا�J5 أو #��69ا#5 و

  ا�داء وا��.��a وا����� وا ��م ا�� ���

*** ***  


� ا��.ي، �) le�# رة.a ه� �
ا��.رة ا��� #.د إ�Anره� (��	�#
� ا��اه

وa.رة #���Aj ��,.ر�3. �/>ن ا! ��9ا]�� (� ا�mي ا ��9ا]�� (� ا�	��	�، 

�ك ��I ا���3��9، وار�0AJ�6# ��رA� !زإذ �3)��5 ا  
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*** ***  

 �
�1 g6�ا��.م ��� آ�0 3�.ل �� 3>آ� �&��� ا��.ة ��63^ ا��.ة، و3

��� �6��� �Dا#5، �.اآ�6 ��9�� و�xر��C� ،IFا و����Cا، ������ �� V


.��ت، (� #�.رات nه.ا��ت وأ �) �
ا�0
�f، �� ا��M0 ا���I. إ�

��FU� ��j	� �v�  K�/# ت���ت وإوا�، (�... وا��� و! وا���، (� #'ّ�

وه2 أ�
� إن eّ���� ا��Aj0، وFّ���� أو   ، ....، وآ� ذ�Q إ(��ح ��


� �� ا��M0ل (ا�
0.ذج، ���Fوا �
��1 ��ّC# ،����ا!���ج ا �
/�A� ا


� �� ا��.ّ#� وا���"، �� ا��'K�ّ وا����96 و�)��� ���راد2e)، و#'ّ�

  ا��و��� وا��&�ر�3

**** ****  


�6 و(�� ���.را#5 �� ذاo�1 �� 5# ا����69  H59 ا�
�3 ��.P أر#�ي ���
�

Kk�n، أو �
��� ّM�3�K ا�,	� ���69 أ��:�A ا�0
�f ا��0ه�، و�
��� .وا�

 ^&V��6 وأ
Hا� �	��	�ب ا.P أر#�ي ���
#:��ف ا��0أة ادرو�H از��k�3، و�


:��1؟أ! أآ.ن �3ّm	� �� �دروP �H��(�� ه� اآ.ن أ�� �	��؟� ��k  

**** ***  

إّن ��2 ا�
	4 ا�mيّ آ��M ا�I�� �3�F ،�)�90 ا��2��9 وا!����: 

ار#�اء زيّ ا���در�3 3.ّ(� ا�A.ا��ت وا���.رات �>�
� mH ���aءا 

 ،2A�)2 وA
� �
2، �>�
� �.از2A3 و(� #.ازن، �>�Aه��&� �
�<� ،2A
�

2A�)��P �Vدا �
�<�  

   

*** ***  

�� �
J.�يّ اm�ل ا��� إّن ا��ة: 3.Fح، وأداة، و�� �� ا��P 2.رة ��A، و 

�.�A#��a إن (� ا�,�9م أم (� ا���.آ�ت أم (� V أ��، أو �	د (����� 5
��

  ا��Aj0 ا�:��ي أم (� ا����69 وا!#��ل

*** ***  

إّن �� �Hى و3:�ي (� د��� ا�	/� ا�	� وا���6س وا�,�9م 3
��n و3.ازي 

� ا�	/� وI�1 (� ا�	��	�. �3:�ي (� د�وI�� ����3 ا����ط �� �Hى و

ا!���ن  �.ك و(/�، ا���.ك وا�	/� ه�0 ا�M��(�. ا�
�jي وا���09، (� 

��3�A ا������، و�1ة ��/����. #���Cات آ��Mة �Hت ����9a I ا���.ك، 

  وأ���C# bP�1ات (� �Jاk" ا�
�j وا�.H.د وا���90ر

*** **  

l، أدرو�Hت ا�6
�.�3 وا��	/�/�� r)�3 ا�	/� ا����9، أو ه. 3
��� و��3.�

mآ���  وا�����9 و�� ا�I ذ�Q ��0 �0�3آm 1.ل ا��#�0آm وا�

*** *** 
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 4�� 50A	� �9 أن� ��9�، أي ا��9��3 اmآ�� �� �3�� I[�� ! ���

 Iا (� أ���k�F .4 ه��و ،���.
آ	/�ة D� �0k�Fا#�A ������ أو آ�

�Fت و�����ت ا�)'��� ا��Aم 3'&^ �� ��6اد وا�	��ل ا�:�� وا�,�

و�AHزه�. و�� ا�
�(^ وا�0	�وض ���
� "(�ض ��� و(�ض آ	��3 "، 

ا!ر#/�ز ��I ا�9�����، وا�M�� ���Dات ا�	����، ���0	ّ/� وا�	/�، 

	/�ن وا!رادة ا���ة، ��!���0ء ا�I (��	�، ����ور ا�����k ��.�� ا�0ُ 

�k��� ا#mا��� ��� ا��� وا��b (� ا�0�:0^� I�إ  

**** ***  

 �� l�.��

��، ��رس ���&# �F�ه. ���.ر   �>DV ا�.ا�� وا��وا�� (� �

��ا F ',� أو����6 �J ����� ��e .ه �� ��9�و��9.ش، �&^ أ��م ا ��ّnو

I	

	� وا�.�� ���0��  

*** ***  

 ����ا�2�9، وا��/
.�.��H، ا�9����� "ا�����C" ذات ا�DCاء ا�
	�9 وا�0

�ك، ا��Dة ا!�'�.�F (� ا!���ن  وا�����، و��6دةA� !دا���، ا�	��0ل، ا�ا


� ا!���نْ�/�.ا ,� ا!��ن، ا!������ و���2 ا��0/���/�، ا}�� أو �  

 "��3 l��0�ا lه���2 ا��9�ا Q�:.(�ء... آ� ذ�ا ���k�وا���.ك، ا�9


�� ا!���ن، وq�963 �� ا�	�ح وا����3 وا����" دا�V و�1ة ا��� وا��b وا�

���	
   .اا�0

 الحالة الثامنة: عصاب الفعل السياسي ومرض الثقـافة بالكلياني المهين

   


�دي �� ��0ار ������ �� ا�)����، # ����آ��b ا��/�0 ا�����9 ا! 

3
��f ا�	�9 ا���� � ���	�9 ا�2P .�)�90 آ�ن  o�1 ]��، أي�	��0ن ا���

����� f��
,� ا�����0M9، #� �'� ود�.ة V,�ب ا�	/� ا����9 ا! ���،ـ ا�0

����6e ا! ���� ا���
Dاآ�� ��و�� #��" ا ��0ار ا��.ة وا�I�� �6�C �1ود 

  ا�
��0 و(� و5H أورو��

**** ****   

آ�ن 2A0�1 (� دو�� ذات �Fرة �6Hو#��، (� أ ,.رة  �� �� #��� 


� ا��.(� ا�ر]��، أو ��3
� ا�	�را�� ا�/����، ّH I�ا ^F.ا�ا

  ���b ���� إ��اض . و��� ا�	�9 ا���� � ا�0
ّ	D ��3&� ا�0
).دة،

****  ****  

أن ا��0ض ا�����k ا�Dي أ�aب ا�	�9 ا���� � �
��� ه. ا�/������، أو ه. 

��jم ��  6" أن رأ3
�b�# q ا 2: ا�:�6ر، ا���0,�، ا��/2، ا�	�دي، 2/1 


	� ا�.3�3���H. ا}�1د�3 وا�.ا�1ة ا��� #�0^ و#20ّ9، #/ّ�ر و#)0# o��� ��
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آ� �'��K أو �3�1 أو �Fاءة ���9دة. ه
� �3��م "ا�6,�" ������9، 

�����H، آّ�� ا��&.ر وا�:�6وت وا��<�� ،�6e��A أو �1 �ا ��
6.ة 

  و�x�.ه��

*** ***  

ا���j� �) 4�k �	�5 و(� ا��ؤ�3 ا��� 3��م ��A ا�I ا�:���0 

!��Vف ���0 و�a:�6وت، آ��� ا�و�0�:0^، آ�� ا��3  وا��H !�0Hو ��


�� ه
� ا��م ) ،��H.�.#�� �����ا Q�# ا أوز�3ّ... �/�ر أّن�Ajو�

�ل ��F.0^، وأ��م �AF ا}�V، و�Dر ا!�:�ا�1ت وا�:
.�1ت (� C� ا

�قVوا� ���k�  ا�
�س وا�9

*** ***  

�، ��	��د aة أ<�ّA0�س، ا.	
��F أّن ا���,� #	�� ا�
	.س أو #9ّ�ض ا�

����
وا!��	�ل . �Dا، ��4 آ���03��ا��J وا��F، أو دواء، أو  ا���3^ وا�

 q.د�,� و#���.د ا�ي 3D�.ح ا�	0�0�:0^ ا�ا I�ا ��3�Jدا، و.Fاء ووDe

  ���o �6�3د!ن ا��
�gF وا�&76

*** ***  


� ا���ر3'�� وا!�A�Hد�3، و��4 (�7 واF^ ا���� ا��0دي، �)��P �H

ا�0�ذ وا�6,� وا�0
�U��  Dو�� �� ��6دة ا���� �، أو �� ا���6ره�

  وا����� وا� ,.ري ا����ي ����3 وا�����

*** ***  

إن ا�M��(� ذات ��Uو��� (� ��CJن ا�	�9 ا���� � ا�/�����، (� ا!���اء 

 g�6���ت وا!ره�ب وا���I آ�ا�� ا!���ن و1�5F. ا��A0ورة دا�V ا��90�

K
  وا�9

*** ***  

 I�� �0آ I[��وا b0�ا�0.ا(�� وا��>��3 ����,� إن ا!آ�اI�� q ا�

 ،K
ا�/ّ������، �����3 ا�'��Ok ا��Vى ا��� #�Q�# 2 ا���,�: ا�9

ا�2�j، ا����، أدوات ا�&76 ا��6��0. وآ� #�Q ا�و]�ع ا��9�0	� 


� ا��.م 1.ل "أ�,�ل" �� �)��P �) �90وف�/ّ����� #����� ا�م ا�j
��

..�
  ��M:  �����، ه���، �. .��

*** ***  

ن ا��C3 �3D .ن أو �e .ا أ.3�3���H. ا�	�9 ا���� � ا�/ّ����� و ا�/�6#.

 ، ��H.�.3�3ا� Q�# ^� ذوا�C# �3D�د�3 ا}�1د�3، أو ا�	�,� ا���ا

 2A�� Q�����0. ذ�H(/��3 ا ���وU�� 7�) 4��و ، ��F�Vأ ���وU�� �0��3.ن


.ا و�ّ�روا��dوا، و�Aّ� آّ.�.ا، و1ّ&�وا أو  

**** ****  
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�ل �� ا�	�9 ا���� � ا�'�(��، وا��ؤ�3 ا�	���A ا�A90.دة ��9 ا!���

����,�، إ�I ا�	�9 ا���� � ا�/ّ����� أو o�1 ا��/2 ا��آ��#.ري 

9
� ا���� � ا��اه�F���9 ووا�/� ا	�ا �) ��A  ���0� دي، آ�ن�	�ا  

**** ****  

 �0A
ا�/������ (� ا�M��(� وا�/������ (� ا���,� #��9]�ان: #�.م ��

�F��  ���0�Hا ���0 �^ 1Aإ� ،��/���/�� ��,ّV ��66  �F�
��، و��46 ���&#

�90F ر3'� أ�.ي�#  

**** ****  

 ،����M�&�ر�3 ا��د�3 ا�A�H!ا �A���:# �) 2P ،��,0

� ا��)��P b
�

�9
� �� ا���� � أ ,.رة H ��) . � �����9 ا	�� ��	�� ��k�0eة دو�j�


�0 و�6Hو#� �,���ن و�� ا��0ّ�د ��aو I�� "'�وج�/ّ����� أو "ا�ا I

ا�)�k^ وا����k وا�U0 4 (ا�0>�.(��ت) (9� ���.�3 و�F�V �/� ��ّ�س 

  و��ّ�م أو ��j.ر

*** ***  

إّن ا���A ا�Dي �03ر 5 ا�	�9 ا���� � و "ا�:�6ّر" ه. �AF أو H.� Kّ�9#.د 

�6F ذ�Q (� (/���، و�� �A) �9. أ�AF �&3 ��	/�. (������ ��	��: آ�ه�0 

93.�V{إ���ج ا ��  

**** ****  

أّن ا�M��(� ا��� آ��l:3 b أن #/.ن ه� #�Q ا��� آ�ن �A��� lH.�3 أن 

#��وم، و#��0د، و#��� و#
���. (��M��(� ا��� #.�H ��� ا�
�jم 

 �)��P �0/.م، ه��دي وا�	�آ2 ا���د، ��� ا�	�ا! ��6ادي وا � ����ا

  أو ���F ��]� و#�0ض

*** ****  

�9
� (��A ا��و�� ا�l:3 ����9 أن ! 3�.د�� ا�I ا�/	� �����اFأو ���ض ا

  ا�/	� ����و�� آ��,� و�U ��ت أي ا�I ا�	.]I وا�� �,� وا��دو��

**** ****  

�aرت ا��و�� آ������، V ،�90F ،�M3�1 !.e,��� أ.3�3��k�H ��H.ا،  

 b�9H) b
��V ،�3آ��#.ر��وا K

b ا�9��dع. و.
إ��Cء �����3 وا��

�Vأ ..."�
��F) ا��.��1 ا����ي �(�اده� أو ا�)�0
� (�2A وإ���F ا�

�D��H Qى �V" ا�)5�6 وا��0.ا�1، وإ���F ا���ود �.5H ا�	�د و5�3�1، 

وm3m9# ا�mAHة ا���,.�3 ا��6��0ة، و#���0 ا! ���ار ����2k وا�
�jم 

4 U0�ا  

**** ****  

0jا�� �� ��وU�� ،ه�، إذا �a�90�ا!���ن ا �)��P Q�# g&)/������. و�ا �
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ا�M��V �),.ة ]�ور�3 (�  ��ورة ��� #�Q ا���0j ا���� ��: (
�� ا�9��، 


�jم ا�/�����، ! 3�� أه��0 �� ���3، DّC0�ا �)��M��0ّ�ك وا�/� ا	�أو ا

��دي.�F!���0 ا�H!ا ^F.ا�ا ���  

   

  الحالة التاسعة: البدويانية والريفـانية

   

�)��M�ا �	/
#- �AHّ.0�ا ���A !�6 ا��� ا���0�ء ا�
6�-  �A#ذا I��

  آ� #���ر �� ا�9.ا�� ا��0]��: �� ا�����3ت وا�9.ارض أو ا�	/�رات

**** ****  

�H�1 ا�M��(� ا���0����6 ا! ���F�6 ا�I ا�,��F وا��a��، إ�I ا��0و�� 

 ،�F�
وا���F وا��/��K ا! �H�1 ،���A ! #)6^ إن �2 �&^ أ��م ا�.�� ا�

���� ا�������� روا 6
� ا�0
���0 ا�I ا�M��(� ا��6و�3 أو وا�9�

 �3�k�(9���6 وا�ا����اوا��� (� ا�/�l وا���3 وا! �:���، و(� ا�9

��دي ا��اه� ا���96 �� ا�,�9�6 وا�7��6�F�  وا��إ���0ء ���و�� أو �

**** ****  

ا�I ا������0ت ا���ا��� ا��6و�3، ا��� #
2jّ ا�:�� ا!���0�H ا�.ا�1 

 ��e�3 و.C��ا) ��a.����69 أو ا��ا "kا�Jوأ('�ذ، و �k�6Fو �k�(�

 ،fا����وا ��V���وا c�9�ا "kا�J2 و���ر�3ت وا.,a�3)، وا�.C��ا

�
  آ��A #����0ت و�Jاm# �� "kال �1]�ة (� و��
� و! و��

*** ****  

 �
���'d �9ن�F �) "�6وي�و�� ا�9
� �Hا ا�I�� �09 ا �/)�ف "ا�	
3

)��Pو "k,�ا�ي اDّC# �����0ت وا��3ّ��ت ا����ء �C�!/��� وا��ا Iو�� ،�
�

 �v3m:��وا �����ا����او�3 (� ا�c�9 وا�9�k" وا�
�j، و��I ا ���9ب ا�

 �a�90�و�� ��9 ا �a�90�ة �� #���� اmH�9�ا "k,�ا�ا Q�# �) ي�k�(9�وا

�3�V{ا ^� �
�aو#.ا �
�C�و �
  (� و��
� و �.آ

**** ****  


�  إنّ � o6ّ���ف، وا����� I[��/� ه�: ا	��90(� وا��6و����3 (� ا�ا

ا�
O ا��jه� أو �
� ا��,g و��ه. ��د ��e �'6.ء و! �9��، وا��ؤ�3 

ا��1د�3 وا��0)�دة �.3�3x���H. وه�، (� ا�����0ت، #�(r ا���9د 

وا���ّرج ((�0 ��4 �9
� ه. ]���) وmّ9#ز ا���.آ�ت ا���ر�3 أو 

���  � أ��م �6Hوت ا�,�9�6 وا��.اه�ا! ��

**** ****  

 g,ّ�0��� ء�	اآ� ���k�ا��6و����3 (� ا��	/�� وا�����V وا���.ك وا�9

وا�7ّ�60 أو ا��jه� وا����� ا�Dي 3��2 ا�ود. �/� ا�0�:0^ أ���، 
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وا��&�رة n.اه� آ�M	� ��)��/� و�3meة ! #��,�^ ا��6و��1 ����3��A إ! 

Dي #���5 أ�.اج ا���ا�P (� ا��و�� و]�ورات ا�mوال، أو ا�A:.ع ا�

  ا��Cا#�� ا�&�ا���

**** ***  

 c�9�5 (� ا!���ج وا�kا�Jرا��� وm�50 ا��، ����	3��',�ب ا��63و ا

 �����Ok ا�)'V ^� K�/��ا O�'�� و��ا�1ت وا�:�!�� �
'M� ،���k�وا�9

 ا��a�90ة و�dوط #.ّ(� ا���� ا�
	��� ��Dات ا�����9 دا�V ا��ار

  ا��9���0 ا��اه
� وا���0����6

**** ****  

وا�0'�.ل، ا�I  ا�M��(� ا��3	�� ه� ا�آ�M ا ����� ا�I ا!�	�9�� 

ا��0��0ت وا����
��ت، ا�I ا�M.ا�b وا����.#� وo�1 ا��(:.ة وا�ّ�آ.���، 


ّ.ع���  وا�

**** *****  

�.ا��� إّن ا �'�اج �� �3#� ا�I ا��3	����، (� ا��و�� و(� ا�)'��� ا

 I�ا �V�� �)�90�ا Q��) :�3و]�ور �:�
وا�Dات ا�0	/�ة، ����0 �

#)'�O ا�I[�0، وأداة (� #��6C ا��jوف وا��	/��، و�dط �� �dوط 

��j�2 وا����.ا�� وا��9(� ا� .�� �F�  ا�
&f وا!#mا���، وV,.ة �0

**** ****  

�� ا! ��� ز�2 آ��Mون، وا���اء �� #:��� ا���ن ا��0]�، أّن ا���اث ا��9

  ا��03��ا��J 6" ا�	/� ا�ورو�� ا�V I,�ب 

 

 الحالة العاشرة: حالة تصلب مرضي أخرى: الفكر المتعالم و المتفـاصح و "المهيأ له"     
   

 ���ز�2 آ��Mون، وا���اء �� #:��� ا���ن ا��0]�، أن ا���اث ا����9 ا! 

��Jا�F.03��ب ا�,V I�/� ا�ورو�� ا	�6" ا   

**** ***  

وأه� ا��90(� وا�ر(^، (_ّن ����eه2 أد�o�1   .I ا�
� أ��aب ا��"

و 6�
�هV 2,��� و��0ر � ا�m�93 �� Iون �5 ا��.م، و�� ���5�.�09 

�

� وا��	.ق �����  ]��� أو !�1

****** ***  

��'Q�# Oّ ا�M���d;�� �)رة ا�I أ���e �A �1ة: 3��A��� l9 أن #/.ن  

 q�:#�� ��0#و ،��Jا�F.03وأ(/�ر�� د �
m3m9# ا�A90.د (� �����9#

 .��H.�.

�، و#�(r #�ر3'�� ا�	/� وا�2�9 وا��/#�AH.#و �
و �.آ�#

 ����(����23 ه. ا�0�ذ ��)'���، و��H^ و ��1��A: �5 #��.ي، وg���3 ا�
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5Hّ.��2 وا�����أو (� ا � �����3ت (� (5�9 ا���C�د ا.F.�  

**** ****  

e�0.ب وا�.اF^، ��� ا�Dات ا��M0��� آ��0 ازداد ا!���9د ��� ا�

�قC�!�0، ازداد اk���ا �� U0�ات اD�وا  

**** ****    


�6ّ ا��اه� و(" �
j.ر ذا#���، �Vص �
�، ��ّ.ن Hأ ا���209، �� �
إ�


� ا���ر5F��  �) �'3 ا��&�ري، آ�0 �
� و! و��
�. آ>�
� ! ���أ �ّ�)��M�

F �) �3 ا�ورو����j

�A ا���ر3'�� أي ]�0 ا�)�وط أ�
� ! ���أ ا�kا�

  ا�0
�:� �D�Q ا!V,�ب أو ا�0
	��� ���5 وا��0�ز�� �59

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

�/� ا���	�، أو ذا ا�0
fA ا!�A�Hدا��، ا�Dي 3��2 ا�)56 وا��:��4 

��� ا�).رى ا! ���� وا���F.03ا��J ا�V �) ،�,&3 ����C,.#5 ا��Vى، 


�، و(" �ن 93,� ا����م (� ا���6# ����,�0�,�g ا���ا�P. ذ�Q �ن �

��m�م (� ا����ا I�� mk�1 ،��'3ر�#�  #�Q ا��ؤ�3 ا�

**** *****  

 ����C�ت ا���,�ا�A.س #7�,0 ا�0�,���ت ا�'�.��a، أو #'ّ�� أن ا�0

 4�� ،�
ا�ورو���  6" أن رأ3
�ه� �
��� و 90
� ��A و��(
� (� #�ر3'

�
� ا �9��3�J.�3. و  ���	ه�ة ��n ....������	�#و ،��k��وه� ا�� ،��k

 I�63، و������ا I�� �� �F��ا I�� ! .م�و# ،� .�A��� ّآ�D# �A2 إ�P

ا�����3 وا�I�� ! �j ا���m ا���0د ��/���/�� و! ��I ا���ر3'�. ذ�Q أن 

ا�9�� ا����9 ا�2��0 �2 6�3" ا�I ا���F.03ا��J وا�
�jم ا��6����0 

� ��e #�رk�) ،�'3" وا�9�� ا!���0�H، وإ! (_�� 5
� �
�9H �F ن./� �
�

^k�F.�^ ا� ���	وف و! ���j�س (� ا�C
� ��e ،رات���.ق وا	��ا  

 

 الحالة الحادية عشرة: جنوح العقـلية السجالية وثقـاف الفكر العقيدي
   

�� ��e ا��l9 ا����ط آ�M(� ا��1��0 ا��� �A���3 ا��وح ا��:���  

ا�1�00/� أو ا����ل ا��	�j ا��	�o�1 ،�C3 ا�:�ال، وا�0
��nات"، و

�
  (� ا�M��(� ا�����9 ا! ���� وI�1 (� ا��:��� ا!�A�Hدا��� وا��اه

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

ا�9���� ا��و��k�0e را l ��و���3، و���H ��6ه��� #	�c �� ا���6eت 

��)��M��1 ا���ا I�� ��1 I�6#ى وDّC�# �0.ل آ��وا mkا�C�وا  

***** ****  

.��F إّن �v3�� ��e ى �5 آ.ا��DّC�#^ ���5 و	و#�# ،���H �
ن ا�	/� ه
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�م، و���0ر�� ا��.ار أي ا�o�6 �� ا������ و�� j�ء (� ا��6��� o6ّ(�#

  ا�
&f ا!�	�9��

**** ****  

#�)��5، إذا، (� ا�9���� ا��:���� و(� ا�	/� ا��و�k�0e، ا����  

� Q�0��، وا��9�آ� ا��� f�
��KF.0 ا�Dا#� ا�9���� وا����.ن ا�0

  ا���3�6ي وا�����ور

***** ******   

 ،�����ا�9���� ا��:���� �nه�ة ��]�� أ�Vى ��M��(� ا���1ة، ا�

 ،���!.a����9، (� ا��ا ��
ا��0��F :�6�ّ ����ه� (� ا���.��ت ا���

(� ا���	��، (� ا��.��� ا�).(�
��، (� ه.س ا�درو�H ا��0�0ه�� 

   P���1p �)د�3 ا�',�ب ، ا�s ����.يّ ا�'�ر�H، (� آ�

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


�ء ا���.ك ا����0ر � I�e 5Hّ.# ! �Aّ�ر، أو أ��# ! ���
ا������ �

 o�1 �0�ّ�0ت أي�ت وا��
ا�0
	��A�� ،g #�0آm ��.ة 1.ل ا��A0وي وا����

  ا��د�F.03ا�J، وo�1 ��م ا����ور وا��	���

**** *****  

�0 #����
� #�	� ا�,	� ��5��j� I ا
�M��(�، و#�C" ���5 ��ون أن #

(�5 ا��1ام ا}�3�V وا�0'��	�� �
5 أو ا�0
�F&�� ��أ53 و����5#. 

3
)> ا�,	� ���0آmا ��I ذا#5 و��I ا�Dا#���، ��e ���9ون �^  Q�D�

ا��ؤ�3 ا�0'��	� �5 وأ �� ��9��ا#5 أو ا���0ءا#5 ا�'��a، و���ّ�آ� 

  (/� �1 دا1 �V�� ��e د�F.03ا�J و�C�� ��eذ �^

**** *****  

 �)��M�ا Q�# �) 70 أو
�) �Fا��� ا���(I، (� ذ�Q ا�V.�� ا��ا m�0�3

 b��M��� ���0آ���1��0 ا��0و��: (��.ة و��م ا���را���" ��m�ا"

���0� �9 �d ����9�0��60دئ ا�ت وا��0,��وا 

  

 

  مع النظام العالمي للفكر  الحالة الثانية عشرة: أزمات المراهقة الفكرية في العالمثالثية والصراع
   

 ^F.ا�ا ��� ���ا ���	��0. ��
أن ا���� ا�
	��� ا!3:���� ��	/� #

 m3m9�� ����9	�!ت ا�
ا��9��0 وا�e�0.ب، و��.K�n ا�,��Fت وا�)�

ا�	/� �^ �aا�5 (� ا���� وا��� ا���I وا��ار ا��9���0 ا�:�ذ�� 

  ا�0
ّ	�ة

**** ****  
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أو ا�M��(�� �0.�� (� ه:.م J	�� و�9
�د ��]�  �Aj0�# ا��0اه�� ا�	/��3،

(أو J	��) ��I ا�2�ّ90 ا����^(ا�M��(� ا�ورو���آ��، P��(� ا�6�د 


�^ وا��/
.�.��H). ه
� 3)�9 ا�0��ب ا�	/�ري أو ا�9����، �ا�)��3ة ا��

5 ���.ر (� 1�� �Hرح�<�.  

**** ****  

ن، أو ا��lّّ ا������ي �� أ�Aj0# �Adات ا�ُ	/�ر ه
� �H.3 ا��Aّ:2 ا��9�ّ

�r96 ا��2، وQ�# �a�V ا��� l:3 أن #�رس دا�V "��2 ا��]�ت 

ا! ��09ر�3": (����، ا�/���ا، دول ا�
�jم ا��9��0 ا��اه� ا��.�3 

  ا��&.ر، ا���0و!ت ا��و ��

**** *****  

 �9
ّ��� ��e ا��.يّ #�'�P O��(� ا��.يّ #�'�P O��Q�# �) ا��2 ا�0

3m
� أو �/�lkD� ،l أو ��ّب، أو �� ا�I ذ�Q ��0 ه. رد (m����� �9ه� �'

  ]� ا���6ر ا����9 ���.زا �:�0

**** ****  

 �Vا��� داm#!أو ا ���	
(�
� P��(�، و! 3.(� ا���� ا� ��3.ّ ! Q�ذ

 �3�F" 56d .م��ر ا�a يD�ا l/.آ�ا اDA� ن أو����ا���D ا�/.آ��6 �

  "آ��6ة

**** ****  


� أ��0ق ا� Kّ(/�3 ،"�,0�اف) �� ا.Vف !  .يّ (.V .ك������9 وا�ا �/	�

  (��xوه��، (� ا��00ر � �
��� وا�
�j، �.].ع ه��9

**** ****  

أ�
� ���ء ا��ؤ�3 وا�������9 �^ ا�.�1 وا��jه�ة ا������p، أو �^ 

ا��و���1 وأ1/�م ا���3 ا������: �')I ا�
�j (� ا�0�,���ت ا�/�6ى، 

  �.�1 وا�'��� وا��A��6�Cب �� #���� ا�0,�" وا

**** ****  

sّ �# �F، (� ا�
�jم ا��9��0 ���.ق و��	/�، أن ا�0
,�" ه. هDا ا�/.ن، 

هDا ا��9�2، ���2 ا�)�Aدة، هqD ا�����. (�0 ه. ���.س و�����، أو �� ه. 

  �.].ع وp��، و�� ه. ��2ٌ و�.].�����، ه. ا�و�I وا�ّول

**** ***  

.ن ��. أن Q��03 ا!���ن ، (� ا��90�:0ت ا!#:�q ا�I)�90 وا��90(� 3/

 I�� ،�0,.ر�ا ���
�
����A، ا!��Fار ��I ا!���ج ا�a �9� ر�.M# 2� ���ا

��ا F )�63�:���0دي، ا���0.س، ا�:��ي، ا�0ّ�/� (ا���96 ا�ز اm93 أن

3
	�g ا��96 ا!���آ� ��I ا�و ^  .��.
وآ',.ة q�:#�� ��0�1 ا��96 ا�/�

��9�0�� وا�0,�"، وo�1 و�1ة ا���9د �����ن (�H �C��� وا��I�� ،"0 ا
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m3m9# و#�6دل  
 

 

 الحالة الثالثة عشرة: المسكوكات اللفظية والمنمطات في الثقـافة والتعاملية والتواصل
   

�� وا�����ر، أ��م ا����� وا����� أو ��ا���'�آ�ت ا��$#�" ! �ب أ��م ا�

 �� ه� (� ا�� �و�) وا��*(�)

  

  الحالة الرابعة عشرة: انجراح الصحة النفسية المواطنية وللفضاء المدني ثم السياسي
     

 I���0ّ�ب إ�,� ا���ب ا�,V و �,�ة ��و��ا �
ا��&�� �
���، F&�� ه�0

"k�  أ��0ق ا�)'��� وا�9

**** ****  


�� ا�U0 ��ت ا����0k ا�����9 ا�I ���2 #)�� ا�	�د، وإ��Cء � �H��� ���

V5ذا#��5 وAH5، أو و��a.�، وا�0�:0^ وا 50. 93
� هDا أّن ��� ا��و�� 


� وأ���P<# �9ا، و�5�9 � �9	� �ّd,�، أ���ا ����0� l���0�ر ا.A�0�ا

��F�6� ا ���,V ن./�   

**** ****  

��le ���	/� ا�
��ي ���Q ا��و�� ا�e�0.�� آ� ��:ّ
l و����ر: آ� 

� ا ��ب �� �.ع �3�H، ����ر �� ا���7�ّ ا���2k، و��:ّ
l ا�.F.ع (

#�.م �5 ا��و��، ��.�� ا�	�دي، ��.�� ا�:���0 ��	�9 ا���� �، 

  و#
2�j ا�0�:0^

**** ****  

 �) �Vّ��# ! أو أن ،���
�C3و F.! (�ر�e آ� F.ل 3.ّد �� ا�
��ا��� أت #

 5��&V! د#5، أو����.�� �ا I�� م���� ا��و�� وا���6و�Fا��J و#�7�ّ ا!�

��ا#�:���A ا������ �	�ض و�1ة ��j ر I�� ��0 ا�:�0^ و�� ���و�� �� 


�ع �1Fأو إ ��Jا�F.03د  

**** ****  

ا��و�� ���
�، وه�0
� ا�U0 ��ت، و �,�ة ا��.ا�l  فا���J �� ^0و

وا}�� وا�دوات، و#:�6ّ ا�����3 وا!��م، �.ا�� آ��A #&^ ا!���ن (� 

9
I وا�	�اغ، (� ����V .ّH"، (�  .داوm� �) ،�3�� ���9F، (� ا�

ا�0> �وي وا���96 �� ا!�����، (� ا� �960��Dات �� ذا#�A و��Dات �� 

  �b وا�
�� وا�ـ "ه2" (ا}�3�V)ا�

**** ****  
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!�� �� رؤ�3�H �3ة ����uن (� (5�9 و��k�5، (� وا59F وV,��5، (� و��5 

و �.آ5، (� أ��9دq ا��9�0]�ة ا��3
����. و#�Q ا��ؤ�3 و�1ه� ه� ا��� 

  #�.د آ� #/��	����

***** ****  

�ع و#'�م #���ج ا�M��(� ا�����9 ا��اه
�، آ� #��" ذا#�A أو آ� 6#

 ��ّ� U0�ا �A#و#:���ا ��Jا�F.03��ب ا�,V I�إ ،�A��1و �Aو#��� إ����

��kا�H!وا  

**** ***  


� و(� ا��00ر �، ا�)9.ر  ��,V �) ،����/	#و �
��� ! �:� (�  �.آ�#

��!��Fار ��I ا��>��P (� ا����ة ا���� �� أو ��I ا�
�� ��U�0و���. (�0 

�mHا 03
^ ا!��اب ���KF.� �� �3 ���ي. m3ال ا�'.ف، وا��Dر وا���"، 1

 I�� "���رة، و���3ك ا���وا �	�n.�ا l1�a ,� أو���ا �� l���ا �
� 2/ّ��3

  ا�0��� أو ا�')�� ��I ا����0 وا���0��6

**** ****  

� �:�ل �����ة ) .��1�P��(� ا����e.ب ��6�ّC� ،�(0ّA� 5، �,�ودة و�


5 أو ا�0�0.ح �5إ! ��� �0، ���0ّ�د �5، وا��0]�ّ �  

**** ****  

 ��	
��أّن ا���� ا�
	���، و�� 2P ا�9���� ،��M��(� ا����kة و��0.ا�J ا�

 ��e �9(�ة و! ��9(�� أو� ��e ،5���وU�0� q9.رd5 و��5�3�1 و� ��

�.(.رة، و! #�.د ��#:�q ا!#mا��� وا�
&f ا!�	�9�� دا�V ا��/��	���� 

  ا���0����6

**** ****  

 s �# ان ����Pا���وا ����	/����ذ�3 ���9]�ة �^ ا�C�� �)��M�ن ا./#

 ��e ت�� U� 4، �� ه��k��ا b��� �,����09" �>ن ا��3�0 ا�ل ا��0�ا


� �V �0k�Fرج ا�2��m ا���2k (�  ّ�ة ا��/2�'(�  

**** ****  

 �
����0ت ا����� 2��Dات، أو إ��دة ا���C وا���ّ/2، #��0 و#�2�ّ و��

�,	��، ا����m3�0 وا���0.ر، (� V,�ب ا���,�، (� ذ�Q ا�',�ب ا����ي وا

  ا���0.ي �0.�� وا����يء

  

  الحالة الخامسة عشرة: ضمور العضو العلمي في جسد الثقـافة واالنتاج وفي إعادة النظر في الذات
   

 2A) �) ،�
�C#و O�0# أو K�ّ/�#و �Mّ0�# ،��aورة ��.ا��  �)��M�ا
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  ��A9� c�9 و��Aا�,�9�6 وا

**** ****  

! ���,�^ ا��,0�M� �6��DA) ،���� ��0�� �)ا ������ و��� ����uن. 


5 ��4 ا���0د /� .5�m���#5 وH���# �A2�9، إ��ه� ا b��� �)��M�وا

  ا��1دي، ا�/�(� ا�
�(�، أو ا�:��^ ا���0^.

**** ****  

 �)��M�&�ء ا	�.ة إن آ�ن ا��3، و�3ّ�ك أو ��3ّ�ك ����م اm���3 2�9�ا


���� (� �3�1، و�)�96 ���2 ا!���ن و��;�03ن ����.ار وا������ ، ��

و ��60أ #
.�3 ا�.]^ ا�6)�ي ��1ل ا�����0 وF.ا��� ا�,�9�6 و���6ت 

  ا�.H.د

**** ****  

�r�� �F، أVد و�� أ.H.� ! #��9ف ���ا �)��M�ا �
�� �� ا�.�� ا��3	
ي �

 ،�Aa��وD� 2k�Fاsّ ��# ،5# و#� s، ���0د و�A)���H�� ،"0ّ9�# وا��

 fA
���F #�2 ا���.ك ا��0�9 وا��	/��  �96#��0V2 أ��� �A3ذ�C#و �A�Mّ0��

  ا��0�9

**** ****  

أن ا�M��(�، آ��2�9، ! #��م �
� ا�,�9�6 أو ا�.ا ،^F���b ه� 

)��M�2�9 (وا�2. (���9�,�9�6، أو ه. ا�ر�� �� ا.�� �0.��) ه. #

^F.ا�ا �� �
#�M0#و �
�.را##  

**** ****  

���b ا������ (� ا�0)A.ر وا����k، أو (� ا���ا�� وا���ا�P، و! (�  

��6k�e��ا#��ت واD�ا�ه.اء وا  

**** ****  

 ! o��� ،د.�!�� أن 3/.ن ا�0�,�g د�F" ا��!�� ��I ا�0.].ع وا�0�

!ت �	��� #��(" أو #���C �1ة و�0�� و(�9���، و���o ! �/.ن ��1ل �1

 ������� �a�V �6تe]�، و! ��1ل ر�	�9 (&k�� �)ن ��1ل ��9ن ���اد./�

5	F�1.0#5 و�.اJو  

**** ****  

��� ���وم �,�3�� ! وا��� ����0ت إ�Vاج ا��و��، و�
	� �� ���آ�0 ا�Dات 

� �A  4�� 5ا#�، آ�0 أ�D�ا ������ا q.ّ(أو و� ���/) ار ���:�اح�F!ا �
��

�

.ح أ�1 ا��mاء ���:�  

**** ****  

��� ��J�'� �9 ا�9��ب ا�Dا#� ، وا��23�A ا�Dا#�، وا���Dّذ ����2 

o�6�� I9�� �
�� ه�وء ا��6ل" و#.(��   و#:�g3 ا�ه� وا�
��، ا�
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 ��	J�ا��9(��: #���� ا�9���� أو ا��ا�d، #	��9 ا!J	��k وا�

�k�F.ا�وا  qDا! ��ا#�:�� و�� ��9 ه ��C(# ،���6ت���0�ا �Vدا

��
  ا���ا�P ا��� �,3��A� l ا!���ن وا�0�:0^ و�� أ�H إ��دة ا�90

                                                                                                                             

  

  ( مقتطفـات ) / تبصرة في ميدان الثقـافة والفكراو في السلوك و الوعي(اختالالت في الحق وفي الواقع او في السداد و المنفعة) - الفصل الثاني
Moktatafet3.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13  

  ( مقتطفـات ) مقدمة في مناهج االنتاج او في العمليات االجرائية و االدوات -  الفصل األول: جلسة اعداد عام
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet2.pdf 

  ة   ( مقتطفـات )الملف االول: اعادة الضبط او علم الصحة النفسية للفكر و السلوك في  الذات العربي/  تقديم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet1.pdf 

 الفصل األول: جلسة اعداد عام

 مقدمة في مناهج االنتاج او في العمليات االجرائية و االدوات( مقتطفـات )
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet.pdf  

  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة  االول   المقدمة في األسبـــوع السنــوي االستاذ زيعوررابط اعمال  
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm 

  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  لـمـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عافزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  ( يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر بعد التسجيل)   الفهــرس واإلفتتاحية   رابط -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر)  العــدد   رابط ملخصـــات كامــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 
  

  

***   ***   ***  
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 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار

 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 
  ) االنجازات كامل  شامل(

  

  

  

  

  

  

 

 

 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية علومال شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3http 
  ***   ***   ***  

   "فكريــــة لالنســــان العربــــيللياقــــة النفسانيــــة والا الثاني.   " اليــــوم السنــــوي  2017:اكتوبــــر    06

  مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيــــة  

  لرحيـــل العالــم انفسانـــي العربـــي  الثانية  الذكـــرى السنويـــة   تحيــي  

 ـور محمــد احمــد النابلســـي  البروفيســـ  

  منعدد خاص  بمناسبة  هذه الكرى الثانية اصدار  

  ـر نفسانيــــة""بصائـــمجلة  
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالجلة  م

   2017شتاء   –خريف    /  19 - 18العدد  

  "  اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"الملف  

  مرعي سالمة يونسد. المشرف: 
ounes2019@gmail.commsalamay   

***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 في اصدارات الشبكة  اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  

  


