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 أطفال التيك أواي معرضون لالكتئاب 
 .ذاكرةالقيلولة تساعد على التركيز وتحسن أداء ال 
 العلماء يحددون الجين المسؤول عن تطور العقل البشري 
 د كبار السن يرتبط بتدني أدائهم الحركياالكتئاب عن 
 اكتشاف كتل بروتينية مرتبطة بالخرف والتصلب الضموري 

 ددـــــــــــــالع ةــــــــــــــمقابل
: ترجمة/ توماس براث: أجري اللقاء/ وجها لوجه لقاء مع هانس تومي

 سامر جميل رضوان. د.أ

 اديــــــــــــــس العيــــــــــــالنف مــــــــلـع
 عند (ADHS)اضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائد  

.  قسم علم النفس التطبيقي)ماجستير في علم النفس(وفاء موسى / البالغين
. كونراد ريشكه قسم علم النفس التطبيقي. د. أ-ألمانيا. جامعة ليبزغ
 ألمانيا. جامعة ليبزغ

 اط الزائد عند البالغيناضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النش 
(ADHS) 

 تعريف وتحديد:  ضعف الترآيز-راب نقص االنتباهـــاضط .1
اضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائد عند البالغين هو 
اضطراب عصبي نفسي، سلوكي ناشئ عن خلل في بنية ووظائف الدماغ، 

ويتميز بضعف ذا الخلل على السلوك واألفكار واالنفعاالت، بحيث يؤثر ه
، القدرة على التركيز لفترة طويلة على أمر محدد، وسهولة تشتت األفكار

 .من خالل المؤثرات المحيطة الخارجية

وقد يالحظ اضطراب نقص االنتباه إما منفردا، أو قد يترافق مع فرط 
 .السلوك االندفاعي, النشاط الزائد، مع ردود الفعل الفجائية، ا

 ــيــــــــرض تاريخــــــــعـ .2
أول وصف لالضطراب في مقال نشرته المجلة الطبية ذور ترجع ج

 قدم برادلي مالحظاته حول 1937 وفي عام .1902األميركية في عام 
 في السيطرة على الحركة )مادة منشطة(تأثير تناول مادة األمفيتامين 

. الزائدة، مع تزايد القدرة على التركيز عند األطفال المصابين بخلل دماغي
 .ذه المادة على البالغين قدم هل مالحظاته ألثر تناول ه1947وفي عام 
 قدمت منظمة الصحة العالمية في دليلها التشخيصي التاسع 1978وفي عام 

international classification of disorders-9  ذي يرمز له اختصارا ال
ICD-9- WHO قدم الدليل 1980 تشخيصا لالضطراب، وفي عام 

 Diagnostically and Satisticalئي والتشخيصي األميركي الثالث اإلحصا
Mannual of Diseases  ذي يرمز له اختصاراال DSM-III تشخيصا

ألول مرة تشخيص  (ICD-10) وضع، 1992 وفي عام. لالضطراب
االضطراب لدى البالغين، وتم وضع المعايير التشخيصية النوعية للبالغين، 

ط المختلفة عليها في تشخيص اضطراب تشتت ثم أعيد استكمال النقا
االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائد لدى البالغين، في المؤتمر السنوي 

 للجمعية األلمانية للطب النفسي والعالج النفسي والعصبي

 ارئــــــــــزي القــــــــــــعزي
 ، وبراكين الصراع العربي، 2006هل نحن نغلق معا مجلد العام 

ديدات الحروب ، والعزل، واإلبادة، تتعاظم في وجه شعوبنا العربية، وته
 ألف قتيل، وقدر عدد الضحايا العرب 655حيث كان نصيب العراقيين 
حيث . والبقية تأتي...  بـ مليون قتيل 2001ذ على يد أميركا وإسرائيل من

ر تهديد تفجير الحروب األهلية بآليات مخابراتية اصطناعية جاهزة في أكث
 .عداك عن الصراعات البينية وباقي التهديدات. من دولة عربية وإسالمية

ذه التهديدات والكوارث معايشة االختصاصين العرب يعايشون ه
المواطن المهدد، ويتعاملون معها من منطلق كونها آثارا صدمية ناتجة عن 

وغالبا ما تصلنا طلبات مراجع تتعلق . الحروب وتهديدات الموت المحدق
 ومن هنا محاولتنا أرشفة .ذه الصدماتجارب عربية في التعامل مع هبت

دون تجاهل األعمال القيمة ذا ه. أعمال مركز الدراسات النفسية في الميدان
ذين عايشوا الكوارث العربية في الكويت، ونخص بالذكر الزميل للزمالء ال

ائر بشير الرشيدي، وفي اليمن، نخص حسن قاسم خان، وفي العراق والجز
 .الخ.. .والمغرب

ذة العرب، وهما دد اثنان من كبار األساتذا العوفي األجواء، كتب في ه
 وعلم االجتماعيعلم النفس : يحي الرخاوي، وقدري حفني، في بابي

 وتوزعت بقية األبواب على فروع االختصاص، من طب .النفس السياسي
 نفسي، وسلوكي، وعلم نفس عيادي، مع التركيز على الشخصية

 .واضطراباتها

مع توجهنا بالتعازي الحارة للزمالء المصريين والعرب لغياب واحد 
من الكبار، ممن قدموا إسهامات مميزة لالختصاص، وللمجتمع العربي، 

 .  فرج أحمد فرجرالمرحوم البروفيسو

على أمل عام قادم أقل كارثية وصدمية وضحايا، نتمنى لك عزيزي 
تصاص لخدمة مجتمعنا المأزوم القارئ تعميق فرص توظيف االخ

والمنكوب، راجين لفت نظرنا إلى ما تراه ممكنا لتطوير العمل في المجلة، 
 .واالرتقاء بها، لمسايرة طموحك

 وإلى اللقاء في العدد القادم

هيئة التحرير

 ددـــــــــــة العــــــــــــــقضيـ
قاهرة،  ال-يحي الرخاوي. د.أ/ استحالة الممكن، وحتمية المستحيل 
 yehiarakhawy@yahoo.com مصر

 مــــــــــول العالــــــــس حـــــــم النفـــــــــعل
 الموسيقى تثير الشهية 
 اضطراب العالقة بين األبوين يؤثر في عضالت الوجه عند االبنة 
 خمس سكان العالم يتعاطون المخدرات 
   الدكم على اللعبشجعوا أو 
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Cholerieالسوداوي"ذاك  و " melancholic البلغمي"أو " phlegmaticأو 
 وهي األنماط األربعة التي نادى بها أبو الطب، sanguine" الدموي"

ولكن من منا اليوم .  سنة2400الطبيب اإلغريقي هيبوقراط قبل حوالي 
ذه المفاهيم تصورات مفادها أن الصحة يمكن أن يتصور أنه تكمن خلف ه
 الجسد، أي بالنسب الصحيحة لالمتزاج عبارة عن مسألة متعلقة بعصارات

"Temperamentالمزاج "األخالط؟ وهو ما تعنيه الكلمة األصلية بين هذه 
ذه األخالط األربعة على  شخص ما يتعلق بغلبة أحد ه)مزاج(فطبع 

كان الدم هو الغالب فسنجد شخصا حيويا وسميرا ذا  فإ.األخالط األخرى
أما في المزاج البلغمي فتعمل . مؤنسا، وهو ما نطلق عليه الدموي

. على أن يميل الشخص لتأرجح المشاعر ولنوبات الغضب" الصفراء"
ويعود الفضل لدى البلغمي إلى المخاط في جعله يميل للبالدة والخمول، أو 

 ".المرارة السوداء"السوداوي فهو طفل األحزان بسبب تأثير 

ندما عاد المعلم كاد علم األمزجة الهيبوقراطي ينزلق في النسيان، ع
 غالين Mark Aurelوالطبيب الروماني اإلغريقي للقيصر مارك أورل 

Galenفقد اعتقد .  لالهتمام بعلم السؤال في المئة الثانية بعد والدة المسيح
وقد ظلت أفكاره . غالين مثل هيبوقراط بأن األخالط موروثة في جزء منها

العصر الحديث، ممثلة حية امتدادا إلى العصور الوسطى، ووصوال إلى 
وعنه تم استيحاء العالج المحبب في تسييل . أساس الطب األوروبي

ذا اإلجراء معنى عميق، فهو يفيد في  وله-)الحجامة (aderlassالشرايين 
 .إعادة التوازن لألخالط ثانية

ذي انبثق من علم الطب تم تجاوزه ال" المزاج"فإن مفهوم ذا وهك
عتبره علم النفس لفترة طويلة غير قابل بوضوح منذ فترة طويلة، وا

 Facets بناء يشمل على الوجوه -لالستخدام، وتركه وأبقاه في الشخصية
ذوي التوجه ويرجع الفضل أوال إلى علماء النفس . النفسية لإلنسان

التحليلي النفسي في استخدام هذا المفهوم، لمحاولتهم تفسير السلوك، مع 
 وعلى الرغم من أنه يشتمل أحيانا على "Characterالطبع "تفضيل لمفهوم 

على كالنية " الشخصية"يقوم مثله مثل " الطبع"السمات الموروثة، إال أن 
" كيفية"مستويات الوظائف المختلفة لإلنسان، وليس بشكل خاص على 

كشفت النظرية السلوكية ، والتحليل النفسي، جبال عارما من . السلوك
ظهر عدد كبير من الدراسات كيف تؤثر وأ. المعارف حول نمو الشخصية

ذه وبمقدار ما بدت نتائج ه. المؤثرات البيئية على نمو سمات الشخصية
نعة، فإن علم النفس األميركي، بمعنى واطسون، افترض األبحاث مق

فلم يعد : النصف األول من القرن العشرين بالتدرج منظورا جديدا
شكل الشخصية، هكذا أعلن ذي يالمكتسب يسهم أيضا ، وإنما هو وحده ال

 .منذ ذلك الحين

 لقاء مع عالم نفس النمو -المزاج ال يعفينا من المسؤولية عن سلوكنا 
 وباحث الطبع جيروم كاغان

 ةــــــــــالشخصي اتــــــــــــاضطراب
 سامر جميل رضوان. د.أ/ مقاربة وصفية في الشخصية المتسلطة 

ميزه عن غيره في مما ال شك أن لكل إنسان خصائص وصفات ت
ذه وه. أسلوب تفكيره وتصرفه وإحساسه وإدراكه ردود فعله

الخصائص والصفات تشكل في مجملها جوهر شخصية الفرد، والتي 
يمكن تعريفها بأنها تلك التشكيلة الفريدة من االنفعاالت واألفكار 
والتصرفات، وهي التي تتيح لإلنسان في الحالة السوية النمو 

ؤم مع الحياة، ولكنها قد تنحرف لدى البعض، فتصبح والنشاط والتال
 .جامدة ومتحجرة، مكونة أنماطا مضطربة من الشخصية

ويتفق معظم العاملين في الميدان االكلينيكي على أنه ينبغي التفريق 
 بين عنصرين مرتبطين يتبادالن التأثير في ما بينهما في ما يتعلق 

 Psychotherapy und, Deutshe Gesellschft Fuer Psychiatry 
Neurologie التي يرمز له اختصارا DGPPN. 

 ــارــــــــــــــــــاالنتش.3
يعد ضعف االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائد من االضطرابات السلوكية 

منهم في مراحل % 5الشائعة الحدوث لدى األطفال، يحث يعاني حوالي 
 االنتباه، وتزيد نسبة الطفولة المختلفة من أعراض اضطراب تشتت

انتشاره عند الذكور أكثر من اإلناث بنسبة تتراوح بين ثالثة إلى واحد، 
ذا االضطراب بين وربما يعود سبب انتشار ه. حتى أربعة إلى واحد

الذكور أكثر من اإلناث إلى أن اإلناث المصابات بهذا االضطراب عادة ما 
لك فهن غالبا ما ال يلفتن ذصعوبة في التركيز، ليكن حالمات يعانين من 

ذا االضطراب يحدث في المراحل العمرية ومع أن ه.  كثيرااالنتباه
المبكرة، إال أنه قليال ما يتم تشخيصه لدى األطفال في مرحلة ما قبل 

 .الدراسة

 يــــــــــس االجتماعــــــــــم النفـــــــــــعل
 !!!أدنى من النمل األبيض 
 /ذ الطب النفسي، جامعة القاهرة أستا/ يحي الرخاوي ربروفيسو

yehiarakhaway@yahoo.com 
 يـــــــــــــس السلوآــــــــم النفــــــــعل

الدكتور /  التغيير هو الحياة-تخلص من آالمك عن طريق التغيير  
 محمد أحمد النابلسي

فالتغيير . وال هو تهديد لالستقرار. ع مرفوضليس التغيير هروبا من واق
هو سيرورة أي مجموعة عمليات متصلة تكمل شخصيتنا وتنضجها لتعطيها 

 .إن التغيير هو مشروع سعادة جديدة. نكهتها الخاصة وتميزها

ذي ال إن التغيير يعني أن تعيش، والتغيير هو نوع السعادة الوحيد ال
 .يرتبط باالستهالك

 عبر تجارب اآلخرين فهم التغيير -
لكن فقط . من الرجال يعلنون رغبتهم بالتغيير% 79ط من النساء و90
ويبقى . من الرجال ينجحون بإحداث التغيير% 65من النساء و% 72
في ما يلي . من النساء والرجال يعيشون تعاسة عجز التغيير% 15

 .بعض التجارب التغيرية المفيدة كخبرات تساعد قرارنا التغييري

 رجل الحبس -
 المرأة الهاربة من سنها -

 أحداث حياتية تغييرية •

ذه ومن ه. الحدث مفصلي إن هو غير حياتنا لتصبح بعده غيرها قبله
 : األحداث نذكر

 التخرج الدراسي بمراحله المختلفة -
  تجارب الفقدان-
  الراتب األول-
  الزواج-
 ل والدة طف-

 ةــــــــــــــس الشخصيـــــــــــنف مـــــــــعل
 -فولفغاغ/  علم النفس يعيد اكتشاف الطبع-ألوان الشخصية 

. د.أ:  ترجمة/Wolfgang Moeller- Streitboerger/ شترايتبورغر
 Srudwan@hotmail.com/ سامر جميل رضوان

  " بالغضوب"ذا ما أسهل أن نطلق األحكام في حياتنا اليومية، فنصف ه
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تسمم الزئبقي، بسب الحشوات ويتعرض أطباء األسنان لإلصابة بال
ذه الحشوات أقل وأصبحت ه(المستعملة يوميا  (Amalgam)المعدنية 

استعماال هذه األيام، بسب مخاطرها المحتملة، وهي تستبدل بالحشوات 
 .)البيضاء غير المعدنية

وهناك أمثلة أخرى كثيرة من األمراض المهنية في مهن مثل الطب 
مهن العسكرية، والحرفيين، والعمال اليدويين، والمهن الطبية المساعدة، وال

 .وغيرهم

أنواع األمراض  (Occupational Medecine) ويدرس الطب المهني
واالضطرابات المرتبطة بمهنة معينة، محاوال فهم اآلليات اإلمراضية 
والمسببات المرضية، وطرق الوقاية الممكنة، أو طرق التخفيف من نسب 

 .ذلكديالت تقنية، أو كيميائية وقائية، أو غير حدوثها من خالل إجراء تع

والحقيقة أن معدل إصابة اإلنسان بمختلف األمراض الجسمية والنفسية 
له ارتباطات بعدد من العوامل العامة، مثل العوامل العضوية والعمر 
والجنس والعرق والوراثة، وأيضا العوامل البيئية والطبيعية التي يعيش فيها 

، والبيئة االجتماعية التي ينتمي ) صحراء- ساحل-بل ج- مدينة-ريف(
، وأخيرا التكوين النفسي ) ثقافة- تقاليد- عادات- دين- مهنة-طبقة(إليها 

 .ذي يتميز بهوالتربوي والشخصي ال

وفي الممارسة الطبية اليومية، نجد أنه من الضروري اإللمام 
 للمعلومات بمعلومات عامة عن المريض، تشمل النقاط السابقة، إضافة

الخاصة بالمرض، مما يساهم في تفهم الحالة المرضية بشكل ناجح، ومما 
يساعد في وضع التشخيص الصحيح بسرعة أكبر في حالة فحصه لمريض 

 حيث ...ذا سأل عن مهنة المريضيشتكي من أعراض التهابية شديدة إ
يتوجه الطبيب في تشخيصه إلى أمراض معينة تصيب اإلنسان ناتجة عن 

 .وى من خالل عمل المريض في تربية المواشي، مثالعد

 ســــــــــــــ النفلـــــــــــــــالتحلي
 جريء وصلب.. فضولي..  أنا مغامر-أوراق غير منشورة لفرويد 

الفرنسية أوراقا غير منشورة من " لونوفيل أوبسرفاتور"نشرت مجلة 
ه األوراق أن في ذأعمال المحلل النفسي سيغموند فرويد، وأهم ما تحمله ه

دراسات له، أو في رسائل وجهها إلى أصدقاء وزمالء، بعض المالمح عن 
 .لديه" التحليل النفسي"كيفية والدة 

هنا، ننقل إلى العربية بعض الرسائل التي وجهها إلى طبيبه الخاص، 
ذي كان يكتب له، ويشكو له همومه الصحية، وصديقه ويلهمام فلياس، ال

ان فرويد يسعى دائما إلى معرفة رأيه، كطبيب، في وك. أيضا والنفسية
أفكار جريئة له، تربط صحة، أو فيزيولوجية، الكائن البشري بوضعه 

 .النفسي

 يــــــــــس السياســــــــــم النفــــــــــعل
/  أطروحات في علم النفس السياسي-البروفسور قدري حفني 

 kadrymh@yahoo.com البروفسور قدري حفني

بعلم النفس البروفسور قدري حفني من أوائل علماء النفس العرب المهتمين 
السياسي، وهو اختيار موضوع الشخصية اإلسرائيلية عنوانا لموضوع 

وهو يوالي كتاباته موظفا االختصاص لخدمة جهود . أطروحته للماجستير
وبما أن قدري يكتب في السياسة، فإن لك . التوعية في مجتمعاتنا العربية

ما نؤكده أن البروفسور . أن تقبل مقارباته العلمية، أو تعارضه، أو تناقشها
من . قدري شديد االحترام للرأي اآلخر، وهو بالغ األناقة في معارضته له

هنا تشجيعنا للقراء األعزاء على مناقشة طروحاته وآرائه المنشورة في 
 : على المواضيع التاليةموزعةوالذه العدد، ه

 والثاني هو الطبع Temperamentاألول هو المزاج : بالشخصية
Character ويمثل المزاج Temperament  االستعداد الوراثي

وراثيا مسبق من مظاهر " المبرمج"ذلك المظهر إنه . والبيولوجي والمولود
ة، أو المظهر فيمثل الخاصي : Character) التطبع(أما الطبع . الشخصية

إنه تشكيلة نامية من . مع الزمن" تعلمه"ذي يتم من مظاهر الشخصية ال
نمط السلوك والتفكير والشعور، يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان، أي 

 .بالوالدين أو األهل وأحداث الحياة والثقافة والعالم عموما

ن نموها وعلى الرغم من تأثر نمو الشخصية بسنوات الطفولة، إال أ
ذا تم كبح هذا النمو من خالل هو عملية مستمرة مدى الحياة، إال إ

 .اضطرابات الشخصية، أو تم تشويهه

ذين يمتلكون والدين مضطربين نفسيا، أو ينمون في يفعل األطفال ال
فهم يحاولون عادة . محيط مضطرب ومرهق، ما بوسعهم من أجل البقاء

 التي وجدوا أنفسهم  غير الواقعية،ذه المتطلبات والتوقعاتالتالؤم مع ه
غير أن التالؤم مع بيئة صعبة يمكن . مواجهين بها، بمقدار ما يستطيعون

سيئ يعيق ذات عتاد أن يسبب في بعض األحيان شخصية مضطربة، 
تالؤمها االجتماعي والمهني مع العالم الخارجي في ما بعد، ويصعب عليها 

 .ذاتهاتوكيد 

ذين يترعرعون في طفولتهم ص، حتى أولئك الوبما أن غالبية األشخا 
ضمن ظروف خارجية سيئة جدا، تتطور لديهم شخصية طبيعية، وبعض 

فراد تتطور لديهم شخصية مضطربة، مع العلم أنهم قد نموا ضمن األ
 خارجية سيئة جدا، تتطور لديهم شخصية طبيعية، وبعض األفراد ظروف

 قد نموا ضمن ظروف تتطور لديهم شخصية مضطربة، مع العلم أنهم
 يعتقد معظم العلماء بوجود - ظاهريا على األقل-أسرية أو بيئية مالئمة

استعداد بيولوجي لدى بعض الناس ممن لديهم اضطرابات في الشخصية، 
 .يجعل من الصعب عليهم التالؤم مع إرهاقات حياتية محددة

وهناك مجاالت ستة يتم تقويم صالحية، أو اضطراب، الشخصية من 
لعمل، والعالقات البين إنسانية، والمشاعر، والواقع، ذات، وااللها، هي الخ

ذه المجاالت أسلوب ولكل إنسان في كل مجال من ه. وضبط الدوافع
خاص في التصرف والتفكير واإلحساس يعكس نمط شخصيته أو 

 .اضطرابها

 يــــــــــــــــس المهنـــــــــــم النفــــــــــعل
استشاري / الدكتور حسان المالح/ ابات النفسيةالمهنة واالضطر 

 الطب النفسي

 ةـــــــــــــة عامــــــــــــمقدم
يبدو أن المهنة التي يمارسها اإلنسان تؤثر في شخصيته وأساليبه 

 .وتفكيره، وأيضا في أمراضه واضطراباته، الجسدية منها والنفسية

ذين األشخاص اليتعرض لها " أمراضا مهنية"ومن المعروف أن هناك 
يمارسون مهنة معينة، وبنسب تفوق معدالت هذه األمراض عند عموم 

حيث يتعرض، مثال، العاملون في المواد الكيميائية، عمال المناجم، . الناس
ألمراض تنفسية انسدادية، وسرطانية، واعتالالت في الكبد، والكلية، 

.  أثناء عملهملهذي يتعرضون والدم، وغيرها، بسبب الغازات والغبار ال
ذبحها، لعدد من كما يتعرض العاملون في تربية المواشي، ونقلها، و

االلتهابات الخاصة، بسب انتقال العدوى لهم من الحيوانات، مثل مرض 
 .وغيرها (Brucellosis) الحمى المالطية

 فئات وتزداد اإلصابات الجسدية والجروح والخلوع والكسور لدى
 أن هناك إصابات دماغية عصبية خاصة تكثر الرياضيين المحترفين، كما

 .(Syndrome Drunk Punch)عند المالكمين 
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شهدنا مؤخرا مواجهات دامية بين الجيش اإلسرائيلي، ومن خلفه 
حكومة إسرائيل، ولبنان حكومة وشعبا، وفي المقدمة حزب اهللا ومقاتليه، 
وفي خلفية تلك المواجهات تقف مصالح الواليات المتحدة وإيران، فضال 

ذي يقتضي  ال1701 األمن رقم عن سوريا، وصدر في النهاية قرار مجلس
 .بتوقف القتال

والملفت للنظر أن الطرفين المتقاتلين أبديا قبولهما، بل وحماسهما 
، رغم "انتصارهما"ذه، باعتباره معبرا عن بصدور القرار، والتزامهما بتنفي

بعض التحفظات من الجانبين وراح كل طرف يسوق أدلة انتصاره، معتمدا 
تغلون بعلم النفس السياسي، تكفل عدم التورط في على آلية يعرفها المش

كذب صريح، أو اختالق مفضوح، وذلك بالتهويل من وقائع بعينها، 
ذلك ليصبح في مقدور كل ، ثم الربط بين كل  أخرىعوالتهوين من وقائ

 .طرف أن ينسب لنفسه االنتصار

 المـــــــــة الســــرب وثقافـــــــة الحـــــــصناع 
ت علم النفس اإلعالمي أن رواج سلعة معينة ال يتوقف تؤكد دراسا

على مجرد اإلعالن عن وجودها، وعرض مزاياها، بل إن الرواج األمثل 
إنما يتحقق بقيام ثقافة مساندة للسلعة، تضمن لها دوام وتصاعد الطلب 

ويتطلب خلق مثل تلك الثقافة تشكيال لخريطة الوعي، بما تتضمنه . عليها
 واتجاهات، بحيث يصبح الطلب على تلك السلعة جزءا ال من معايير وقيم

 صناعة السياحة بقدر صدقه ذلك علىيصدق . يتجزأ من نسيج تلك الثقافة
 .ذلك األسلحةعلى صناعة السينما، وجراحات التجميل، وك

 تعد من أضخم ذكرنا أن صناعة السالحا ما ذولعلنا ال نضيف جديدا إ
ذلك فمن الطبيعي أن تسمى تلك ، ولمجاالت الصناعة، وأكثرها ربحية

الصناعة لدعم الثقافة التي تساندها، وتساعد على ترويجها، وأن تجند لنشر 
 تراثا ضخما من مختلف العلوم اإلنسانية، - أي ثقافة الحرب-تلك الثقافة

شهدنا عبر ذا  وهك.وعلى رأسها اإلعالم، وعلم النفس، بل والتاريخ أحيانا
فالم، والكتب، ودواوين الشعر، بل والدراسات سنوات، طوال آالف األ

التي تصب جميعا في تقديس العنف، واعتباره جوهر الطبيعة " العلمية"
اإلنسانية، والسبيل األوحد للحصول على الكرامة، واالحترام، والحفاظ على 

 .الحقوق

 ةــة السياسيــة الديموقراطيــى سويف وقضيـــمصطف 
ذ مصطفى سويف على جائزة مبارك، احينما علمت نبأ حصول األست 

إلى منتصف الخمسينيات، حين التحقت بالجامعة، حيث ذاكرة لعادت بي ا
 كان غبار أحداث ما .1952يوليو / كانت مصر تشهد تبلور مالمح تموز

. مارس لم يهدأ بعد، وقبلها كانت أحداث كفر الدوار/ ذارعرف باسم أزمة آ
ع، واالحتالل البريطاني، والثورة، كانت كلمات الديموقراطية، واإلقطا

واإلسالم أيضا، تتردد، مختلطة بأسماء محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
ذين تم وخالد محي الدين، وأيضا خميس والبقري، عمال كفر الدوار ال

إعدامهم، وعدلي لملوم، نموذج اإلقطاع الذي حوكم وسجن، إلى آخر قائمة 
ذا المناخ تزدهر عادة وفي مثل ه .طويلة من أسماء نجوم هذه المرحلة

كانت تلك . التساؤالت الكبرى عن حركة التاريخ وتوجهات المستقبل
 .ذاك غالبية أساتذة الجامعة وطالبها على حد سواءالتساؤالت تشغل آن

ذاك، بدأت تتكشف لدي وفي خضم ما كانت تفور به الجامعات المصرية آن
ن علماء النفس، ال يختلفون بشكل ضبابي حقيقة أن أساتذتي األجالء، م

بل يختلفون أيضا في . فحسب في فروع علم النفس التي تخصصوا فيها
 سلطة -موقفهم السياسية أو بالتحديد في موقفهم من تلك السلطة الجديدة

 . وتوجهاتها نحو الديموقراطية-يوليو/ تموز

ذلك التمايز عن قرب في قسم علم النفس في كلية اآلداب عايشت 
عين شمس، واطلعت عليه في جامعة القاهرة من خالل األصدقاء، جامعة 

 .وأيضا من خالل يوسف مراد، الذي كان منتدبا للتدريس في قسمنا

 .الدين والعلم والسياسة - 
 الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد -
 حروب ينتصر فيها الجميع -
 صناعة الحرب وثقافة السالم -
 السياسيةمصطفى سويف وقضية الديموقراطية  -
 هدية جامعة عين شمس ألبطال أكتوبر -
 .نحو إدارة حكيمة لخالفاتنا -

 ـةــــــــــــم والسياســــــــــــن والعلــــــــالديـ 
تشهد بالدنا صخبا شديدا يدور جانب كبير وأساسي منه حول ثالث 

الدين وكيف نحفظه ونحافظ : الدين والعلم والسياسة: من القضايا الكبرى
ذ بأسبابه، وقراراتنا السياسية المصيرية ومعايير العلم وكيف نأخعليه، و

 في عصر تتسارع فيه المنجزات العلمية، وتتصاعد فيه اتخاذها، وذلك
ذر بأننا على الصحوة الدينية، وتتعقد فيه المشكالت السياسية إلى حد ين

أبواب تغييرات يراد بها أال تقف عند حدود السياسة، بل تتجاوزها إلى 
 .حاولة تعديل الجغرافيا، بل والتاريخ أيضام

، وما يصاحبه من حراك، إلى غايته، شأن ذا الصخبسوف يمضي ه
ذلك شأن غيرها، ولكن مكمن الخطورة، في ما نرى، أننا خالل بالدنا في 

إلى معايير  الدين اقد نحتكم في قضاي: هذا الصخب تختلط لدينا األمور
اسة، فنفقد الدين قدسيته في الحالتين، العلم، أو نخضعها لمقتضيات السي

 .ونفتح الطريق واسعا لالنتهازية السياسية دون أن يكسب العلم شيئا

 :ذلك الخلط عديدة تفوق الحصر، لعل أشدها خطراأمثلة 

تفسير النصوص الدينية المقدسة بما يبدو لنا متفقا مع مستحدثات  -
 .من حقائق علميةالعلم، ومن ثم رفض ما ال يتفق مع تلك التفسيرات 

التنقيب بحثا عن تأويالت للنصوص الدينية المقدسة تتفق مع  -
 .التوجهات السياسية للسلطة أو لمناوئيها

تغليف توجهات الجماعات السياسية بغاللة علمية زائفة، في محاولة  -
لإليحاء باتفاقها مع مستحدثات العلم، خاصة في المجاالت 

 .االجتماعية
 فكرة مؤداها أن ثمة مرجعية واحدة ينبغي أن ذلك الخلط إلىويستند 

تحدد مواقفها حيال ما نتلقاه في كافة مجاالت الحياة، وهو ما سنحاول 
مناقشته في السطور التالية، لعلنا نسهم بذلك في إنارة الطريق أمام 

 .الساعين للتقدم والتصدي لما يراد بنا، وبأوطاننا

!!!دــرس الجديـــم والحــــرس القديــراع بين الحـــالص 
تاريخيا  خطابا 1814 أبريل عام/نيسان  20 وجه نابليون بونابرت في

ذلك إثر هزيمته، وقبيل إبعاده إلى ، و" جنود حرسي القديم"إلى من أسماهم 
 ولم يلبث نابليون بعد عشرة .منفاه في جزيرة ألبا على الشاطئ اإليطالي

متجها إلى باريس  1815 مارس/ راذ آ15شهور أن هرب من منفاه في 
 كانت تلك .على رأس عدة آالف من هؤالء الجنود، أي جنود حرسه القديم

في ما يبدو المرة األولى في التاريخ الحديث التي يستخدم فيها تعبير 
 .في خطاب رسمي أصبح تاريخية" الحرس القديم"

القاموس السياسي، ولم " الحرس القديم"ذ ذلك التاريخ، دخل مصطلح ومن
 الحزب البلشفي قبل ثورة تشرين بث أن أطلقه الماركسيون على أعضاءيل

ر  الشهيرة، واستم1930ذين أطاح بهم ستالين في مذابح أكتوبر ال/ األول
ذه، لنسمع مثال عن الصراع بين الحرس استخدام المصطلح إلى أيامنا ه

القديم والحرس الجديد في سوريا، وفلسطين، وداخل صفوف اإلخوان 
 .ين، وداخل كواليس الحزب الوطني في بالدناالمسلم

 عــــــــا الجميــــــر فيهــــــــروب ينتصـــــح    
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 مجموعة من الباحثين/ مكتبة علم نفس الحروب والصدمات النفسية 
ذكر العالم نعوم تشومسكي رواية قبض في كتابة قراصنة وأباطرة، ي

االسكندر على أحد القراصنة، محاكمته له، وسؤاله عن سبب اعتراضه 
أنا أعترض السفن، وأنت تعترض : ان في دفاعه يجيب القرص.للناس
ذه الرواية أنا أرهب األشخاص، وأنت ترهب الشعوب، وبعد ه. العالم

يستخلص المؤلف أن تهمة اإلرهاب توجه اليوم إلى األمم األضعف، في 
 .حين يتم التغاضي عن إرهاب األقوياء

 مبرراتها اإلرهابذه المواقف المتناقضة من مفهوم  والواقع أن له
 مثال مسألة اإلرهاب الصهيوني، نجد أن ذنافلو أخ. بها الموضوعيةوأسبا

مدروسة علميا بشكل فائق ذا اإلرهاب قد وجد تغطيته من خالل خطة ه
الدقة، حتى تحول اإلرهاب إلى مجرد دفاع عن النفس، ومحاولة لحفظ 

فلدى مراجعتنا ألبحاث علم نفس الحروب . النوع واالستمرارية
ذه الدراسات يتمحور حول ن السواد األعظم من هوالكوارث، نالحظ أ

موضوع معاناة اليهود من األسر النازي، ومن ثم حول معاناة المتعرضين 
ذابح دير ياسين، وغيرها من المذابح تمت تغطية مذا  وبه!لإلرهاب العربي

 .الصهيونية السابقة والالحقة

رب الخليج، ذلك ما أذاعه الراديو اإلسرائيلي صبيحة أحد أيام حمثال 
وكان خبرا مفاده أن كهال إسرائيليا قد توفي نتيجة لإلرهاق والشدة 
الناجمين عن الخوف من تعرض بلده للقصف، فأصيب بذبحة قلبية 

 ومثال آخر يتجلى في دراسة نشرت بعد مضي عشرين عاما على .وتوفي
إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وفيها أن معاناة األسر النازي قد أدت 

ذين وهنا نتساءل عن عدد اللبنانيين ال. إصابة بعضهم بمرض الهرم المبكر
توفوا بسب إرهاق وشدة الحرب التي دامت سبع عشرة سنة، وتخللتها 

 لقد فشلنا، )الخ.. .السيارات المفخخة والقذائف والقصف( االنفجاراتآالف 
الطبية نحن اللبنانيين، في عرض معاناتنا، سواء على صعيد الدراسات 

ومن هنا . والنفسية واالجتماعية، كما على صعيد اإلبداع األدبي والفني
ظن اآلخرون أننا ال نعاني، وحاسبونا كشعب على عدد من ردود الفعل 

 .المحدودة صنفوها في خانة اإلرهاب

ذه الخانة، حتى لم يعد ويومها صنف الشعب اللبناني بأسره في ه
 .تأشيرة دخول إلى معظم بلدان العالماللبناني قادرا على الحصول على 

فنحن ال نجد أية دراسة . الوضع يمتد إلى الكوارث العربية كافةذا وه
تتناول الناجين من الطائرة الليبية التي أسقطتها إسرائيل، أو الناجين من 

 العربية، - اإلسرائيلية، والعربية-زلزال أغادير، أو من الحروب العربية
ذا وأما ه. الخ... 1982ح اإلسرائيلي للبنان عام أو من كارثة االجتيا

الغياب المؤسف للدراسات الكارثية العربية، بدا وكأننا ال نعاني من وقع 
الكوارث، حتى وصلت الصفاقة بأحد الباحثين الصهاينة إلى القول بأن 

 !!ن إلى التسليميلجأ والعرب ال يعقلون الكوارث بشكل جيد، ألنهم 

 محمد أحمد النابلسي. د.أ/ السيكوسوماتيكاختبار رسم الزمن  

 صــــــــــــملخ
إن طريقة اإلنسان في معايشة الزمان  والمكان تعكس أسلوبه في 

ذي يعبر عنه الشخص بسلوكه وبمواقفه التموقع الذا ه. التموقع فيهما
ذا الشخص أن يرسم لنا الزمن، فإننا بذلك ما طلبنا من هذا  فإ.الحياتية

ذي يستتبع اختراقنا  األمر ال.قط مفهومه للزمن في المكانندعوه ألن يس
 المكانية، وتاليا إلى -لدفاعاته، وتعرفننا إلى اختالالت معايشته الزمانية

 .اضطرابات قواه اإلدراكية

باالنتقال إلى السيكوسوماتيك، نجد أن االختبار يتعقد مع تعقيد 
ي عينة من الحياة ذه المعايشة هوصعوبة المفاهيم السيكوسوماتية، فه

 أما .العملياتية، واضطراباتها هي انعكاسات الختالالت السيكوسوماتي
 للشخص (Fantasmatique)عناصر الرسم، فهي تمثل الحياة الهوامية 

 وتفقر بفقرها، ولقد اعتمدنا في ذي تغنة بغنى وتنوع عناصر الرسم، ال

م الجديد، من خالل وقد كان لمراد موقف حاسم في االرتباط المبكر بالنظا 
تقديم المساعدة المهنية في مجال الخدمات النفسية للقوات المسلحة، وشارك 

ذلك العديد من علماء النفس، مثل أحمد زكي صالح، الذي قدم خبرته في 
للقوات المسلحة آنذاك، وعبد العزيز القوصي، الذي ارتبط ارتباطا وثيقا 

عليم في عهد الثورة، وكذلك بالصاغ كمال الدين حسين، أشهر وزراء الت
مجال الصناعة : ذي اختار إلسهاماته مجالين متميزينخيري، الالسيد 

 أما عثمان نجاتي، فقد أسهم في إنشاء .ومجال األمن القومي للنظام الجديد
ذاك إدارة لتحليل الرأي العام في مصلحة االستعالمات التي كان يرأسها آن

 .عبد القادر حاتم، وغيرهم كثير

 رـــــال أآتوبـــــس ألبطــن شمـــة عيــهديــة جامع  
 عاما منينا بهزيمة طاحنة لم تجد معها أية 39ذا الشهر منذ في مثل ه

ذ ذلك التاريخ لم أكف عن تبريرات، أو تالعب باأللفاظ، ومنأقنعة، أو 
محاولة فهم مجريات صراعنا مع إسرائيل، وسرعان ما اكتشفت أن 

على الدراسات األجنبية المتعلقة بذلك الصراع، أو التعرف، بل الحصول 
حتى بغيره من الموضوعات، ايسر كثيرا من معرفة عناوين الرسائل 

ومن ثم . الجامعية التي نفشت في الجامعات المصرية متعلقة بموضوعنا
الخريطة "تبلورت لدي فكرة السعي للتعرف على ما يمكن أن نطلق عليه 

 ".العربي اإلسرائيليالمعرفية العربية للصراع 

. 1973أكتوبر / مضت األيام والسنوات، وشهدنا حرب تشرين األول
ثم معاهدة كامب دافيد، وما تالها، وانفتح الطريق أمام من يريد منا أن 

ذاك أن أحسست آن. ينظر بشكل أكثر تدقيقا لما يصدر عن الجانب اآلخر
إلحساس حين حاجتنا لمعرفة إسرائيل قد تزايدت وتضاعف لدي ذلك ا

نوفمبر / عدت من المشاركة في مؤتمر مدريد للسالم في تشرين الثاني
حيت اتضح لي خالل العديد من المناقشات المكثفة، مع مجموعات  1991

متباينة من المثقفين المصريين والعرب، أن غالبيتنا على اختالف 
رفة دنى الضروري من المعوتعارض توجهاتهم السياسية، يفتقدون الحد األ

ورحت أبحث عن نقطة بداية، حتى لو . الموضوعية بمجريات الصراع
. كانت شديدة التواضع، لوضع خريطة فكرية لما نعرفه عن الموضوع

ورحت أطرق األبواب باحثا عن مؤسسة مصرية وطنية تتبنى تلك الفكرة 
ذها التي يعجز الجهد الفردي عن إنجازها، ولم يكن لدي شروط سوى تنفي

ورغم ما بدا من حماس لدى كل من طرحت عليهم . يا خالصامصريا وطن
 .ذالفكرة، فإن األمر لم يحظ قط بقبول يكفل له التنفي

 اـــــــــــــة لخالفاتنــــــــــو إدارة حكيمــــــنح 
من : الصراعات الفكرية تحتدم بيننا وبين فصائلنا وبيننا وبين اآلخرين

 تصريحات بابا الكاثوليك األخيرة، إلى. مواقف فصائل المعارضة والسلطة
إلى الحوار الساخن مع وحول حزب اهللا في لبنان، إلى اختالفات في 

كان ذا وإ. الرؤى داخل أسرنا ومدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وكنائسنا
االختالف سنة من سنن الحياة وأنه ال يوجد فردين متفقان تماما في كل 

لم النفس فضال عن وقائع الحياة، شيء فثمة حقيقة أخرى يؤكدها تراث ع
 .وهي أنه ال يوجد في المقابل فردان يختلفان في كل شيء

لقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل سبال عديدة لحل 
وتطورت صور القوة " حل الصراع بالقوة"الصراعات لعل أقدمها 

التي يعتمد عليها البشر، من قوة البدن، إلى قوة العدد، إلى قوة 
ومازالت . ذلك من أدوات القوةصاد، إلى قوة السالح، إلى غير االقت

تلك اإلستراتيجية تمثل الخيار المفضل لدى العديد منا، رغم ما تشير 
إليه وقائع التاريخ من أن حل الخالفات بالقوة، أيا كان نوع تلك 
القوة، ال يعني عمليا سوى تأجيل الصراع إلى أن تتغير موازين 

ذي كان مهزوما، فيفرض ائرة فيقوى الطرف الالقوى، وتدور الد
 .طاعته على الجميع وهكذا دواليك

 ددـــــــــــف العـــــــــــمل 
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لها، حيث يمتد تهديد السيارات المتفجرة ليطال العديد من الدول العربية، 
وفي مقدمتها العراق والسعودية والجزائر وسوريا، وغيرها من الدول 

لترويع العربية، حيث يبدو الميل إلى هذا النوع من العمليات القذرة أسلوبا 
الجمهور في غياب القدرات العسكرية الفاعلى، أو في وجود موانع 

 .ةموضوعية لممارسة القوة المباشر

في ما يلي نعرض للملخص دراستنا حول صدمة السيارات المفخخة، 
علنا بذلك نساهم في دعم الضحايا العرب المتعرضين لمثل هذه الحوادث، 

خطوات الوقاية النفسية، وذلك عن طريق تثقيفهم ومساعدتهم على اتخاذ 
بهدف الحؤول دون تحويل هذه التجربة الصدمية إلى عصاب نفسي يترك 

 .أثره على سلوك المصدوم ومستقبله

الوساوس المرضية وانتشارها الوبائي في مجتمعات 
 الحروب والكوارث

 صـــــــــــملخ
 Nevrose)نادرة جدا دراسات المتابعة طويلة األمد للعصاب الصدمي 

Traumatique) إال أننا نجد مالحظات مسجلة في المجتمعات المتعرضة 
 حول ارتفاع نسب .)..حروب، زالزل، فيضانات، أوبئة، الخ(للكوارث 

. بعض فئات الحاالت المرضية يعود مرور سنوات على التعرض للكارثة
وتأتي . ذه الفئات على أنها اآلثار طويلة األجل للكارثةبحيث ينظر إلى ه

ذه الفئات في طليعة ه (Hypochondrie)لوساوس المرضية، أو الهاجس ا
ذائية  الباحثون على وجود رابطة دينامية بين الخلفية الهيتفقوهذا، 

(Paranoid) وبما أن وضعية الكارثة، . وبين اإلصابة بالوساوس المرضية
ه  فإن(Situation paranoid)ذائية سواء الفردية أو الجمعية ، هي وضعية ه
ذه الوساوس المرضية في مجتمعات من المنطقي أن نجد انتشارا وبائيا له

 .الكوارث

ذه وأهمية الموضوع ال تستند فقط إلى تعاظم نسب اإلصابة به
الوساوس مع مرور الزمن، حتى تبدو وكأنها الشكل المزمن للعصاب 
الصدمي، بل تستند أيضا إلى الهدر الذي تسببه الفحوصات ومحاوالت 

وهو هدر يهدد مستوى الرعاية الصحية، . يص والعالج الفاشلةالتشخ
. ذه الحاالتعداك عن االرباكات التي يتسبب بها األطباء المتعاملين مع ه

ذه الورقة، سنعمد إلى مناقشة التفسير الدينامي والسيكاتري لهذه في ه
مع اقتراح أسس التصرف العالجي الموجه . الوساوس وعالقتها بالصدمة

 .ذه الحاالتء المتعاملين مع هلألطبا

.د.عرض أ/ العالج النفسي لألسرى وضحايا العدوان 
 جامعة اإلسكندرية/ ذ علم النفس أستا-عبد الرحمن العيسوي

العالج النفسي "صدر للدكتور محمد أحمد النابلسي كتاب بعنوان 
والمؤلف يعتبر المؤسس لفرع دراسات " لألسرى وضحايا العدوان

عايش مآسي الحرب اللبنانية واالجتياح ذ إ. وطنالكوارث في ال
اإلسرائيلي، واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على لبنان، طيلة ربع 

ذه الصدمات المتنوعة في عيادته عاين خاللها ضحايا ه. قرن
فالنابلسي يجمع بين الممارسة العيادية للطب النفسي، وبين . الخاصة

دراسة في 'يف العلمي ويعتبر كتابه التدريب الجامعي، والبحث والتأل
أو المراجع العربية في الميدان حيث اعتمد " مجتمع الحرب اللبنانية

مرجعا لغالبية دراسات الحرب اللبنانية، واعتمد للتدريس في 
 . الجامعة اللبنانية، وجامعات عربية أخرى

كما استخدم مرجعا لدراسة الكوارث العربية في العديد من الصراعات 
عربية، بل إن الكتاب ال يزال يحظى باهتمام خاص بالرغم من صدور ال

كما قام المؤلف بترجمة عدد خاص . 1985طبعته األولى في العام 
 " فصول في الطب النفسي االسكندينافي"بالصدمة النفسية أصدرته مجلة 

 وهي )بيار مارتي(تطبيقها مبادئ المدرسة الباريسية السيكوسوماتيك  
 . نفسية معدلة-منطلقات تحليليةذات مبادئ 

 ربــــــــــك الحـــــــــبسيكوسوماتي 

 ةـــــــــص بالعربيـــــــــملخ
/ ورقة النابلسي المقدمة إلى المؤتمر العالمي لعلم النفس الفيزيولوجي

 Psychosomatique de la guerre:  بعنوان1990بودابست 

نانية، تشكل مجموعة إن األحداث الرضية، التي رافقت الحرب اللب
. فهي كانت تهدد حياة اللبناني تهديدات مباشرة. متعاقبة من الكوارث

 ذه التهديدات، وتكراريتها، فإن خطرها، فغن خطرهاوبسبب كثافة ه
تعاظمت انعكاساتها على صعيد الصحة الجسدية والنفسية ذلك وك. تعاظم

بعا ألعراض فوضعية الكارثة يمكنها أن تكون من. لإلنسان اللبناني
ولدى دراستنا لعينة مؤلفة من . وألمراض بسيكوسوماتية عديدة ومتنوعة

عينة عشوائية مختارة من بين المعترضين لصدمات الحرب، ( شخص ةمائ
 وممن لم تسبق لهم المعاناة من أي ذ ما ال يقل عن ستة أشهر،من

 : وجدنا ما يلي)اضطراب نفسي أو جسدي

 %18تجسيدات هيستيرية  -
أربعة منهم أصيبوا بجلطة في ما % (20 وظيفية -بات قلبيةاضطرا -

 ).بعد
 %6نوبات ارتفاع الضغط  -
 %1 وعائي -وفاة بحادث دماغي -
 %9اضطرابات هضمية  -
 %13تقلصات عضلية  -
 %10اضطرابات جنسية  -

هوام "ذه العوارض عقب الكارثية تؤدي إلى تحريك وإيحاء إن ه
شخاص المدروسون يعيشون  وكان األ.لدى الشخص المتعرض لها" الموت

 .حالة استفسار دائمة، ويظهرون، أيضا، مظاهر مختلفة للسلوك التجنبي

 محمد أحمد النابلسي. د.أ/ مقابلة مقترحة لفحص المصدومين العرب 
 1994ورقة مقدمة إلى مؤتمر الكويت للصدمة النفسية  •

 صـــــــــــــملخ
وليات األخالقية إن رعاية ودعم الناجين من الكوارث هي من المسؤ

 وحتى القرنذ بداية للطبيب النفسي، إال أن تالحق الكوارث المصطنعة، من
منا الحاضر، أدى إلى إفراد خانات واختبارات وأساليب فحص وعالج يو

ذه الحاالت، األمر الذي أدى إلى بداية تفرد وانبثاق اختصاص خاصة به
لمنا العربي  في عا فرعي في الطب النفسي، هو فرع الكوارث-جديد

المعاصر، انفجرت براكين الصراع بمختلف أشكاله فكانت صراعات 
 اإلسرائيلي، -التحرر من االستعمار والجوالت المتعددة للصراع العربي

كما كانت الصراعات األهلية، وأخطر منها . وحرب الخليج األولى
كلما  العربية، التي تبدو كتلك األفعى الخرافية، التي -الصراعات العربية

قطعت لها رأسها نبت مكانه رأسان، حتى بات عالمنا العربي مزروعا 
 .ذارببراكين الصراع التي تهدد باالنفجار دون سابق إن

-Car الصدمة النفسية التالية لالنفجارات: صدمة السيارة المفخخة
Bomb : Post Traumatic-Explosion Stress Disrder 

لمفخخة هي تلك العربة التي لعل أولى محاوالت تفجير العربات ا
ولقد شهدت الحرب . هدفت الغتيال نابليون، وفشلت في تحقيق هدفها

ذي أتاح لنا دراسات اللبنانية انفجار عشرات السيارات المفخخة، األمر ال
وحول اآلثار . حول ردود الفعل النفسية لدى الجمهور أمام هذه االنفجارات

ونعرض في ما . دمة السيارة المفخخةالنفسية واالجتماعية لما أسميناه بص
ذه الدراسات، نظرا لحاجة قطاع واسع من الجمهور العربي يلي ملخصا له
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المستقبلية للكتاب، هذه الرؤية التي تكونت من تكامل مجموعة من 
ذارية  بدءا بعلم النفس المرضي، وإن.النظريات في ذهن المؤلف

األعراض، وعلم النفس االجتماعي، وعلم نفس الحروب والكوارث، 
ة المصاحبة للشدائد، إضافة إلى  االجتماعي-والمظاهر النفسية

الدمج التكاملي ذا  ه.األنتروبولوجيا الثقافية، وبنية العقل الجمعي اللبناني
 حيث تم .ذي حظي به الكتاب منذ صدورهيبرز االهتمام األكاديمي ال

 )معهد العلوم االجتماعية، وكلية علم النفس(تدريسه في الجامعة اللبنانية 
من األطروحات المدة حول الحرب اللبنانية، ذ مرجعا في العديد واتخ

ذجا لدراسات  كما استخدم نمو.والدراسات التي تناولت هذه الحقبة
الصراعات الداخلية والحروب، في اليمن، والكويت، حيث مثل الكتاب 

 .مرجعا رئيسيا للعديد من األبحاث

/ علم النفس الحرب والكوارث-الصدمة النفسية 
واجة، المجلة العربية للعلومجاسم محمد الخ. د: عرض

 جامعة الكويت/ ذ علم النفساإلنسانية، أستا
الكتاب هو أول عمل، من حيث الموضوع، يعالج أثر الحروب ذا ه

كان واضحا في المقدمة التي ذا وه. والكوارث على اإلنسان العربي
محمد النابلسي، حيث أشار الكاتب إلى حاجة المكتبة العربية .عرضها د
ناقش اآلثار المترتبة عن الحروب العديدة التي مر بها العالم لكتاب ي
فالحروب والكوارث لها تأثيرات سلبية على الجوانب الجسدية . العربي

والباحث المتفحص في الوطن العربي يجد . والجنسية والنفسية واالجتماعية
أن الوطن العربي قد طاف بكوارث وحروب طويلة، ولكن لم يساهم أي 

ثين بإجراء أية دراسة حول تأثير الحروب على اإلنسان العربي، من الباح
ذا الميدان يقع على الباحث هل أن عدم االهتمام في ه: وهنا يتساؤل المرء

العربي، أم أن الباحث لم تتح له الفرصة المناسبة لدراسة هذا الميدان 
لى  التي جعلت هذا الميدان محرما عواالقتصاديةلوجود العوائق السياسية 

بينما اآلن نتيجة إلى : ذين السؤالين للقارئ نترك اإلجابة عن ه.الباحثين
. صفحة مقسمة على ستة فصول311عرض محتوى الكتاب الذي جاء في 

 علم نفس الحروب -الصدمة النفسية"ذه التجربة تحت عنوان ونشر ه 
ولعل أهم دراساته األكاديمية في المجال هي أطروحته لنيل ". والكوارث

" لدكتوراه في طب األمراض النفسية والعقلية، والتي كانت بعنوان ا
 ".العقابيل النفسية والعقلية والسيكوسوماتية لألوضاع الشدية

أيضا، شارك المؤلف في عرض مآسي اللبنانية في العديد من 
المؤتمرات العربية والدولية، إضافة إلقامته عدة ورشات عمل لتدريب 

وللتدريب على . للتعامل مع ضحايا الصدماتاألطباء واالختصاصيين 
 .تطبيق بعض االختبارات الصددمية

 دراسة في مجتمع–األمراض النفسية وعالجها  
ذ علم أستا-عبد الفتاح دويدار. د.عرض أ/ الحرب اللبنانية

 جامعة االسكندرية/ النفس
، وكان أول 1985ذا الكتاب في العام صدرت الطبعة األولى من ه

أول بحث يتناول اآلثار النفسية ي نشرها الدكتور النابلسي، والكتب الت
والجسدية والسيكوسوماتية للحرب اللبنانية، وهو أول المراجع العربية في 

 .ذا المجال، وفي ما يلي عرض موجز لهذا الكتابه

ذا الكتاب من المحافظة على راهنيته بالرغم من تناوله لقد تمكن ه
ذه مثل ه. لى اإلنسان والمجتمع اللبنانيينلموضوع آني هو أثر الحرب ع

الراهنية تجد وقعها بصورة أعمق لدى القراء الذين اطلعوا على الكتاب 
 - تحت عنوان األمراض النفسية وعالجها1985لدى صدوره في العام 

 .دراسة في مجتمع الحرب اللبنانية للدكتور محمد أحمد النابلسي

طع الكبيرة، وقد صدرت منه  صفحة من الق160ذا الكتاب في يقع ه
 عن المنشورات الجامعية، الثانية عام 1985ثالث طبعات، األولى عام 

ونظرا لجمعه بين  عن مركز الدراسات النفسية، 2000 والثالثة عام ،1987
خصوصا وأن . تخصصات مختلفة، فقد اضطر المؤلف للتبسط في أسلوبه

  واضحا لدى منم يكنذي لطبيعة موضوع الكتاب تفرض هدا التداخل، ال
  ذا التداخل من خالل الرؤيةقرأوه في التسعينات، ويدركون تماما مقدار ه
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