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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال1ال0 الف.ل م� ت-,� ما ف�ها ق(مس�
 ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ :ال�ال� الف�ل  �
	ى    

 )ال��ض ق.ل وال,+�*ة الع'&%، ال��ض إلى إشارة مع(
 ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ أوال:

 :ال��3
  ب(ا3ة   ق"ل   ح(ث   ق(   ن �E3    ال,ل�ك  فى   &الغ   ت@ّ�ل   أو   كارثة   أو   م�ض  أ:   : ال,اب7   ال�ار5خ   م�   3ع�"�

   : ذل4   و�,�ل   . م��(ة   أو   مLق�ة   لف��ة   كان   س�اء  ، األخ��  ال�ف,ى ال��ض 
  ال��R5 ألQمP  ال�ى   األم�اض   ب
O� خاّصة   &.فة  و5ع��ى  . ك"�   أم   َصُغ�َ   ،ع'&%    م�ض  أ% –  

  ال��R5   عالقة   االع�Wار  فى   وL5خ
  )، ال�ومات�Qم-ة  ال@�ى   م1ل (  ةال�ف�ل  فى   وخاصة  ، 5�Tلة   م(ة   الف�اش 
   . إلخ  بها.. اإلصا&ة أث�اء .. &ه   له   ُسِ�حَ   ال
:   وال���ص   تلقاها،  ال�ى   وال�عا3ة   &ال��ض، 

 ، وذاك   ه
ا   ب��   م�ت  ال�ى   ال�(ة  على   ت��قف  ال@الى  ال�ف,ى   &ال��ض   ال,ا&قة   الع5�aة   األم�اض   وعالقة    
  ال@الى.  ال�ف,ى   لل��ض   مه�fا    عامال   ال,اب7  الع�a:    ال��ض   �E3ن    أن   و�E�5  ، ال��ض  ن�ع  على   ت��قف   ك�ا 

 ال�
9ی�
 تع�ى وهى األول، ال�قام فى نف,-ة خ"�ة هى – ن�عه ع� ال�h� &غR – عامة م�ض أ: خ"�ة

 ف�صة ان�هQها وهل ت@�له، ودرجة ومقاوم�ه صالب�ه وم(: ال��R5 شj.-ة على �ع�فلل ف�صة
 م� اك�ف وهل ومقاومة، َجَل(ٍ  م� �3لp ما ع� &ف��ته یل�7 ال ضعفا اع�"�ها أم واالع��اد3ة، لل���ص

ى ال�ع�ف فى 3,هs ه
ا Oل ال�ق(، أو لل��اجعة ف�صة أ3ة العاد3ة ال.@ة مr�:  ت�قف خالل  شj.-ة عل
R5�ام دون  ال�قابلة أث�اء ال�Qإل tu�اش� بWات م�ض أ: ب�� م
 نف,ى م�ض م� عل-ه T�أ ما و��u &ال
 ال�ف,-ة األع�اض فى مWاش�ا س"Wا الع�a:  ال��ض �E3ن  أن إلى األم� 3.ل أن �E�3 ل�� حاال، م@��ل
 درجات &aعة ه� وال���rن  العاقل ب�� الف�ق  أن .Lang H )[2]( .النج هـ لـــ:  شائع ق�ل وه�اك ال@ال-ة،

،Pا أن 3ع�ى فه��5ه�
س ت.@Wه ال
: ال(ی( اله
3انى الjلt ه  عادة ج�-عها ت�jفى وخ-االت، هالو
 .ال@�ارة درجة ه"�� &�r�د

 :ال��3
 ، ال�j(ی�   ومّ(ة  ، ال�j(ی�   ون�ع   للع�ل-ة   ال�@�a�  على   ال�أك�(   مع  ،ج�احى   ت9خل  أ% تار�خ یــُـ�ص9 -  

  تحّول   أو   كارثة   أو   مرض أى  
  قد   يكون   السلوك فى     بالغ 

المرض     بداية   قبل   حدث 
  كان   سواء ،  األخير النفسى  

 ممتدة   أو   مؤقتة   لفترة 

  العضوية   األمراض   عالقة
النفسى     بالمرض   السابقة 

  المدة على     تتوقف الحالى   
،  وذاك   هذا   بين   مرت التى   
،  المرض نوع   على     تتوقف   كما 

  المرض   يكون   أن   ويمكن 
  مهيئا    عامال   السابق العضوى   

الحالى النفسى     للمرض 

بغض   –مرض عامة  خبرة أى  
هى خبرة   –النظر عن نوعه  

نفسية فى المقـام األول، وهى  
تعطى فرصة للتعرف على  
شخصية المريض ومدى صالبته  
ومقـاومته ودرجة تحمله، وهل  
انتهزها فرصة للنكوص  
واالعتمادية، أم اعتبرها ضعفـا  
ال يليق بفكرته عن ما يملك من  
َجَلٍد ومقـاومة

هل اكتشف من خالل توقف  
جرى الصحة العادية أية فرصة  م



  ال,�اح م1ل: ع��ما ال��ض ل@الة ال�.احWة ال�hاه�   ثs  ،ال�,�فى  فى   اإلقامة   وم(ة  ، حقةالال   وال�عا3ة 
 أ:  أو  ، ج�اح-ة ع�ل-ة أ:   &ع(   إعاقة   أو   أع�اض   &قا3ا   ه�اك   كانP   إن  ی�ص(  وأخ��ا  ، ذلp   وغ�� .. &ال���ص 
 .إلخ  .. ال�قاهة   &ع(    &ه   ال�@-���   م�   ال�عاملة  فى   تغ�� 

 ال�
9ی�
  أو   5�Tلة   ل�ّ(ة   &الفs   ال�غ
3ة   ع�   ب(3ال   م@ال�ل   ف�ها   ال��R5  أع�ى  ال�ى   ال�"��ة   الع�ل-ات   تع�"�   وق(..

 Pی�ه   ت�
  للWعR   الj"�ة   ه
ه   ت�1ّل   ق(  ح�0 خاص، مغQ:  ذات تع�"� ق(  شا&ه   ما   أو   ال�ع(ة  فى   &أن"�uة   تغ
  ق(   م�ا   ال�ض-�-ة،   الف��ة   وأث�اء ق"ل ال,�:  &ال@"ل ال�ح�-ة ال�غ
3ة أو  ال�الدة   لj"�ة غامaة  إعادة   م�   ن�عا 
 �E�3   اب-ة   خ"�ات   م�   عل-ه   ی��ت�   أنr3ه  فى   ال�قّ(م��   وال�أه�ل   ال�عا3ة   ن�ع   ح,�   أوسل"-ة   إ
  .    ف��ةال   ه

 :ال��3
س   إصا&ة   ح�ادث   وخاصة    األن�اع   كل   م�   واإلصاFات  ، ال
&ادث ت�Bل –     م.احWا   كان   وما   ال�أ

 .( زم�-ة   ف��ة  أل:  ال�عى   فق(  &�� (  ال�خ  فى   &ارتrاج 
 ال�
9ی�

 &ع(“ ال�,�اة ال�ف,-ة لل@االت &ال�,Wة خاصة داللة ذا Concussion  االرتrاج تع"�� 3ع�"�

الة َم�ّ  ق( ال�j أن و5ع�"� ،” Concussion PostاالرتrاجF اجBال�عى ع� غاب إذا ال�خ ارت 

 فى ل�� ف�ر5ة، ش(ی(ة آثار أ3ة ذلp على ت��ت� ال وعادة ث�ان، لaWع ول� ُ&َعْ�ً(ه) (ونادرا ال@ادث أث�اء
Rوع�( األح-ان &ع Rاص &عjت�غ�� ال�,�ه(ف�� األش  إلى 3.ل ق( ن��-ا تغ��ا ب�ّم�ها j.-ةال
R-ما ن� PانO ،ل ی�ضع أن إلى األم� 3@�اج وه�ا عل-هO pار فى ذلWأث�اء االع� s-ال�اه�ة، ال@الة تق� 

 .&اك� وتأه�ل خاصة رعا3ة ل"
ل ،)[4](وال�آل ،)[3](لل��ه� &ال�,Wة وخاصة
 :ال��3

س   م1ل   الjاصة   ال��ارث أو  ، وال�ه�r�  ، وال@�ب  ، الQلQال   م1ل  ، العامة   الI&ارث معا�,ة –    ع(د   فق(   أو   اإلفال
 م1ل الاملة ال�rا�-ة األوfuة وم1ل .. اإلقامة   م@ل   م�  الق,�:    االن�قال   أو   واح(ة   م�ة  معاً   األعQاء   األقارب   م� 

 .الع�ل ه
ا £ه�ر وح�ى )2021( )19 (ك�ف�( ال��رونا ه�rة مLخ�اً  ثs )1945/1946( ال��ل��ا

9ی�ال� 

س معsh تفاعل و��u ح(تها وم(: األح(اث ه
ه م1ل ب�� عامة عالقة ت�ج(  ال�فاعل ذلp لها، ال�ا
:
 األوfuة م1ل أو األف�اد، &عR ع�( 5�Tلة م(دا 3,��� وق( ال�ف,ى، ال��ض درجة إلى 3.ل ق( ال

 .مLخ�ا والعال�-ة ال�@ل-ة ”ال��رونا أزمة“ م1ل االن�ار الWالغة ال�ع(3ة
 ع� ال�اتrة تلp خاصة ال�rا�-ة ال��ارث آثار م�اجهة فى ال�ف,ى ال�� دور أه�-ة تزاد وق(
 ال�قاتل��، غ�� األب�5اء وت�5( الhلs واج�-اح اإل&ادة، ح�وب م1ل ج�اعى قه� أو شامل، تع.�

 م� والعالج ال�قا3ة فى الهام دوره ال�ف,ى ولل��اول ال�rاعى، وال�ه�r� ت���Q، دون  الاملة واإلغارات
 .ذلO pل مaاعفات
 :ال��3

 :القان&ن  مع ال��ادم

�ص – أ�'ا ��Bل  – Oة – ش9ی9 و�ها أح9اث أ	غى    ك�ا   القان&ن،   مع   ال��ادم م3 ن&ع فWأن  ی�  

  . ال�.ادمات   ه
ه   م1ل   وداللة   وT"-عة   أ&عاد   ل�ع�فة   م@اولة   ت"
ل 
 ال�
9ی�

 ال�,��� 3أتى ما �1O�ا أنه إال م�ضا ل-! ذاته ح( فى ان�ن الق مع ال�.ادم أن م� ال�غs على
 ر�uا ول�� ال�,�fل-ة، م� تع¤-ه شهادة ع� &@1ا &الa�ورة ل-! القان�ن، مع ل.(امه ن�-rة لالس�ارة

رٍ  ض��  ما و�1O�ا نف,-ة، ماكل عل�ها ت��ت� ال�ى ال��ازعات فR ال�ف,ى ال�"�� مهام م� أن ت.�ُّ
�aِ@ْ3ُ ال��  األهلR5 ف و¦ن�ا ال"(نى، &االع�(اء فقt ل-! القان�ن-ة ال@(ود �j3�ق  ألنه &aغt لل�

،للمراجعة أو النقد

كل هذا يسهم فى التعرف  
على شخصية المريض أثناء  
المقـابلة دون إلزام بربط  
مباشر بين أى مرض بالذات  
وبين ما طرأ عليه من مرض  
نفسى محتمل حاال

 .Hهناك قول شائع  لـــ: هـ .النج  
Lang ([2  أن الفرق بين ([

هو بضعة  العاقـل والمجنون  
درجات فهرينهيت، يعنى أن  
هذا الخلط الهذيانى الشديد  
الذى تصحبه هالوس وخياالت، 
تختفى جميعها عادة بمجرد  
هبوط درجة الحرارة

يعتبر تعبير االرتجاج  
Concussion    ذا داللة

خاصة بالنسبة للحاالت النفسية  
 Post” بعد االرتجاج“المسماة  

Concussion

د َمّر بحالة  يعتبر أن الشخص ق
ارتجاج المخ إذا غاب عن  
الوعى أثناء الحادث (ونادرا  
ُبَعْيًده) ولو لبضع ثوان، 
وعادة ال تترتب على ذلك أية  
آثار شديدة فورية، لكن فى  
بعض األحيان وعند بعض  
األشخاص المستهدفين تتغير  
الشخصية برّمتها تغيرا نوعيا قد  
يصل إلى نقيض ما كانت عليه

دور الطب    زادت أهمية
النفسى فى مواجهة آثار  
الكوارث الجماعية خاصة تلك  
الناتجة عن تعصب شامل، أو  
قهر جماعى مثل حروب اإلبادة، 



 اس�,هال ع(م و5,�@,� األغ�اب، م� ثs األقارب، م� ثs ال��Qل م� ال,�قة م1ل عائل-ة ب�rاوزات

ها ال ح�ى للقان�ن  تrاوز أ: م,�fل-ة م� تعفى شهادة األهل أو ال��R5 ل�ل� االس�rا&ةjی� �� ال�,�

 وجه فى ال�ق�ف ع(م لألهل ی"�ر ق( أنه �Oا القان�ن، اخ��اق فى لل��اد: ذر5عة م�a5ا) Oان ل� �ى(ح
 .الالزم &ال@Qم ال��اد: ه
ا

sی�ج( إنه ث tة اض��اب م� ن�-.j Antisocial لل���rع ال�aادة الj.-ة 3,�ى ال
 Personalityالقان�ن  مع ال�.ادم ت��ار ل(رجة ع(وان-ة &,�ات ت�.ف E وعادة وم���ر، م�rاوز ل&
 نل�ح أن أح-انا �E�3 ل�� وت"�5�، دفاعات Oلها ت��ن  وق( 3فعله، ل�ا تف,��ات أو أسWا&ا ال��R5 3ق(م ما

Rع& sاب-ة معالr3اج-ة إrه أو اح�Wفى ث�ر5ة ش Rه &ع
 ال�"�� یل�ق�ه أن �E�3 ه
ا وOل ال�.�فات، ه
 .القان�ن  مقام 3ق�م وال وأه(افها ال�ه�ة، &عادأ إTار فى ذلp ی�@(د أن ی�Wغى ل�� معه، و�5عامل

�RةSالOو TUى لل� ح�ى ���9 ق9 ال�
9ی� م3 األخ	� الB]ء هXا فإن ال�U&ر%  اإل�قاع
	&%  الSف

ف]� T	.Uال �
Rى ع3 للSة القان&ن  م+الفة مع�ه، والغاS_�فى وال م�اس�ق�اء F ابRة األس*a*a
 أو ال


� ال�
��لة،Rن�ا ل�+الفة،ا ل�.��� ال ذل4 ع3 یbو cى لفهSال�ع %Xال �� ت�اد�ة أو ال��ض dه&ر �ف
 .ال�USل� هXا م3 ع�&ما األع�اض وXeا

……………….. 
………………… 

 القادم األس"�ع ون�اصل
_____________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في آمال

 : www.rakhawy.netبالموقع

 وأحد  Self Split كتاب صاحب  .Lang H النج هـ.[2] –  

 ظهرت التى” Psychiatry Anti النفسى الطب ضد“ حركة رواد

 بمثابة وكانت الثانية العالمة الحرب عقب الخمسينات فى

 ال ذلك وبرغم  السواء يزعم الذى رىالبش العقل على احتجاج
 .الجانبين على المذابح هذه كل ارتكاب عن يتورع

[3] – Prognosis 

[4] – Outcome 

واجتياح الظلم وتشريد األبرياء  
غير المقـاتلين، واإلغارات  
الشاملة دون تمييز، والتهجير  
الجماعى

على الرغم من أن التصادم مع  
القـانون فى حد ذاته ليس  

ضا إال أنه كثيرا ما يأتى  مر 
المستشير لالستشارة نتيجة  
لصدامه مع القـانون، ليس  
بالضرورة بحثا عن شهادة  
تعفيه من المسئولية، ولكن  
ربما ضمن تصوٍُّر أن من مهام  
الطبيب النفسى فض  
المنازعات التى تترتب عليها  
مشاكل نفسية

يوجد نمط من اضطراب  
الشخصية يسمى الشخصية  

لمجتمع  المضادة ل
Antisocial Personality 
تتصف بسمات عدوانية لدرجة  
تكرار التصادم مع القـانون  
بشكل متجاوز ومتكرر

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100422.pdf 

 إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-9/  
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