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  ال�م مع مازل�ا  ) Information Imparting( ال�عل�مات نقل  )3( 

� ه�ا فى العامل ه�ا “�ال�م” وضع 
	� أع�ف ال�
'& و%ن # ق!مال ال �ت ��
ان إن م أك! غ �� ال �ت
 ی عل> ;	#ا – :ف9له االع �اف مع – معه اخ لف& ق! 
'& و%ذا ال، أم ال'0/	ة األه#	ة ع'!ه �ع'ى
 فإن  ما ب!رجة والGانى األول العامل وه#ا ،“الE#�ل	ة” عامل ح�ل أقل درجة و%لى “األمل زرع” :عامل

 .خاص ب�جه LالGال العامل ه�ا إزاء �E ! االخ الف

 

 ه� غ��ه أو ج#اU	ا أو مع�;	ا أو سل�
	ا أو ف�د�ا 
ان، ن�ع أQ مS نف0ى عالج أQ أن شO ال اب !اء
 إلى تfل ح�education Psycho L ال'ف0ى ال عل	XE� Vه ما ه'ا “�ال�م” وW!رج ال عل	V، مS ن�ع

S�
 ال ى ال!ی'ام	ات وkعj ةال'ف0	 الifة عS م�ض�U	ة معل�مات مXاش� غ�� أو مXاش� :W�g> ال#Eار
 أساسا، ال#عالج مS وال �ج�هات ال عل#	ات :عj تfلهV و
�لO األع�اض، ورk#ا ال0ل�
	ات، :عj تف�0
 فه#ا أك�G أص�iXا أنهV الq#عى العالج خ/�ة فى تفاعالتهV :ع! �عق/�ن  ال#�ضى معVo أن �ق� وه�

 مGل معVo أن �ق� وه� العالج، وآل	ات ال �اصل دی'ام	ات وkعj األع�اض ل#ع'ى أو ال'ف0	ة، لل�uائف
 ق! الq#عى العالج أن�اع :عj أن إلى أشار ق! 
ان و%ن مXاش� غ�� :W�g> تfل ال#عل�مات ه�ه

&ffًءا خxم�حلة أو( ج( Sالعالج م �	{G اش�، ال'ف0ى للX#ى وق! الgلة أعGخاصة أم Sج#اعات ع 
 ل if	ح ال#ع�فى العالج وسائل :عj اس ع#ل اآلخ� الXعj أن ك#ا Group Self ال�اتى العالج

V	ة ال#فا�� االس �خاء وت!رXWات ال0ل�
ى العالج وسائل :عj اس ع#ل أو العالV، عS أو ال�ات عS ال�ا�
 :ال�9ورة تع'ى ال information Imparting  وهى :االنqل�Wxة اس ع#لها ال ى ال�ل#ة أن على شا:ه، وما

”V	أو تعل S� .لل#Eار
ة ودع�ة سالسة أك�G تع/�� وهى ل#عل�مات،ا نقل” تع'ى و%ن#ا ،“تلق

 

 ال'fح، أسل�ب أن إلى نXه وق! األداء، فى ال V�i ن�i خ�gة ه� الoاه� تف0�� أن ی�Q    ع#�ما وه�

ل :أح	انا ال#�ش! والل�م ،..)أن ی'Xغى( ال�'Xغ�ّ'ات و
�Gة Oق! ذل ��E� عة أن إلى�#q#فى زال& ما ال 

 أم� ت'اول ��Wقة” ت�!م أن ه� ال'f	iة فى ال#هV إن �ق�ل 
#ا ذلO، مGل قلّ  هاع#�  ام ! و
ل#ا ال/!ا�ة،
 �gلXه :ال�9ورة ل	� ال'fح �ال� ال#�jW أن إلى أ�9ا ی'Xه وه� ج�!، وه�ا ،“مi �اها” ول	� “ما

 ةال'اح	 وعلى ،” (2)ول�S…نعV” ل�Xة �#ارس و
أنه ج!واه، ع!م ل�G/& ذلg� Oل� ق! أح	انا إنه بل ل�'ف�ه،
 Qه األخ�Xه'اك أن على “�ال�م” ن Sه� م xائح جاهf'ال: SWلآلخ� Voا ال�ق&، مع�� إلى أ�9ا أشار وأخ

ابتداء ال شك أن أى عالج  
نفسى من أى نوع كان، 
فرديا أو سلوكيا أو معرفيا أو  
جماعيا أو غيره هو نوع من  
التعليم

هنا ما يشبه  “ يالوم”يدرج  
 Psychoالتعليم النفسى  

education    حيث تصل إلى
المشاركين بطريق مباشر أو  

موضوعية  غير مباشر معلومات  
عن الصحة النفسية وبعض  
الديناميات التى تفسر بعض  
السلوكيات، وربما األعراض

هو يقر أن معظم المرضى  
يعقبون بعد تفـاعالتهم فى  
خبرة العالج الجمعى أنهم  
أصبحوا أكثر فهما للوظائف  
النفسية، أو لمعنى األعراض  
وبعض ديناميات التواصل  
وآليات العالج

لمعلومات  أن معظم مثل هذه ا
تصل بطريق غير مباشر وإن  
كان قد أشار إلى أن بعض  
أنواع العالج الجمعى قد  

من  ) أو مرحلة(خصصت جزًءا  
العالج للتثقيف النفسى المباشر

أن البعض اآلخر استعمل بعض  
وسائل العالج المعرفى لتصحيح  
المفـاهيم الخاطئة عن الذات  
أو عن العالم، أو استعمل بعض  



Sم jح ق/�ل ی�فf'ال Sم L� .ال�ق& ��ل ال#/!أ ح

 أم� :�Eل االرشادQ العامل به�ا ال#لئ أساساً  اإلرشادQ الq#عى العالج مS ن�U	ات إلى أشار وأخ��ا
 .والf�E	ة ال!ی'ام	ة ال أه�ل ب�امج وkعj ال!اخلى :الE 0#فى تالقاعا اج #اعات مGل مXاش�ة

 :ال��اس(ة ال�عل�مات ل�قل +ال�*(ة خ&%ت�ا واقع م!

 

 تk�q 'ا فى ع'ها ن �لV ال ى ال#q#�عات ه�ه ل�ل ال عل	#ى الGقافى الQ� 0#  أن مS ال�غV على: أوالً 
 أم�ا م'ها أك�G مWxة ذلO اع /�نا أن'ا إال �ل	ة،وال iل ال'ف0	ة الGقافة ذلO فى :#ا ال �اضع ش!ی! مQ� 0  ه�

 فO” م0ألة وخاصة م0��ت'ا مع ی ف> ال ما ل#�i تعل	V أو تif	ح إلى نi اج ن�S لV ألن'ا معgال،
 .ال /��W مQ� 0  إلى أح	انا �fل :#ا والعق! األسXاب عS وال�الم “ال�م�ز تiل�ل“و ،“العق!

 

�x أعفانا: ثان1اً 
 ال'fائح أغل� ألن ع#�ما ال'fائح ج!وQ  فى الGقة مS “واآلن 'اه” على الE!ی! ال �
���> قابلة غ/g ار ح ى أو – للX واآلن ه'ا” فى  – لالخ”. 

 

 :آخ�، أو :�Eل ال فاعل عل�'ا صّع� أنه مع :ال##ارسة، ل�iحا أصXح ل�'ه ن0/	ا ش��ا أدخل'ا: ثال3اً 
 الfع�kة و
ان&“ ن=1>ة وال س;ال غ8% م! “�ارالQ�q� i  أن” واآلن ه�ا فى” ال# فاعل�S ن'Xه أن وه�
�S على ح ى ال�صف ف�ق qال#عال Vإذ أنف0ه �	
  Q�q� ا وق! ه��ا، ح�ار أو تفاعل'oل� ح ى أنه الح 
� أن ال#�jW نqح'q ائح یf'ع ال فإنه م'ها، ��فف أو ال	g 0� أن عادة �'q ف'�فف ال�0ال، ی Sم 

��Eالم ف<ح” ال*;ال ونع<&% الC ”أال �ش�  على Qه ی #ادXح صاحXf	; ا:ةG#: <� .ال iق

 

 ما :#ق!ار إال ال�صفى الQ� 0#  على ول� لألع�اض ح ى أو لل �E	� ت0#	ة أ�ة عادة ن�
� ال: را+عاً 
 .معgل وعادة نادر، وه�ا واآلن، ه'ا ال فاعل فى آثارها :عj ل فع�ل نi اجه

 

 وق& إال له ی اح ال فإنه ح!ث فإذا نادرا، إال )اباألسX( العّل	ة ال�iار%لى أو ال فاعل ی �gق  ال: خام*اً 
��fا ج!ا، ق#k0#ح ور� Oات ه�ه :اس ع#ال ذلW�
��ة ال!راما فى العّل	ه ال�fى( الق'� اس لهام أو )دراما ال#
 .م'ه م'اسXة ل�Xة

 

 كان و%ن الqل0ة، أث'اء مXاش�ة ص�رة :أ�ة )س	��kاث�ل�ج	ا( إم�اض	ا تف0��ا ال#عالج �ق!م ال: سادساً 
jانا ال#�ضى :ع	وأح S�kانا �ع�ج ال# !ر	اع !ت ل�''ى ذاك، أو ال#�قف ه�ا مع'ى ح�ل ال 0اؤل إلى أح 

� أن'qة أتEالف�ض ه�ا صح ل� ح ى “ماذا؟ إذن” :إلى :�0عة وأن قل ال#�افقة، ح ى أو ال#'اق 
 ق/ل مS الqاهSWx األف�اد :عj مS إال اللهV ش!ی!ة مقاومة أ�ة أالح¤ ولV ذاك، أو ال0	��kاث�ل�جى

 االم� ،“ج�ا�ا اللى ا�لـّـع“و “ال 'ف�L“و العق! فE� O#ل، :#ا ال'ف0ى ال iل�ل :#فا�	V :ال#q#�عة، اإلل iاق
Qاوزه ما س�عان ال�q ا ؟“ماذا إذن” إلى :ال'قلة ن#
 ذ
�نا 

Sة فى ل�Eل0ة ان هاء :ع! ال#'اقqة ال!ائ�ة مع ال�� م�اض	ةإ تف0��ات اح #االت ت�gح 
ان& ال�/
 درجة و%لى خاص ب�جه الqل0ة ه�ه فى ج�Q  ل#ا :ال'X0ة )س//	ة( عـِّل	ة :ال�9ورة ول	0& )س	��kاث�ل�ج	ة(


�ل ال#q#�عة أو )مGال ال#أزق ( ال#q#�عة مS ف�د :ه �#� ب�اته ح!ث أو ب�اته ل#�jW :ال'X0ة أقل 
 ال عل	V ح!ود فى ال#!رب �عةال#q# قائ! ن�o وجهة ش�ح ی V و
ان )الf#& أو ال#قاومة غلXة :مGال(

السلوكى  وسائل العالج  
وتدريبات االسترخاء وما شابه

أن الكلمة التى استعملها  
 Impartingباالنجليزية وهى  

information    ال تعنى
، “تعليم أو تلقين”بالضرورة  
نقـل المعلومات، ”وإنما تعنى  

وهى تعبير أكثر سالسة  
ودعوة للمشاركة

أن أسلوب النصح، وكثرة  
، ..)ينبغى أن(الينبغينـّات  

كل ذلك  : لمرشد أحياناواللوم ا
قد يشير إلى أن المجموعة ما  
زالت فى البداية، وكلما امتد  
عمرها قـلّ مثل ذلك

إن المهم فى النصيحة هو أن  
“ طريقة تناول أمر ما”تخدم  
، وهذا جيد“محتواها”وليس  

أن المريض طالب النصح ليس  
بالضرورة يطلبه لينفذه، بل إنه  
أحيانا قد يطلب ذلك ليثبت  

جدواه، وكأنه يمارس    عدم
ولكن…نعم”لعبة  

أعفـانا التركيز الشديد على  
من الثقة فى  “ هنا واآلن”

جدوى النصائح عموما ألن  
أغلب النصائح غير قـابلة  

–أو حتى لالختبار    –للتطبيق  
هنا واآلن”فى  

أدخلنا شرطا نسبيا لكنه أصبح  
لحوحا بالممارسة، مع أنه صّعب  

آخر، وهو  علينا التفـاعل بشكل أو ب
فى هنا  ”أن ننبه المتفـاعلين  

من  ”أن يجرى الحوار  “ واآلن
وكانت  ” غير سؤال وال نصيحة

الصعوبة فوق الوصف حتى على  
المعالجين أنفسهم إذ كيف  
يجرى تفـاعل أو حوار هكذا

الحظنا أنه حتى لو نجح المريض  
أن يتجنب النصائح أو يخفف  



� ال ف0�� رk§ ش�� على الqل0ة :ع! ال#'اقEة أث'اءWما :ال !ر Sأم� Oذل. 

 

 ال/!ا�ة مS أعلS فأنا :خاص ب�جه ال#q#�عة ه�ه فى األه!اف تع!د ت�ض	ح مS ه'ا الب!: سا+عا
�S لل#�ضىkوال# !ر Sاه!یE#أن أحاول وأن'ى ال�ق& نف� فى أه!اف ثالثة أخ!م أن'ى )األك/� ال!ائ�ة( وال 

 .ال�اصة ال##ارسة ه�ه مS الغ�ض ��!م :#ا م gلXاتهV ب�S أوف>

 ال#�ضى عالج ه�: األول الهGف

 نف0ام�اض	ة ه� ل#ا العالج ل0�� إعاقة دون  العل#ى الXE� LiXه :#ا ال�Eف ه�: ال3انى الهGف
 .ال#q#�عة م!ة م!ار على ی اح ما ح0� ان قائى :�Eل )س	��kاث�ل�ج	ا(

�: ال3الK الهGفWت!ر Sات م#ارسة على األصغ� ال#0اع!ی	العالج ه�ا ف'. 

 َمSْ  :نف0ى داخل إال اللهV – الGالثة األه!اف ه�ه ب�S ت'اف� ح ى وال تعارض ی�ج! ال وعادة
� به�ا ال xامى أن ی/!و ل�S – إدرانى� أو دی'ام	ة أو نف0	ة معل�مات إعgاء ��ح جعل ال�Q ه� ال �ت

� أو العالج م0ار �ف0! ال عامة :fفة 	ةس	�ل�kاث�ل�جWال !ر. 

 

 سا:قة نف0ى عالج خ/�ة أو م �سgة، ق�اءة ف�صة له أت	i& ل#S ال#�ضى :عj أن الحo'ا: ثام�ا
 ما وعادة( (3) تiل�ل'ف0	ة س	��kاث�ل�ج	ة( نف0	ة إم�اض	ة تف0��ات :إعgاء ی'/�Q  ق! ج#�	ا، أو ف�د�ا
�S، ق/ل ال#�ضى Sم یـُـ�فj أنه ح ى غ�XWا ذلO ی/!وqال#عال �	ى ألنه :ال�9ورة لgا �ع�� خا��ا، تف0
�S ألن و%ن#اqف�ن  ال#عالxع� Sع ،Oاب ذلXة وألس	ل عالجfل ال#�ضى إلى ت�E: ،وق! واضح Qی #اد 
�S :عj صّ�ـه ال�Q ال�صف �i 0> ح ى ال��E ه�ا مGلqال#عال ”�” Playing نف0ى �� یلع

Psychiatry. 

 

 نع /�ها ال وه�ه مi!دة، :إرشادات ال#�ضى إلى ی�صلها ق! ال ى ال#عل�مات ض#S “م�ال� ” أورد: تاسعا
 �i اج ال م#ا ال/!ا�ة م'�ا ال عاق! ش�و� ض#S ت��ن  ما عادة وهى ،“تعل	#ات” نع /�ها ول�S “معل�مات”

 ��S لV فإن ، (4)ملxما ع#ال ال#q#�عة فى مE �ك ل�ل ���ن  أن ل�لO مGال وأهV ال ��ار، إلى معه األم�
�S ب�S :ه ی�
ـّ� ال/!ا�ة، فى 
�لO األم�iال S�iا وال#kفى – ور jاالت :عiح – الXf� اماxإل ��E
 

 ع#ل �E �� وال م'xل، 
�kة الع#ل 
�لO ع#ال، ال#' o#ة ال!راسة وتع /� العالج، م�اصلة فى الس #�اره
 فى ح/�ا �ا ال0اعات مS مi!د ع!د” ساعة: (1) “:أنه الع#ل نعّ�ف ول�''ا مع�S ت��f فى أو ب�اته،
 ن�صى ال ف'Si ،”مU<�ع“)5(و ،“ناتج“)4(و ،“عائG“)3(و “رئO1”(2)و ال��مى، ال �ق�& نف�

 �ق!مها مع�'ة :0iا:ات ال}	ام أو ال#'xل فى مGال ال �ج#ة على الع#ل �ق �f أن )نق/ل ال وأح	انا(
��Eه ال 
�E0ه أو ل	له فى جال� وه� رئx'ل ال�ق&، ��ل مG#الع#ل ه�ا ف �	ه ل	ل�ن  زمالء ;G#� 
 الع#ل ذ
� دون  – إل�ها أشار ق! “�ال�م” 
ان و%ن “تعل	#ات” و%ن#ا معل�مات ل	� ه�ا و
ل !الع#ل مq #ع
 نfف مS أك�G وأن خاصة :العقاق�� ی عل> ما وال عل	#ات ال#عل�مات أهV مS �ع /� 
�لO :ال�ات،

�S مS عادة ال#q#�عة��S( ال�هان��S أو حال� ال ل�''ا العالج، أث'اء لل�هان م9ادات ی عا��ن  )سا:ق
 جل0ة 
ل فى دقائ> خ#� آخ� فى إال العالج، تق!م مع ت 'اق� ما عادة ال ى العقاق�� ج�عة فى ن i!ث

Qأ Sقة م	قة إلى 86 ال!®	ة ال!قائ> وهى 90 ال!®ff�#لة” ال� ال�#� ه�ه وفى ،“واألدوWة لألس
 أو uه�ت أحاس	� أو مEاع� عS أو ی عا�اه، لعقار الqان/	ة األع�اض عS ال#�jW �0أل ق!  دقائ>
 !”واآلن ه'ا” عS :ع�! س�ال أQ أو مع�S عقار تعا�ى :ع! اخ ف&

 

منها، فـإنه ال يستطيع عادة أن  
ال، فنخفف من  يتجنب السؤ 

فتح  ”الشرط ونعتبر السؤال  
على شرط أال يتمادى  “ كالم

صاحبه فيصبح بمثابة التحقيق

ال يتطرق التفـاعل أو الحوارإلى  
إال نادرا، ) األسباب(العلّية  

فـإذا حدث فـإنه ال يتاح له إال  
وقت قصير جدا، وربما يسمح  
ذلك باستعمال هذه  
الذكريات العلّيه فى الدراما  

أو  ) المينى دراما( القصيرة
استلهام لعبة مناسبة منه

ال يقدم المعالج تفسيرا إمراضيا  
بأية صورة  ) سيكوباثولوجيا(

مباشرة أثناء الجلسة، وإن كان  
بعض المرضى وأحيانا  
المتدربين يعرج أحيانا إلى  
التساؤل حول معنى هذا  
الموقف أو ذاك

لكن فى المناقشة بعد انتهاء  
الكبيرة  الجلسة مع الدائرة  

كانت تطرح احتماالت تفسيرات  
) سيكوباثولوجية(إمراضية  

) سببية(وليست بالضرورة عـِلّية  
بالنسبة لما جرى فى هذه الجلسة  
بوجه خاص وإلى درجة أقـل  
بالنسبة لمريض بذاته أو حدث  
بذاته يمر به فرد من المجموعة  

أو المجموعة ككل  ) المأزق مثال(

أعلن من البداية للمرضى  
لمتدربين والمشاهدين  وا

أننى أخدم  ) الدائرة األكبر(
ثالثة أهداف فى نفس الوقت  
وأننى أحاول أن أوفق بين  
متطلباتهم بما يخدم الغرض من  
.هذه الممارسة الخاصة

الحظنا أن بعض المرضى لمن  
أتيحت له فرصة قراءة متوسطة،  
أو خبرة عالج نفسى سابقة  
فرديا أو جمعيا، قد ينبرى  

فسيرات إمراضية  بإعطاء ت
سيكوباثولوجية  (نفسية  



GعVو 

 ما ض#S “عالجى عامل” هى لل علـّـV الqاهxة ال#عل�مات ه�ه أن مS “�ال�م” ذ
�ه ما ل#�قع ;Xال'X0ة 
 الع�امل مS م ق!م م�ضع فى ب0Xا�ة ه��ا ض#ها نg 0	ع ال ف'Si أخ�Q، عالج	ة ع�امل مS عـََّ!د

�x مع العالج، ل#�اصلة مXاش� غ�� جان/	ا ناتqا نع /�ها وغالXا بل العالج	ة،
 مS ال �´	� على ال �
 ::االن قال وال#�ض�U	ة ال#ع�;	ة ال'قلة لfالح وال'fائi	ة وال عل	#	ة ال ف0��Wة ال#Xاش�ة

 (1)Sاض�، إلى ال#اضى :مiال 

 2)(Sماذا إذن” إلى “ل#اذا” :م”، 

 (3)Sلها إلى ال#عل�مة :م� وج!واها، تفع

 (4)Sاس إلى اإلرشاد :م	ما :أول أوال عائ!ه ® Sأم� Oذل. 

……….. 

 ”�ال�م( Altruism “الغ��Wة( اإلیGـار )4( :الxqء ب ق!�V القادم األس/�ع ون�#ل

  
 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى1][ – 

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا جديو
 .الرابط

 أمر على الموافقة وتعنى بيرن إريك وصفها لعبة هى[2] – 

 بـ مباشرة يمحوه أو ينفيه  شرط وضع ضمان مع “نعم” بـ ما

 وأنا أسبابى عندى ولكن كذا فى خطأت أنا نعم: “مثال “لكن”

 .بها مقتنع

 ذكر بعد سيكوباثولوجية فةإضا كثرة من اآلن لى خطر[3] – 

 كتابتها وجدت جديدة كلمة أنحت أن قوسين بين إمراضية

 “نفSِسمراضية” وهى بالعربية سهل نطقها لكن صعبة

 رأيكم ما .Psychopathological مقابل

 هذا وربما ،“بطالة تأمين” لدينا ليس ونحن خاصة[4]- 

                                                  خاصة الجمعى العالج لحاالت أفضل

تحليلنفسية

أن يكون لكل مشترك فى  
، فـإن  )4(المجموعة عمال ملزما  

لم يكن األمر كذلك فى  
البداية، يذكـّر به بين الحين  

فى بعض   –والحين وربما  
يصبح إلزاما كشرط   –الحاالت  

الستمراره فى مواصلة العالج

تعتبر الدراسة المنتظمة عمال، 
لك العمل كربة منزل، وال  كذ

يشترط عمل بذاته، أو فى  
تخصص معين

“ ساعة”) 1: (نعّرف العمل بأنه
عدد محدد من الساعات يا  
حبذا فى نفس التوقيت  

“ رئيس“)2(اليومى، و
، “ناتج“)4(، و“عائد“)3(و

، فنحن ال نوصى  “مجتمع“)5(و
أن يقتصر  ) وأحيانا ال نقبل(

العمل على الترجمة مثال فى  
زل أو القيام بحسابات معينة  المن

يقدمها الشخص لشركته أو  
رئيسه وهو جالس فى منزله  
طول الوقت

أن هذه المعلومات الجاهزة  
“ عامل عالجى”للتعلـّـم هى  

ضمن ما عـََّدد من عوامل  
عالجية أخرى

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140221.pdf 
 

   ***   ******   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

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

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

  
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140221.pdf

