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 :مق�مة
 (ال,+*) األرقى اإلب�ا$�ة ال�ل#�ة ه�ه فى ال��أة  �ه تق�م ال�� ال�ور سل��ة م� �اه�ا ی��و م�ا �ال�غ�

 ;:اد دورها وأن األصل، هى ال��أة  أن هى األم� ح�6قة أن إال وال�4ادأة  اإلق�ام فى ال�جل دور ب�غ� أنه إال
  .ال��اخله ه�ه تق�مه ال�� (اإلب�اعى) ال��E4  ال���CD  م� واق�Cابها العالقة ن,اح فى ال�جل دور ;ف�قُ 
 

 ال
�اث م� اس
	هاد
  [4] لل",��ى  ”ال("اء ألشعار  ال$ل"اء   ن�هة “  الق����ة   عائ	ة تق�ل:: ال�ق
�ف

 أح�ْ    م�  ده�9َ    ��ل   م(اخا  نف"ى  أرت6ى   ال  ل4((ى   لْ�َ�ة   أنا“
 ”أس�ْ    ع�  س�ِعىَ    غّلــقG   وق�  ، كلCا   أجـِـ?ْ    ل<   ذل>   أخ
ار  أن(ى   ل�  و

  له   خاصا   ح,�ا   م�N  فى   أخ�ت   وق�  ، JخالCار    ع��   ال�J�#C   قIا;ا   أشه�   م�  هى   ال��أة    ت#��J   ق�Iة
  به�ه   ن��أ   وله�ا  ، م�اقف   م�   ال�قRCف   ه�ا   أثاره   ما   نعل�   أن   ق�ل   م��ئ�ة   وقفة   األم�   ه�ا  فى   ول+ا  ، دالالته 
  : ال�ق�مة 

  لها   أزل�ة   إنDان�ة   ق�Iة  هى   بل   رجل   أو   أة ام�   على   تق�NC   ال  ) وال�J�#C (  ال#�Jة   ق�Iة   إن  (1)  
  نقZ   وYل  ، أح�ار   وسX   إال   ح�ا   ;:�ن    أن   ;�:�   أح�   وال  خفى،   وأغل�ها   ص�Jح   �عIها  ، ومVاه�   ت,ل�ات 
 أن(ى  ح
ى  ، وح�ه   ی
�Jر   أح�   ال   ، ال�,��ع   ه�ا  فى   ف�د   كل   ح�Jة   م�   نقZ   ه�   ف\ة   أو   ش]Z   ح�Jة   م� 
  تـُـ�Jر   فـَـَألنْ   ، الQ�Jة   م�  أرقى   ن�عا   �Sل��ن    كان�ا   شع�Rه<   ت�Q�J   حاول�ا   الPی�   األ�Oال   هNالء   أن  أر9  
  . نف">   ت�Jر  ل4ى   األمXل   ال"�,ل   ه�   ناس> 

  وسR#�ا   أح�انا   وزائفا   أح�انا   م]ادعا   س��ال   سلbc   ق�  – مaال –  م�N  فى   ال��أة    ت#��J   ق�Iة   إن (2)  
 ، أصال   ح�ا   ل�*   وه� ( . أساسا   �ال�جل   �ال�Dاواة    ال�Rال4ة   مDألة  على  ال��أة   رgYت   ح�f   وذلd  أخ��،  أح�انا 
 �Vأن   �ع� (  

 أحاد�   الcفاح   به�ا   نفDها   شغلb   ق�   ال�قه�ر   وضعها   فالCقbR   وعfها   احC�  الCى   اإلنDان   ال��أة    إن (3)  
 lال,ان : “ �J�#Cأن  ،” ال��أة    لYة   و�Iة   قJ�#ال   �J�#Cها   ;�:�   والCئg,ل�  وهى  ، ت   gYالى  -   ت�Cعلى  – �ال 
  ورجاال. نDاءً   ال+اس   كل   وت#��J   �JهالC#�    ال�حf�   الf�Dل   ه�  ال��   ال#�اة   إب�اع 

 فى   ال�جل   ت#��J   م�   ال��أة    ل�J�#C   مف�   وال  : اإلنDان   ب�J�#C   إال   ال��أة    ل�J�#C   س�fل     فال  ، إذن (4)  
  ول�c  ، ال�ـَـIـَـfـَّعة   ال�قه�رة   �أة ال�   م�    ، ع��د;ة   أك�a   ال�جل   أن   األع�t   �ال+�V   یb�a   وق�  ، ال�قb   نف* 
 ؟ ن��أ   أی�   م�  : ه�   الyDال 

بالرغم مما يبدو ظاهرا من  
سلبية الدور الذى تقوم به  
المرأة فى هذه الملحمة  
اإلبداعية األرقى (الجنس)  
إال أنه برغم دور الرجل فى  
اإلقدام والمبادأة إال أن  
حقيقة األمر هى أن المرأة  
هى األصل، وأن دورها  
يكاد يفرُق دور الرجل فى  
نجاح العالقة واقترابها من  

ى البشرى  المستو 
(اإلبداعى) الذى تقدمه  
هذه المداخله

  المقتطف: تقول: عائشة
  الجلساء   نزهة “  القرطبية 

] 4للسيوطى [ ” ألشعار النساء
أرتضى     ال لكننى     لْبَوة   أنا“

  من دهرَى     طول   مناخا نفسى   
أحدْ  

  لم   ذلك   أختار أننى     لو  و
  لّــقتغ   وقد ،  كلبا   أجـِـبْ  

أسدْ    عن سمِعَى   



  وقان�ن   ، ال��ن�ة   ال#ق�ق    فلd  فى   أساسا   دارت   ال��أة    ت#��J   ق�Iة   فfها   ت+اولb  الCى   ال�,االت   إن (5)  
  تVه�   ما   أك�a   تVه�  ) وال�جل (  ال��أة    ت#��J   إش:الة   نأ   مع  ، شا�ه   وما   الع�ل   و��وف  ، ال�N[Eة   األح�ال 
 ) وال�جل (  ال��أة    أن   ول�  )، ال,+* ( ال,D��   االلC#ام   ع�t  فى   ق�Cها   تNل  الCى   ال#���ة   العالقات  فى 
 ، الN#�#ة   الJ�E4ة   العالقات   ح�6قة   م�   ق�C~اال   إذن  ال,+*،   م�ارسة   أث+اء  ” معا “  ال#�Jة   م�ارسة  إلى   انC�ها 
 d4ار   ه�  ) �اآلخ� (  �ال��ض�ع   العالقة   م,ال   ألن ذلCة  أل;ة  ال#�6قى   االخJع�مة   ح�gم�   مف�   فال  ، إذن  ، م  
 ، نDاناإل   لCأن�*  األساسى،   أو  ، األمaل   الf�Dل   �اع4Cارها   الNع�~ة   ه�ه   اقC#ام 

  : Oأم��Q   اإلن"ان َأنـْـ"ـَـ(ـَـة ت
أك�   فإن�ا 

ار   أن   �S^�   أنه  : األول_S  ) ائ�"O   اتQ�
 ، ذل>   ن
ائج   م
�Jال  ) اخ
�اره   م"

  ). عادة   ال�_
لفة ( ، أ6Sا   اخ
�اراته   له   آخ�  ” ح�6ر “ فى   االخ
�ار   هPا   �Sارس   أن  والXانى:  
  
  : ال�ق
�ف  إلى   ن�جع  ، اآلنو 

 ، األح�   ه�ا   كان   م�   كائ+ا  ) ل�جل ( ، ألح�  ” م+اخا “  ت�cن    أن  ) الق����ة   عائEة   لDان  على (  ال��أة   تأبى
 وفى  ، �ال�ات   ل��قفا   ه�ا  فى   ال�اللة   ش�ی�   تع��f   وه�  ، ال,�ل   ��ه  ی+خّ    مْ�ضعٌ    ه�  ) الفاء   �فCح (  وال�+اخ 
 �Jنا   ر�ى   ال   بل�D;  اد  ال��   ال�:ان   إال   م+اخاCه  ” ی+خ “  أن   اع�� ، والDالم   ��ه   ی+خ   م:ان  أ�   ول�*  ، ال,�ل   
  لف�   ;Rلt   و�ن�ا  ،” م+اخا “  ��ه   نخ  ال��   ال�:ان   ;عC��   ال   ه+اك:   أو   ه+ا   س�fه   أث+اء   نخ   إذا   ال,�ل   أن  أ� 
 ع�دته   ع+�   ��ه   ی+خ   أن   اعCاد  ال��   ال�:ان  ، ال]��ة   خلف   أو   ال#�fVة  فى   ال�ائ�   ال�:ان  على   عادة   ال�+اخ 

  ;ع�د   �fح  ، مRI,عة   أو   جالDة   ت+�VC  وهى  ، ال�+gل  فى   ال��أة    وضع  معى   ف�NCر  (ح�fVته)، داره إلى
  علfها   ی+خ   أن   مه�Cها   كل   ت�cن    ث�   ، رحلCه   م�   ال,�ل   ;ع�د   مaل�ا  ، شقائه   مgاع�   م�   أو  ، شقائه   م�   �علها 
زة   ص�رة   ه�ه  ، وروائح   �قا;ا   م�   ال�+اخ   ;#�X   ما   بها   ;#�X   ت#Cه  وهى  ، م:�ودا   م4�Cا  ِّgها   ل�    +ّف�ةم    مقCوع  
  الDائ�ة   ال��6   أو   ال�,�Cع   أن  الق����ة  الEاع�ة   وصل   وح�f  ، كان   مـَـ�ْ   أل�ّ    أرضا   ت+�Rح   أن   ألبb   ام�أة   أ� 
  الgمان  فى   خال�ا   اإل�اء   ه�ا   ف,علb  ، مRلقا   إ�اء   أبb  ، ال�ضع  ا ه�   علfها   ;ف�ض�ن    ال�ی�   تف�fD   س�ء   أو 

  !. األح�   ه�ا   كان   أ;ا   ،” أح�   م� “  ال+اس   كل  على   ال�ف�   َع�b�ََّ   ث�  ده��)،   ��ل (
  م�   وه�ا  ،” جD�ها “  فقX   ول�*  ، م+اخا “  نفDها ” ت,عل   أن  تأبى   أنها  فى   ت#�د   إ�اءها   أن   أ;Iا   ونالح�

  ع�   مCDقال   ال,D�   ی�صف   وح�f  ، ال�ج�د   كل�ة   ع�   ال,D�   ;فNل�ن    ح�f  ) وال��أة  (  ال�جل   ه;غفل   ما   أه� 
  ح�f  ، ال+Dاء   ج�ال   مDا�قات  فى   أم   لل�جال األجDام   ك�ال   اسCع�اض   �4ح  فى   س�اء  ، صاح�Cه   أو   صاح4ه 
�، عIلى   جD�  إلى   ام�أة    أو   رجال   اإلنDان   اخgCال   ی�C   ذلd   ;#�ث  َّDناع�  أو  ُمَق  tاس+Cم ،  Xوفق .  

  م�   ��ه   ما   �ق�ر   فه�  ، واح�ة   ن�V   وجهة   م�   إل�ه   ُیـ+�V   ال   ج�ا   ال�]�NC   ال�قRCف   ه�ا   ت,اه   وم�قف+ا
  مع   العالقة   ع�   العgوف   أو   ”الJgfE�;ة”   �اس�   ;ع�ف   ما  إلى    اً ش�ی� م�الً    ��ه ن��   ، ك��Jة   وث�رة  ح�6قى،   إ�اء 
 ، ث�+ه   ی�فع  ال��   ه�   صاح4ه   أن  [5] الJgfE��   العgوف   ه�ا   إش:االت   وم�  . اآلخ�   ه�ا   كان   أ;ا  ، اآلخ� 
  أث�ان   وYلها  ال�اتى،   االسcCفاء   خ�عة   ور~�ا  ىالعا�ف   وال,�ع   ال�ح�ة   آثار   م�   ;عان�ه   ما   ال��a   ه�ا   وم� 
  ه�ا  فى   ه+ا   ولc+ها  ، ال+�V   فCعf�  األبىّ    الق�ار   ه�ا   ع�   ال�Cاجع  فى   تف�c  ) صاح�ها (  صاح�Cها   ت,عل   �اهVة 
 ل�*  ، م+اخا   له   ت�cن    أن   ;�:�  ال��   ه�ا    أن – ت]�الً  – تN+ف حCى ال,��ع ع� عgوفها تYy�   ال�قRCف 

  دون    نفDها  ” غلـّقb “  أنها   وه�  ، لل�ف�   آخ�   م��را   فC,�  ،  األس� ع� حCى نفDها غلـّقb ق� وهى Yل4ا، إال
  ف��c  ، ب�ةاأل   الل�yة  وهى   معها   تالؤما   األك�a   وه�   ش]�Nا   األس�   ع�   نفDها   غلقb  ، م+ه   أفIل   ه�   م� 
  . ;Dاو�    ال   Yل4اً  ت+�VC تCDلقى   �أن  ت�ضى 

 �الCcا�ة   أو  ، �األلفا�    إعالنه جاء ل� حCى  ، �ال�جال   عالقCه�   ق�م   ال+Dاء   ع+�   ق�;�   ال�اف�   ال��قف   ه�ا
  ت#��J   ح�Yة   كل   م�  أق��    لل�جل   أة ال��    ف�ف�  مyخ�ًا،  ال��أة    ت#��J   نEا�ات   ع� حCى ق�;�   وه�  ، مCأخ�ا

  وقb   إال   الله�  ، دائ�ة   �Nفة   ال��Y   - بـ�fل�ج�ا  - األنaى   ت�ف� األح�اء مع�V فى أنه  إلى ی�جع وق� ، وأق�م 

)  والتحرير (  الحرية   قضية   إن
  رجل   أو   امرأة على     تقتصر   ال 
  أزلية   إنسانية   قضية هى     بل 
  بعضها ،  ومظاهر   تجليات   لها 
  أحد   وال خفى،    وأغلبها   صريح 

  إال   حرا   يكون   أن   يمكن 
  من   نقص   وكل ،  أحرار   وسط 

  هو   فئة   أو   شخص   حرية 
فى     فرد   كل   حرية   من   نقص 

،   المجموع   هذا 

فى     المرأة   تحرير   قضية   إن
  سلكت   قد  –مثال   –  مصر 
  وزائفـا   أحيانا   مخادعا   سبيال 
أخرى،    أحيانا   وسطحيا   أحيانا 

المرأة     ركزت   حين   وذلك 
  المطالبة   سألةم على   

.  أساسا   بالرجل   بالمساواة 
  أنظر ،  أصال   حرا   ليس   وهو (

 ) بعد 

  إال   المرأة   لتحرير   سبيل  ال
  مفر   وال :  اإلنسان   بتحرير 
  تحرير   من   المرأة   لتحرير 

  وقد ،  الوقت   نفس فى     الرجل 
  أن   األعمق   بالنظر   يثبت 

  من   ،  عبودية   أكثر   الرجل 
،  المـَـضـَـيـَّعة   المقهورة   المرأة 
  أين   من :  هو   السؤال   ولكن 

؟ نبدأ 



 فإنها لcCاث�،ا غ�f آخ� دورا ال,+* لها ;#قt ل� إذا أنه ال��یهى ف��   لل��أة    و~ال+4Dة  ، للcCاث�   االسCع�اد 
    ال�ف�: م,االت وت]Cلف للcCاث�، إال ال,+* ف�Cف� األح�اء إناث سابt مع�V إلى ت�ت�

 
   : إل,ها ونn�6 ذ�mنا، ك�ا   ال�ق
�ف   هPا  على   مالحlات   ل(ا   إن   ث<
  غــلقb   أنه  على   اسCق�لCه  أن+ى   مع  ” س�عى “  غلـّقb   تع��f   – ذ�Yنا �Yا –  لbاسCع�   ق�   الEاع�ة   إن (1)  

 فى  ” نف* “  لف�   ت�cار   لl+,C   إال  نفDى   م#ل  س�عى   أحلb   ما   وأنها  ، أش�ل   ه�ا   أن   وأحlD  ،” نفDى “
 �fCf�ال ،  �cاأله�   اإلغالق   أن   ال#ال   واقع   ول   lال+ف*   إغالق   ه�   واألصع .  

  ُص+b  نفDى،   م+عb  : مaل  أخ��    تع��fات   م�   وأح�D   أبلغ   وه�  ،” غلــَّقbُ  “  تع��f   دقة   أ;Iا   نالح� (2)  
 .ب�ائل   م�   ذ�Yنا   ما   كل   م�   أك�a  شJgf��،   ه�   ما  على   ال�اللة   ش�ی�   فعل   ه�   فاإلغالق  نفDى،   ح,�b  نفDى، 

 ذلd ومع ”ل�ْ�ة“ �أنها ف]�ها مع ، ألس�  حCى  ، م+اخا   ت�cن    أن   رفbI   ال��أة    ه�ه   أن   أخ�fا   نالح� (3)   
  ال#�اة  فى   أو  ، ال,ـ+�Dة   ال��ارسة  فى   س�اء  ، ال��یل  إلى   ت�E   ل�  وهى م+اخا، اعC��ها إذا األس� ت�ف� هى

  ”الال”   تقفg   وه:�ا  ، لإلناخة   م:ان   م,�د  : سل��ا   دورها   ;:�ن  وأن االح�Cال ه�ا الEاع�ة ش,�b وق�  ، لعامةا 
  ت�اما   ذلd   ع�   الع,g   ل�عل�   ;#C�   ه�   أو  أرقى،  عالقاتى   ب�یل   ع�   ال4#�   دون   ، ال�ف�   وC#J�  ، م�ة   ألف 
  . ه+ا   ال#ال   ه�   ك�ا 

  أو   ق�Dا (  تgCوج  الCى   رف�   ع�   ;]Cلف   وه�  ، االخ4Cار   ق�ل  ” م��ئى “  ال�ف�   ه�ا   أن   ل+ا   ی��و   ك�ا (4)  
  فC+ف�  ، یCهاع�Cاد   أو   ق�Dته   أو   �الدته   أو   زوجها   سل��ة   تECcف   بها   إذا   ث�  ) الع��   ق�fN   حl   بgع�   أو   �الN�فة 
 ، ال�لf�   الgوج   ه�ا   مaل   م�   ح�ـلb  أخ��،   ع�~�ة   ام�أة  شع�  فى   ت�aل  ال��   األم�   ذلd  ، ح�6�6ة   خ��ة   �ع�   م+ه 
 bها  ت+عى   ف�احVلى   �ع�لها   تق�م  وهى   حg+ها  إلى   نا��ة  ال�+R�   ل\ةCال��   �f+,ن، �ال�cCی bف,عل :�E+ت    

َلها   أفــ�اس  سل,لةُ              ع��Rة  مه�ةٌ    إال   ه(�ُ    وما ”     Oغلُ    تJلــَّ
 الCغل   Oه   ف$اء   Oغال   ول�ت   وtن              َدرُّها   r   مه�ا   ول�ت   فإن

 * -  b�Cه�ی�   ك   �fCf�ت   ث�   ال�اك�ة   م�   ال�aلفًا،   له�ا   أصل  على   عC[اع�ة   تق�ل  ،  األصح   لعله  مEال  
  .O [6]	,�   ال(ع�ان   ب(G   ح�,�ة 

    Oغل   تJللها   أف�اس   سل,لة                        ع��Rة   ق��ة   إال   أنا   وهل
 الفJل   أن
ج   ف�ا     [7] إق�اف   S>   وtن          Cwال9�J    ك��Qا   مه�ا   ن
$G   فإن
  یل]Z   إن�ا ”  ع(ه<   ال�جال   Oع�   قال   ال("ا   �JSر   إSه   قال> ”:  ;ق�ل  ال��  العامى  ال���N   ال�aل   أن   ك�ا

  كل  على   ح�مان   لc+ه    إلخ، أبّى..   م]Cار   ح�مان   وه�  ، �ال#�مان   یC#قt  ال��   ال#�Jة   م�   ال+�ع   ذلd   �اقC�ار 
  ولc+ه�   أس�دا   ;:�ن�ا   أو  ، أس�دته�  زع�  ع�   ال�جال  یC]لى   ح�f   حt  على   ت�cن    ق�   ال��أة    إن   ث�  ، حال 
  آخ�   مaل   وNJ�ق  ، ك�جال   ال�جال  ��]Cفى  ، أس�دا   ;ع�دون    فال  ، م+اخا   ال��أة    اسCع�ال  على   ;�Nون  
   ” قـِـلــَّ
ه<   قالG  ، ال�جالة   ع,?   إSه   ِل>ْ  قال� :” ;ق�ل 

…..…………… 
………………..  

 )غد�ا ونواصل (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 غريزة“و التواصل) إلى التكاثر (من” الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من” العدوان

 حاليا) الطبع (تحت )2022( التطورى النفسى

  ألقيتها   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 .للثقافة األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 الفصلية: ”والتطور اإلنسان“ مجلة الرخاوى: يحيى[3] – 

  تناولت التى     المجاالت   إن
  المرأة   تحرير   قضية   فيها 

  فـلك فى     أساسا   دارت 
  وقـانون ،  المدنية   الحقوق 
  روفوظ ،  الشخصية   األحوال 

  أن   مع ،  شابه   وما   العمل 
  المرأة   تحرير   إشكالة 

  ما   أكثر   تظهر )  والرجل (
  الحميمة   العالقـات فى     تظهر 

  عمق فى     قمتها   تصل التى   
)، الجنس الجسدى (   االلتحام 

)  والرجل (  المرأة   أن   لو
  الحرية   ممارسة إلى     انتبها 
الجنس،    ممارسة   أثناء ”  معا “

  حقيقة   من   القتربا   إذن 
،  الصحيحة   البشرية   العالقـات 

  العالقة   مجال   ذلك ألن 
  هو )  باآلخر (  بالموضوع 

  حرية ألية   الحقيقى     االختبار 
  من   مفر   فـال ،  إذن ،  مزعومة 

  الصعوبة   هذه   اقتحام 
  أو ،  األمثل   السبيل   باعتبارها 

اإلنسان   لتأنيس األساسى،  



 ”بالحرمان المرأة تحرير“ وموقف: مقتطف – 1998أكتوبر عدد

 ”النساء أشعار في الجلساء نزهة ” السيوطى جالل[4] – 

 فنانة، كاتبة شاعرة أديبة هي القرطبية عائشة     – 

 القطرT  فيه شِهدQ  الذي الهجري الرابع القرن في عاشت

 Uعلمية نهضة األندلسي  Wواسعة  Wونشاطا  Wأدبيا  Wوثقافيا  Wعاما 

  من   بدال  ” شيزيدي “ إلى  Schizoid  ظلف   تعريب   فضلنا[5] – 
  االختزال   من   أفضل   هذا   ” فصامي   شبه “  الخاطئة   الترجمة 

  عجز  تعنى   الشيزيدية   والظاهرة  انطوائى،   لفظ  إلى   المخـل 

  من   نوع   هو   الظاهر   العجز   وهذا  ، باآلخر   عالقة   عمل   عن   اإلنسان 
  عمل   عن   العزوف   من   كال   يشمل   عمقه  فى   فهو  ، الغائر   ياراالخت 

  بقية   أنظر (  الوقت: نفس  فى   منها   والخوف  ، العالقة   هذه 

  ). المتن 

 العصر من عربية شاعرة بشير بن النعمان بنت حميدة[6] – 

 إلى إضافةW  األربعة، أزواجها في هجاء شعر لها األموي،

 منهم اثنين مع شعرية تمسجال

 الفرس ذلك ومن داناه، أى له): (أقرف: اإلقراف[7] – 

 ِقبل من اإلقراف ويقال: الهTجgنة. دانى الذى وهو المTقgرQف

 وليست عتيقا األب كان فإذا األم، ِقبQل من والهجنة: األب،

 األب وليس عتيقة األم كانت وإن هجين، فالولد كذلك األم

  .مTقgرفِ  فالولد كذلك

  تتأكد أَنـْـسـَـنـَـة اإلنسان
 : بأمرين 

  يختار   أن   يمكن   أنه :  األول
)  اختياره   مستويات   بسائر (

، ذلك   نتائج   متحمال 
  هذا   يمارس   أن والثانى:   

  له   آخر ”  حضور “فى     االختيار 
  المختلفة ، ( ضاأي   اختياراته 

 ). عادة 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200822.pdf 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

 رقيا بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي  

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   م النفسية العربيةلـ " شبكة العلو    2022الكتاب السنوي  

 على الويب 20من التأسيس و    22  الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من المنجزات 20عامــــا من الـــكدح...  22

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

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

  2021كتـــاب "حصـــــــاد  النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf  
 

 ( الفصل السابع:  من الكتاب السنوي  للشبكة ) 2022الكتــاب الذهبي لشبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة  للعــــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

  الرخاوي يحيى - "والتطور االنسان"  سلسة االصدارات  المكتبية  
  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى  

www.rakhawy.org  

  اللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةالمتجر اعلى  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm   
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