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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )283( سـواهـــــا ومـا

   !!عاهة اليأس الفـاعلة فينا

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

       

     
 

 

  .فق�ان األمل, اإلس��الم , الق
	� : ال�أس

�ن , ال�ع	ر ال�ائ� في وع��ا ال��عي م�
	ن �ال�أس 
وت�)�' ال'ثائ�ات وال%$ائ�ات , و"!غى عل�ه ال
� , وجل� ال/ات في خ!ا�ات�ا و-)ا�ات�ا وأشعارنا "�وما ی�)�ه ال�ف6'ون م5 رؤ3 وت2	رات فاعلة في تع

�
وال��ع�ة ب�%H ت'اب , وال��)اءة م5 ال
اض' وال��)ق<ل , اة األحاس�? ال�ل<�ة ال��اه>ة إلرادة ال
  !!وMلقاء الل	م على ال/K م>ى وما إنق>ى, الغاب'ات 

  :وه/ه �عQ اإلق)'اOات م5 عاهة ال�أس الفاعلة ف��ا
 

  !!ت"ارة ال�أس والفق�: أوال

�ة والق�رة على ت���ة اإلق)2اد وت�غ�ل م2انع اU'غل �ال�)ائج ذات ال�ی� Xة العال
وMم)هان , ألسل

ل)
ارب , ما دام^ ت�)	رده م5 اآلخ'"5 , األمX وال�ع	ب وMس)\%ادها �ال�الح وما ی)2ل �ه م5 خ�مات 
 X"' ال�)ائج وتعق��ها وتغ��_ األس%اب, في س<�له	ه� ب)!(�O وله/ا.  

5 أن ج	ه' ال	"الت ال�)2اع�ة �O$, وم5 ال	اضح ووفقا ل'ؤ3 جهاب/ة الف6' والعلX في ال�ن�ا 
و�U�اfه�ا ت)
قe ن)ائج ف�dعة تع2ف في ال�ن�ا , إخ)2اره �عامل�5 أساس��5 ه�ا ال�أس والفق' أو ال<bس 

  .ول5 ته�أ ما دام^ ق�رات ت���)ه�ا أق	�g$� 3' م5 ق�رات ت
���ه�ا ومعال�)ه�ا, 

, اة و"
�'ه في زواOا خانقة مdل�ة ی)�او3 ع��ه ف�ها ال�	ت مع ال
�, فالفق' Oع2ف ��عXd ال%�' 
, فأK زن�انة أخ'3 أرحX م�ه وأف>ل , �m$	ن ه�فه أن ی)lلk م5 مع)قل الفق' , وال O$اد Oف'ق ب��ه�ا 

  .وله/ا فأن الفق' fاقة دافعة لل�pام ��ا ال lO!' على �ال م5 ال�ل	ك

 ت'3 أن الق>اء على الفق' O$	ن , وال��$لة الغ'"%ة ال)ي ت	اجه ال%�'"ة أن األس	د ال'اتعة ال�)l	مة 
  .ألن في ذلr وس�لة ل�"ادة ال)أّس� وال)ق�م واإلزدهار, �الق>اء على الفق'اء 

 'fاlال� K' إلى مهاو�امل ال)ي تأخ/ ال%	االت والع
وت�فع �ه لإلت�ان �األع�ال , وال�أس م5 أش� ال
عات وما أكg' ال�ائ��5 في ال��)�, ال�'وعة ال��<gقة م5 ب'اك�5 ال�أس ال��
%�ة في ال�2ور وال�ف	س 

وه/ا ی�فع وUق	ة عارمة ن
	 , وع2ف^ ف�ها أّمارات ال�	ء وال%غ>اء , ال)ي أوجعها الdلX والقه' وال
'مان 
  .مهاوK الفdائع واآلثام

�ق	لهX ل6ي ت)lلk م5 ال�أس عل��ا أن نق>ي على , و"!ّ<e ال�)أس�ون ذات القاع�ة على ال�ائ��5 
و"�م'ون أنف�هX , وس��)
'ون ح)�ا ب�أسهX , �' عO 5أسهX ف�	ف' لهX ال	سائل ال6ف�لة �ال)ع<, ال�ائ��5 

 Xأج�ع�5, وم�)�عاته Xال�الح ال6ف�ل �الق>اء عل�ه Xف' له	وما عل��ا إال أن ن.  

الشعور السائد في وعينا الجمعي  
ويطغى عليه  , مشحون باليأس  

تنتشر الرثائيات  و , الحزن  
والبكائيات وجلد الذات في  

وما  , خطاباتنا وكتاباتنا وأشعارنا  
ينتجه المفكرون من رؤى  
وتصورات فـاعلة في تعزيز  
األحاسيس السلبية المناهضة  
إلرادة الحياة  

العالم ينشغل بالنتائج ذات  
الربحية والقدرة على تنمية  
اإلقتصاد وتشغيل مصانع األسلحة  

ألمم والشعوب  وإمتهان ا, 
وإستعبادها بالسالح وما يتصل به  

ما دامت  , من خدمات  
لتحارب  , تستورده من اآلخرين  

في سبيلهم

أن جوهر الويالت المتصاعدة  
يمكن إختصاره بعاملين أساسيين  
, هما اليأس والفقر أو البؤس  

وبنشاطهما تتحقق نتائج فظيعة  
تعصف في الدنيا  

 ,الفقر يعصف بمعظم البشر  
ويحشره في زوايا خانقة مظلمة  
يتساوى عنده فيها الموت مع  

, وال يكاد يفرق بينهما  , الحياة  
فيكون هدفه أن يتخلص من  

فـأي زنزانة أخرى  , معتقـل الفقر  
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وتلr أك<' وأw%ح ل\%ة , وUه/ا ت<�و ال
الة و-أنها ص'اعات غاش�ة ما ب�5 فق�' م�لح و"ائ? م�لح 
واألس	د ت)>احr وتأكل , ال�ائ��5 والفق'اء ال�
'وم�5 ج'ت ف	ق ال)'اب و"�ارسها ال�لع	ب بهX م5 

  .وهي م)%l)'ة �$<'"ائها في ع'ائ�ها الl>'اء ال�ا�xة �ال
�اة, ف'ائ�ها ال��ان 

وتلr , ول�)�)ع ال�ف)'س	ن �أنlاب سعادتهX ال	ح��ة , فل�أكل ال�ائ�	ن والفق'اء ال�	ت ه��yا م'"yا 
<��ا لل%�' الُ��)عَ<� ب%�' آخ' في م�ل�ل ال��ل م5 ال%�' وقه'ه معادلة ال
�اة ع��ما O$	ن ال%�' ف�ها ع

واإلس)<�اد ال�قّ�ع , وت�ج��ه ل�$	ن أرقاما على �Oار أه'امات اإلق)�ار وال�!	ة وال)�ل{ , وMم)هان وج	ده 
  .وغ�'ها م5 األضال�ل وال�lاعات وال)�	"غات ل6ل ع�ل م��5, ��عارات ال��Oق'ا�fة وال�ی5 

  
  !!ار ال�أسُت"ّ : ثان�ا

و")�dه'ون , ال/ی5 ی)اج'ون �ال�أس -�g'ون في م�)�عات�ا وعلى رأسهX الع�ی� م5 ال/ی5 یّ�ع	ن ال�ی5 
  .على ه�yة العارف�5 �ه


ة ورائ�ة و"�)�g'ون ف�ها أ�Oا إس)�gارU'م Xوه/ه ال)�ارة �ال��%ة له.  

  .للهX وتأخ/ م�هX ما ت�اءوت��ي جهلهX وت>, وهي سهلة ال ت
)اج ل'أس مال س	3 أن تlادع ال�اس 

� م�)�عات�ا أن ال/ی5 ی)
$�	ن ���2'ها O�)'-	ن به/ه ال2فة و")��$	ن بها ��O ن , وما	
��O وال

�ة , ألنف�هX �ال�d' إلى غ�'ها U'ا أن ت�ارة ال�أس فائقة ال�Uاصلة وم)فاق�ة , و	ها م)�"�فأن م�ار"ع تع

  .وعلى ج��ع ال��)	"ات

ل)
'روا م5 أق<�ة ال�أس ول�اه�وا ال
�اة وتع'ف	ا على , �d'ون و")ف6'ون و", و"ا ل�)هX ی)%2'ون 
و")'ع'ع	ن في , ل�6هlO Xاف	ن الl'وج و"$'ه	ن ال�	ر , ح�pق)ها وض'وراتها وع	امل ت!	رها وتق�مها 

  .الdالم ال�ام? ال��ی�

Xن وُ"/ِه_ األ�2ار: قال أح�ه	ع�ي الع�O ر	ال�!!  

  .ال ن��ح بها, ت�ارت�ا و")�<_ ل�ا ��lائ' -<�'ة  �أنه Oف��, و-أنه ی'"� الق	ل 

إنه م5 , ك�� لهO X��ع	نهX على ال'ؤ"ة وال�d' , ال	"ل لل/ی5 ی'"�ون إف�اد ال�اس : وقال آخ'
  .وم5 اإلثX ال�<�5, ال���	عات 

X�2 م5 ص�� ال'عاع: وقال قائله
  .دع	نا ن)�)ع ��ا ن

و"'"�ون ال�اس أن Oفعل	ا ما Oق	ل	ن , ' ما ی%!�	ن dOُه'ون غ�, وMذا هX أفاك	ن دجال	ن مlادع	ن 
 Xن , له	فعلO Xل�ا هgا م	فعلO أن Xوال ی'"�ونه.  

 X�pاصلة في واقع�ا ال�
وت'-ها , ال/f Kّلe ال�ن�ا �الgالث , تلr ح�pقة ال�'ارات وال)�ا��ات ال
وما هX إال , �5 ال'ح�X ل�6هO Xق�م	ن أنف�هX لل�اس على أنهX م5 رسل ال'ح, للُ�ّ�ع�5 �$ل ش�ئ م��5 

  .وأك'م م�هX ال��!ان ال'ج�X,  أ�ال�? س	ء وUغ>اء 

 e"ل ل�5 ی�اف	"الت , فال	ال X�
و"bهلهX ل�فr ال�ماء وال2'اع ال��ی� مع , و"�اهX في رمي ال�اس في ج
 Qال%ع Xات اآلخ'ة, �ع>ه��
  .ل6ي ��Oي م5 وراء ت�ارته وU>اع)ه ال�غ�	شة زق	م ال
�اة ال�ن�ا وج

  !!ل6ي تl'ج ال��)�عات م5 الdل�ات إلى ال�	ر؟, و"�ادK �غ�'ها , فهل م�O 5قف ب	جه ه/ه ال)�ارة 
  

  !!ال�أساو+ة وال,أساو+ة: ثال(ا
وما ��Oعها أنها م$)	Uة ���اد ال�أس , ت'دني مقاالت ل�ف6'"5 �ارع�5 ول6)اب ذوK أقالم م)�'سة 

في ت
ل�التها لل	ص	ل إلى أن ما ه	 قائX ت
�2ل وت�ع5 , ومع<'ة ع5 ال�أساو"ة ومع�زة لها وم<'رة 

أرحم منه وأفضل  

اليأس من أشد الحاالت والعوامل  
التي تأخذ البشر إلى مهاوي  

وتدفع به لإلتيان  , المخاطر  
ة المنبثقة من  باألعمال المروع

براكين اليأس المنحبسة في  
الصدور والنفوس  

يطّبق المتأسدون ذات القـاعدة  
بقولهم لكي  , على اليائسين  

تتخلص من اليأس علينا أن  
نقضي على اليائسين  

نوفر لهم الوسائل الكفيلة  
وسينتحرون  , بالتعبير عن يأسهم  

ويدمرون أنفسهم  , حتما بيأسهم  
علينا إال أن    وما, ومجتمعاتهم  

نوفر لهم السالح الكفيل بالقضاء  
عليهم أجمعين

ليأكل اليائسون والفقراء الموت  
وليتمتع المفترسون  , هنيئا مريئا  

, بأنخاب سعادتهم الوحشية  
وتلك معادلة الحياة عندما  
يكون البشر فيها عبيدا للبشر  
الُمستعَبد ببشر آخر في مسلسل  

ن  النيل من البشر وقهره وإمتها
وجوده  
 
 

الذين يتاجرون باليأس كثيرون  
في مجتمعاتنا وعلى رأسهم  
العديد من الذين يّدعون  

ويتمظهرون على هيئة  , الدين  
العارفين به

هذه التجارة بالنسبة لهم مربحة  
ورائجة ويستثمرون فيها أيما  
.إستثمار

وهي سهلة ال تحتاج لرأس مال سوى  
وتنمي جهلهم  , أن تخادع الناس  

للهم وتأخذ منهم ما تشاءوتض
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و-أنهX ق� إف)'ض	ا  أنه أم' الزم وراح	ا ی%
g	ن ع�ا یb-� , حاصل ل�ا ذه<	ا إل�ه م5 إق)'ا�ات وتف��'ات 
  .ح2	له وت6'اره وMس)ف
اله

وت�'د القار� م5 إرادة الفعل وت�عله ی��ف , و�Uع�ى آخ' أن ه/ه ال6)ا�ات ت2_ ال�"^ على ال�ار 
  .األمل و")�'غ �ال�أس و"�)ع/ب ال�آسي وال	"الت

 5�gعة ال	دة أو م�ف	ع'ف إن -ان^ ه/ه ال6)ا�ات مق2Oُ في , وال Xأنها ت�اه� Xه	"ة وت)	أم أنها عف
  .ألنها ت%ع� على ال
�'ة والع�_ وال)�اؤل, حل ال��$لة وت�	"' ال'أK العام 

س)ل!اف ال�آسي والقه' والفق' ال��قع وال)'نX وما ��wة ال�ع	ة إل, ف�ا فائ�ة ال6)ا�ات ال�أساو"ة 
  !�ال	ج�ع؟

إن ما ت>�فه ه/ه ال6)ا�ات ه	 ال��"� م5 اآلالم وال)�	"H واإلن�6ار وع�م ال�%االة �ال�مار والl'اب 
وت
اول ت�'"� ال�	ا5f م5 ال��bول�ة وت<'ر له ال)%\�ة واإلذعان�ة وال�l	ع لآلخ' أOا -ان ع�	انه , والف�اد 
وعلى ال�اس أن ت�)ع/�ه , ف�ا K'�O م$)	ب وم
)	م , فال�هX أن ی)
قe ال'ضا واإلس)�الم  ,ودوره 

  .وتأن? �ه وال تف6' ��	اه 

و"<�و أنها نا�عة م5 م	اقف عا��fة إنفعال�ة ت�)ع<� العقل وت���ه ل)<'"' ال
الة ال�ف��ة لل6ات_ 
ت غ�' م	ض	��ة وعاج�ة ع5 ب� إرادة وUه/ا فهي -)ا�ا, أK أنها تع$? ما Oع)�ل في ال�ف? , وال�ف6' 

والف	ز �ال�\�X , وت	ه�ه �أن ال
�اة في ال�أس , وMن�ا تع�ز إس)\%اده وMم)هانه , ال)غ��' واإلق�ام في القار� 
  .ی)
قe �ال�أساة ال)ي عل�ه أن O$اب�ها

ال/ی5 وت�فع ال�اس إلى اإلن�فاع ن
	 , ك�ا ت!'ح مفاX�x م�اه>ة إلرادة ال�$ان وم��'ة ال�مان 
و"�ع�	ن �ال)>ل�ل وال)��6ل وال)
'"� وال��ل ال�bدَی�g(�O , 5'ون �إس)
>ار ال�اض�ات والغاب'ات 

و"��ل لل)ق�O? وال)أل�ه واإل�Oان �أن �عQ ال%�' ن	اب خالe , الفّعال ال/lO K!ف القل	ب واأل�2ار 
Xده	ن وج	و"ف)'س Xن م�2'ه	ن على رقاب العامة و"�)ه�	ان ی)�ل!	األك.  

ألن ال��)ق<ل أص%ح , /ا ت��ها عاج�ة ع5 إس)
>ار ال��)ق<ل والع�ل على تأك��ه وال\��m Hه وله
وال�أخ	ذی5 , ل)قاfعه مع الغاب'ات الفاعالت في ال	عي ال��عي لل�اس ال�>!ه�ی5 , م5 ال�
'مات 

  .�ال/ی5 ی	ه�	نهX �أنهg�O Xل	ن دی5

ألنهX ع��وا ع5 ص�اعة , وهي مقاالت تعل5 اله�"�ة ال
�p�pة لل�gقف�5 وMع)'افهX �ف�لهX ال2'"ح 
  .ال)�ار ال�ع'في القادر على م	اجهة ت�ار إح)>ار األمة ودف�ها في أج�اث ال%ال�ات

ألنها , فال ع�_ م5 إن�gال ه/ه ال�قاالت وت�	"قها الع��� في ال�	اقع وال2
ف وال6)_ وال��الت 
ال/ی5 , و-)ابها �Oاه�	ن في ذلr و-أنهX م5 ال�غفل��l , 5م ال�'حلة وتbدK واج_ ت�'"' ال2فقات ت

وم!اردة �الم الع2	ر ال�اثX على نهارات ال	ج	د , O!فy	ن أن	ار العقل ب�ال م5 إOقاد ال��اعل 
  !!ال�اfعة

  !!فهل م5 إرادة تفاؤل�ة ب�ال م5 ال)'اج��Oا العارمة ال%الء؟
  

  !!ٌم 2ائ�ة ورؤوس .ائ�ةأقال: را.عا
�"�ة , أقالم ت6)_ ���اد ال6آ�ة وال�أس ال�ق�^ 
وت�)
>' ال�ف'دات ال�ل<�ة ذات ال�
�ات العا��fة ال

ذات ت�ا��ات , ل)'سX حالة م)2	رة ساك�ة ف�ها ومع<'ة ع�ا Oع)'"ها م5 ع	اfف وم�اع' , ال�	جعة 
  .وMن�6ارات نف��ة وسل	-�ة قات�ة

و-ّ)ابها م5 , -)ا�ات -ه/ه ت�'K في م	اقع ال)	اصل و-أنها ال�ار في اله��X  والع��_ في األم' أن
 K'�%ك ال	اقع ال�عاش , ال�اهل�5 في ال)أر"خ وال�ل	ل�ل ال�ف�ي لل
أو , و">ع	ن لها ع�او"5 على أنها ال)

أن الذين يتحكمون بمصيرها  
يشتركون بهذه الصفة  

وال يسمحون  , ويتمسكون بها  
وبما  , ألنفسهم بالنظر إلى غيرها  

, أن تجارة اليأس فـائقة الربحية  
فـأن مشاريع تعزيزها متواصلة  
ومتفـاقمة وعلى جميع  
.المستويات

هل ممن يقف بوجه هذه التجارة  
لكي تخرج  , غيرها  وينادي ب, 

المجتمعات من الظلمات إلى  
!!النور؟

, ما فـائدة الكتابات اليأساوية  
وما قيمة الدعوة إلستلطاف  
المآسي والقهر والفقر المدقع  
!والترنم بالوجيع؟

هي كتابات غير موضوعية  
وعاجزة عن بث إرادة التغيير  

وإنما تعزز  , واإلقدام في القـارئ  
وتوهمه   ,إستعباده وإمتهانه  
والفوز  , بأن الحياة في اليأس  

بالنعيم يتحقق بالمأساة التي عليه  
أن يكابدها

كما تطرح مفـاهيم مناهضة  
, إلرادة المكان ومسيرة الزمان  

وتدفع الناس إلى اإلندفـاع نحو  
الذين يستثمرون بإستحضار  

ويمعنون  , الماضيات والغابرات  
بالتضليل والتنكيل والتحريف  

دَين الفّعال الذي  والجدل المؤ 
يخطف القـلوب واألبصار  

أقـالم تكتب بمداد الكآبة  
وتستحضر  , واليأس المقيت  

المفردات السلبية ذات  
الشحنات العاطفية الحزينة  

لترسم حالة متصورة  , الموجعة  
ساكنة فيها ومعبرة عما يعتريها  

ذات  , من عواطف ومشاعر  
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��ا  �mع��	ن و")ه�	ن و"2ف	ن األح	ال, و"��<	ن لل��)�ع ت���ات , ل�ا ��O	نه �ال��2lة الفالن�ة 
ال/K , و")عامل	ن مع ال�)ائج و"l�	ن م	اجهة وت
�K األس%اب �الفعل ال'اجح والف6' ال	اضح , ل�? ف�ها 

  .Oف�� ح�ج األد��اء ال�اه��5 في غ�هX و��fانهX وفي ف�ادهX وغفل)هO Xع�ه	ن 
  !!إنها -)ا�ات �O$5 ت���)ها �الل!��ات القل��ة

  !!؟فهل ه/ا ما �O_ أن lO!ه ال���	U	ن لل6)ا�ة
وال6ات_ عل�ه أن ی<� روح األمل وال
�اة و"$	ن ق	ة في تغ��' ال	اقع إلى , ال6)ا�ة رسالة إن�ان�ة 

وU	قا م5 أب	اق , ال أن O$	ن أداة إس)�قاع وتأس�5 للف�اد القائe وج��Oا و�mا لل'ذائل واألضال�ل , األف>ل 
ال/ی5 �اع	ا و�fهX وض�ائ'هX , جال�5 وم)�	ال ع�� أب	اب الdال��5 ال�ائ'"5 ال��افق�5 ال�, ال6'اسي 

 Xال�مى , وت�'دوا م5 أخالقه- Xقل�ونهO 5وال/ی Xار"_ ال)ا�ع�5 له

�اقة , وخ�	ع	ا وتع<�وا في مUو
'�dوسفاهة م�ق!عة ال�.  

, وم�'دة م5 ال�	قف وال�<�أ والX�p واألخالق وال>��' , وم)اج'ة �ال6ل�ة , أ ه/ه أقالم م�	لة 
  وم<'م�ة ض� ذاتها وم	ض	عها؟, %غ>اء وم�ج�ة �ال�	ء وال

وال��ل , وسفr ال�ماء , و-)ا�اتX6 ت�ع	 ل/رف ال�م	ع , وMال فل�اذا ت6)<	ن إذا أن)X ت�"�ون ال!�5 بلة 
, واإلمعان �إس)
>ار مف'دات ال�	ء وال6'ا�xة , وم
ارUة األمل , ون6'ان ال	5f , م��w 5ة اإلن�ان 

  !!ة على ص�اعة ال
�اة وم�� ال/ات وال	5f؟والق�ر , وال
{ م5 اإلرادة والق	ة 
X�pال� X$أسO وت�ث'وا في أس�ال X$إك�'وا أقالم!!  

  
, �O_ ان ن'فQ ه/ا ال�	قف الق�	fي ال�)عارض مع ب�یه�ات ال
�اة وال تق'ه األدOان , وفي الl)ام 

 X"'6عة ت, " فال ت56 م5 القان!�5"...وفي الق'آن ال	ل56 م��'ت�ا ب)فاعالتها ال�)� �	ك الق�	ان� سل�
وال ب� م5 ال)
�K وال�	اجهة وال�2	د ب	جه مع�زاتها ورواف�ها ال�ادة في , واإلس)�الم ومقاتلة األمل 

  !!ل6ي ال ت)آكل األمة وت/ه_ ر"
ها, تع>�لها وMدام)ها 
 !!فهل م5 ص'خة ن6	ن؟ّ 

تداعيات وإنكسارات نفسية  
وسلوكية قـاتمة

والكاتب  , الكتابة رسالة إنسانية  
عليه أن يبث روح األمل والحياة  
ويكون قوة في تغيير الواقع  

ال أن يكون أداة  , إلى األفضل  
إستنقـاع وتأسين للفساد القـائق  
, وجنديا وفيا للرذائل واألضاليل  
, وبوقـا من أبواق الكراسي  

ومتسوال عند أبواب الظالمين  
ن  الجائرين المنافقين الدجالي

يجب ان نرفض هذا الموقف  
القنوطي المتعارض مع  
بديهيات الحياة وال تقره األديان  

فـال تكن  "...وفي القرآن الكريم  , 
من القـانطين

مسيرتنا بتفـاعالتها المتنوعة  
تساند سلوك القنوط واإلستسالم  

وال بد من  , ومقـاتلة األمل  
التحدي والمواجهة والصمود  

الجادة    بوجه معززاتها وروافدها
لكي ال  , في تعضيلها وإدامتها  

!!تتآكل األمة وتذهب ريحها
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa283-180121.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  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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