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� 	����� وا��ة �� ا�����ت ا������ ا��و	� ��ر��ل ���� �&%ث أ�� أ���"�!�  �

. ���%م ا�!��78 ا������ ، وه"ا / رأ34 2�ار ,�1ع و�*�� / .نا,+*� ا!(%ر )�' 

	B��� �!�����1 / أ�A ا@��� ��1�أة )�' ?>3 ا�(*���ت، ��< ; =�ورة �>+�)� ���;ت 

C� ،�D�E A�� BEFE;' ,+*� ا�) �!(��	ده�، �HI(ا �I4 J� ��2آ�ن  ا�(+*� ور �Lر

����يIا�%ر32 ا� �ا �� ا�!(NOآ CP	ة أ�Q�8�� ��H�و� R�S%ر و��)IEا ��و�� . 

سمعتها لزميل عزيز يعتبر مؤسس علم النفس السياسي في الوطن العربي، 

ما : ومنها سؤال حول كتابات الزميل من أحد كبار المسؤولين العرب وفيه

  هو دخل السيكولوجيا بالسياسة؟

ن غالبية رؤساء المخابرات األميركية ممن كتبوا أ :أول الجواب

) رورزشاخ تحديدا( مذكراتهم حول خضوعهم الختبار نفسي 

وبعدها اإلعالن عن . ضمن اختبارات قبولهم في المخابرات

إنشاء أجهزة مخابراتية عديدة لشعب سيكولوجية خاصة 

لدراسات شخصيات المسؤولين الهامين، ومعها شعب لمتابعة 

م وخطبهم، ودراسة حركات جسدهم، وتعابيرهم، مقابالته

  وتقلصات وجوههم

ولعل من أسباب المفاجأة ما واجهته شخصيا عندما دعوت باسم 

نحو " مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية لمؤتمر بعنوان 

ويومها جاءت االنتقادات من . 1992العام " علم نفس عربي

صاص إلى فوبيا زمالء متخصصين تجاوزا موضوعية االخت

وهي فوبيا . حقيقية من عنوان المؤتمر، ومن كلمة عربي تحديدا

  .منتشرة في لبنان خصوصا، كما في دول عربية أخرى

هذه الفوبيا هي التي نقلت المؤتمر إلى السياسة، أما هدف 

المؤتمر في حد ذاته فكان دعوة لتطبيق مبادئ علم النفس عبر 

النشاط اإلنساني باختالف  الحضاري القائلة باختالف أنماط

الثقافات، ما يقتضي تعديل تطبيقات السيكولوجيا، والعلوم 

اإلنسانية عامة، كي تصبح صالحة لالعتماد في الثقافة 

  .المستهدفة، وهي العربية في حالتنا

أما عن التجارب العملية التي تشكل مفاجآت إيجابية إضافية، فمن أمثلتها 

، ويتعلق من الثقافة النفسية المتخصصة 82 العدد البحث األجنبي المنشور في

 .باستخدام االختبارات السيكومترية النتقاء ضباط الشرطة في اإلمارات

  ا����ـــــــــــــ�� ـــــ� �ــــ���رآ ���
��	ـــــــــــ��ن ـــ��أن  
 

�� ور�2 A�X ا�(+*� ا������ ����%م ا�!��78 

�>E Y�%2 Z ا����ذ ا�آ��ر 	�ل ا��آ�" �+I( '�( �\و

ا���%م  ا�������ا`���8 ا��O��O أ_+^ �[ا�� )�' 

 ��H2ا�!��78 / ا���b ا����3 و�%ج )�b ا���a ا��

واBEFEh، و�>g4% أدوا�e و�����d �e��f ه"ا 

�� ا����ق ���رة ا;�DIjص،  �����   ��و" �!ر �

�(/ ه"ا اh �ر . ا)'��&�%�$*  3������� A" وع,-&

$�.��)�' ا�4%�، آ��71I  "ا�',��$ 012$ ا�'��م ا�

د��C : / إ)�اد �COHI أ�����>H%��ت وأه�اف 

��EوF*�h%م ا�!��78 ا��!�و�4 ا�3 ا��Q�Dj`Cد�� ، 

��H��ا� N7ا� nا; +�ء و��DjQ Cد�� ،p�E�78!ا� p�

ا�H���ت ا�!��78 ا������، د��C اqrت وا��ور�4ت 

ا�!��78، د��C ا*I+� ا�!��78 ا������، ا������ 

ا`آ�د��t  ا�>� ا�!��78 و ا���s!���H ا`&�ث 

 ،��وا������، د��C اuX�ات ا�!��78 ا������ ا���

1� ا�(+*3 ����%م ا�!��78، د��C ��اآ[ �_�v8 ا

ا;�I(�8ء ا�>+!��78 ا������، د��C ا�%ZQ�w ا�!��78 

hا �ا�!( C، ود������3، ا����3 ا�!378 ا��EوF*�

 ".إ=�	� إ�v8_ x ا;Ij+�رات ا�!��78 ا������

 وتضحية وإرادة تصميم، وبحجم  مشروع بهذه الضخامةأال يستحق 

ألن تكون جامعاتنا العربية مشاركة فيه وداعمة له  معه والمتعاونين مؤسسه

يف بتعر لتشجيعه سنسعىوهو ما  ال مجرد معتمدة لبحوث تنشر على شبكته؟

بقلم الجامعات على هذه الشبكة وفعالية جهودها في عرض إلنجازاتها 

  "الثقافة النفسية المتخصصة"  من مجلةمؤسسها في العدد القادم 
�ـــــــــ� ا���������ـــــــــــــ� ه� د�ـــــــــ�������  �؟ـــــــــ� 

المفاجأة المشار لها أعاله تضخمها تجربتنا واطالعنا على بعض 

  ومنها االنتقادات التي طالما. وقائع المحيطة لالختصاص ومتخصصيهال

Bassaaer Nafssania :  N°1 Winter & Spring 2010  
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http://drnaboulsi.com/moutamarat/moutamarat10.html  

  �ــــــــــ�#!�ا% ا�$ـــــــــ� ا�
#"ــــــــ� ا�"!ـــــــــ�ح:� ــــــــا����

جية ومحدوديتها، فإن واحدة من هكذا، وبسبب قيود الممارسة السيكولو

أهم سبل تقديم الدعم لصمود السيكولوجيين العرب هي وسيلة تأمين قنوات 

التواصل وتبادل اآلراء وهموم االختصاص في ما بينهم، بما نعتبره فرصة 

  .لتبادل الخبرات، وإنضاج تجارب السيكولوجيين العرب

ر التركي هي وإذا كانت شبكة اإلنترنت ومشروع زميلنا البروفسو

الحل العملي المتاح والمضمون لهذا التواصل، فإن فرص اللقاءات 

  .الشخصية عبر الندوات والمؤتمرات تحتفظ بأهميتها وفائدتها

لعلوم اشبكة "مما تقدم، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرضنا ألهمية 

ة باعتبارها تجربة مختلف رغم إيثارنا متابعتها عن بعد، "النفسية العربية 

نوعيا عن تجربتنا في مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، ورغم 

  .تطابق التجربتين ومشاكلهما المتعرضة

  �ــــــــــ� ا�	*��ــــــــــــ( ا)آ�د��ــــــــــــــ� ا�"��ر'ــــــــــ���آ �&

أول هذه المشاكل، إذ إن مراكز البحث العلمي والنشر  التمويلولعل 

. ست بالمشاريع الناجحة تجاريا، كون خسارتها مؤكدة مسبقاالعلمي لي

وعندما يتعلق الموضوع بالسيكولوجيا في العالم العربي، فإن مصادر 

التمويل محدودة ومفخخة، بحيث ينطوي كل مصدر على مضاعفات غير 

ومع غياب مخصصات الدول العربية للبحث العلمي، أو صعوبات . حميدة

مويل الشخصي يبقى الخيار الوحيد المتاح، وهو ن التفإالحصول عليها، 

  .خيار يتطلب تضحيات، ويدمغ التجربة بالطابع الفردي

بعد التمويل، تأتي متفرعات البحث لتحقيق ما وصفه الزميل التركي 

وهنا تبرز . بالطموحات، ومنها توثيق دليل السيكولوجيا العربية بأقسامه المختلفة

. ممارسة اليومية وتراكم االحباطات المهنيةمعوقات االنخراط في روتين ال

 .إضافة لسلبية مكتسبة من الشعور بعدم القدرة على التغيير، أو حتى التطوير

  �ـــــــــ� وا/�!"�+�ــــــــــا�	*�� �ـــ�ت ا�#��-ـــ, ��!�'ــ� د+ــ���آ

وختاما، نلخص القضية التي نطرحها بطرح المشاكل التي تواجه 

اص في دعم مستويات اللياقة النفسية واالجتماعية في مساهمة االختص

  :مجتمعنا العربي وهي

، أو 	��ه�، / ��9ب ���7ت ا�5�1 ا�'��4 -1

 ��ل و�%ده�

�p ا�����ت و��اآ[  ��9ب ا���.�: ا�'��4 -2

 ا�+v< ا������ / ا�r;ت ا(Fآ�

ر?< �&�ت ا"����ص &� >1( ا);�.�ت  - 3

،$�A,ا� �� .ار، و��4�a ا��gE�Dءا �� داQ�ة ا�

4 - $�B���0�.رب ا�'��4$ ا��C�م %�1دل ا��  p�

��ء =+�ط ا�(� � / IEا ���} COH، آ����ا��ول ا��

 ا��hرات، وه3 �%=%ع ا�+v< ا!(%ر / ه"ا ا���د

وهو بحث يكتسب أهمية إضافية بعد نجاحات الشرطة اإلماراتية  

من عملية سرقة الماس بالكشف عن كافة الجرائم المنظمة على أرضها، 

لغاية اغتيال المبحوح، حيث الحرج الدبلوماسي الذي تبع عملية اغتيال 

محمود المبحوح، أحد كبار مسئولي حركة حماس في دبي، كان واضحا 

ولكن ربما كان ذلك الحرج هو قمة جبل الجليد، . على المستوى العالمي

االستخبارات عميال خفيا من عمالء أحد أكثر أجهزة  27فالكشف عن 

بهذه الصورة التي تمنع استخدامهم في المستقبل، كان " حرقهم" سرية و

أحد أكبر الضربات التي تلقاها الموساد في تاريخه، وتكاد ترقى ألن تكون 

  .يتعرض لها الموساد" اغتيال مهني" أكبر عملية 

وباالنتقال إلى التجارب العملية السلبية، نذكر تجربة تضخيم الحدث، 

ظيف االختصاص لتحويل الحدث ، وتوظيف االختصاص لتحويل وتو

الحدث من حدث سياسي إلى كارثة عامة، وفي واحدة من هذه التوظيفات 

السيئة لالختصاص، قامت إحدى الفضائيات بتخصيص برنامج يومي 

يستضيف طبيبا نفسيا لتلقي اتصاالت هاتفي من األشخاص الذين رأوا في 

ونحن متفقون أن هؤالء . ر االنفعالت السلبيةالحدث كارثة تستدعي تفجي

  .المتصلين هم من فئة المنتحرين لدى وفاة المطربين وال يتجاوزونهم 

بينما تنص بروتوكوالت تصرف االختصاص تجاه الكارثة على 

مساعدته في عملية تقنين انفعاالت الجمهور للمساعدة على حماية من 

  .ه وبمحيطهارتكاب ردود فعل عشوائية تلحق الضرر ب

  �تـــــــ6 ا�4�5ـــــــــ�د +#ــــــــــ3 ���2"ـــــــــــــأ�1

بعد هذه المفاجآت، بسلبها وإيجابها، يحق لنا السؤال عن خلفية صمود 

االختصاصيين النفسانيين العرب في هذه األجواء غير المتفهمة 

معاناة لالختصاص، ولفعاليته وقدرته على تقديم الحلول لمشاكل المجتمع و

ذلك أن استمرار السيكولوجيين . أفراده، وحتى حماية المجتمع من أعدائه

العرب بالعمل في هذه األجواء، وضمن هذه الشروط، يعتبر صمودا أشبه 

  .بالصمود على الجبهات

مود السيكولوجي العربي، حيث في مقدمة عوامل الص التدريسيأتي 

وتجربته وآرائه ن التدريس لالختصاصي وسيلة لنشر معرفته ميؤ

االختصاصية، ومناحي نظرته لالختصاص، ولمشاكل المجتمع، إضافة إلى 

  إعطاء التدريس صفة ومهنة ومصدر دخل لالختصاصي

التدريس يصبح مشكلة ومصدر تعويق إذا كان النشاط الوحيد لكن 

، وهو الواقع المؤسف في غالبية الحاالت، ألنه المتاح أمام االختصاصي

فقدان الدافعية لدى االختصاصيين، وانطوائهم على مهنة يتسبب غالبا ب

  .التدريس واجوائها

فتأتي في الترتيب الثاني بعد التدريس، وهي تقدم  العيادة النفسيةأما  

 كما تقدم له كافة. لالختصاصي فرصة المارسة العملية لمعارفه السيكولوجية

راده وعائالته، اإلسهام بتوظيف االختصاص في خدمة المجتمع على صعيد أف

وكنا قد تحدثنا تفصيال عن العقبات المتعرضة للعيادة النفسية . وفي إرشادهم

  ".واقع الطب النفسي في العالم العربي: " العربية في بحثنا المعنون
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، الثقافة النفسية المتخصصة مجلةارتها في وكلها مواضيع سبقت إث

وهي موجودة على الشبكة، ونعيد طرحها مجتمعة كقضية حيوية لهذا 

  .نقاش حولهاالعدد، على أمل تحريك ال
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Pr. Samer RUDWAN  (Syria/oman)  �)�	ن������/������و���(� � ����وאن�������������	�	�������������������������4.�د.'

Dr. Bechir MAAMRIA  (Algeria)  �)���
�)��	���������������א����زא � ���������������	����#����	��������������������.�د

Dr. Boufoula Boukhmis (Algeria)  �)��
�)���	���������������א����زא � �س�����������������و������������������و�و�.د �

Pr. Khaled EL-FAKHRANY (Egypt)  �)��������������������	����������(� � ��������������د�א���	א������������������.�'������� 

Pr. Qassim SalIHY  (Iraq)  �)�������#אق����������������א�	(� � ��=�������ن����������מ�%������"������.�د.' �

Pr. Omar KHALIFA (Sudan)  )ودאن�������������������א��(� � �������	ون�א�������������	�:����������.�د.�' �

Dr. Hafedh ElKhamiri (Yemen)  �)ن��������������א��������������(� �  +	������������<�א���������د�א�%���������.�د

Pr. Salah  ALSANIE (KSA)  �)א��#ود�����������������(� � ?������מ�א��������=��ن� �	א:������.د.'

   � � � �
   � �
JOURNAL SECRETARY :   �	�����	%א��������	��	��:� �

Imen FEKI  &     Salwa Werteni   ����������א�و	������������و�������������������Aو ��������������ن�א��@������������ �
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 � � 

�و�������������������������������زوز��	��������������������������������  � 

�����������وא	ع������������������������������ل�א������������������������������������/�'ط���������������������������������@����������������������و����������  �238 

 ��������������������������א��	�����ط��������������������������� � 

�����������������������������������������1������������������������������������������������������������1א�ط�����������������������������������������������#�	�������������������  �239 

�ن����������������ن�%����������������#�����������	����  � 

 �%������������������������/�������������������������
�ز�������������������������1ن�א��%��������������������������������א�#�������������������������	ج�D	א �241�

���1������������Gא����������������%	وع���������������	�و��������������ن���������������������������	�א5����������������ض�א��������������5�#  �242 

������������������������������1/��@��������������������������ط�  � 

�ن������������������������������א��د�� �����������������������������������% �������������������������������Hא�وط��������������������������������א��	���  �243 

��������������ن�����������������אIد����� �����������������������������������% �������������������������������Hא�وط��������������������������������א��	���  �244 

 �������������������������������������������B7������������������������������������ن����@�و����������������	؟������������������������������������������������������� �245�

�؟������������������زن،������	אدא	א���%�����������������������������������ون،��������������������������
���ل�א��������������������������������������5ط�א  �245�

�246 ���������������������������������������������?�'د�;������������������������������������������������������������وود���زא���������������������������������:و�� 

�� ل��������������������: �������������������������:�������������L	؟�������������������������د�6א�#�ط��������������������������������#���������������و�� �246�

 �����������������������������
�؟��
����������������������������	������������������������وמ�������������������������7א�#�:���������������������ل�:��א���و	א �247�

�؟����������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������9����6ل�א�ذא�:������������������������������  �247�

 ������������������������������4����������������������������Nא��������������������������������������������������������������و������������������L	و�������������� �248�

 ��������������������������������������������������B؟�����������������غ�������������������������מ�א�د��������������������������������������������������������������������� �248�

� �=���������������������ن���������������%���מ�������������� 

�248 ����������������������������������������������������������������������������	�1وא���ط�����������������������������������������������������������������������������������א�# 

�	��������������������������������������������������������������������������	�6�������������������������������������������������������������������������������������א�����  �249�

�وמ����������������������������������������א��������������������������������������������و���و�و��..ون����������������������������������������������א�#	א"�  �250�

�2�ل����������������������������א��2 ������������������������������������א�#	א"������������������������������وמ�א������������������������������� �250�

������������מ�א�د���������=�����������د��	������ز� � ��

������������������������������������ل�א�#	א"����������������������������������ط������������������������������א���������?����������������������������وא"�א� � �251�

�����������������������������%���د	+�������������������������" � � 

 �����������������������������1و�א����	�������������	����������ن�א��5د��������������������מ�א������������س�א������������ �252 

��B��������������������������������������1א�2و��������������%�����������������������������ن�و�א����������������������������P	ون�و��وא����������������  �253 
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 � ��

 ��InterviewsInterviewsInterviewsInterviews/�%�������������������������������وא	א �254254254254 

 � � 
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�א������������������دא	א�%د����������������������9  �257257257257    

�Books ReviewBooks ReviewBooks ReviewBooks Review/  ���	א���1��������������������������������������#  � 

ــ- �����������א��%����و�Lא�#����	�א��%����و���ذ���و�����������מ�ط�����  ـ* أد1 ــ ــ �dـ�ــ ــ  258  ـE ا�����

  262  �� +ـ��eـ��،�ش * ا��دود 3"ـ+6ـ�- �����ل��������%��������ل�א����
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 �    Journals ReviewJournals ReviewJournals ReviewJournals Review/  ���	א���#����������������������������������

 265 81-80ا��*د 21-20م  –������א�9@���������������������������������������א������������������������������������������א����������������������������� 

�269 43ا��*د 11م  –א�ط�و���������������������������������א�#	������������������������������������������������������������������ 

 � ��

�א���������� ���Mailing ListMailing ListMailing ListMailing List/�	א��������� �272272272272 

�������������������د��	א��������������	������� ���������������������������א�#	������������������������وמ�א����������������������������������א�#��������������������������� �272 
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�����������������א�ط����������������� ����������/�AppreciationsAppreciationsAppreciationsAppreciations� �294294294294 

���������س��������'���������������������ذ�����������������������6מ�א���������א�ط������������������������'ط������������������������Nא���������������������������ون�و�  �294 
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 ������������������� �Psy CongressPsy CongressPsy CongressPsy Congress  296296296296/���*����������������	א

 297 "اقــــــــا��– �������������و�א�������������وמ�א��	�و��������	��6��א�#�������א��#��������و�א��@�����������و�و��א 

��ــــــ����د1ا–��������������������1א������������������������������ط  ?����������������������א������������������������	�א�دو������������������א��*��  �298 

 300 "ة ـــــــا�<�ه– ��������������/�א�"�����������������א����@"���������������1א�������������������ط�������������א�#����������������א���#� 

 305 ـــ4ـ�F��fـــ – �����������������������������������ل�א�����������������������������������א��%�����������������������������������������������دو	���6@د� 

 ���	����������:Q��Hل�وא��������������������������������:Q��6د��������������
���Iــــــ����د1ا– ن���������������ن�א�������������ل�א�� �306 

 308    ـــ"ةـا�<�هـــ– �ن���������������ل�وא��	א:@����������س�א5ط�������������������������1���ط����������	�א�#������������	�"������������*�� 

�א����ل����ن�א����و	�وא����	���: %ول�'ط����ل�א���وא	ع���א5ول��/�א�دو��א����@ ������D –ا��_kــــــــا "� �310 

�א�#��������"��	+������ج�א�����5���א�#����������א��������9א���@د�� دو	�����6א� ��������Iج�א��ــ�ضــ"1ــــا�–��	+������ �312 

 �/������@����� 313 "ـــــــــاk_ا��–���لא�#�������'و�������������ط�دא�����������ل�א���������������א�#��������B :%��������ول�دو��������

 315 �ــــــ����د1ا–������������������������������1א���������������������������������א5ول���ط��������������������������א�وط��	����������������������א��*�� 

 317  �ــــــــ(�ر1 –��2010-7دو	�H���������������6א�������������ن��	��������������/�א��	א:����������������������������1א����������������א�ط 
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�� ��� ��ورات ����� ���ه ه�
 ا����م �� ����'&% ا������ن # �"!�  ا����م ا�

������ه�
 ا��(�)% ا�6 أر40 �!�دئ ا�1ر�0 . ا�.-�*�� -�+�ا*  �% ا��(�)% ا�

 ���� �C ا�ABر�� ه@ ���?� ا�6 و��4 آ!�ر =�>.��� أ��م �;): ا7�89�Dا�� ��ا�.-�*

��!�EFا��;ج ا H�إذ M+�ج ه�ا . ا��L 6ل دون ا�+&�د ا�+�8��Dت واIJ+!�رات و أ��0

 ��� # ه�
 ا�1"��ت (!� و��?� ���% ا�+"!P?�� �Q� .ا�J+&�د إS إ��دة 

���ض �!�T ا1-���ت اFو��� ا�6  ��=�� ���D�# �� ��@ و# 0��ق اV� W��B ��ر�0 

<�= V� د�� �?<�YZDو���: ا�� @�Dا�� H"�� ����� ��� ��Y  ا�1ر�0 ا���=.. 

اللغة هي األداة الرئيسية والصادقة للتعبير عنه سواء في حالة التوازن 

وهذا الواقع يحتم ضرورة الرجوع إلى لغة الفرد وتعابيره . أو االختالل

وحاجتنا إلى لغة التفاهم مع . لفهم حالته العقلية وتقرير صحته من خلله

المريض العربي وأهله هي بالتأكيد أكثر من حاجتنا إلى مثلها في مجاالت 

  ...أخرى من الطب

ومن حوافزي هناك شعوري بضرورة إقامة التواصل بين تراثنا 

  ...العربي والفكر الطبي وبين حاضرنا ومد هذا التواصل إلى المستقبل

هو  وباعتراف العلماء الغربيين فإن أول تصنيف لألمراض العقلية

تصنيف العلماء العرب األوائل، ومن بينهم أحد معاصري الرازي الذي 

  )من كتاب فصام العقل... (حدد تصنيفا مذهال في دقته وفي موضوعيته

  �ــــــــ�در ا�����ـــــــــ� ا��ــــــــر �
ـــــــا��آ� - 5

هناك عدد من االضطرابات النفسية والعقلية التي نصادفها في ... 

. ا دون أن نجد لها أثرا في التصنيفات الغربية لالضطرابات النفسيةعيادتن

اضطراب عقلي عابر خاص بمنطقة "ومن هذه االضطرابات الخاصة 

  )من محاضرة في المؤتمر الدولي الثامن للطب النفسي"... (وسط الفرات 

  ـــــــــــــــ�� آ��ــــــــــــ���. د - 6

زيادة نمو المعدل السكاني بنسب مهمة تواجه الدول النامية مشاكل ... 

زيادات ملحوظة في طلب ) في الجزائر وفي الدول العربية(كما تواجهنا 

االستشفاء وفي الطوارئ، وذلك في مقابل نواقص هامة وبالغة على 

 أمام هذه الوقائع على الدول . صعيدي التجهيز المادي والخبرات البشرية

 1 - �رـــــــــــــ# ز�ــــــــــــــر ! ��ـــــــــــا�
�و�:  

إن الوقائع العيانية ورصدها ال قيمة لها بغير فكر نظري خالص ..

  من كتاب في النفس  ...متعال هو الذي يضفي المعنى ويمنح الداللة

  :+ــــــــ� أ( ا�)�ــــــــد ا���ــــــــــر !'&ــــــــــا��آ� - 2

في بداية دراستي الجامعية فأخذت  إنني ريفي النشأة جئت إلى المدينة

وأخذ القالب . تتشكل لدفي النظرة المقارنة بين أهل الريف وأهل المدينة

العلمي لهذه النظرة ينمو يوما وراء يوم خالل الدراسة الجامعية وما تالها 

من دراسات عليا، ثم جاءني العمل في بالد عربية وزيارة بالد أجنبية حيث 

  .رنة حدود الحضارة الواحدة إلى الحضارات األخرىتجاوزت النظرة المقا

إن هذه الدعوة ال تخرج عن كونها بداية جهد فردي لعمل تفرض ... 

مجاالته المتعددة أن يتحمل عبء الكتابة فيها فريق كبير من 

وأوجه هذه الدعوة إلى جميع المتخصصين بعلم النفس في . المتخصصين

  )علم النفس عبر الحضاري من كتاب... (مصر وفي العالم العربي

  ــــــــــــ��ن 0/�.ـــــــــ� �-&ــــــــر !'&ـــــــا��آ� - 3

جمعية "لقد أقمت مع عدد من علماء النفس األميركيين والعرب ... 

توقفت بسبب العدوان الثالثي عام " (البحوث الحضارية المقارنة

  )من كتاب حياتي مع علم النفس في مصر(  ).1956

  :�لــــــــــ� آ&ــــــــــــــــر ��ــــــــــــآ�ا�� - 4

إن األمراض واالضطرابات النفسية والعقلية، وفي مقدمتها ... 

  الفصام، تتعلق بأداة الفكر وتوازنه واختالله، ومن طبيعة الفكر أن تكون 

Bassaaer Nafssania: N° 2  Summer & Autumn  2010  ــــــــــــــــــ��������	ــــــــــــــــــ 
 �2010	�ـــــــ����&ــــ����ــــــ����2א�ـ�ــــ�د����:���ـ

   � �
232  � �



 Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles     @püb����Ôß@@ë@@tb����������¡c@ @
 

ونكتفي بهذا القدر من االستعراض الزمني لنذكر قارئنا بأن المدرسة 

شكال مدرسة علمية، وهي بالتالي تعارض كل أ التي ندعو إليها هي

التمييز الديني والعرقي والعنصري والفئوي وغيرها من أشكال التمييز بين 

وإذا وجدنا القارئ نطرح هذه المواضيع فإن ذلك بهدف الدفاع عن . البشر

تعرضت وال تزال ألنواع خطرة من ) مئات الماليين(مجموعة من البشر 

يتدرج في وبما أن دفاع األشخاص عن أعراق ال ينتمون إليها . التمييز

خانة الدفاع عن حقوق اإلنسان فإننا نأمل أن تتيح لنا حقوق اإلنسان حق 

دون أن يوجه ) وبخاصة عن مرضانا(الدفاع عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا 

فإذا ما أتت هذه التهم من قبل . إلينا مؤمن بهذه الحقوق تهما غير مشروعة

  .أناس ال يؤمنون بهذه الحقوق فإننا ال نكترث لها

نتقل اآلن إلى المعوقات المشار إليها أعاله لنؤكد بأننا لم نكن لنلتفت ون

إليها لوال أن أدواتها تصدت لدعوتنا وصنفت هذه الدعوة في إطار 

وإنني كلبناني آسف ألن مصدر . المحظورات وفي إطار الدعوات الخطرة

لى فبريدنا العربي لم يحمل سوى الثناء ع. هذه المعوقات كان لبنانيا صرفا

ولكن هذا األخير تضمن، . والثناء عينه حمله بريدنا اللبناني. هذه الدعوة

ولو بنسبة ضئيلة، كل المعارضة التي واجهتها الدعوة إلى المدرسة 

وأخشى ما أخشاه أن تؤدي هذه المواقف المتنافرة والسقيمة إلى . العربية

حفظ على كل اتخاذ المفكرين والعلماء العرب موقف التعميم وصوال إلى الت

وآسف إذ أقرر أننا قد اختبرنا مثل هذا التحفظ في قبول . ما هو لبناني

  .القراء العرب لمجلة الثقافة النفسية

 :وفي عودة إلى مناقشة المعوقات المشار إليها أعاله، نبدأ ب

1  5
���9 ا��6&�9 أن ���6 ا�
�78 (���6ر (:ه+ .��;� ا�&

5 ا�0&�<=�  ا���)�؟ ا�0&�<= ا��6(� أو (

االضطراب النفسي، على أنواعه، يتصاحب  من المؤكد من المؤكد أن

كما أنه من المؤكد أن كل مريض يهلوس ويتخيل . مع االضطراب اللغوي

فاإلسرائيلي ذو األصل العربي يهلوس . يعاني اضطرابه اللغوي بلغته األم

بية كلغة كما يهلوس بها المرضى الذين تعلموا العر. بالعربية إذا ما مرض

وعلى هذا األساس هل هناك من يتهم ). حتى ولو لم يكونوا عربا(أساسية 

دارس هذه االضطرابات اللغوية بالتعصب الديني أو العرقي؟ وهل يستطيع 

االختصاصي التعمق في دراسة هذه الحاالت إذا هو لم يدرس اضطرابات 

هل نستطيع اللغة العربية لدى المرضى العقليين المتكلمين بالعربية؟ و

تطبيق اختبار رسم الوقت على المتكلم بالعربية كما على المتكلم باللغات 

األخرى؟ وهل نستطيع تطبيق أي اختبار نفسي أجنبي على مريض عربي 

دون تعديل هذا االختبار؟ ثم هل للدين أو للعرق أو للتمييز المرتكز إليهما 

 وضوعية العلمية مكان في ما ندعو إليه؟ وأخيرا هل يظنن أحد أن الم

أن تجد لنفسها تنظيما خاصا ألجهزتها الصحية ) والنامية إجماال(العربية  

حتى تستطيع هذه األجهزة متابعة القيام بدورها وأيضا للحؤول دون 

تخريب وتدمير قدرة العائلة والمجتمع على تحمل المرضى العقليين 

  )للطب النفسيمن محاضرة في المؤتمر الدولي الثامن ... (واستيعابهم

إن هذه اآلراء هي قليل من كثير وهي وإن لم تدع صراحة إلى       

ضرورة قيام المدرسة العربية فإنها تقرر هذه الضرورة من خالل 

وبما أننا ال نرى مبررا لتفنيد هذه اآلراء وشرحها فإننا ننتقل . طروحاتها

بية بعد مضي إلى مناقشة العوائق التي واجهتها دعوتنا إلى المدرسة العر

وهذه المعوقات ال تختلف في جوهرها عن . أكثر من عام على طرحنا لها

المعوقات التي تواجه تعريب جميع العلوم، بحيث يمكننا رد هذه المعوقات 

  :إلى المواقف المسبقة التالية

  ".لغة العلم"و" لغة الدين "الخلط بين  -1

  .صطلحات العلميةاتهام اللغة العربية بالقصور عن استيعاب الم -2

  .صعوبة رسم الحروف العربية الهجائية -3

  .صعوبة التشكيل -4

  .الدعوة الستخدام اللهجات العامة المحلية -5

ونود، قبل تطرقنا إلى مناقشة هذه النقاط، أن نستعرض التطور 

الزمني لهذه المعوقات التي تشكل بحد ذاتها نوعا مميزا من التحدي وشكال 

  .تمييز بين الشعوبخطرا من أشكال ال

يمكننا أن نرد البوادر األولى لهذه المواقف العنصرية إلى نهايات 

ألقى المستر ولكوس محاضرة في  1892ففي العام . القرن التاسع عشر

إن السر في تخلف المصريين وعجزهم عن … :"القاهرة ورد فيها ما يلي

عنى آخر فإن وبم". إلخ ... االبتكار يكمن في اعتمادهم اللغة العربية

االستعمار البريطاني بممارساته غير مسؤول وغير مساهم في هذا 

بل على العكس فإن هذه الممارسات هي بمثابة خطوة على طريق . التخلف

  .التحضر

ولكننا . لم نكن لنعرض هذا الرأي لو كان مجرد رأي شخصي

نعرضه ألنه عكس تيارا وخطة مدروسة في تعامل الدول االستعمارية مع 

وإقرار مبدأ " بيكو -سايكس"ووفق هذه الخطة كانت معاهدة . مستعمراتها

االنتداب والعمل على إفشال تجارب االستقالل العربي بناء على تخطيط 

. ولقد ساهم مؤلفون عرب عديدون في تنفيذ هذه المخططات. مسبق دقيق

ذكر ومن هؤالء المساهمين ن. ولقد كان هذا اإلسهام نتيجة لالنبهار بالغرب

  .إلخ... لطفي السيد وعبد العزيز فهمي ومارون غصن

Bassaaer Nafssania: N° 2  Summer & Autumn  2010  ــــــــــــــــــ��������	ــــــــــــــــــ 
 �2010	�ـــــــ����&��ــــــــــ������2א�ـ�ــــ�د����:���ـ

   � �233  � �



 Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles     ��Ôß@@ë@@tb����������¡c@püb��@ @
 

األحمق، الرقيع، المائق، األزبق، الهجهاجة، الهلباجة، الخطل، 

الخرف، الملغ، الماج، المسلوس، المأفون، المأفوك، األعفك، الفقاقة، 

الهجأة، األلق، الخوعم، األلفت، الرطىء، الباحر، الهجرع، المجمع، 

هبنقع، األنوك، الهنبك، األهوج، الهبنق، األخرق، الداعك، الهداك، ال

المدله، الذهول، الجعبس، األوره، الهوف، المعضل، الغدم، الهتور، عياباء 

  .وطباقاء

الورهاء، الخرقاء، الدفنس، : ومن األسماء الخاصة بالمرأة الحمقاء

  .الخذعل، الهوجاء، القرنع، الداعكة والرطيئة

ولدى قراءتي لهذه التسميات تذكرت ارتباكي لدى محاولتي ترجمة 

   débileو Idiot و Imbécile كلمات

وهي درجات الحمق الثالث بحسب التصنيف الدولي لالضطرابات 

مما لم أعد أشك معه في أن ارتباكي في حينه كان مرده إلى . النفسية

فهذه . جهلي اللغة العربية و مصطلحاتها النفسية وليس قصور هذه اللغة

حوي حتما تراثها مرادفات تقنية ولكنها ت  اللغة قد ال تحوي في

  المصطلحات العائدة للعلوم اإلنسانية

بل أبعد من ذلك يتساءل الباحث عما إذا كانت . وبخاصة علم النفس

ونجد الجواب لدى . هذه التسميات مترادفة أم أنها تدل على درجات الحمق

مؤلف الكتاب، ابن الجوزي، إذ يروي على لسان أعرابي سئل عن الفرق 

األحمق مثل المائح على رأس البئر والمائق " :بين األحمق والمائق فقال

هو مثل المائح الذي هو في أسفل البئر، فبينهما من الجودة في الحماقة ما 

  ".بين هذين 

فهل يصح أن نتهم اللغة العربية بالقصور في استيعابها للمصطلحات 

  والمفردات النفسية؟

3 - )  ــــــ9ــــ9 ا�D/�<�ـــ�وف ا��6(�ـــــB ا�'ـــ9 رAـــ@6

تحتوي (نكتفي هنا بالتذكير بتعقيد رسوم الحروف اليابانية أو الصينية 

كما نذكر بأن هذا ). مفتاح للحروف 8500اآللة الكاتبة الصينية على 

التعقيد لم يحل دون قيام المدرسة اليابانية والصينية ودون قيادتهما لألبحاث 

  .العالمية في مجاالت نفسية عدة

4- )  =ــــــة �F�G<ــــــ+ وا���ــــــ���9�E اــــــ@6

  .في رأينا أن هذه الدعوة ساذجة بحيث ال تستحق الرد عليها

  9ــــــ9 ا�&'��ــــــ�ت ا��6!�ــــــ�ام ا��D/ــــــة ��AIــــــا��� -5 

 .بدون تعليق

تقتضي أن يشعر الباحث بالعار بسبب انتمائه العربي أو بسبب انتمائه  

  ؟! م أن عليه أن يشوه هذه االنتماءات حتى يصبح موضوعياالديني؟ أ

: على هؤالء إذ يقول شاهين عبد الصبور  وهنا نذكر برد للدكتور

  ).الخطأ أوال في المصطلح(

فاللغة هي اللغة وهي ذاتها المستخدمة في كل األهداف التعبيرية التي 

لذا فإن . غيرها يريدها المتكلم سواء أعلمية كانت هذه األهداف أم دينية أم

ولكل أسلوب " األسلوب الدين"و" األسلوب العلمي:" الصواب هو القول ب

فهي عبارة " لغة الدين" وأما القول ب . طابعه الخاص وقواعده الخاصة

  ).يقصد بها مستعملوها التعبير عما يكنونه من عداوة للعربية

ت هذا لقد دأب االستعمار على الربط بين اإلسالم والعروبة حتى با

وهنا أذكر ). حتى في أذهان بعض العرب(الربط معتبرا من المسلمات 

أنا لبناني ، فإذا ما أتيت : "شكوى أحد زمالئي على مقاعد الدراسة إذ قال

بالعربي، أما ) يقصد أهل البالد التي كنا ندرس فيها(عمال ناقصا وصفوني 

مت إلى العروبة إذا أتيت عمال جيدا وناجزا وصفوني باللبناني الذي ال ي

  ".؟!حتى بت ال أعرف إن كنت عربيا أم ال. بصلة

دعوة ذات أهداف  خالصة القول إن الدعوة إلى المدرسة العربية هي

إنسانية تهدف إلى دعم وتعميق فهمنا للمريض وزيادة إمكانياتنا في 

  .عالجه والتخفيف عنه بعيدا عن أي تمييز ديني أو عرقي أو فئوي

2-    9Fم ا���D.'�ت ا��6&�9ا���6ب ا�& ��Aا M� ر  :ا�9�)�6 (��� 

فالدراسات ". اضطراب المصطلح "يعاني الباحث النفسي المعاصر من 

وهذه التطورات كثيرا ما . النفسية تشهد تطورات هامة في وقتنا الحالي

تقتضي تفريع المصطلح الواحد إلى أربعة أو خمسة مصطلحات فرعية، 

يشكل " اضطراب المصطلح "و. تشويش القارئمما يتسبب غالبا بارتباك و

  .اليوم شكوى أساسية لدى الباحثين األميركيين خاصة والغربيين عامة

اضطراب "ومن الطبيعي أن تكون معاناة الباحث العربي من 

ومرد هذا العمق وهذه المعاناة يكمن في أن . معاناة أكثر عمقا" المصطلح 

جارونها بل إنهم ال يطلعون عليها إال باحثينا ال يقودون هذه األبحاث وال ي

أما ). وهذا يدعم ضرورة قيام المدرسة العربية(بعد مرور عدة سنوات 

التستر وراء االدعاء بقصور اللغة العربية عن استيعاب هذه المصطلحات 

وهذا الباطل يعجز عن تغطية قصورنا وقصور مراكزنا . فهو دعوة باطلة

ومثالنا الحاسم . اال ونلقي اللوم على اللغةالعلمية ومؤسساتنا حتى نطمئن ب

في سياق اهتمامنا (على ذلك كتاب نعترف بأننا لم نطلع عليه إال مؤخرا 

وهو كتاب ابن الجوزي أخبار الحمقى ) بموضوع التراث النفسي العربي

وفي هذا الكتاب نجد أن عدد تسميات األحمق في اللغة العربية . والمغفلين

  :وهيتسمية  49يبلغ الـ 
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ها مجموعة البروفسور زيور ونخص بالذكر ثبت المصطلحات التي نشرت

وكذلك . في نهايات ترجمتها لكتب فرويد الصادرة في أواخر الخمسينات

ومعجم ) مصطفى حجازي. عربه د(معجم مصطلحات التحليل النفسي 

 -أبو النيل وغيرهما -فرج طه(مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي 

وتفرعها يجعالن ولكن تعدد االختصاصات النفسية ). دار النهضة العربية

وتكفينا اإلشارة . مكتبتنا بحاجة ماسة للمعاجم المتخصصة في هذه الفروع

إلى عدم وجود قاموس واحد يستطيع أن يفي بغرض الباحث في 

بل إن هذه التصنيفات . التصنيفات المتبعة دوليا لالضطرابات النفسية

  .نفسها غير موجودة باللغة العربية
�� ا��6) و(�
�ر ا�)�PIا�):  

بدون استثناء يتفق الباحثون على عدم صالحية تطبيق االختبارات 

النفسية في ثقافات غير تلك التي وضعت هذه االختبارات فيها وقننت قياسا 

فاالختبار األميركي غير صالح للتطبيق في إنكلترا وقس . على أفرادها

صالحة عليه، حتى إن الجمعيات الدولية لم تتمكن من إيجاد االختبارات ال

وهذا المبدأ صالح حتى في حاالت االختبار . للتطبيق في جميع الثقافات

فحتى في هذه الحالة فإن الباحث يجد . المؤلف من بضعة أسئلة محددة

فبدون . نفسه مضطرا إلدخال بعض التعديالت في ترجمته لهذه األسئلة

  .ودةهذه التعديالت يمكن لهذه األسئلة أن تستتبع أجوبة غير تلك المنش

�� ا�/�<'�) ز(�  :ا��5 ا�)

ال يمكن ألية هيئة أن تحدد أولوياتها ما لم تكن قادرة على القيام 

فإذا ما عانت بعض البلدان من انتشار مقلق . بتحديد دقيق الحتياجاتها

. لمرض السل فإنها تكون مضطرة الستنفار أجهزتها الصحية لمكافحته

ثر الجهود البشرية والمادية فإذا هي لم تفعل، وفي المقابل راحت تبع

لدراسة فيروس اإليدز الذي ال يصيب سوى بضعة أفراد من سكانها، فإننا 

  .نقول إن هذا البلد يهدر طاقاته ويمارس سياسة صحية عبثية

من خالل هذا المثال نكون قد أعطينا فكرة عن أهمية الدراسات 

. حية في بالدناالتي من شأنها توجيه السياسة الص) الجائحية(اإلحصائية 

  .الذي ال نزال نهمله) الطب النفسي الجائحي(وهذا يقتضي االهتمام بفرع 

��) ح(�  :ا��)�6 - ا�� R�( ا�)

. لم تعدم العيادة العربية بعضا من محاوالت إرساء مثل هذا التصنيف

فالوصول إلى . ولكن هذه المحاوالت بقيت في حدود المحاولة ولم تتخطها

هدف بحد ذاته ودونه جميع النقاط التي عرضناها التصنيف العربي هو 

فلو أخذنا بعين االعتبار اإلمكانيات الموضوعية المتوافرة لرأينا أن . أعاله

إيجاد هذا التصنيف يحتاج إلى سنوات طويلة من الجهود الشاقة وإلى 

  :ومن أهم هذه المدارس نذكر. مراحل متعددة وشاقة بدورها

 

عوقات ننتقل إلى مناقشة الخطوات العملية وبعد استعراضنا لهذه الم 

وهذه الخطوات ال يمكن تحقيقها إال . على طريق إرساء علم نفس عربي

بتضافر الخبرات والتجارب العربية ألن كل واحدة منها تمثل مشروع 

وهذه الخطوات . بحث علمي يحتاج إلى سنوات عديدة وإلى باحثين كثر

  :هي التالية

��ظ ا�)�) أ(�Tا B/6!9��- �D89 و���Uا���ا:  

في اللغة العربية، " األحمق"لقد أعطينا أعاله مثاال على مرادفات كلمة 

وقس على ذلك . هذه المرادفات التي يجهلها أكثر اختصاصيينا المعاصرين

آالف المرادفات والمصطلحات األخرى مما يقتضي وضع معجم لهذه 

جم الرجوع إليها األلفاظ حتى يسهل على االختصاصي والباحث والمتر

  .عند الحاجة

��9) ب(�  .ا���اW��'.- 9�U ا�5�E وا�&���Vت ا�)

��) ج(�  :ا��6(� -.)�� ا���اث ا�)

: ونقصد بهذا التنوير عملية دقيقة ومحددة نوجزها على النحو اآلتي

نالحظ ) عربية كانت أم يونانية أم غيرها(لدى مراجعتنا للكتب التراثية 

فلو . ال يتفق مع المفاهيم الحديثة للكتابة وللعلوم فيها من االستطراد ما

أخذنا كتاب أخبار الحمقى والمغفلين المشار إليه أعاله، فإننا نالحظ 

احتواءه على استطرادات وعلى أخبار وأبيات شعر ال تهم االختصاصي 

بل إن ما يهم هذا االختصاصي ال يتجاوز العشر صفحات . النفسي بحال

تحديث في رأينا هو استخالص هذه الصفحات والتعليق وال. من هذا الكتاب

  .عليها تعليقا يضعها في مكانها في المناظير العلمية الحديثة


� ا�';�ري) د(� [�  :��B ا�)

تشير إحصاءات الطب النفسي إلى وجود فوارق ملحوظة في أعداد 

المرضى بين ثقافة وأخرى، وبين بلد وآخر، وبين المدينة والريف في 

محمود السيد أبو النيل . ولقد تفرد الباحث العربي د. لبلد نفسهداخل ا

بإصدار كتابه علم النفس عبر الحضاري، وتمكن من إظهار الفوارق 

الملموسة في نتائج تطبيق النظريات النفسية وفي نسب اإلصابات المرضية 

وفي حينه دعا الباحث إلى توجيه . بين البلدان العربية والبلدان األخرى

ونحن إذ ننظر إلى . اية نحو هذا الميدان ولكن صرخته ذهبت هباءالعن

كتابه كخطوة على طريق المدرسة العربية فإننا نزداد إدراكا للصعوبات 

  .التي يواجهها قيام هذه المدرسة

��9) هـ(�  :ا�&B\�6 ا�)

إن معجم األلفاظ النفسية التراثية، المشار إليه أعاله، يعتبر مرجعا 

وواقع . النفسية المختصة التي نشير إليها في هذه الفقرة أساسيا للمعاجم

  . األمر أن المكتبة العربية لم تعدم بعض النتاجات الجيدة في هذا المجال
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��D+ اI. �ل (�M اM��@� �PI ا��6ب )3(..  

على أن تتمحور أهداف هذه الندوات حول  ��� �0وات ��(�9، )4(

المواضيع المشار إليها أعاله بوصفها خطوات ضرورية لقيام المدرسة 

  .فهاالعربية وتصني

بعد هذه الخطوات مجتمعة يمكننا إذا الحديث عن تصنيف نفسي عربي 

  .وعن مدرسة نفسية عربية

قابل  وهكذا فإننا ندرك أن تحقيق هذه المدرسة ليس طرحا نظريا غير

للتحقيق كما ندرك أنه ليس سهال فدونه عقبات وعقبات أوالها أولئك الذين 

ولجهد المتكلمين بها، والذين ال يفوتون الفرص إلظهار عدائهم للعربية 

يجسدون هذه العدائية في محاوالتهم لتشويه العربية وللتشكيك في 

  فهل يعقل. صالحيتها

أن يتم إحياء اللغة العبرية الميتة على يد بضعة ماليين من أحفاد 

متكلميها وأن تقتل العربية الحية التي يتكلمها مئات الماليين من البشر؟ 

يهمنا تحديدا (فأين يصبح فكرنا " لغة هي وعاء الفكرال"وليكن مسلما أن 

إذا ما كسر وعاؤه أو ) قدرات اختصاصيينا العرب على عالج مرضاهم

 توسخ بأدران مثل هذه الدعوات؟

 :.�\&9 ا�� )���ت ا���6&�9 إ�# ا��9F ا��6(�9 )1( 

ذلك أن الدعوة إلى المدرسة العربية وإلى التصنيف العربي ال يمكنها 

فهذه التصنيفات هي جهود . ني رفض هذه التصنيفات أو إهمالهاأن تع

فلو دعونا إلى تعديلها بما يالئم واقعنا فإن ذلك ال . عالمية واضحة األهمية

  .يعني بحال اتهامها بعدم الصالحية المطلقة

)2 (��� :.6_�_ ا�';ر ا��)�6 �� ا�/&9�6 ا��و��9 ���5 ا�(

للطب النفسي الضآلة البالغة لقد عكس المؤتمر الدولي الثامن  

  ).راجع العدد الثاني من مجلة الثقافة النفسية(للحضور العربي في الميدان 

وهذه الضآلة ال تنعكس فقط على صعيد الحضور والمحاضرات 

بخاصة أبحاث تعديل التصنيف (ولكنها تنعكس أيضا على صعيد األبحاث 

احثين ينتمون إلى مختلف فهذه الجمعية تعمد إلى استخراج آراء ب). الدولي

وبالرغم من . الثقافات، وهي تعدل التصنيف بناء على هذه المشاورات

تمثيل الدول العربية في هذه المناقشات فإن هذا التصنيف ال يزال بعيدا 

ومرد ذلك إلى أن ممثلينا . عن تمثل األوضاع الخاصة بالمريض العربي

تجاربهم وأبحاثهم الشخصية في هذه المباحثات يضطرون إلى االستناد إلى 

وبمعنى آخر . ألنهم ال يحظون بالدعم وباالتصال الكافيين بزمالئهم العرب

فإن غياب المدرسة العربية يبعثر الجهود ويعرقل مجرد إدخال بعض 

  .التعديالت على التصنيف الدولي

   � � � � � �
   � � � � � �

Arabpsynet Psychiatrists 
 

 
 

Arabic Edition 
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp 

 

Arabpsynet Psychologists 
 

 
 

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Fr.asp 
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