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Editor  Letter  @óÜbŠŠ‹a@
 

òØj’Ûa@NNN@@òÜa@NNNìİm@¿@òàçbàÜÛ@paìİòîÐäÛa@âìÜÈÛa@@
 

א−א. /א
  turky.jamel@gnet.tn  :ـــــيبـــــــــــــريد إلكرتونــــــ

  تونــس– صفاقس 3000 – 3عــدد " ب"ارة تربورة مدرج ــــعم
 

و . اإننا عندما نصنف تصرفات اإلنسان الغربي من منطلق التقاليد و األعراف العربية فإننا جند بأن هذا اإلنسان مضطرب سلوكيا و أخالقي…"
فمن جهة حيكم العربي باضطراب سلوك الغربي . العكس صحيح، فعندما يقيس الغربي الشخص العربي فإنه جيده أيضا مضطربا و لألسباب عينها
و الغربي بدوره حيكم باضطراب سلوك العربي . ألنه يتعاطى اخلمر و يساهم يف التفكك العائلي و يرتكب العديد من املمارسات غري الالئقة

هبذه الطريقة املبسطة نكون قد أوجزنا نقطة أساسية يف االختالف الذي يؤكد ضرورة وجود املدرسة . ه ال يقوم مبثل هذه املمارساتألن
لقد آن . فنحن إذا ما اعتمدنا املقاييس الغربية لتعريف الشخصية املرضية خلرجنا بنتيجة مفادها أننا كلنا مضطربو الشخصية. العربية للطب النفسي

وان لنضع أسس هذه املدرسة الكفيلة بوضع حد لالهتامات املوجهة بشكل مجاعي و عام دون مالحظة الفوارق االجتماعية و الدينية و األ
  حممد أمحد النابلسي. د.  أ-حنو سيكولوجية عربية                                                                                                                                               ." …االثنية

 
 

 على بركة اهلل العدد األول من جملة شبكة العلوم نفتتحالنفسية بية للعلوم رهبذا املقتطف املوجز و املعرب عن ضرورة تأسيس املدرسة الع         
حباث الزمالء العرب يف ميداني الطب النفسي ألعلى الويب ساعني أن تكون نافذة مفتوحة النفسية العربية بعد مثانية أشهر من إطالق بوابة الشبكة 

 إبراز اخلصائص املميزة للممارسة الطبنفسية و العلمنفسية ساعني إىل املدرسية يف حقل العلوم النفسية، اجتاهاهتم و انتماءاهتمبتنوع و علم النفس 
مبدى تقدم   مقارنة أيضامقارنة مبدى تطور العلوم األخرى وهو تأخر ملفتأوطاننايف  تأخر لعلوم الذياتطوير هذا الفرع من ملسامهة يف  العربية

 أي عمل رتضالعلوم النفسية يف أماكن أخرى من العامل، إنا و حنن نقدم على تأسيس هذه اجمللة اإللكرتونية املختصة ندرك جيدا املعوقات اليت تع
نهضة و ال سبيل ل... مر هبا عاملنا العربي على مجيع املستويات زمن يعترب من أخطر و أحلك الفرتات اليت ن يف جاد يف عاملنا العربي خاصة و حن

 ال مكان لنا يف هذا العامل ما مل نفتك لنا موقعا متميزا يف حلبة الصراع احلضاري، إننا إنهدون تقدم علمي و إبداع و خلق و ابتكار، ة حضاري
ئق بقدر ما ندرك جسامة املسئولية و ثقل تبعاهتا و ما يتوجب علينا من جهود لرفع خملفات عصور االحنطاط و التخلف و لن بقدر ما نعي هذه احلقا

 معززة األنا يف ،يكون ذلك إال حبرث الواقع بالدراسات و األحباث امليدانية استشرافا ملستقبل نصنعه طبقا ملواصفات جتذّر اهلوية و الشخصية
 .ثقافتنا

  ...تويـــات العــــددحممن 

 :  من خمتلف األقطار العربية و األطباءاألساتذةخنبة من   هبا اليت ساهماألحباث األصيلة   يأتي العدد األول من هذه اجمللة حافال مبجموعة من         
 من العراقو، )جزء أول ( "يونغيظواهر التزامن كمثال على قصور علم النفس ال "  الدكتور مجال نصار حسني حول حبث  نعرضمن األردن
آثار العنف "و الثاني حول   "الصحية لألطفال يف العراق أثر احلصار االقتصادي على اجلوانب "حول لدكتورة سوسن جليب األول ل نعرض حبثني

اجلة النفسانية املدعمة من خالل املع“من لبنان تشارك الدكتورة كريستني نصار ببحث حول و  "وإساءة معاملة األطفال على الشخصية املستقبلية
 يعرض يف ركن مراجعة أطروحاتأما ". النهاري يف أبو ظيبالنفسي شفى امل"عن جتربة ببحث ألستاذ فيصل الزراد كما يشاركنا ا "التجربة

 ."مرعب مادمنا جنهله.. عباإليدز ليس را "إليدز أهم ما جاء يف رسالة الدكتوراه اليت قدمها حول ا)بولونيا/اليمن (الدكتور حافظ سيف فاضل
اليت أثارت جدال واسعا بني الزمالء مع " سيكولوجية املثقف اخلائن"مقالة الزميل الدكتور خليل فاضل حول نستهل باب وجهات نظر بعرض        

 الرئيس األمريكي النفسي لبكاء  عنىالدكتور نعمان غريبية على هذه املقالة، كما نعرض أيضا ملقالة الدكتور عبد الستار إبراهيم حول امل رد

 
Arabpsyne t  Journa l  :  N° 1–January 2004 

 
 2004   جانفـــــي - 1الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــفسيوم النــــــة العلـــة شبكــجمل

 3   



 

Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ@
 

  استقباله بعض اجلنود املشاركني يف حرب العراق إىل جانب قراءة نفسية متميزة ملعنى هذا البكاء باالعتماد على أسطورة االبن الضالعندبوش 
الواليات (و الدكتور جيمي بيشاي "لعربي الكاره نفسه ا"قالة عن من لبنان مب يشاركنا أيضا الدكتور حممد نابلسي و. للدكتور جيمي بيشاي

 . مسريته العلميةخالل خفاياه االستشراق الذي عمل إدوارد سعيد على إبرازمبقالة عن )  بنسلفانيا-املتحدة 
  الذي جاء متضمنا افتتاحيةلة العربية للطب النفسيمن اجمل) 2003نوفمرب  (14ي اجمللد     كما نعرض يف مراجعة جمالت ملخصات العدد الثان   

 ،" االكتئاب و أمراض الشريان التاجي"وليد سرحان . د.إضافة إىل أحباث الزمالء أ" املعوقات النفسية لعملية السالم"لألستاذ أمحد عكاشة حول 
مجال . د ، "بت للمزاج يف احلاالت املزمنة و املقاومة ملرض االضطراب الوجداني ثنائي القطبعقار الكلوزابني كمث "عبد الرزاق احلمد . د.أ

 ".العالقة بني القلق و املعاملة الوالدية"فهد عبد اهلل الدليم . ، د"االنزعاج يف مرض السرطان" اخلطيب 
 يف إصداره احلديث و الـذي يعتـرب احلـدث املميـز      ربوفسور أمحد عكاشةلل" أصول الطب النفساني" املرجع مراجعة الكتاب آخر أبواب اجمللة  يف       

 .لإلصدارات الطبنفسية احلديثة
  ...2005القاهرة : دث ـــر احلـــاملؤمت                       

و ذلك بعد ) 2005 سبتمرب 15-10القاهرة  (صرمب املؤمتر العاملي للطب النفسي ألول مرة يف تارخيهما انعقاد ايإفريق املنطقة العربية و تشهد           
إن . جناح اجلهود املكثفة اليت بذهلا الربوفسور أمحد عكاشة و فريقه على مستوى اجلمعية العاملية الستضافة املؤمتر رغم منافسة عديد الدول

 األطباء إىل جانب زمالئهمطباء النفسانيني العرب شرف االستضافة ال يضاهيه إال شرف جناح هذا املؤمتر و لن يتحقق هذا إال بتكاتف جهود مجيع األ
على النفسانيني يف مصر، و سعيا للمسامهة يف هذا اجملهود يشرفين دعوة األطباء النفسانيني يف كافة الوطن العربي للعمل على تكوين جلان خاصة 

 : إلعداد املشاركة الفعالة يف املؤمتر و يكون هدفهامستوى كل قطر 
 . بأمهية هذا املؤمتر العلمي العاملي داخل الوطن العربي و املغرتبني النفسانينيحتسيس األطباء -1
 . دعوة أكرب عدد من األطباء النفسانيني العرب للمشاركة يف املؤمتر -2
 .  العربية باملؤمتر و ذلك بتقديم أحباث ميدانية أصيلةاملسامهات العلميةتشجيع  -3
 ملناقشة أوراق البحث املرشحة قبل إرساهلا إىل سكرتريية  على مستوى كل جلنة تعملهيئة علميةتكوين  -4

 .املؤمتر حرصا على القيمة العلمية لألحباث البطبنفسية العربية

مل أن تلقى هذه الـدعوة العنايـة و االهتمـام مـن األطبـاء النفسـانيني العـرب للمسـامهة يف تقـديم صـورة مشـرفة عـن تطـور هـذا االختصـاص يف                             نأ       
 .أوطاننا

  ...2004ام ــة لعـــة العربيــشخصيال
شخصية "إحداث جائزة ) األردن/الواليات املتحدة( على إثر دعوة الدكتور نعمان غريبية ثريالشبكة مؤخرا حوارا اراسالت م    شهدت قائمة     

ري يتميز باألصالة و احلداثة بعيدا عن متاهات فكر مستنلشخصيات املميزة اليت سامهت من خالل أحباثها و أعماهلا يف إرساء ل متنح" العام العربية
  للعمل على بلورهتا و صياغتهاأدعوهذه اجلائزة مثل إني إذ أؤيد تأسيس و . 2004 و اقرتح ترشيح بعض الشخصيات لعام التطرف و االنغالق

 .العربية إرساء لتقاليد حضارية تساهم يف تقدم جمتمعاتنابعيدا عن توازنات السلطة و املصاحل الشخصية 
  ...يـــــــى أن نلتقــــــــإل

لة و  يف حترير هذا العدد داعيا الزمالء العرب مشاركتنا إثراء اجمللة بأحباثهم األصي معناتام أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساهماخل    يف   
أال و نقدا و حتليال ننا آمال أن حيظى هذا العدد باالهتمام فع مسرية العلوم النفسية يف أوطادوار علمي بناء و مسامهة يف وجهات نظرهم تأسيسا حل

 .انطباعاتكم و آرائكم لتجاوز النقائص تطورا حنو األفضلتبخلوا علينا ب
 ســـــ تونــ–ي ـــــــال الرتكـــــــمج. د
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ 
 

@óïáÝÉÜa@óî@č‡åÜa@NNNû@†@ðÉ@ì@‡Èaì@Þàclì 
 

א−א.  /א
  turky.jamel@gnet.tn  :بـــــــــــــريد إلكرتونـــــــــــي

 
 

  وكــل  ، تدشــينها   يــتم   بارجــه   وكــل   تصــنيعها    يــتم  قــيةبند  كــل   ان   ايــزهناور   الــراحل  األمــريكي  الرئــيس   قــال  1953  عــام  أبــريل  مــن   عشــر  الســادس يف"
و لعل . هـو يف الـنهاية  مسـروق ممـن يعـانون اجملاعـة مـن دون أن يطعمهـم أحـد و مـن دون أن يدثـرهم أحـد مـن معانـاة الربد                       ،إطالقـه   يـتم    صـاروخ  

  من www.costofwar.com  :  نقرؤه حاليا على موقع اإلنرتنتهـذا التنبـيه األمـريكي املـبكر مـنذ أكثر من نصف قرن يضاعف من صدمتنا مما       
و . وحدها دة  املتح   تالواليا   تدفعه   ما   مناإو      احلرب   تلك   يف   العامل   يتكبده ما  متضمنة  غري      العراق   ىعل   احلرب   تكلفه   تـربز   ، ثانـيه    كـل    يف  مـتغرية  أرقـام 

ــرقم يف تــزايد متواصــل بالطــبع     111,778,777,859 قــد وصــل أخــريا إىل   ــك   مــن   بــدال  املــتحدة  للواليــات  و كــان ميكــن . دوالرا أمريكــيا و ال   ذل
 47,912,160ـ لــ    الصــحي   منيأالــت    فتكلــي   ةوتغطــي   ،أمريكــيا  طفــال  15,803,624 ـ لــ    املــدارس   دخــول   تضــمن   إن .. احلــرب   ىعــل    اهلــائل  اإلنفــاق

فضـال عما كان ميكن    .  ملواطنـيها   سـكنية    ةوحـد   1,596,845  وبـناء   مدرسـا يف املـدارس احلكومـية       2,129,125 و توظـيف     أمريكـيا ملـدة عـام     
القتــلى و املصــابني و املعوقــني و البنــية التحتــية الــيت  و ال أحصــي هــنا أعــداد   .أن حتققـه تلــك األمــوال الطائلــة لــبلدان العــامل الثالــث احملــرومة مــن املـوارد  

             ."…هذا هو حال العامل .. دمرت و اجلامعات و املراكز الثقافية اليت هنبت 

 2004  مــاي -  مؤمتــر اجلمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي  -أمحـــد عكاشــــة . د.أ 

عــامل   تشــابكت فــيه األوضــاع و  ... طف الــذي رســم فــيه الربوفســور أمحــد عكاشــة  احلــال الــذي أصــبح علــيه عاملــنا الــيوم        نســتهل افتتاحــية العــدد هبــذا املقــت 
إن جسامة . تعقـدت خاصـة يف املـنطقة العربـية الـيت شـهدت رضـات سـنظل لسـنوات طـوال نعاني انعكاساهتا السلبية على مستوى اللياقة النفسية لإلنسان العربي                       

ا لـن متـر عـلى منطقتـنا دون أن تـرتك بصـماهتا عـلى مـدى عقـود مـن الـزمن حيـث مل يشـهد اإلنسـان العـربي عـلى مدى تارخيه املعاصر رضات                              األحـداث و قسـوهت    
هـزت اسـتقراره النفسـي و أدت إىل زعـزعة جهـاز القـيم لديـه مـثل مـا يـتعرض له الـيوم و مـن هـنا فـإن مسـؤولية أخصـائيي الصـحة النفسـية تعـدّ جسـيمة فاإلنسان                      

إن وضـعا كهـذا يتطلـب دراسـة مستفيضـة للحالة  النفسية الراهنة و احللول املقرتحة مما      ... لعـربي ال يكـاد يـتجاوز صـدمة حـتى تالحقـه أخـرى أشـد و أعـتى              ا
 حاجتنا إىل أخصائيي الرعاية ميكنـنا مـن التصـدي للعقابـيل النفسـية للرضـات املتتالـية، و جتنـب اإلزمـان الـذي يعـيق الـتفاعل السوي و يرفع نسبة العطالة النفسية إن                   

النفســية و الطبنفســية تعــد يف غايــة األمهــية و مل تكــن يف يــوم مــا أكــثر ضــرورة مــن الــيوم، و لكــن قلــة هــؤالء جتعــلهم مطالــبني بــتقديم جهــد مضــاعف للتصــدي            
 .لالضطرابات اآلنية و املنظورة

 ...من حمتويـــات العــــدد 

هل بـاب األحبـاث و املقـاالت األصـيلة ببحـث رسـم فـيه اسـرتاتيجية خدمات تأهيل الرعاية النفسية لعراق ما بعد احلرب،             يشـاركنا الربوفسـور عكاشـة يف مسـت             
مقدمــا اجملهــود الــذي قامــت بــه اجلمعــية العاملــية للطــب النفســي ســواء قــبل انــدالع احلــرب بالــتحذير مــن انعكاســاهتا اجلســام أو بعــد احلــرب مــن خــالل الدعــوة ألن     

طــباء النفسـانيني الصــراعات السياسـية و العرقــية و الدينـية لصــاحل مرضـاهم و االســتعانة باملـنظمات غــري احلكومـية و مبــنظمة حقـوق اإلنســان للمســاعدة        يـتجاوز األ 
عــوة  للجمعــيات و باملناسـبة أجــدد الد . يف تقديـم خدمــات الصــحة النفسـية لشــعب العــراق، مؤكـدا حــرص اجلمعــية العاملـية للقــيام بــدور أساسـي يف هــذا املضــمار     

الطبنفســية و العلمنفســية العربــية للمســامهة يف تقديــم خدماهتــا لضــحايا احلــرب مــن الشــعب العــراقي، إن اهــتمام املــنظمات الدولــية و العاملــية ال يعفــي املــنظمات و      
لـــتحديد نوعـــية   بائـــيات لالضـــطرابات النفســـية   إن مـــن أولويـــات الـــرعاية القـــيام بالدراســـات امليدانـــية الو     . اجلمعـــيات العربـــية مـــن مســـؤولياهتا جتـــاه أشـــقاؤهم     

  و يف هذا اإلطار نعرض لبحث إياد السراج و مسري كوتة االضطرابات و نسبة انتشارها لوضع خطط التصدي هلا و لتقديم الرعاية الصحية يف مرحلة الحقة
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ 
 

 .   من هؤالء يعانون من هذا االضطراب                                % 49الذي خلص إىل أن أكثر من                         "  طفال  الفلسطينيني                اضطرابات الشدة التالية للصدمة النفسية عند األ                                              "حول     

ند    حبث  أديب العسايل حول الطب  املس                               ) www.arabicebm.com(على شبكة اإلنرتنت                    " املركز العربي للطب املسند                        "  كما نعرض مبناسبة تأسيس موقع                                
يسلط الضوء فيه على هذا الفرع من التخصص الطيب الذي يهدف إىل مساعدة األطباء و خمططي السياسات الصحية ملواكبة                                                                                                           )  الطب املعتمد على الربهان                       (

فضل  الزميل العسايل و                       مستجدات البحث العلمي الطيب و تسريع نقل املكتشفات الطبية إىل اللغة العربية، إني و إذ أشيد هبذا اإلجناز العلمعربي أعرتف ب                                                                                                                        
مجال     : كما يشاركنا أيضا كل من الزمالء                                . جبهده املتواصل خالل السنوات األخرية لتأسيس هذا العمل الذي  يساهم يف رفع مستوى خدمات الرعاية الطبية                                                                                                

التزامن كمثال على قصور علم                             ظواهر       : "ية    باألحباث التال            ) املغرب     (و فريد شكري             ) املغرب     (، غيثاء اخلياط                )اإلمارات       (، فيصل الزراد                )األردن     (نصار      
 و يف ركن احلوارات نعرض                        ." الفضاء النفسي و األنثروبولوجي                           "،   " أنثروبولوجيا املعرفة يف العامل العربي و اإلسالمي                                             "،   "العالج  السلوكي               "،   "النفس اليونغي            

ظور علم النفس و عالقته باالضطراب النفسي و سبل استكشاف بذور                                                            تناول فيه اإلبداع من من                       ) السعودية        (حلوار مع الربوفسور عبد الستار إبراهيم                                       
مع هانس تومي الذي يعد من أبرز علماء النفس األملان                                                   ) سوريا     /عمان    (اإلبداع و تنميتها و رعايتها، هذا إىل جانب حوار مرتجم للزميل سامر مجيل رضوان                                                                              

بقراءة      ) لبنان     (حممد أمحد النابلسي                   : كما يشاركنا يف وجهات نظر الزمالء                                 . م نفس الشيخوخة            مسلطا األضواء على مسريته العلمنفسية و إسهاماته يف إثراء عل                                                        
يف احلضارة املعاصرة مع اإلصرار على تعديل كل ما هو خاص باآلخر                                                          ) مشرتك بني البشر            (خلص فيها إىل قبول كل ما هو إنساني                                     نفسية للفكر االستشراقي                   

يف قراءة نفستحليلية لظاهرة احلجاب يف                                  ) لبنان     ( مبا  يساعد املرء على اكتشاف ذاته و تكريسها كآخر، و عدنان حب اهلل                                                                    احرتاما خلصوصيته و استيعابا لفرادته                                  
بتأكيده أن تصارع أوهام األفراد و جدهلا                                         " وهم الالوهم، الوهم األكرب                       "مفككا دالالهتا و رموزها الالواعية، و حييى الرخاوي يف                                                  ) فرنسا     (بلد علماني            

ها هو الذي يقوم بتأسيس نسيج الثقافة اخلاصة بكل مجاعة يف مرحلة تارخيية بذاهتا هذا النسيج القادر على استيعاب أوهام األفراد لتصبح واقعا                                                                                                                                       مع بعض     
ر الرهاب          اختبا     ) اإلمارات       (و فيصل الزراد                ) السعودية       (و يف ركن القياس النفسي يعرض حسان املاحل                                        . متحركا يف حلم قابل للتحقيق يف صحوة ممتدة                                    

.  االجتماعي على العرب داعني من خالله الزمالء مشاركتهم بإجرائه على عينة من املرضى قصد تقنينه للتوصل إىل تأسيس اختبار نفسعربي هلذا االضطراب                                                                                                                                 
فسية العربية الفتقادها مراجع                              الذي يعد إثراءا للمكتبة الن                            " طرائق و منهجية البحث يف علم النفس                                "و يف  باب مراجعة كتب نعرض لكتاب فاروق اجملذوب                                               

 من الثقافة النفسية الذي اهتم حموره الرئيسي                                              57و يف مراجعة جمالت نقدم ملخصات العدد                                    . هامة عن البحث يف علم النفس و الذي يعترب حدثا مميزا يف ميدانه                                                            
ء متابعة أخر أحباث العلوم النفسية مت إحداث باب خاص مبستجدات                                                             و سعيا ورا          . بعلم النفس السياسي بإمضاء خنبة من األطباء و األخصائيني النفسانيني العرب                                                                    

شهده العلوم النفسية  اعتقادا منا بأمهيتهاالستيعاب ما                                                       ت الطب النفسي نعرض فيه ما خلصت إليه األحباث احلديثة العاملية ملواكبة التطور السريع و امللفت الذي                                                                                                
و يف     . سعيا لتجاوز ختلفا طال أمده أمال يف الندية العلمية الحقا عندما تتهيأ األسباب املوضوعية لذلك                                                                                        وصل إليه الفكر اإلنساني يف هذا الفرع من العلوم                                               

آملني إثراءه بدعوة                 " اللغة العربية و العلوم النفسية                                "خامتة العدد، نعرض لبعض من مداخالت الزمالء يف منتدى الشبكة حول موضوع احملور األول                                                                               
كما مت إضافة ركن لالنطباعات نعرض فيه ملقتطفات من شهادات أساتذة الطب النفسي حول                                                                                . لرأي املخالف تطورا حنو األفضل                           الزمالءللمسامهة بالرأي و ا                      

 .الشبكة و إصداراهتا و هي شهادات نعتز هبا و نعتربهاخري حافز لنا ملواصلة الدرب رقيا هبذا االختصاص يف أوطاننا                                                                                                      

كادميــية وهــي فرصــة نعــرض فــيها ملــا مت إجنــازه مــن الــتظاهرات العلمــية هلــذا االختصــاص عــلى مســتوى الوطــن العــربي  يــتزامن هــذا العــدد مــع هنايــة ســنة أكما     
يف حــني انعقــد املؤمتــر األول للصــحة النفســية باخللــيج يف ظــل   ) 2003 ديســمرب -بغــداد (حيــث كــان احلــدث الــبارز تعــذر انعقــاد مؤمتــر األطــباء النفســانيني العــرب    

ــية      ) 2003 ديســمرب -الكويــت(ارتــباك التنظــيم   ــناطقني بالعرب ــلمحللني النفســانيني ال ــنجاح كــل مــن املؤمتــر األول ل ــر و) 2004 مــاي –بــريوت (لــيحظى بال  املؤمتــ
ــنفــس يف   ـــم ال ـــي ( األوســــط ومشــــال أفريقــيــا  الشــــرقاإلقلــيمــي األول لعلـ  امللتقــيات العلمنفســية و   إهنــا حصــيلة هــزيلة  عــلى مســتوى   )2003 ديســمبـــــر 18 -13دبــــ

ــتجاوز تعدادهــا    ــتجاوزه         300الطبنفســية جملموعــة ســكانية ي  ملــيون نســمة تعكــس تــرديا للوضــع العــلمي العــربي و تشــرذما عربــيا الفــتا حنــن يف اشــد احلاجــة ل
 .حتقيقا ملستقبل أفضل  و لن يكون كذلك إال بالسعي الدؤوب و العمل اجلاد املشرتك
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ 
 

@×†b–@ß†bÈ@NNNóî‹y@óàa‹ÙÜa 
 

א−א.  /א
 

  turky.jamel@gnet.tn  :بـــــــــــــريد إلكرتونـــــــــــي

 

 الفهــم فــيموت ى عــلقــادرة هتــدم خاليــا خمــه وتصــبح غــري  حــتى يف الفهــم أ يــبدأن فمــا  ..  وشــك مغادرهتــاى وهــو عــلإال متامــا احلــياةال يفهــم اإلنســان 
 .الفرح حـياته مكـتوب علـيه قـدر مـن احلـزن وقدر من       ة وكـل إنسـان يف رحلـ    ..  يولـد جـاهال وميـوت جـاهال     .. اإلنسـان مثـلما ولـد ال يعـرف شـيئا         

  ،  يذهب عنه الزهو ..  ويعقـب فـرحه فـتور    ..  فينتشـي  ..  وجييـئه فـرح   .. ى وينسـ   ..الدائـرة  وتـدور     ..  تدامهـه املصـائب فيكتئـب       .. رمبـا بالتسـاوي   
كتئب و هذه هي مشاعر امل  ..شيء انه ال أي  ..  بـالذل أيضـا  يشـعر  أن يشـعر بضـعفه وال مـانع         أن جيـب    إذ ة بلـيغ  ة وهـذه حكمـ     ،  الفخـار  ىويـتهاو 

 ى وبغــ ى والتــيه والفخــار لطغــ  بــالقوة هنايــة مــا ال إىل يشــعر  أن اإلنســان تــرك له       أن ولــو  ..  واالحنطــاط والتبعــثر والــتمزق  ةمشــاعر مــن الدونــي  .. 
  ..  اسفل إىل ة ومر ..أعلى إىل ة مـر   ..  اخللـف  إىل ة ومـر  األمـام  إىل ة مـر  األرجوحـة  ى كاجلـالس عـل    احلـياة  ولكـن اإلنسـان يف هـذه          .. وسـيطر وجتـرب   

 .رضأل ودفنه حتت االيأس سحقه  إال يف دنو دائم وى وال يبق ..  قذف به غروره وتتحطم رقبته إال يف علو دائم وىال يبق
 

 2002 يناير  26 السبت  - 123  العدد -  األسبوعي األهرام :عـــادل صـــادق . د.أ
 

 ...األستاذ الدكتور عادل صادق يف ذمة اهلل 
 

فجعـنا بـأن غيّب املوت زميال عزيزا و   . و حنـن نسـتعد إلقفـال هـذا العـدد مـن اجمللـة فجعـنا و األوسـاط الطبنفسـية العربـية و العاملـية بفقـد عـلم مـن أعـالم هـذا االختصـاص                                
فقدنـاه يف زمن  ... ل، كأسـتاذ و كمفكـر  كـان وقـع الصـدمة شـديد عـلى مـن عـرفه كإنسـان، كطبيـب،  كزمـي          ...  رحـم اهلل عـادل صـادق رمحـة واسـعة       ...  أسـتاذا فاضـال     

فقدنــا فــيه رجــال محــل اهلــم العــربي و كــابد معاناتــه  يف كــل خلــية مــن خاليــاه     ... زمــن مل تكــن حاجتــنا له و ألمــثاله يف يــوم أكــثر مــن حاجتــنا إلــيه الــيوم        .. اهلــوان العــربي، 
 يقــودون حيــركون املــياه هم قلــيل مــن ، ابعون قــ وكــثري مــن الــناس كســاىل " وفاتــه، يومهــا أعلــن أن قــبل فــرتة قصــرية مــن" هــيا اهنضــي يــا أمــة العــرب"فقدنــاه يــوم أطلــق صــرخته ...

زمن التقهقر و اخلذالن و االنكسار، أطلق ...  أطلق صرخته يف زمن أحاطت بنا اخلطوب   " اخلاملة األجساد ينشـطون الروح يف      اليائسـة،  يف الـنفوس     األمـل  يبعـثون    الـراكدة، 
إنا و حنن نفتقده ال ... مل يعـد يقـدر أن يـتحمل مـا آل إلـيه حالـنا فكـان أن تلقفـته العـناية اإلهلية رمحة به من مهوم أضنته جمنبتا إياه ما مل يعد ينأى حبمله          صـرخته و كـأني بـه      

" أن الــبــقــاء هلل" كمـا رددها أمحد عكاشة يوم تأبينه و  "أن إلـــى لــقـــاء  "يسـعنا إال أن ندعـو اهلل العـلي القديـر أن يـتغمده برمحـته الواسـعة و يسـكنه فـراديس جـنانه مـرددين                         
 ؟إعالما حذقلأل أم خمابرات خبثلأل أم سالحا؟ لألمضى أم لألشطر أم لألقوىالبقاء هل  الـبقاء فعال بني البشر عرب العامل؟  ملـن كمـا رددهـا حيـيى الـرخاوي يـوم فقـده متسـائال          

 أفـنى عقـوداً مـن حـياته يف العمـل الـدؤوب لعـالج املرضى النفسيني من أعلى القمة حتى قاع اجملتمع ولكن مل        يلـيق بعـامل  يم  دنـيانا دون ضـجيج أو تكـر     عـادل صـادق    تـرك ... "
قـد يكــون هـذا جــزءا مـن حقــيقة واقعـنا العــربي     ). اخلضـري . إ. د  ("..!!!!كــل ذنـبه أنــه طبيـب نفسـي وهــذه وصـمة عــار يف جمتمعاتـنا العربــية     .. يذكـره أحـد عــندما رحـل   

نكـرمه بإصــدار عـدد خـاص بـه مـن اجمللـة اإللكرتونــية       ... ذي نسـعى إىل املسـامهة يف تطويـره و سـنعمل كأسـرة يف شــبكة العلـوم النفسـية العربـية أن نكـرمه بطريقتـنا           الـ 
ت من عرفه كإنسان، عرفه كأستاذ، عرفه و شهادا) مقاالت، أطروحات، حبوث ميدانية(نعـرض فـيه ألهـم حمطـات مسـريته العلمية و مواقفه الفكرية مع ملخصات أهم أحباثه           

 .كطبيب و إني أدعو الزمالء الذين حصل هلم شرف العمل معه أو الذين تتلمذوا عليه أن يسامهوا يف تأسيس هذا العدد مبدنا مبا لديهم من وثائق و أحباث ومقاالت
 

إن هتمـيش األمـة لعـلمائها ازدراء ملقوماهتـا و كينونـتها، إن عـلماء األمـم         . عـادة االعتـبار للـذات             إن تكـريم  عـادل صـادق يـتجاوز تكـريم عـامل فقدنـاه له حـق عليـنا إىل إ           
" الكرامة حرية"مصـابيح هتـتدي هبـم جمـتمعاهتا و إن فكـرهم معـامل يف طـريق النهضـة و ال هنضـة بـدون رد االعتـبار للـذات، ال هنضـة بـدون كـرامة و ال كـرامة بدون حرية،                  

 ن أشعر وأن أ وأن أفكر حرية  ، جل نفسي وعشريتي وبلديأ من فعل اخلري من أحد مينعين أال هي احلرية... احلرية  صادق يوم حتدث عن هكذا أعلنها عادل 
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ 
 

ال كــرامة مــع  ... ال كــرامة مــع االســتبداد  ... نعــم الكــرامة حــرية   . "..اتيع املــوروث ومــن وحــي تــراثي وتــارخيي وعقــائدي وقــنا    بأســلوبي  ..اخلاصــة بطــريقيت أدرك
 .اللهم ال حترمنا أجره و ال تفتنا بعده و اغفر لنا و له. نسأل اهلل الرمحة و املغفرة لعادل صادق...  و التخلف ال كرامة يف ظل اجلهل... االحتالل 

  
  ...من حمتويـــات العــــدد

 

أمحــد عكاشــة تصــنيفات االضــطرابات           يشــاركنا العــدد الثالــث جمموعــة مــن أســاتذة الطــب النفســي و عــلم الــنفس بأحبــاث علمــية ممــيزة ملســتجدات االختصــاص حيــث يعــرض    
الثناقطبـية و مـا شـهده هـذا االضـطراب مؤخـرا مـن مـراجعات جذريـة سـواء عـلى مسـتوى التشـخيص أو املقاربـة العالجـية و مـا ألمهية معدالت املزاج من استقرار املرض على                                

بأحباث تناولت قراءة يف معنى و داللة لغة ) سوريا(، و رضوان )األردن( اخلطيب ،)مصر(، عبد القوي )تونس(، الرتكي )مصر(املـدى الطويـل، كمـا يشـاركنا كـل مـن الرخاوي          
ظاهــرة اإلدمــان،  اضــطرابات خلــل الوجــدان الســابق للحــيض، عالقــة أفضــلية الــيد بالوظــائف املعرفــية، املــراجعات النفســية يف األردن و رهــاب إهنــاء عقــد العمــل، تــأتي هــذه           

إنا إذ نرفع حتية تقدير و إكبار هلؤالء احلارثون يف أرض صعبة املراس ندعو . عـلمي العـربي نتـيجة الضـغوطات و الرضـات الـيت ميـر هبـا عاملنا               األحبـاث يف زمـن تدنـى فـيه العطـاء ال           
اليت تشهد أدنى مستوياهتا و ما إحصاءات خمتصـي العلـوم النفسـية يف أوطانـنا للمسـامهة باألحبـاث امليدانـية و الدراسـات العلمية أمال يف رفع مستوى اللياقة النفسية لإلنسان العربي          

إهنا أرقام مفزعة، .  يف املائة خيضعون للعالج5 يف املائـة مـن الشـعب العـربي يعانون من عقد نفسية و أن     80اهليـئة الصـحية العاملـية إال دلـيال عـلى ذلـك عـندما تشـري إىل أن حنـو                      
ــنان(تصــدى هلــا حــب اهلل   ــته  ) لب ــنفس عــن الفكــر العــربي   غــ"بالتفكــيك و التحلــيل يف مقال ــتحرر كــي يتوصــل إىل مســتوى مــن      " ياب عــلم ال مؤكــدا أن عــلى اإلنســان العــربي أن ي

املسـؤولية و مـن الوعـي الذاتـي متكـنه مـن حـل مسـائله الشـائكة و أول  مسـتويات الـتحرر أن حيـرر ذاتـه مـن رواسـب املوروث الثقايف النرجسي لينقل رسالته إىل حمبيه يف                             
ــل  حكــم األكــثرية، احلــرية، مفهــوم الفــرد، موضــوع املــرأة، اخلطــاب    : جدل، مضــيفا أنــه مطلــوب مــن كــل عــربي أن يعلــن مواقفــه مــن مخــس مســائل أساســية      إطــار عــلمي قــابل ل

نه ال يعرف، كما أن املعرفة إن ال يستطيع القول إ) تـبدد احلـدود اجلغرافية و انفتاح الفضاء على كامل الفضائيات     (و يعاجلهـا فكـريا و ثقافـيا ألن العـربي بعـد أن عـرف                 . العـلمي 
عندما " مسـتقبل العلـوم اإلنسانية يف الوطن العربي  "و حمـو خصـائص اهلويـة الثقافـية و خبـس الـذات فـال خـري فـيها وهـو مـا ذهـب إلـيه النابلسـي يف مقالـته                         " األسـر العقـلي   "أدت إىل   
عاملــه "كتســب و أنــه يعــاني الــرفض املــزدوج، مــرفوض يف الــثقافة الــيت تأســره لكونــه حــامال بــذور  عقــال مفككــا بــني انــتمائه املــوروث و انــتمائه امل" العقــل األســري"أكّــد أن 
ــتحول العقــل األســري إىل رافــض يف حــيلة دفاعــية لتجنيــب                "  األصــلي ــأمني شــروطه، و هكــذا ي ــثقافة مــبدأ األســر و لعجــزها عــن ت ــته لــرفض هــذه ال ــه مــرفوض يف ثقاف كمــا أن

الـذي متارسـه ثقافـة مسـيطرة عـلى أخـرى مستضـعفة و يف هـذا اإلطـار يدعو          " التسـلط الفكـري  "يسـتوجب أيضـا رفـض    " األسـر العقـلي    "االعـرتاف بكونـه مرفوضـا، إن رفـض        
 و التهميش، حيـيى الـرخاوي يف قـراءته ألحـداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب إىل ضـرورة إعـادة قراءة الثقافات املختلفة و التعامل معها كثقافة تستوجب االحرتام بعيدا عن التبخيس                    

إن احلـادي عشـر مـن سـبتمرب إن مل يدعونـا إلعـادة قـراءة الفكـر املخـالف بعقلـية الـتكافؤ و الـندية فلـن يكـون إال بداية صراعات قد يدفع باهضا مثنها اإلنسان أينما وجده و                 
قضــى جــزءا مــنها باملغــرب و كــيف كــان تعاملــه مــع الــثقافة العربــية املخــتلفة  يف نطــاق تقــبل اآلخــر و االعــرتاف بــه كمخــتلف تعــرض غيــثاء اخلــياط جلانــب مــن مســرية دي كلريمــبو الــيت   

 .جذريا عن الثقافة الغربية

مــة           حيــتوي هــذا العــدد يف أبوابــه الثابــتة إىل تعــريف باجلمعــية العراقــية لعــلم الــنفس مصــحوبا بالــنداء الــذي وجهــته إىل املؤسســات و اجلمعــيات العلمــية لــلمؤازرة و الدعــم و إقا  
و يف باب املؤمترات نعرض للمؤمتر العربي السادس للوقاية من اإلدمان، . 2004و إىل عـرض أهـم مسـتجدات االختصـاص للثالثـية الثانية لعام              . أواصـر الـتعاون العـلمي معهـا       

 حول املركــز العربــي لألحبــاث النفسيــة و التحليليـــةها باألردن للملـتقى الـتكويين املخـتص يف العـالج النفسـي، لشـهادة املاجسـتري يف الطـب النفسشـرعي و لورشـات العمل اليت ينظم                
 هــذا و جــاءت أبــواب مــراجعة كتــب و جمــالت موشــحة    2004أزمــات، عقــبات إضــافة  ألجــندة املؤمتــرات النفســية العربــية و العاملــية للثالثــية الــرابعة لســنة      : املدرســة و اجلامعــة  

 ).الكويت(ي و ملخصات العدد التاسع عشر من جملة الطفولة العربية بعرض كتاب سيكولوجية الشائعة للنابلس

مكافأة جائزة جان دالي للطب النفسي،             كمـا مت اسـتحداث أبـواب جديـدة متثلـت يف بـاب جوائـز العلـوم النفسـية نعـرض فـيه جلوائز اجلمعية العاملية للطب النفسي املتمثلة يف                           
 عــرض بعــض املصــطلحات النفســية باللغــات العربــية و  و بــاب املعجــم النفســي حيــث مت جائــزة جينــيف حلقــوق اإلنســان يف الطــب النفســي   و لــنموعكاشــة للــدول الســائرة يف طــريق ا 

صطلح سعيا لتوحيد اإلجنلـيزية و الفرنسـية مـن احلـرف األجبـدي األول لكـل لغـة، يـأتي إحـداث بـاب املعجـم النفسـي يف نطـاق التأسـيس الستشـارة موسـعة بـني املهتمني برتمجة امل                        
 .ترمجة و حنت املصطلح النفسعربي متابعة للتطور السريع الذي يشهده االختصاص
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@ÒåÉÜa@óïuíÜíÙï@òöa‹Ô@NNNóïi‹ÉÜa@pa‰Üa@pbya‹−ý@aŒìbvm@
 

א−א. /א
 

  turky.jamel@gnet.tn  :بـــــــــــــريد إلكرتو�ـــــــــــي
 :...

استعدوا، فأ�ا السفاح املبيح و الثائر : " هـ، وقف خطيبا يقول للناس 132هو أول خلفاء بين العباس، بويع يف الكوفة عام   " السفاح"كان   ...مــن الماضــــي البعيـــد    
قتـل يف مبايعـة الـسفاح مـن بـين أميـة و جنـدهم مـا ال حيـصى مـن اخلالئـق، فتوطـدت لـه املمالـك إىل أقـصى                " بالبيعة أيضا"و يروي لنا السيوطي كيف استوىل على احلكم   . )1(" رياملب

ه، فيتناول طعامه فوقهم، وهم يتقلبون يف جراحاهتم، و يئنون بآالمهم، لقد أمر باغتيال مجيع كبار بين أمية املستسلمني، ثم ال خيجل أن جيلس على البساط الذي لفهم ب"..   !املغرب
لقد استهل الرجل حكمه بإخراج جثث خلفاء بين أمية من . )2(و يسبحون بدمائهم و مازال قائما ال يتحرك عنهم حتى فاضت �فوسهم إىل بارئها شاكية ظلم اإل�سان و جربوته 

كان السفاح سريعا إىل سفك "و مل يكن ذلك يف بداية عهده باحلكم فحسب، و إمنا كا�ت سياسته اليت سار عليها، . !ادهم يف الريحقبورهم و جلدهم و حرق جثثهم، و �ثر رم
ا أتـى أبـو العبـاس بـرأس     ومل. )4( !"ا، ثقة عبد ا، و به يؤمن"، و مع ذلك كان الرجل شديد التدين و كان �قش خامته )3( !"الدماء، فاتبعه يف ذلك عماله باملشرق و املغرب       

احلمــد لـلــه الـــذي لــم يبــق ثــأري قبـلــك، و قبــل رهطــك، احلمــد للـــه الــــذي أظفــر�ـــــي بــــك، و أظهـــــر�ـــــي : "مروان ووضعها بني يديه سجد فأطال السجود ثم رفع رأسـه، فقــال 
 .   )5( !"عليـــــك

 تاريخ") 3( -، دار إحياء التراث بيروت502-501البن األثير، الجزء الثالث ص " الكامل في التاريخ") 2( - 42 ص 10جـ " هايةالبداية و الن") 1( 
 .271للمسعودي، الجزء الثالث ص " مروج الذهب") 5 (- 25، الجزء الثاني ص "تاريخ اإلسالم"حسن إبراهيم، . د) 4 (- 257ص "  الخلفاء

 

 .و مــــا خفــــي يبقــــى الــلــــه شهـــيــــدا عليـــــه...  شاهــــد عـــن عنـــــف مــا وصلنــــــا خـيـــــرو تبقـــى الذاكــــرة ..."ـي القريـــب و حـاضـرنـــا مـن الماضــ       

عاتيـة جـزر جنـوب شـرقي آسـيا، حـصلت كارثـة مـن أكـرب كـوارث إ�ـسان العـصر             و حنن �ستعد إلقفال هذا العدد بلغنا �بأ الزلزال الذي هز احمليط اهلندي وغمـرت أمواجـه ال          
تضرب اليوم كما ضربت باألمس البعيد .احلديث، قست  الطبيعة  فسوت باألرض جزر و قرى أصبحت خاوية، ضربت بأمواج كاجلبال فأهلكت احلرث و ال عاصم إال من رحم 

 .       أقواما أخرى
تـأتي كارثـة   "  عنـف اإل�ـسان  "و حنن �بحـث يف الـدوافع الواعيـة و املطمـورة لتفكيـك      ... ية عنف اإل�سان فاجأ�ا عنف الطبيعة بكل قسوهتا           لسيكولوج ا و  يف خضم قراءتن    

 أخيه، مأساة اإل�سان جــزر آسيا لتذكر�ا أن قدر اإل�سان أن يصارع عنف أخيه و عنف الطبيعة، إ�ه إن سلم عنف اإل�سان قست عليه الطبيعة و إن سلم الكوارث قضى عليه
يف احلـد مـن عنـف اإل�ـسان، أمـا عنـف الطبيعـة فهـو شـأن          ) مبـا يـسمح بـه علمنـا    (أن يعيش صراع العنف منذ حلظـة والدتـه إىل مماتـه و قـدر�ا كأخـصائيي الـصحة النفـسية أن �ـساهم              

سان، إ�ه مل يعد مقبـوال يف عـصر�ا أن يـتحكم سـيكوباتي معتـل يف قـدر إ�ـسان        املسلط على اإل�" العنف"إن تضافر جهود اجلميع هو السبيل األوحد لتد�ي . اختصاصات أخرى 
إن ،   آدميتـه، و مـن حيـول إرادة اإل�ـســـان إىل عـدم يأسـر كرامتـه  و حيرمـه مـن حتقيـق ذاتـه و كينو�تـه             تسلبت  حريته و  اختياره  سلبإن اإل�سان الذي ...أكرمه ا باحلياة  

 و يبقى األمل يف سعينــــا حنـــو اهنة و مستقبله تأسره عديد اإلاضطرابات  النفسية ا�طالقا من العصاب إىل العقال مرورا بالفكار و السالك و الثقاف، اإل�سان العربي املنجرح يف ر
 ...حتقبق ليـــاقـــة �فسيــــة  آن أواهنا جتاوزا الجنراحات أضنـــتـــــنــــا 

 مشعــــة أولـــــــــى... ـــة جملــــة الشبكـــــة اإللكرتو�يـــ
كا�ت خشيتنا كبرية بعد . تكتمل السنة األوىل من الة، كا�ت البداية مشحو�ة بعديد اهلواجس، كنا خنشى أن خنيب تطلعات األطباء و أساتذة علم النفس) الرابع(هبذا العدد 

 أال تكون الة يف املستوى األكادميي املعرتف به و يف مستوى االت )مل يعرف عنهم جماملة على حساب العلمبشهادة أساتذة و أطباء (اال�طالقة املوفقة لبوابة الشبكة على الويب 
 أو العلمية احملكمة، كنا �درك طبيعة التحديات و �علم أهنا التجربة العربية األوىل يف جمال اإلصدار اإللكرتو�ي على مستوى االختصاص، كنـا متـهيبني خـشية أن هنمـش لـسبب           

           أرد�اها أن تكون أكادميية، ثالثيـة اللغـة، ذو مـستوى علمـي راق،     . آلخر، و بقدر خشيتنا كا�ت طموحاتنا، كان التحدي كبريا خلوض التجربة، عزمنا األمر و توكلنا على ا
و كا�ـت  ... صـدر�ا الـة، و جـاء كـل عـدد أفـضل مـن سـابقيه         كا�ت اإلمكا�يات حمدودة و فريق العمل صغري، كا�ت املعوقات أكثـر مـن أن حتـصى و كا�ـت عزميتنـا أكـرب  و أ            

الردود ملفتة و مشجعة، كا�ت يف تكاثر على أثر كل عدد و تتاىل وصول األحباث و املقاالت بكثافة تتجاوز قدرة الة لنشرها، كان لزاما أن �عتذر عن �شر بعضها، كنا يف 
 و مت قبول مجيع األحباث مبدئيا على أن  يبقى "إقرار العمل حسب مبدأ احملاور "املخرج أن مت حرج من االعتذار و حنن يف بداية املسرية و كان  
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 .موعد �شرها رهني احملور الذي يندرج يف إطاره هذا البحث أو ذاك
حــافال بعديــد األحبـاث و املقــاالت األصــيلة لنخبــة مـن أبــرز وجــوه االختــصاص يف الــوطن   " قــراءة سـيكولوجية العنــف ... الشخــصية العربيــة "    و كـان احملــور الرئيــسي هلــذا العـدد   

إ�ا و حنن �ضع بني أيديكم هذا العدد للدراسة و التقييم يسعد�ا تلقي ا�طباعاتكم و . إهنا بداية واعدة �ثمنها خطوة هامة يف مسرية تطور العلوم النفسية يف الوطن العربي.العربي
 .حنو األفضل�قدكم تطورا به 

 

 ...فـــــــي هـــــذا   العــــــدد
، موشحا بإمضاء خنبة من أبرز أهل االختصاص يف أوطا�نا بدءا باالعرتاف حبقوق املريض النفسي "عنف ا�سا�نا ... قراءة سيكولوجية العنف "جاء احملور الرئيسي هلذا العدد حول 

 قراءة سيكولوجية لألسباب الرتاكمية و احملتملة عـن العنـف يف اتمـع    )العراق(دم لنا بعد ذلك قاسم صاحل من حقوق اإل�سان، ليق جزءا ال يتجزأ    ) مصر (و اليت يعتربها أمحد عكاشة    
 مـن العنـف و العـدوان    احلديث اإلجابة عن تساؤل هل أن العراقيني عدوا�يني بطبيعتهم أم هل توجد خبارطتهم الوراثية جينات         /العراقي ساعيا أمام مشهد العنف العراقي القديم      

دراسة أكادميية مميزة عن أبعاد السلوك العدوا�ي و عالقتها بأزمة اهلوية من ) اجلزائر(كما يعرض كل من بشري معمرية و إبراهيم ماحي . أكثر من آخرين ينتمون إىل شعوب أخرى
عديد التساؤالت حول طبيعة الصراعات اليت تعيشها " صراعات اآلن و جدل اآلتي" خالل  فيطرح  من)مصر (خالل دراسة أجريت على عينة من شباب اجلامعة، أما حييى الرخاوي 

الوعي "يف حبثه  أن ) مصر(اإل�سا�ية اليوم، هل مازال تاريخ احلياة سلسلة من الصراعات املتتالية و املتصلة أو املتناوبة؟ هل يستمر الصراع كما هو مما هو؟ ليؤكد لنا قدري حفين                 
و أن حل املشكالت اليت تبدأ �ذرها خفيفة يف البداية ثم تأخذ يف الرتاكم و التضخم و الظهور ال ميكن أن تتأتى جبهد فردي مباشر بل ال بد " خطوة أوىل حنو احلل. ..باملشكلة 

دراسة ميدا�ية أصيلة و فريدة ) لبنان(لنا حممد أمحد �ابلسي أن يكون ذلك اجلهد مجاعيا خمططا  إىل جـا�ب  التصدي لقوى و مؤسسات عاتية تستفيد من استمرار املشاكل، ثم يقدم 
تناذر "من �وعها عن اجلمهور العربي و أثر الصدمة النفسية عليه من خالل دراسة اآلثار النفسية اآل�ية ، القريبة و البعيدة األمد لصدمة السيارة املفخخة ليخلص إىل عرض مفصل لـ 

ثـم �فـسح اـال    . صنيفات الطبنفسية احلديثة ال يفي بالغرض لدى تطبيقه على اللبنا�يني و العرب املعا�ني من اآلثار النفسية للحـرب و لال�فجـارات     ذلك أن أي من الت    " السيارة املفخخة 
اليهوديـة،  : وروده  يف األديـان الـثــــالث   مـن خـالل دراسـة موقـف الفـداء مـن سـرية إبـراهيم  عليـه الـسالم حـسب             " فديـة إبـراهيم   " ملقاربة �فستحليلية ملفهـوم      )تو�س(إلقبال الغربي   

املسيحية و اإلسالم، كما يشاركنا هذا العدد من كندا وجدي لوزا ببحث �ادر عن توقع تكرار العنف عند املسجو�ني و ما ألمهية حتديد املؤشرات اخلفية املؤدية ال�تكاسة العنف 
مؤكدا أن زوال صدام حرر الناس و لكنه " طيف صدام و احتماالت الوحدة و التفكك"ان حب ا يف قراءة �فستحليلية لـ لبنان عد�جتنبا للمجتمع من جرائم مستقبلية حمتملة، و من 

ابو من خالل الت/ أما حممد ضو فيقدم لنا من سوريا دراسة ميدا�ية عن العنف ضد املرأة ليسقط األقنعة عن هذا املوضوعمل حيررهم من الكراهية اليت غذاها و مناها طوال عهده،
 .أرقاما دالة، ليخلص إىل توصيات هامة ملكافحة هذه الظاهرة املهينة للمرأة العربية

، " حنـو فهـم سـيكولوجي   …اجلرميـة  … العنـف "، " شخـصية مرضـية  ... املـستبد  ... املتـسلط   " يف ختام هذا امللف عن سيكولوجية العنـف �عـرض لعديـد املـداخالت املـوجزة      
مقاربــة  ... العنــف اجلنــسي  " ، " تــساؤالت ...مــسألة العنــف يف اتمــع املــصري   "، "رؤيــة يف ســيكولوجية االســتبداد  ... هــوس الــسلطة  "،  "افــة العنــف ثق لنبــذ مــداخل �فــسية "

لطفي  ،)العراق( علي تركي �افل ،)تو�س(إقبال الغربي  ،)لبنان( حممد أمحد النابلسي ،)سوريا(  نسامر مجيل رضوا لكل من "يف سيكولوجية العنف والعدوان"، " أ�ثروبو�فسية
 ).العراق( و قاسم حسني صاحل ) العراق( فارس كمال �ظمي ،)مصر( الشربيين

 بر�ـامج امللتقـى           ا�تقاال إىل بقية األبـواب، �عـرض يف بـاب مجعيـات �فـسية جلمعيـة التحليـل النفـسي املغربيـة، و يف بـاب مـؤمترات لرب�ـامج امللتقـى املغـاربي األول للتحليـل النفـسي،  و                            
ليـأتي بـاب مراجعـة كتـب و أطروحـات موشـحا مبلخـص كتـاب الـزين عمـارة             2005الفر�كفو�ي الرابع لألطباء النفسا�يني إضافة إىل أجندة املؤمترات النفـسية للثالثيـة األوىل مـن سـنة                  

، و يف بـاب  ن حول أثر مركز الضبط يف مستوى االكتئاب لدى مرضـى الـسرطا  )ناألرد(و ملخص أطروحة من إشراف عد�ان فرح  " رحليت مع الطب النفسي    ")السودان/اإلمارات(
 ".الرتاث النفسي العربي"  الذي جاء حموره الرئيسي حول )لبنان(الثقافة النفسية املتخصصة "من ) 2004يوليو ( 59مراجعة جمالت �عرض مللخصات العدد 

 و يف باب منتدى احلوار ملداخالت احملور الثالث للمنتدى )املركز العربي للدراسات النفسية( جلائزة مصطفى زيور للعلوم النفسية          كما �عرض يف هناية  العدد يف باب جوائز �فسية
رض مللخـصات أهـم   و يف باب الكتـاب الـذهيب للـشبكة ال�طباعـات أسـاتذة علـم الـنفس أمـا يف بـاب مـستجدات الطـب النفـسي فنعـ                   " الوظيفة اجلنسية من السواء إىل االضطراب     "حول  

�عرض لرتمجة جمموعة من املـصطلحات  مـن احلـرف األول مـن  اللغـات      " مصطلحات �فسية "، و يف آخر أبواب الة       2004األحباث الطبنفسية العاملية الصادرة يف الثالثية األخرية لسنة         
 .الثالث العربية، الفر�سية، اإل�كليزية

 ــى مبــاركإضح...     إلــــــــى أن �لتقــــــــي 
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