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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
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 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
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  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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