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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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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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