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  ســــم النفــي علــة فــة محكمــة فصليــمجل
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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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