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Advisory & Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 

 

  ةـــــيانوم النفســـــة للعلــــــة العربيــــــالمجل


ــــ	 ����ــــ����  �ــــــ	� �����
ـــــ� ����ـــــ� 

  ســــم النفــي علــة فــة محكمــة فصليــمجل
     


ـــــــ	 ����ــــــــــــــ��   ���� 
ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�     ����
�ـــــــــــ� )     $�
ــــ# ��ــــ�"ـــــــــــــ�!    ( ��ـــــــــــ� )     ���ـــــــــــ� ���ــــــــــــ�� )  

����ـــــــ�� ����ــ
ـــــــــ	 ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ  

( .	�ـــــ- )      ��'ــ�,ـــــــــــــــ+*�ـــــــ�(    ()���'ــ��)     ���ــــــــــ� ��ــــ	 &��ـــــــــ%  

�����ـــــــ��  ����ــــــــ��   ��ـــــــ��  ���ـ�ـــــــ� ���

(���ــــــــ	3�4) ���ــــــــــــــ2 �ـــــــــــــــ��    (��ـــــــــــ�)    1ـــــــ� ���'ـــــ�� )���0
ـــ/   


�ـــ� ��������ـــــ���� (�����  
!�! )  
   ـــــــــــ� )( �ــ	�$ـــــــ�4$ــــــــــــــــ5 ���ــ�ــ��ــــــــــــــــــ+   

 (��7�89ــــــــــــــــــــــ�) �6
ـــــــــــــــــ� ����$ــــــــــــــــــــ�

  (��1ـــــــــــــــــــــــــ�3)  �ــــــــــــــــــــ��( �ـــــــــــــــــــــ�!�:

  ـــــــ�= )( �>;ـــــــــــــ ��;ــ��ـــــــــــــــ+ ����ـــــــــــــــــــــ�!

  ( ���ــــــــــــــــــــــ��@ ) ?ـ��ـــــــــ/ ��
ــــــــــ< &��ــــــــــ%

  ( ����	4$ــــــــــــ� ) Aـــــــــــــــــــــــــ��@ ���1
ــــــــــــــ5

���$�ــ�/ �����@ ) &ــــــــــــــــــ�4@ �����ــــــــــــــــــ��  )  

  ���	$D) –(��7�89�  ـــــــــ# 6ـــــــــــــــــــ	 ���Cـــــــــــ

  ( ����	4$ــــــــــــ� )�Eـــــــــــ�  ��ــــــ	 ��$�ـــــــــــــــ+       


ـــــــ	3 ���ـــــــــــ	4   ( �	�$ـــــــــــــــــــــــ�) �ــــــــــــ��8 

  ) ( �34�Fــــــــ�3     !�ـــ
ـــــــــــــــــ� �ـــ��ـــــــــــ

���%ــــ$ــ#ــ
ــ� ���
�ـــ� �

��) )$ـــــ' ��&ـ�ــــــــ	���  
!�! ) ��) ��(ــــ  ��&��ـــــ�   ���  
!�! )  

ــ+ ـ�6ــ�� ,�ــ�( ��Hــ+  �1	�ـ   ــ� )( �ـــ�ــــــــــــــــــــــــ+ــــــ� ���G���ـــــــ"��ـــــــــــــC��I)( >ــــــــــــــــ  

  ( ����	4$ـــــــــــــ� )ــ�  ـــــــ���  0ـ. ���9�ـــــــ"ـــــــــــ


ـــ�Kـــــــ�ــــــ< �1ــــ� L( ��7�89ـــــــــــــــــــــ�)ــــــــ��  


� )ـــ+ــــــ	�4 ��'�
�ــــــ��4 *ــــــ���C$�� / @����� )  


ــــــــــ< )ـــــــ� ـــــــــــ�M *1ــــــــــ��ــــــC��I)  

  ــــ�= )( �>;ـــــــ��0ــــ�   �1 ���ــــ�� �N	��Kـــ+

1 (�	�$ـــــ�/ ��1ــ�3)ـــ�3 )���0
ـــــــــ/ ــــــ� �����ـــ

1ـــDـــــ��O #ــــ�	ـــ< )ـ� ���8$ــــ8 �
C��I/:8ــــP )  

1ـــــ� �����ــــ Q1ــــ� ���ــــ  ـــــــ	3�4)(���ــــ�3

��	 �0ــــــــــ Rـــــــــ�  !�7ـــــــــــــــ�  ــــــــــ� )( �

���$�ــ�/ ��4�Fــ )ـ� ����
ـــــ�!�
ــــ� "��ـــــ� 1ــــ )  

    ( ��7�89ـــــــــــــــــــــ�) ــ�Nــــــــــ� ���ــــــــــ� 1ــ"��ــــ
    ــــــــــــــ�)ــــــــــــ(�ـــــــــــ� ـــ	 ��ـــــ� ��ــــــــ"	�ـــــــ

�ـ�/ ����	4$ـ� )ــ�! ــــ� ���ــــــــــــــــ���
ـــــــــــــ�)    

ـــــــ� �6
ـــ�8��QـــــــــــــــA �3�4)ـــــ	(���ـــــــــــــــــــ    

1
ــــــــــــــــــRـ��1ـــــــ�3 )���ـــــ� SIــــــــ
    ـــــــ� )( �

ـــ��    ( ����	4$ــــــــــــــ� )ـT   ــ&��ـــــ% �< )���0
ـــــــ/ ��

    ــــــ< )( ��
ـــ�ــــــــــــــــ� ـــ� ����Iــــــ��G�� Uــــــ1ـــــ
    ــــــــ�= )( �>;ـــــــــــــ�Vــــــ����$ـــــــــ/ ���ـــــ� 1ـــــ


ــ�Eــــــــ1ــــــــ� �W���  4)ـــ�ــــ� ����I / =�;<� (    
��3) –(�����@ ــــ/ـــ�ــــــــــــــــ+ ,�Xــــــــــــُ    

    ــــــ�)(�ـــ�ــــــــــN!:   ـــــــــ� ��
ـــــ� ��	 �ـــ���
   (  ����&�: )ــــــ� ــ�ــــــــــــــــ�!�3 4!$ــــــــــ


ـــ�</ ����	4$� )ــــــ�� ـــ� ��1ـــــــ< 1ــــــــــ��ــــ�� )    

  ��ـــــــ	]  ��	�.ـــــ��+  !)$�ــــــــ�W��� 3ـــــــــ+    �����.
�$ـــ�:  

  تونــــس –إصــدار مؤسســة العلــوم النفسيــة العربيــة  
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C o n t e n t   الفـهــــرس      

 

 
  

 

 

��������� &���������2022� � 

 

ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  - من مجلة "نفسانيات" 75ملحق العدد   � »اللياقــ

 5  االفتتاحية..وما زلنا نكدح معا تحقيقـا للياقة نفسانية وفكرية أرقى لإلنسان العربي 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركـــــــــــــــــــــــــــــــجم 

   Iـــزء  ــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــ 

 

  "ـيــــــــالعربــ  لإلنســــــــانـــة  ـــــــــة والفكريــــــــــة النفسانيـــــــــــاللياقــــ"

ـــــــــال العلميــــــــــــة لشبكـــــــــــة العلـــــــــــوم النفسيــــــــة العربيـــــــــــــة    االعمـــ
 7

 8ة  النفسانيــة والفكريـاللياقــة  بالخاصــة  والمجالت   الدوريـات فهرسـة 

 24ة  ة باللياقـة النفسانية والفكريـة الخاصة االصـدارات المكتبيــفهرسـ 

 يــــــــــــــال التركــــــــــــــجمإعـــداد:   

   I Iـــزء  ــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــ 

 67  كولوجـــي والسياســـي النابلســـيقــــراءات فـي الفكـــر السي 

 68ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعربيـ ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحـ 

  ويــالعيس نــــالرحم دـــــــعب 

 71ــيـــــــــــــن العربـــــــــــــي الوطــــــــــــف  اإلنسانيــــــــــــةوم  ـــــــل العلــــــــول مستقبــــــــــــح 

 74ةـــــــــــــــــــــــــرة االقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــالشخصيـ 

 80ورة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفـــــ 

 88يـــــــــور العراقـــــــى الجمهــــالل علــــــــات اإلحتـــــة لممارســــــــــار النفسيـــــاآلث 

 94ـيــــــــــــــــــــــــــــر االستشراقـــــــــــــــــــــــــــــي الفكــــــــــــفـ  ةــــــــــــــــــــــــــــــنفسيــ ـراءةــــــــــــــــــــــــقــ 

 101ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيـــ 

 107)وارثـــــــروب و الكــــــــــــس الحــــــــم نفـــــــــــعل( ــةــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــالصدمـ6

 111يــــــن العربـــــي الوطــــدرات فـــــوع المخـــــة لموضــــة تكامليـــــــو رؤيـــــنح 

 115رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ 

119   موجــــــــــــــــــــزة  راءاتــــــــــقــــ 

 119ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله   120وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب الى ضــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وبرمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنتخاب   123ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــ

 124 يـــــب النفســـــــــات الطــــــة وأخالقيــــــف: السياســــــــا العنـــــة بضحايـــالعناي 

 126يــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوقـائـــــــــــــــــــــــــــــــــب النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس 

 128 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الشخصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالم 

 يـــــد النابلســــــمد أحمــــــــمح 

 129 دوانــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــى وضحاير ــــــــــــــــــــــــــــي لألســـــــــــــــــــــــالج النفســــــــــــــــالع 
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  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

      ةية العربيرسالة رئيس مؤسسة العلوم النفس
   العربي نسانإللأرقى   وفكرية نفسانية لياقةمعا تحقيقـا لفتتاحية..وما زلنا نكدح  الا

  الذكرى السنوية السابعة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي
  
 

 )الطب النفساني، تونس( العلوم النفسانية العربية  شبكة – د. جمـــال التركــــي
arabpsynet@gmail.com  
 

     
 

 

أكتوبــــر    06تم التاسيس لهذا اليــــوم السنــــوي لـ " اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي " ( 
ـد النابلســـي،  تقديرا العماله االصيلة في  من كل عام)  تخليدا  لذكـــرى  الراحـل البروفيســــور محمــد احمـ

 رقي علوم  وطب النفس في الوطن العربي  
  

: السادس  السنوي اليوم"بــ"  مؤسسة العلوم النفسية العربية" في، 2022اكتوبر    6نختفـل اليوم  
مكتبية  عرض الدوريات والمجالت  اإلصدارات ال من خالل"،  العربي لإلنسان والفكرية النفسانية اللياقة

قراءة للفكر السيكولوجي و    الخاصة باللياقة النفسانية الصادرة عن شبكة العلوم النفسية العربية وتقديم
  السياسي للبروفيسور النابلسي من خالل عرض بعض اعماله و دراساته الفكرية

  
من الظلم أن نعتقـل االختصاص ونسجنه داخل أسوارأنه   ،كان بروفيسور النابلسي يردد دوما  

العيادات النفسانية. مضيفـا أن العلوم النفسية تفقد كل قيمة لها إن هي عزلت عن المجتمع اإلنساني  
المتمثلة بالنشاطات اإلنسانية سواء كانت ايجابية أم سلبية. فـالطب النفساني معني بالجريمة كما    وحركته

 برعاية ضحايا الظلم االنساني على ألوانه.
 

د النابلسي أن اإلختصاص ال يكامل صفته العلمية بدون مشاركته  يجإنطالقـا" من هذه الرؤية  
. وعليه فـانه يخوض في الهموم العربية محاوال تسخير الطب النفساني لمصلحة المجتمع  لالنثروبولوجيا

تنوعت كتابات النابلسي لتغطي مجاالت الطب النفساني واالختالف الحضاري والتطبيقـات  العربي. 
 .واللغوية لالختصاص  السياسية واالجتماعية

 
جمع النابلسي بين العمل العيادي والتدريس الجامعي والتأليف والصحافة العلمية النفسانية  

. وهو جمع تكاملي بساعد على تكوين رؤية شمولية للموضوع. ومع  والقراءات السياسية المستقبلية
ه من الطبيعي أن يكون لصاحب  حضوره الملفت في المؤسسات والجمعيات العلمية العربية واالجنبية فـإن

 هذا الموقع حضوره على مواقع مختلفة على شبكة االنترنت.
  
  

  

اكتوبر    6نختفـل اليوم  
، في "مؤسسة  2022

العلوم النفسية العربية "بــ"  
اليوم السنوي السادس:  
اللياقة النفسانية والفكرية  
لإلنسان العربي "، من خالل  
عرض الدوريات والمجالت   

ت المكتبية  اإلصدارا
الخاصة باللياقة النفسانية  
الصادرة عن شبكة العلوم  
النفسية العربية  

من الظلم أن نعتقـل  
االختصاص ونسجنه داخل  
أسوار العيادات  
النفسانية. مضيفـا أن  
العلوم النفسية تفقد كل  
قيمة لها إن هي عزلت عن  
المجتمع اإلنساني وحركته

يجد النابلسي أن  
مل صفته  اإلختصاص ال يكا

العلمية بدون مشاركته  
لالنثروبولوجيا

تنوعت كتابات النابلسي  
لتغطي مجاالت الطب  
النفساني واالختالف  
الحضاري والتطبيقـات  
السياسية واالجتماعية  
واللغوية لالختصاص
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  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

 

  وتبقى الدعوة قـائمة  لتكريم البروفيسور النابلسي لبنانيا و عربيا
مدني اللبناني والى  الدعوة الى المجتمع ال،    مثل هذه المناسبةفي السنوات الماضية، في   كنا وجهنا

 اسمه باطالقلتكريم البروفيسور النابلسي، ، )ومازالت الدعوة قـائمة(الهيئات العلمية اللبنانية والعربية  
  مقترحين عليهم  التالي: والعربية اللبنانية العلمية والجوائز والثقـافية العلمية المعالم بعض على

 
، او  طرابلس  المعالم الثقـافية لمدينةى  احداطالق اسم البروفيسور دمحم احمد النابلسي على   -1

 للمدينة.  الشوارع الرئيسية احدى الساحات العامة او
 

اطالق اسم البروفيسور النابلسي على احدى المؤسسات الصحية الطبنفسانية او العلمية   -2
لما قدمه من خدمات جليلة للطب النفساني وعلوم النفس في    اللبنانية، تقديراالعلمنفسانية  

  .ن والوطن العربيلبنا
 

 
اطالق اسمه الكريم على أحدى جوائز  البحث العلمي التحاد األطباء النفسانيين العرب: ("جائزة   -3

 ")"دمحم احمد النابلسي" لألطباء النفسانيين العرب  البحث العلمي
 

رحم هللا البروفيسور دمحم احمد النابلسي رحمة واسعة وغفر له، وجزاه  
 رزقه الفردوس االعلى من الجنةعن امته خير الجزاء، و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

جمع النابلسي بين العمل  
العيادي والتدريس  
الجامعي والتأليف  
والصحافة العلمية النفسانية  
والقراءات السياسية  
المستقبلية

الدعوة الى المجتمع  
المدني اللبناني والى  
الهيئات العلمية اللبنانية  
والعربية (ومازالت الدعوة  

، لتكريم  قـائمة)
البروفيسور النابلسي، 
باطالق اسمه على بعض  
المعالم العلمية والثقـافية  
والجوائز العلمية اللبنانية  
والعربية  

اطالق اسم البروفيسور  
دمحم احمد النابلسي على  
احدى المعالم الثقـافية  
لمدينة طرابلس، او احدى  
الساحات العامة او الشوارع  
الرئيسية للمدينة.

سم البروفيسور  اطالق ا
النابلسي على احدى  
المؤسسات الصحية  
الطبنفسانية او العلمية  
العلمنفسانية اللبنانية، 
تقديرا لما قدمه من  
خدمات جليلة للطب  
النفساني وعلوم النفس في  
لبنان والوطن العربي. 

اطالق اسمه الكريم على  
أحدى جوائز  البحث  
العلمي التحاد األطباء  

ب: النفسانيين العر 
("جائزة البحث العلمي  
"دمحم احمد النابلسي" 
لألطباء النفسانيين  
العرب")
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  زءــــالج
  "ـيــــــــالعربــ  لإلنســــــــانـــة  ـــــــــة والفكريــــــــــة النفسانيـــــــــــاللياقــــ"

 علـــــــــــوم النفسيــــــــة العربيـــــــــــــةـة الــــــــــة لشبكــــــــــــال العلميــــــــــــاالعم

    

        

        

        

        

        

        

        

                        

                        

             

    
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت الرقميـــــــــــــــــــــــــــــــوالمجــــات  ـــــــــــــــــــــالدوريـــ ــــةـــــــــــــــــــــــــفهرسـ

        

    
ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقميــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات المكتبيـــــــــــــــــــــــــة االصـــــــــــــــــــــــفهرســـ

        

    
ـــيــــــــــــــــــــــال التركــــــــــــجم  
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد     »اللياقــ
 

  االعمال العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية اللياقة النفسانية والفكرية لإلنسان العربي":  Iجزء  ال
 العربـــي  انــلإلنسللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  با الخاصـــــةوالمجــــــالت   الدوريــــــات   فهرســـــة - 1 

  العلــــــــوم النفسيــــــة العربيـــــةؤسســـــــــة  عــــــن مالصـــــــادرة   
 (مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس)نفسانيـات "”المجلـة العربيـة   -

 علوم الطـب و النفس)  لمستجدات(مجلة رقمية  " يـــةنفسانبصائر  ”المجلـة العربيـة   -

 )الطب النفساني، تونس( ربيةمؤسسة العلوم النفسانية الع رئيس – د. جمـــال التركــــيإعـــداد: 
arabpsynet@gmail.com  

     

 )محكمـة فـي علوم الطـب و النفسرقمية  مجلة  (" ـاتـــــــــــــــنفساني” المجلـة العربيـة

  2018   ربيع   57العـــدد   - نفسانيــــــــــــــــات "”

  "  اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــة   :" الملف     

  بوفولة بوخميس : المشرف

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 "اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيــــة" :الملف  
 0 "ال�لـف:  إف��اح�ة��خ��=ب�ف�لة ب - " ال��ج�ة هي خ7�ة ن�� اس�عادة �4ان2ا ال�ف�غ م! ت�23�4ا اللغ 

  أبحــاث الملف
  �>�7ح   ب�!   ال��ج�ة   م?ا�  ��Eى ال�خاو0  -ال�ع�فة    واخ�Dال  ال�عى   ت
 الFان�ةاش� ران�ا الKاو0 ع3� الق�0  - �ات ال��ج�ة في العل�م ال2ف
 ة االج�32ة في العال���ص ال2فK2قات ال��ج�ة لل�  علي ع3� ال�ح�P صالح -P الع�Oي �عN مع
  ات ال��ج�ةO��لة ب�خ��=ب�ف -م2ه#�ة تP��K قام�س م�?TK في األر<ف�ن�ا لل�غلR على صع 

 قــــراءات في الملـــــف 
 ة في ال��ج�ة�U�37ان�ات ال��  ب�ف�لة ب�خ��= - األر<ف�ن�ا ن��ذجا -اسهام الل
 ة��  رحال حف�Dة-إب! ال��اني ل23ى  - صع�Oات ال��ج�ة ال�ي KEادفها الXاحW في العل�م ال2ف
 Pالة على ضعف ال��ج�ة وال���ج�ة ال�Z�ة و ال�ع��  ب�ف�لة ب�خ��= -  الع�امل ال2ف
 ال�?ي �[�Kات ال��ج�ة في م#ال ال�O�  �اني ل23ىب! ال� ت�ج�ة: - صع

 

  2018   صيــــف   58العـــدد   - نفسانيــــــــــــــــات "”
  "   العالجـــات النفسانيـــة بالوطـــن العربـــي   :"  الملف

  تغليت صالح الدين : مشرفال

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=326&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=327&controller=product&id_lang=3   
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  - »نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 "العالجـــات النفسانيـــة بالوطـــن العربـــي" : ملفال
 إفتتاحية الملف

 يO�الع !>�  تغل�_ صالح ال�ی! -  العالجات ال2ف�ان�ة �ال
    

  الملف  أبحاث
  ة�O�ي م! ال�`ارة الع�  لعDازقة ح�Dة - إلى ال�`ارة الغ��Oة تار]خ ونcأة العالج ال2ف
 نغ�  وئام فق�او0 -تغل�_ صالح ال�ی! -آل�ات تع�یل ال�?77ات ال�ع��Zة ع2� ج�ف�0 ی
  " نغ�  تغل�_ صالح ال�ی!- ساع� هالل راش�ة -ب�! الi2�]ة و ال�ق�2ة عالج ال�?77ات ال�ع��Zة ل "ی
 ل[�   ع�ارة ل�2�ة-ع�ارج�ة نK� ال�ی!- )ل: وفk ن��ذج(ك��ن3�رغ العالج ال2ف�ي ال����D4 على ال��
  ان سام�ة- العالج العقالني االنفعالي�mی!-نای_ ع�تغل�_ صالح ال  
 و الف�2ات- إل�=  ألل3�ت   االنفعالي  ق�اءة في العالج العقالني oادXال� –�FO�   �Fار ب
 ائ�0 ال�`�ة :مD#ة �ال�#��ع الE�اد0 -   �ارسة عالج�ة تقل��r ض�ح�  أومل�لي ح��� -ز4�او0 ح��2ة- ت
 اهXر اإلن��Kمع ق uاc2ال u�أع�اض اض7�اب ف N4ي ال�ع�في في خف�  أی_ م#3� ب�Eعة-واكلي- ب�روOة أمال-العالج ال�ل
  "ة[�iنABCلل�&فل �ال��أة ال�ع2ّفة�� تغل�_ صالح ال�ی!   -4�سة خل�د - "في العالج ال2ف
 �ب�نامج ت�|�قة لل��ی! - ر]3ي مق��ح ل���2ة مهارات الع`الت ال�اني-تغل�_ صالح ال�اس��2ة ل3E  

 Programme rééducatif proposé pour développer les habilités motrices fines chez les enfants ayant 

un trouble de l’acquisition de la coordination, au palier primaire -  ی!تغل�_ صالح ا�اني-ل�اس��2ة ل3E  
 

  2019 شتاء    60العدد  - نفسانيــــــــــــــــات "”
 "العربــــي المظهــــر... والطغيــــان الطاغيــــة سيكولوجيـــــة« : الملــــــف -

  هنادي الشوا( سوريا), د:  شرافإ 
  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=361&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! �دالع ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=360&controller=product&id_lang=3 

 

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 "المظهــــر العربــــي ...سيكولوجيـــــة الطاغيــــة والطغيــــان"  : الملف
 ة ال��علقة �ال7ا~�ة و ال7{�ان�O�ان�ة الع��ا - إف��اح�ــة العـ�د: ن�� س� الف#�ة ال&�3�ة ح�ل ال�راسات ال2فcه2اد0 ال 
 ج�ة في��لF2اها ال#�اعة س�Oة و�rء االج��اD#لة - ال7غاة ص2اعة م! ك�  ال��ی� ح�! خ

  صادق ال�ام�ائي -  ال&�اسي وال7{�ان!!
 ة اآلثار���ر]ة ال�الة -ال�#��ع على وانعFاسها لل��وب ال2ف�  رض�ان دمحم دالل -ن��ذجاً  ال
 ا؟��  قاسP ح��! صالح ش?�Kة ال�اكP الفاس�..س�]ة أم م�]`ة نف
  ...ة�O�الع Pل��ا -م�الزمة س��4هcه2اد0 ال  
 Pلiث ال��  علي ع3� ال�ح�P صالح -ال�اكP الع�Oي ش?�Kة في الmال
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

  2019 ربيع   61العدد  - نفسانيــــــــــــــــات "”
 " اضطراب الطيف الوسواسي في البيئة العربية " : الملــــــف

  ) الجزائر(  , غنية إعزيزد:  إشراف 
  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=365&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=366&controller=product&id_lang=3 

 

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 " اضطراب الطيف الوسواسي في البيئة العربية" الملف
  ة�O�اسي في ال��3ة الع� اعD[D  غ�2ة  -إف��اح�ة الع�د: اض7�اب ال��7 ال�س
 ��> ة الض7�ا�اتEاللة ال��اد�اس القه�0   ال�  ب! ناص� زه�ة   - اعD[D   غ�2ة   - ال�س
 De la névrose obsessionnelle au trouble compulsif:(T.O.C) -   ة ع�ارة�ی! ع�اردج�ة  -ل�2�ال�Kن  
 ؟ �ان الض7�اب واح���� رت�Xة جXار  -  ال�K?cة ال�س�اس�ة القه�]ة و اض7�اب ال�س�اس القه�0 ت
  0�اس القه�  ا�Eان ب! غانP  - ع�امل وأسXاب ال�س
 ال2ف= ال��ضي Pان عل�ة في م���  اضلسعاد ب! ف   -نK�ال�ی! ع�اردج�ة   -  العKاب والK�مة ال2ف

Tics : Syndrome de Gilles de la Tourette غ�2ة   D[Dاع  -   
 ال�&فل Rصع �ی�اس القه�0 اض7�اب سهل ال��� ز£�ة غ�2ة حاف�0    -ف���ة ب�معDة   - ال�س
 Psychothérapie intégrative et psychologie Clinique  ی! ع�اردج�ة  -  سهام دح�ان�ال�Kن -   
 الالت�على االس� Pالعالج القائ )TBI ( اس القه�0 : مق� اعD[D  غ�2ة  -ارOة ج�ی�ة إلض7�ا�ات ال�س

  

  2019   صيف   62لعـــدد  ا  - نفسانيــــــــــــــــات "”
ـــــــــــــــــا النفسانيــــــــــــــــــــــة      :" الملف     ــــة العربيــــــــــــــــــــــة واضطراباتهـــــ   "  الشخصيـــــــــــــــــ

  آمال بوروبة : ةالمشرف

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=380&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ� لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! دالع� ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=381&controller=product&id_lang=3 

 

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 "النفسيـــةالشخصيــة العربيــة واضطراباتهــا  "  : الملف
 ة�� آمال ب�روOة -  اإلف��اح�ة: ال�K?cة الع��Oة واض7�ا�اتها ال2ف
  0�ائD#ال#امعي ال R© ال7ال�ة ال��اة ل�r�  مDوز ع3� ال�ل�P -فارس علي  - العالقة ب�! الKال�ة ال2ف��ة ون
  0�ائD#© العامل ال�ة ال�ه�2ة ل��  عل7ي ص��Zة -  ق�اءة ت�ل�ل�ة لXعN االض7�ا�ات ال2ف
  ل�ة وتأث��اتها��ل�ج�ة في أزمة اله�]ة ل�© الXcاب ال#Dائ�0 في ªل أ�عاد العFة س�Oاس�! ب! ع�7ة  -مقارE - �0 صاب���  
  س��ش س��ة - ال23اء ال�ع�في ل�ل�ك ال�?ا<�ة أمام ال�قارOات ال��یmة و ال�اقع ال�ل�O�ح  
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

  0�ائD#رسي ال�س� ال��  آمال ب�روOة - �الل بلهامل  - إض7�ا�ات ال2�م وعالق�ها �iه�ر نقT اإلن�Xاه في ال
 لة�  ج�2�0 فایDة -حاف�0 ز£�ة غ�2ة - ال2ف��ة والعقل�ة في ال#Dائ�  واقع ال�&فل �االن��افات ال�ل��4ة ومFcالت ال7ف
 �ائD#ي في ال�  آمال ب�روOة -  ل�صP وال�عي ال�Kيب�! ا-االض7�اب ال2ف
 يO�اس القه�0 في ال�#��ع الع��ات م�]P -ب�Eعة ای_ م#3� واكلي  - ال�س�r  
  ائي�االب� P© أساتة ال�عل��ل kة القل�اه�ة االس��خاء في ال�?®�� م! ح�  تغل�_ صالح ال�ی! -ق�از ف�]�ة  -جاب هللا ر]�ة  -م

 L’ennéagramme des personnalités et son approche caractérielle….. -  ی! ع�ارج�ة�ال �Kة ع�ارة  - ن�ل�2- 
 �الل ب! ع�ور

 

  2021شتاء   69عدد  ال  - فسانيــــــــــــــــات "ن”
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 1الملف

 د. مرسلينا شعبان حسن - ا. د. رياض بن رجب  :  المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ69/apnJ69-Content.pdf  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�?ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=453&controller=product&id_lang=3  

   

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة)التحليل     : الملف
  ي: 1إف��اح�ة ال�لف�  م�سل�2ا ش�Xان ح�! -دمحم ر]اض ب! رجR  -خKائT الmقافة الع��Oة م! زاو]ة الّ��ل�ل ال2ف
  ة�O�قافة اإلسالم�ة العmم ال�  ی�سف ع�نان-األودیR ال�?ُ��ن ب�! ُغ�
 ...ر�ان القَ�ي في بل�  ر]اض ب! رجR- ت�ن= ِمmاال  ال��ل�ل ال2ف
  �ف��  ع3� ال�ح�ان سي م�سي - نi� م�لل نف�ي    الKّ�ي ال2اتج ع2ها، وجهة وال�#� 19األزمة ال��Kة 4
 قافهmك ال�  ح2ان هل�ه -  وال�ل
 !!��&ي لل�ف�  معاذ ق32� - ال��ل�ل ال2ف
 (ة �?اصة�O�قافة العmال) قافةmي وال�  م�سل�2ا ش�Xان ح�!-  ال��ل�ل ال2ف
 !ة م! خالل العالج �الف��  دالل مه2ا ال�ل3ي - الXع� العالجي ال��ل�لي ال2ف�ي لإلض7�ا�ات ال2ف

   

  الوثيقة المرجع: قراءة في الخطاب "الالكاني" :1لفالم  ملحق
  عةOدمحم درو]¸ -  ال?7ا�ات األر  

 

  2021شتاء   70العدد    - نفسانيــــــــــــــــات "”
  سي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة)التحليل النف: 2الملف

 د. مرسلينا شعبان حسن - ا. د. رياض بن رجب  :  المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ70/apnJ70-Content.pdf  
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�?ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3 
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة)   : الملف
     ء  -إف��اح�ة ال�لفD#ة ؟أ0 ت� : 2ال�O�ي أل0 ثقافة ع�  دمحم ر]اض ب! رجR  - ل�ل نف
    ء  - اس�هالل ال�لفD#دراسات ومقاالت ال�لف..2ال PE�ة: تقDق�اءات وج� . - !�  م�سل�2ا ش�Xان ح
 ة وال�غ��ات ال�عاص�ة�O�قافة العmقع االب في ال�  م�سل�2ا ش�Xان ح�! - م
 .ی�2ة�ص الّ�K2ّي وال�  دمحم ر]اض ب! رجR -1ال��ل�ل ال2ّف
 ي�  س���ة ش�عاو0 -  في ثقافة العالP الع�Oي   مقاومة ال��ل�ل ال2ف
 والعا<في Pن ال�ال�  دمحم أم�! -  إخ2ات�ن: الف�ع
  ة ت�ل�ل�mقه -ن�Zو�  حR�3 4السي أب

  بروفيسور عدنان حب هللا وقراءة نفستحليلية لظاهرة الحجاب في فرنسا :2الملف ملحق 
 ة) ال�#ابEاد�ة ارت[�  ع�نان حR هللا -وش�ع��ه في بل� عل�اني ...(ح�ار <�شان: عل�ان�ة ت�تال��ار]ة وه

 

  2021ربيع   71دد  الع  - نفسانيــــــــــــــــات "”
 النفس وعلومها من منظور الفكراالسالمي الملف (الجزء االول ):

 ـــة زكـــــراويين: حس 1الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ71/apnJ71-Content.pdf 
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�?ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3  

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 " النفس وعلومها من منظور الفكر االسالمي": ء األول)( الجز الملف
 ر الف&� اال1إف��اح�ة ال�لف�i2مها م! م�  ح��2ة ز4�او0  -)ال#Dء األول( سالمي: ال2ف= وعل
 ان�ة��0  - س�رة ی�سف... ق�اءة نفc7فى عKم  
 �ال�عاص Pل�  دمحم ال�ه�© - ال23اء ال2ف�ي لل�
 ة إسالم�ة��  ال الc�]�دمحم �4 -خ�ا<� م! أجل نi�]ة نف
 مات في ال��اة�Kوال �ائ�cاجهة ال�  خال� ع3� ال�الم -دور ال�Kام في تعD[D ال�2اعة ال2ف��ة ل�
 ة���ف اإلسالمي في العالج ال2ف�ي للK�مة ال2فKام ال4� و م�ارسات ال��- اس�? �ال��� �ع3 �خال �ول�  
 ل�ة�  ز�O� ب! مXارك -العالج األس�0 و األس�ة ال�

 

 )2021ربيع  (  72العدد   - نفسانيــــــــــــــــات "”
 من منظور الفكراالسالمي  النفس وعلومها ): الثانيالملف (الجزء  

 ـــة زكـــــراويين: حس 2الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72-Content.pdf 

�ق ال�#لة م!ّ�  ( ن�?ة رق��ة )ال��#� االل&��وني  ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3  
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 جمال التركي  - التحرير: شبكة العلوم النفسية العربية"، مسيـرة كدح عقدين من الزمن...  كلمة
  من منظور الفكر االسالمي"  " النفس وعلومها ):( الجزء الثانيالملف
 ر الف&� االسالمي2إف��اح�ة ال�لف�i2مها م! م�  او0 ح��2ة ز4�  - )ال#Dء الmاني( : ال2ف= وعل
 ا<�2ة�  ع3� الف�اح دمحم دو]�ار-  دور ال?�مة ال2ف��ة في تعD[D ال���Oة ال�
 ر الف&� اإلسالمي�i2اب�ة م! م#Eة اإل��  خل�ل عاب�ی! تهاني هاشP-ال�Kة ال2ف
 ة�Oأور �iال2ف=: وجهة ن Pل م. 4ابل�« -  اإلسالم وعل�  ت�ج�ة: ز�O� ب! مXارك –رش�� س2�F�    - ب
 ات الق�آن�ةEاآل NعXه وتع�3�اتها االنفعال�ة: دراسة تأص�ل�ة ل� ع3� -  أح�� ع��و ع3� هللا- ال�الالت ال2ف��ة واالج��ا�rة لل�ج

  العD[D صالح ال�7�ع
 Dثان���از0 وف�د ل ِّcسف ال�ل�ك ب�! إب�ا£�P ب! ی ُّ�  إب�ا£�P ب�ز]�اني-  تع�یل ال
 ان�ة�  ع3� هللا ال7ارقي-   أث� ال�7Kل�ات اإلسالم�ة في تق�]P وعالج االض7�ا�ات ال2ف
  هللا �ام .. أوله فى ال2ف= وآخ�ه ع2�K©- ال�دمحم ال�ه  

 Introduction à la psychologie islamique -  اركXب! م ��Oز  
 Islamic Psychology in Egypt -   ©�دمحم ال�ه  

 

 )2021خريف  (   73العدد    - نفسانيــــــــــــــــات "”
 الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي: لفالم

  خديجة زيدي:   الملف على المشرف
 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�?ة رق��ة )ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3http://  

         

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 : الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربيالملف
 :ي اإلف��اح�ةO�الع P�2! في العال�  خ�E#ة ز]�0 - ال�عاEة ال��Kة ال2ف�ان�ة لل�
 

  مقـاالت عربية
 ة�Z�ة ال�عOل ال�قارª خة في�?�cنف= ال Pالغالي أح�شاو  -  عل  
 خة�?�cدمحم ال���  - اش�غال الاك�ة في ال  
 ما~�ة�ة وال�غ��ات ال�Z�ة ب�! ال�غ��ات ال�عEخة العاد�?�cة   - الcة ز]اني  - أف�فار  عائcعائ  
 أث2اء جا !��اسل مه�0 دمحم  -ع3�هللا ع3�الهادCOVID-19 -    0ئ�ة ب�نامج إرشاد0 ان�قائي ل�عD[D ال�2اعة ال2ف��ة ل�© X4ارال

  ال?`�0 
  ة��  تهاني هاشP خل�ل عاب�ی!  -  ل&Xار ال�!دور اإلرشاد ال2ف�ي ال�ی2ي في ت�ق�k ال�Kة ال2ف
 ة��  هاشP خل�ل عاب�ی! تهاني  - الع�امل ال�(ث�ة في ات#اهات ال���2! ن�� خ�مات ال�عاEة ال2ف
 !�2�  خال� إب�ا£�P الف?�اني   - ال�عاEة العالج�ة ال�الئ�ة لل�
  (ء معاملة و¿ه�ال�  مأم�ن مN�ّ3  - ام�هان X4ار ال�! (س
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

  فرنسية  مقـاالت
 La confusion mentale chez le sujet âgé  -  Khadija ZAIDI 

 L’impact psychologique du vieillissement chez la personne âgée  -  Khadija ZAIDI 

 Impact psychologique de la COVID – 19 sur la santé mentale des personnes âgées  - Khadija 

Zaidi    -  Rachid Aalouane  

 La protection juridique des personnes âgées atteintes des maladies mentales  - Khadija Zaidi  -

  Rachid Aalouane 

 

 )2022شتاء  (  74العدد    - نفسانيــــــــــــــــات "”
 قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار الملف:

 مصطفـــى عشـــوي  أ. د.   :الملف المشرف على
 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�?ة رق��ة )ت
ct=505&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produ  

         

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 مصطفى عشوي -مدخل إلى سيكولوجية االستعمار:   االفتتاحية  
   مصطفى عشوي -نفسية في سجل االستعمار الفرنسيقراءة  
 سامي مقـالتي -زبير بن مبارك -طور الهيكلي و البنية الفكرية!!الطب النفسي االستعماري  في الجزائر...دراسة في الت  
 مصطفى عشوي -دور العلماء والمثقفين في مواجهة الحرب النفسية أثناء الثورة التحريرية  
   زبير بن مبارك -واألطباء النفسانيون الجزائريون بين العرفـان الرمزي والنكران الفعلي» فـانون«فرانز  
 نوال بريقـل -ت ثورة لمالك بن نبيارهاصا  في مهب المعركة  

 

  )(مجلة رقمية لمستجدات علوم وطب النفسة" ـــــر نفسانيـــــ" بصائ المجلة العربية

  )( بمناسبة انتقـال البروفيسور دمحم احمد النابلسي الى رحاب هللا )2018شتاء  ( 13العـــدد   -" بصائـــــر نفسانيـــــة" 
 .. بدر إفتقد في ظلمة ليل عربيعدد خاص:النابلسي.  :الملف

  جمال التركيد.  المشرف: 
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs13/eJbs13-Content.pdf  

�ق ال�#لة م! ال��#� االّ� ( ن�?ة رق��ة ) ل&��وني ت

      http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=90&controller=product&id_lang=3  

 
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 يO�ل�ة ل�ل عª في �ر اف�ق�ي . . . ب�  االف��اح�ة: ال2ابل
  : النابلسي. . . السيرة و المسيرة1الملف  
  :  النابلسي . . . إنجازات في زمن الجدب العربي2الملف  
 ةE�� م�D4 ال�راسات ال2ف��ة وال2ف��ة ال#
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

 يO�نف= ع Pعل � م(ت��ات ن�
 ة��  جائDة م7Kفى ز]�ر للعل�م ال2ف
 ةKK?ة ال����  الmقافة ال2ف
 3ةال#���ة الل��  2ان�ة لل�راسات ال2ف
 ق3ل�ة��  ال��D4 الع�Oي لل�راسات ال�

 
  : النابلسي . . .  هموم الوطن و هم اإلختصاص3الملف  
 يO�الع Pي في العال�  واقع الR7 ال2ف
 يO�الع !>�  ح�ل م��ق3ل العل�م االن�ان�ة في ال
 ي�  ال��اسة وأخال|�ات الR7 ال2ف
 ة�O�ي على ال7�]قة الع�  معاداة العالج ال2ف
 العل�ي W�Xالع�ب ب�! االرهاب وال  
 �م�غ� Pة في عال�O�ة الع�K?cال  
 ي في الف`اءات العال��ةO�قع الع�  ف�ض�ات ال��
 يO�قف العmصفها م�حلة ح`انة لل��  االن�فاضة ب
 ر ج�ال ال��4ي�  لقاء مع ال��4
 ع��cء ال� الهارب الى ض

 
  : النابلسي . . .  حصاد كدح العمر 4الملف

 حاث و دراسات أصيلةالنابلسي. . . أب
  ) ات ، مق�7فات، إس�هاللK?ا و دراسة) 95ملm�� 

 النابلسي . . . إصدارات مكتبية
 ) اتK?�4ا�ا) 59فهارس و مل 
 ا�O� ج2�ن اإلسالم�ف
 ي��ر  ال2ابل� آخ� إص�ارات ال3�وف
 

  :  النابلسي . . .  شهادات في حقه 5الملف
 ي. . .  شهادات اإلع��اف�  ال2ابل
 . . .ي�  رحلة عاب�ة في ارجاء ف&�ه   ال2ابل
  ©�  ال2ابل�ي. . . ص�حا نف�ع��Oا ه
 الفاجعة �ي. . . الفق�  ال2ابل
 ي. . . 4ل�ات ال�ثاء�  ال2ابل
  0ي. . . 4ل�ات ال�عاز�  ال2ابل
 ال�احل �ال2ف= الع�ب في الفق� Pي و عل� م�اساة أساتة الR7 ال2ف

  :   ألبوم صور . . . وثائق . . . شهادات6الملف  
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

    2017صيف & خريف   19-18العـــدد   - " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
ــان العربـــي"  الملف   ــة لإلنسـ  " اللياقـــة النفسانيـــة والفكريـ

  مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=311&controller=product&id_lang=3  
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=312&controller=product&id_lang=3 
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 يO�ان الع� م�عي سالمة ی�ن=- اإلف��اح�ة: الل�اقة ال2ف�ان�ة والف&�]ة لإلن
  

  اللياقة النفسانية والفكرية لإلنسان العربي   :الملف
 ابي#Eال2ف= اإل Pن=  - عل�  م�عي سالمة ی
  ة في مع�فةX~�ّعادة؟ال�  م�سل�2ا ش�Xان ح�!  - الات واآلخ� م(د© للّ
 اجهة�  علي ع3� ال�ح�P صالح  - االE#اب�ة الk[�7 الى ال�2�Fة ال2ف�ان�ة ال�
 م  ع! هللا االغ��اب��رة ال��]�]ة) –اال�عاد  –(ال�فهKصالح  - ال Pال�ح� �علي ع3  
 �ات ال���7 تأث�>�  م�سل�2ا ش�Xان ح�!  - و�4®�ة ت�ب� ذل« مع االب2اء؟ �ة على العائلةال`غ
 �تأث� [Dة أع�ال الع2ف في ال�لف�اهcة لأل<فالم��  ع3� العD[D م�سى ثاب_  - �ن على ال�Kة ال2ف

 

    2017صيف & خريف   19-18ملحـــق العـــدد   - " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
ــان العربـــي"  الملف   ــة لإلنسـ  " اللياقـــة النفسانيـــة والفكريـ

  مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 
  
�ق ال�#لة م! ال��#� االل&�ّ� ( ن�?ة رق��ة ) �وني ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=315&controller=product&id_lang=3 

 
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 :  : اللياقــة النفسانيـة والفكريــة لإلنســان العربـــيالملحــقملف  
   :ي� إف��اح�ة الع�د ال�ئ�
 يO�ان الع� م�عي سالمة ی�ن= -الل�اقة ال2ف�ان�ة والف&�]ة لإلن

  
 فهرســـة ملحــــــق العـــــدد

  د�ة " ( م! العKK?ة ال���� دمحم اح�� ال2ابل�ي -)  88-87الى الع�د  1اف��اح�ات 4امل اع�اد  " الmقافة ال2ف
  " ة�O�ة الع�� ج�ال ال��4ي - فه�سة االع�ال  ال�ور]ة  وال��3�Fة  الKادرة  ب" شFXة العل�م ال2ف
  " ة�O�ة الع�� ج�ال ال��4ي - فه�سة االع�ال ال�m�Xة  و ال�راسات و ال�قاالت  الKادرة  ب" شFXة العل�م ال2ف
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    2017صيف & خريف   22- 21العـــدد   -" بصائـــــر نفسانيـــــة" 
 " علــم النفــس اإليجابــي و النشــاط البدنــي الترويحــي"  الملف  

  مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=product&id_lang=3  
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

  : "علم النفس اإليجابي و النشاط البدني الترويحي"1الملف  
 ني ال��و]�يف��اح�ةاإل�ال3 uاc2ابي و ال#Eال2ف= اإل Pن= -: عل�  م�عي سالمة ی
 Pابي في ال� عل#Eم ال�]اضةال2ف= اإل� م�عي سالمة ی�ن= -��Oة ال3�ن�ة وعل
 �نى أث�ال3 uاc2ة م�ارسة ال�rدة ال��اة اإلج��ا� دمحم دمحم ع3� ال�الم - ال��و]�ى على ال�فاؤل وج
 نى�ال3 uاc2غف فى ال�]اضة والcة وت�37قات ال[�iن= -ن� م�عي سالمة ی
 !� دمحم دمحم ع3� ال�الم -الc2اu ال3�ني وعالق�ه �ال��افk والKال�ة ال2ف��ة ل&Xار ال
 ىK?cة ��#ال ال�فا£�ه الات�ه واله2اء الmی�ة ال��m�Xن=- فه�سة االع�ال ال� م�عي سالمة ی
  نابلسي البروفيسور النفساني الطب  عالم لرحيل  الثالثة الذكرى :2 الملف
 �[�ج�ال ال��4ي  - رسالة رئ�= ال�� 
 ة��  ج�ال ال��4ي  - الفه�سة ال&املة ل�#لة "الmقافة ال2ف
    راسات فه�سة�ة و ال�m�Xج�ال ال��4ي  - األع�ال ال 
 ارات فه�سة��3ة و اإلص�Fج�ال ال��4ي  - األع�ال ال� 

  دراسات و مقـاالت عربية  :3 الملف 
 !ل���  خال� ع3� ال�الم   - دور ال�Kام في ت��2ة ال4اء العا<في لل�
 م��ر عل صi2��!ق ت�ل�ال�ي..أصO�ال2ف= الغ P -   صالح !��  قاسP ح
 ادة االم�2ان والع�فان تأمالتXr حالوة دمحم    - في �  ال�ع�� أب
 اس�Uم وال�2ائج وال�  علي ع3� ال�ح�P صالح   - اعاقة الات: ال�فه
 اسي؟ ك����  علي ع3� ال�ح�P صالح   - ی�رك اال<فال عال�2ا ال
  مقـاربات. . . الرؤية من منظور مختلف :4  الملف
  !ی�ام�ائي  - ال��اة   و في ال2ف= وال�  صادق ال
  َاركXفعلها فال2فُ= <ابْ_!! ت  
  ) !!األم�2ات k[�> ن على قارعة�  )1ش#
 ) !!األم�2ات k[�> ن على قارعة�  )2 ش#
 !!"ُل�  "وما إج��ع_ �أذواٍد ف�
 !!اؤوم�ةcأدون�= والق�اءة ال�  
 !!اء��  ال�اء وال
 !!ي�  ث2ائ�ة ال�&�]! ال2ف
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 !!ا ع�ب؟E ل2ا عل�2ا� ك�� نّ�لي عق
 !!نة�  إرادة األرض ال���
 اإلخ�الفي k1ال�عاش!  
 !!ة األربXواألدب وخ� Pالعل  

 

  )2019 شتاء & ربيع  ( 24-23العـــدد   -" بصائـــــر نفسانيـــــة"  
 " النفسانية والصحة واالرهاب التطرف"  الملف  

  د. ماجد الياسريالمشرف:  
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=362&controller=product&id_lang=3 
  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 صحة النفسانية ""الملف" التطرف واالرهاب وال
 ان�ة إف��اح�ة�  ماج� ال�اس�0   - ال�لف: ال�7�ف واالرهاب وال�Kة ال2ف
 ة�K0 ال�Kة وس�اقات ال���  ماج� ال�اس�0  - ال�#��عي لل�7�ف واإلرهاب ال2ف
 عي�  سام� ج��ل رض�ان - ال�أزوم ال
 االرهابي [�i2وال uصالح - اتاالن��ار0 في الع�اق... ال�ع�]� واالن�ا Pال�ح� �علي ع3 
 7تال�� قاسP ح��! صالح -  ّ�ف ال�ی2ي وص2اعة ال�
 ح[�c4ي لل�7�ف!!ال ال��  صادق ال�ام�ائي - �ل
 مة�0 ص�ن= - ال&�ب ال�ال�ة لل�ضح : ال��7ة االخ��ة لل�7�ف العقائ�  مها سل��ان ی
  فه�هما الE !ن ع�  قاسP ح��! صالح  - ال�K?cة اإلرهاب�ة ال��اس�
 اضم2ى   - هل اإلرهاب إسالمي؟�Z  
 امل ال���3ة�  نT إن&ل�0D)  ( ع3� ال?الk الفاتح  - ال�7�ف الع��2 �4فاعل دی2امي ب�! س�ات ال�K?cة والع

 

  )2019 صيف & خريف  ( 26-25العـــدد   -" بصائـــــر نفسانيـــــة"  
  عقـابيل الصدمة النفسانية ... مقـاربة من منظور عربيالملف  

  )العراق(وليد خالد عبد الحميد: المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=386&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 الملف" عقـابيل الصدمة النفسانية ... مقـاربة من منظور عربي"
 مة الل23اني�Kنف= ال Pي وعل� ول�� خال� ع3� ال����  - اإلف��اح�ة: ن�� م�رسة ع��Oة للK�مة ال2ف��ة... ال2ابل
 مة�Kا الEة ض�اEاني ل�عا�  �ال ال��4يج  - شFXة العل�م ال2ف��ة الع��Oة وخ�مات ال�عP ال2ف
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 ان�ة��ر ال��ل�ل ال2ف�اني واالت#اهات ال2فi2م! م �األ<فال م! ج�اء الفق �اد وال�ف�]غ االنفعالي ع2�ان  م�سل�2ا -ال�Xش� !� ح
 اني� مأم�ن مN�ّ3  -الK�مات ع3� األج�ال و~�اب ال��جه ال2ف
 !�[ر�� ه�© ع3� العال  -  اض7�اب ما�ع� الK�مة والع�امل ال�(ث�ة �ه ل�© األی�ام ال
 ة���ر]�! إلى خ�مات الK�مة ال2ف��ة: م�ح ل�ه��2! في ال�Kة ال2ف� �ول�� خال� ع3� ال���  - حاجة الالج��! ال
 مة واالك��اب�Kال �د علي-دراسة العالقة ب�! االصا�ة �اض7�اب ما �ع� عD[Dة م��
 و¿عاد =� ول�� خال� ع3� ال���� - ة ال�عال#ة ���4ات الع�!... دع�ة لل2ف�ان�! الع�ب إلم�الك ناص��هعالج إ�7ال ال��
 ة��  أح�� الع¸  -م�D4 "بل�P " لعالج ورعاEة ض�اEا الع2ف والK�مات ال2ف
 ات وال�2ائجO�  خال� سل7ان  -العالج ع! �ع�: الKع
 مة�Kال �اض7�ا�ات ما �ع T�?cان�ة ل��  ع3� العD[D م�سى ثاب_ -   اخ�Xارات نف
 ة��  أح�� ال2ابل�ي دمحم  -(علP نف= ال��وب و ال&�ارث)   الK�مة ال2ف
 :ادمة لأل<فالKة ال��  ع3� العD[D م�سى ثاب_  -ردود أفعال وت�خل ال`غ�u و ال?3�ات ال2ف
 ( ر�االم ) !و¿عادة ال�عال#ة ���4ات الع� =�  ول�� خال� ع3� ال����  -م7Kل�ات عالج إ�7ال ال��
 ان�ة واض7�ا�اتها�  ج�ال ال��4ي  -م7Kل�ات الK�مة ال2ف

 
  ملحق الملف

 مةا�K�3ة ال?اصة �االض7�ا�ات ال�Fارات ال��ور]ات ال�ق��ة واألص�ج�ال ال��4ي   -ل  
 مة�Kراسات ال?اصة �االض7�ا�ات ال�ة و ال�m�Xات االع�ال الK?ج�ال ال��4ي   - مل  
  د�ة م! العKK?ة ال���� ج�ال ال��4ي  -62الى الع�د  1االص�ارات ال�ق��ة ل�#لة الmقافة ال2ف

  
  2020/ شتاء   27  العدد -" بصائـــــر نفسانيـــــة"  

 البروفيسور الغالي احرشاو . . . السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع "": الملف
  المغرب   -النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو    عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم

ــر: المشـــرف   أ. د. دمحم الميـ
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 الملف" البروفيسور الغالي احرشاو... السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع"
 ان وال�#��ع ... 4ل�ة االس�هاللال�لف��ل�ج�ا في خ�مة االنF��  دمحم ال���  -: ال
 قافة كل�ةm�2ة للق�اءة وال>�  ف���ة ع3� هللا  -رئ��ة الFXcة ال
 ���ل�ج�االF وال��ارسة W�Xد م! ال�  الغالي أح�شاو  -�ال�غ�ب في ªل أرOعة عق
 ن�ة وأس�لة ال�#��ع ال��ل�ة�  ب��2�ى زغ3�ش  - ب�! إشFاالت الW�X ال&
 ال2ف= في ال�غ�ب واقع Pدمحم ال��� -وآفاق عل  
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 ال k�37وال� W�Xة الO�#ج��! في ال�غ�بت��لF��  ع�نان ال�Dاني  -
 األم  اللغةP-وم?ارج ال�عل�  �در]= بلع��  ب
 2ائي سعادتيm2ائ�ة أمام رجل اس�mال?�ار العل�ي  - خاصة واس�  
 األس�اذ الغالي أح�شاو هادتيش kاه�  - في حDال �أح�  
 ر الغالي أح�شاو أس�اذ��  خال� فارس -األج�ال ال3�وف
 ة �ال�غ�ب شهادة�Z�ج�ا ال�ع��لF���ر الغالي أح�شاو رائ� ال��Zال3�و kالي  -في ح�F7فى شKال�  
 P[�&ر الغالي أح�شاو ت���Zة ال3�و�O�ج�ا الع��لF��  خال� ال��زاني  -رائ� ال
 ان ...شهادة في حقه الغالي�  ع3� هللا اإلدر]�ي -أح�شاو األس�اذ، ال�c�ف األكاد�Eي، اإلن
 وع�cاره ال���ل�جي لألس�اذ الغالي أح�شاو ومF��  دمحم ناص��0   -العل�ي ال
  حفلP[�&ان وال�#��عال���ل�ج�ا في خ�مة اإلنF��  الغالي أح�شاو   - " ال
 P[�&ر الغالي أح�شاو ت���Zج�ا �ال�غ�ب ال3�و��لF��  نK� ال�ی! ش�دال -رائ� ال
  ار�  إدر]= ال�ا~�¸  -الغالي أح�شاو معح
  �3رال���Zا وEّقفا ر]ادmي ومO�الع !>��ل�ج�ا �الF��  سامي دقاقي -أح�شاو م#ّ�دا لل
 ر���Zُم �فاس ال3�و َّ�&َEُ ا~�¸ -الَغالي َأْحْ�َشاْو�  إدر]= ال
  P[�&ر وشهادات ال��  سF�ت��]ة ال�#لة -... ص
 ان وال�#��ع ... 4ل�ة ال?�امال�لف��ل�ج�ا في خ�مة االنF��  الغالي أح�شاو  - : ال

 

  ) 2020 خريف  ( 31العـــدد   - " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
 " المـــرض النفسانـــي...  معــــــا ال للوصمـــة": الملف

  لطفي الشربيني (مصر)أ. د. : المشـــرف
 ) ح� �لت�� (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&controller=product&id_lang=3  
 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

 المرض النفساني ... معا ال للوصمة الملف:
 د�اني   إف��اح�ة الع�  ل7في ال2�O�cي  - ... معا ال لل�ص�ةال��ض ال2ف
 ان�ة�  ل7في ال2�O�cي  -إس�هالل ... "ال�ص�ة "م�ألة ت�علk �ال��ض و ال��]N و العامل�! �ال�Kة ال2ف
 ص�ة�  ل7في ال2�O�cي -تع�]� ال
 (ي��ص�ة م�ض الفKام ( نT ف�نKاب��! �األم�اض العقل�ة ....خKوص�ة ال�- E�0خ�ة ز]#  
 االج��اعي Pص��دان..ال�Kةال2ف��ة..ال�عاناة االس�]ة وال�ع�� دمحم علي ی�سف -آم2ة E= م�سى أح��  -ال��]N ال2ف�ي في ال
 ي�  مأم�ن مN�ّ3  - وص�ة ال��ض ال2ف
 ي�  ل7في ال2�O�cي -ال�ص�ة..و األوهام و ال?�افات ع! ال��ض ال2ف
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 ة��  ول�� خال� ع3� ال����  -.ل�2ا م#ان�!* ول&22ا مK�وم�!: علP الK�مة ال2ف��ة <�]k ل�قل�ل وص�ة األم�اض ال2ف
 ي�  دمحم �4ال الc�]�  -ك�امة ال��]N ال2ف
 ن"..وال��ض العقلي�  ل7في ال2�O�cي  - أن�اع وص�ة "ال2#
 !نا�م! ع2 _�  وائل أب� ه2�0  -وص�ة ال��ض ال2ف�ي : ل�
 ص�ة�  ج�ال ال��4ي -ح�ي ت&��ل ال�عاEة ال2ف�ان�ة... معا ن�K�© لل
 ��3ي في ال�  ل7في ال2�O�cي  - ة الع��Oةوص�ة ال��ض ال2ف
 ي��ل�ج�ة في وص�ة ال�عالج وال��]N و ال��ض ال2فFال?ام�0   -ق�اءات س� Íال�اف �ع3  
 ة ال�Kال(0Dأن&ل� Tن ) ص�ة�  ح��2! ال7ائ�  -2ف��ة في س�ر]ا ب�! األزم�ة و ال

   
 ملحق الملف

 امKالف R3�� Dص�ة و ال�����م�اجعة: أ.د. أح�� عFاشة  - ت�ج�ة: أ.د. وفاء الل�mي- وثائk عل��ة: ال3�نامج العال�ي ل�Fاف�ة ال
 & <ارق عFاشة

  
  ) 2021ف  خري( 35العـــدد   - " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
 "صدمة نحو رعاية نفسانيةالبيروتشيما... ضحايا  " : الملف

  )العراق(وليد خالد عبد الحميد: المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3 
  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3  
 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

  نحو رعاية نفسانية ضحايا الصدمة   لملف: بيروتشيما...ا
 

  الت في الملفأبحاث ومقـا-1
 ا... إف��اح�ة��cان�ة  ال�لف: ب��وت�  ول�� خال� ع3� ال����   -  ض�اEا الK�مة ن�� رعاEة نف
  اب��و��cمة انف#ار ب��وت ش3�هت�ا صEان�ة ل`�ا�  ول�� خال� ع3� ال����   - ال2�و0  ... ن�� رعای�ة نف
  مات سا�قةم�فأ ب��وت، ص انف#ار�ق ص�  ی�سف العاق�ر   - �مة نف��ة ح�یmة ت&ّ�س_ ف
  نDال� �ف��  م�سل�2ا ش�Xان ح�!   - ومآالته على ص��هP ال2ف��ة م��XUال؟ 19-ال�عق� و ال��اد ع2� أس� 4
 مة�Kة ال��  ن�© ال#2�0   - أث�ها و مقاوم�ها ال2ف
 لقاء �  أج�اه: ول�� خال� ع3� ال����  - ل�2ا إب�ا£�P    -   ة أول ج���ة ع��Oة لألم�رمع رئ�
 ة��  غ�ان ع3� هللا   - ج�اء انف#ار م�2اء ب��وت وال��ب على غDة  رؤ]ة مقارنة لّالثار واالنعFاسات ال2ف
 س�د -  مع�4ة س�� الق��Kة الDغ -   !�Kة الغ�سائ 
  
  قراءات في الملف-2
 مة�Kال �ة �ع��  ول�� خال� ع3� ال����   - ال�قاEة م! االض7�ا�ات ال2ف
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

  2022/ شتاء    36 العدد -" بصائـــــر نفسانيـــــة"  
  الــك بـــدري... رائــد التأصيــل لالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضـــبم :الملــف

  صالح ابراهيم الصنيعأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=501&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3 

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

      مالك بدري... رائد التأصيل واالنعتاق من ُجحر الضب  : الملف
  األول ... أبحاث ودراسات  الجزء
 ال2ف=ف��اح�ةاإل Pر0 (رح�ة هللا)... األب ال�وحي لل�أص�ل اإلسالمي لعل�ب �F�2ع -: مال« �ا�Kال P�£صالح اب�ا  
 »ة مال���  صالح اب�ا£�P ال�2Kع -�ا�F� ب�ر0... ال���ة وال�
 »ته الع�ل�ة و¿ن�اجه العل�ي مال���  ال�� أح�� سل��ان -ب�ر0... ق�اءة ت�ل�ل�ة في س��ته الات�ة وم
  0ر�ال2ف= مال« ب Pعل !�>�  هارون ال?ل�فة  ع�� -وت

 Islamic Psychology for World Civilization: Reflections on Prof. Malik Badri's book "Dilemma of 

Muslim Psychologist."  - Nuruddin Al Akbar1 

 ان� ع3�هللا ب! ناص� ال�3Kح -مال« ب�ر0... العالP واإلن
 قف�  ال7ارقي ع3� هللا  - مال« ب�ر0 رح�ه هللا م! ال�7Kلح ال2ّف�اني ق�اءة في م
 ر0؟...  ل�اذا�ة مال« ب��Kال#اب�   -خا<�ة ق �ب! ح� �خال  
 =ال2ف Pدات في أسل�ة عل�   إلمام دمحم م���دا - مال« ب�ر0... م#ه

  مقـاالت    مقتطفـات
  !امEال2ف= في ال#امعات االسالم�ة(مق�7فات) ق`ا Pر0  -ال�أص�ل االسالمي ل�2اهج عل�ب �Fمال« �ا�  
 (مق�7فات) ��ّي في عال�2ا ال��غF�2ال2ف= اإلكل� Pق3ل عل��  مال« �ا�F� ب�ر0  - م

   
  ، لقـاءات ومحاضرات فيديويةومعجمية الثاني.. إصدارات مكتبية  الجزء
 !ل���  ت�ج�ة: م2ى X�24ا0 أب� ق�جة -تأل��: مال« �ا�F� ب�ر0  -أزمة عل�اء ال2ف= ال�
 ال3ل �ز] �م7Kفى  -تق�PE ودراسة: مال« ب�ر0  - ?ي: عالP نف�اني سk3 عK�ه �أكm� م! عc�ة ق�ون مKالح األب�ان واألنف= أب

 0�cع  
 ( 0Dارا الن&ل��االص ) =ال2ف R>م و� - اع�اد: ج�ال ال��4ي  -مال« ب�ر0  –اش�اف: أح�� عFاشة -ال�ع#P " ال��ّح� " في عل

  فارس �4ال ن�iي  –م�اجعة: ول�� س�حان
 �Fر0.... روا��  مال« �ا��لقاءات وم�اض�ات ب R[�  صالح اب�ا£�P ال�2Kعإع�اد: - ف��ی�]ة على ال

   
  الراحل   الثالث ... كلمات التأبين وشهادات في حق العالم  الجزء
 ي و االسالميO�الع Pم ال2ف=  العال�  ج�ال ال��4ي - Eفق� عَل�ا م! اعالم عل
 ��ُِن ال��� مال« ب�ر0... وغ�ا نلقاك Eام���Zائ�...اس�اذ االج�ال ال3�وcXه -�َّا ذ0 ال> ��c� ��ODال  
 ر0... 4ل�ات�ب �Fد - ال�أب�! مال« �ا��  اإلمام دمحم م��
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  »انيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــياللياقـــــة النفس«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد  
 

  الرابع ... مالك بدري وشبكة العلوم النفسية العربية  الجزء
  و]2اته�ة "  في ت�O�ة الع�� اع�اد: ج�ال ال��4ي  -ال�#ل اله3ي ل " شFXة العل�م ال2ف
 Dائ�  اع�اد: ج�ال ال��4ي  - م! الFXcة   ال�&�]P  ج
 ارات��3ة وال� االص�Fة "ال��O�ة الع��  اع�اد: ج�ال ال��4ي  -ع#��ة ال�ق��ة على " شFXة العل�م ال2ف
 ادلة مع ال��اسالتXة"   ال���O�ة الع��  اع�اد: ج�ال ال��4ي  - "شFXة العل�م ال2ف
  الخامس ... ألبوم صور: محطات من حياته  الجزء  

  
  2022/ شتاء    37 العدد - " بصائـــــر نفسانيـــــة" 

ـــــــــــن منظــــــــــــــور إسالمــــــــــــــي… تحليــــــــــــــل النفســــــــــــي  ال الملــف:  مقـاربــــــــــــــة مـــ

  تهاني هاشم خليل عابدينأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=519&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�?ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3  
    

 

 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  

  مقـاربة مــن منظـور إسالمي… :  التحليـل النفسـي  الملف
  ـي�  تهاني هاشP خل�ل عاب�ی! -مي مقارOة مــ! مi2ـ�ر إسال… إف��اح�ة ال�لف: ال��ل�ـل ال2ف
 ء الف&� ال�عاص� ألسل�ة ال�ع�فة� تهاني هاشP خل�ل عاب�ی! - تق��P نi�]ة ال��ل�ل ال2ف�ي في ض
 0�[نف= ال7فل ما ب�! الف&� اإلسالمي والف&� الف�و Pی! -عل�خل�ل عاب Pتهاني هاش 
 ر اإلسالمي�i2ی! ی�&امالن م! ال��وال P0 -العل�دمحم ال�ه 
  ي وال�ف&� في اإلسالم: هل م! عالقة؟!ال�أمل في� س�اح ج3� -العالج ال2ف
 ي��ل�ج�ة الف7�]ة لالن��اف وعالجه ووهP ال��ل�ل ال2فF�� م�سى الDع3ي -ال
 !!=ی! وال2ف�ام�ائي -ال� صادق ال
 "ر� دمحم �4ال الc�]� -العالقة ب�! "ال2ف=/العقل ال�اعي" و�O! "القلR/الالشع
  اني� ع3� هللا ال7ارقي - في ن�k م?�لفم7Kل�ات ال��ل�ل ال2ف
  _3&ی! في مقاومة ال�مات الDان�Fسالمات سارة -م� 

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 " بصائــــر نفسانيــــة" على المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm  

  ملفـات  االعداد القـادمة  
NextTopics.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer  

 " على الفـايس بوك" بصائــــر نفسانيــــة
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/  

  "نفسانيــــة بصائــــر"  بوستر
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.BassaerPubBr.pdf  
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  »ة لالنســــان العربـــياللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــ«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد  
 

  االعمال العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية اللياقة النفسانية والفكرية لإلنسان العربي":  Iالجزء  
 اللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــيب الخاصـــــةفهرســــة االصـــدارات المكتبيـــة   -  2

  ؤسســـــــــة العلــــــــوم النفسيــــــة العربيـــــةعــــــن مالصـــــــادرة   
 في علوم الطب و النفس) رقمية محكمة   مكتبية    (إصدارات  “نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  سلسلة   -

  يـة أفضـل لحيـاة طيبـة)ان(نحـو لياقـة نفس “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  سلسلة   - 
  )ســـــتون ،ي  ــــب النفسانـــالطرئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية ( –ي  ـــالتركال  ـــجمإعـــداد: د.  

arabpsynet@gmail.com  

     
 

   في علوم الطب و النفس) رقمية محكمة   مكتبية    (إصدارات “نفسانـــــي” الكتــاب العربــيسلسلة  

 

   2013   التاســـع و العشـــرون / صيــــف   اإلصــــدار  “ نفسانـــــي”ب العربــي  الكتــا
المعالجة   بعالج إبطال التحسس وإعادة آفـاق جديدة: معالجة االضطرابات التالية للصدمة  إسم الكتاب:

  د. وليــد خالــد عبــد الحميـــد  المؤلف: - بحركات العين
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني �ال��# م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013-Content.pdf 
 

 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة
قام ال�ّ�اس ب�عل�قي م! رسغي إلى ال�قف ل��ة ث�ان�ة أEام. �ع� ”

ل2�م، شع�ت �أن دماغي ق� ت�ّقف ع! �`عة أEام م! ال�عل�k وع�م ا
الع�ل ب�أت أت?ّ�ل األش�اء. أص�X_ ق�ما0 م�2ف?��! في ال��م 
�_ �ألP ما شع�ت �ه أب�ا في ح�اتي. 4ان األلP ش�ی�ا �الmالW. أح
ج�ا.  ص�خ_ �أّن2ي أح�اج للهاب إلى ال���cفى، ل&! ال�ّ�اس 

R� ,Solvang, Ole, Neistat, Anna, et al(“. س?�وا م2ي ف�
2012: P6(.  

هFا ب�أ  تق�]� م�i2ة م�ا|Xة حق�ق األن�ان العال��ة وصفا ل�ا 
أدلى �ه أح� الی! اع�قل�هP أجهDة الi2ام االس�3�اد0 في س�ر]ا. 
ال�ق�]� أك� �أنه م2 ب�اEة االح�#اجات ال�عادEة للi2ام في مارس/آذار 

�ر]�! و2011�تعی3هP  ، قام الi2ام �اع�قال عc�ات اآلالف م! ال
 ح�دت). 27في شFXة واسعة م! م�اكD االع�قال في س�ر]ة (

 kي م3�ح ل��ق��و Eع�ف ال�عیR �أنه إح�اث ألP ج��ي أو نف
أغ�اض مع�2ة مmل العقاب، ال�?�]�، اإلجXار، و إن�Dاع اإلع��افات 
أو ال�عل�مات.  ض�اEا ال�عیF��3! أن Eعان�ا م! االض7�اب ال&�Oي 

مmل اإلن7�اء اإلج��اعي، ل&آ�ة، وأع�اض أخ�© ال�الي لل�ضح ، ا
مcاكل ال2�م �اإلضافة إلى األث� ال2ف�ي واإلج��اعي  على األس�ة 

 وال�#��ع.

  Rود االض7هاد و ال�عی�حّ Pف العالcي، اك�O�ع الع�O�م2 ال
ال0 مارس�ه األن�iة الق���ة ض� الcع�ب و ق� خلk ها االض7هاد 

   كل ال2ف�ّ�ة ل�© ال��ا<�2!.�ال`�ورة ال&�m� م! ال�cا
�مات ال��Eق�ا<ّ�ة ال#�ی�ة في العالP الع�Oّي أن Fلل� Pّإنه ل�! ال�ه
ت�عامل مع آثار األن�iة االس�3�ادEّة ال�ا�قة ��ا في ذل« ال��ض 
ال2ف�ي و ها ��Eاج ألن ت&�ن ال?�مات ال2ف�ّ�ة م�ّجهة لل�#��ع 

R ال���4� في ال?�مات E# وومق3�لة م! ق3له وم�#اوOة  مع حاجاته. 
 R> معال#ة ن�ائج االض7هاد م! خالل Pة على أن ت��ی�ّ�ة ال#�ال2ف

م�اكD ض�اEا ال�عیR والع2ف ال��اسي ” تأس�= إن  نف= ال�ضح.
�ن أساس لل?�مات ال�37ة ال2ف��ة ال#�ی�ة ب�ون “ لل�Kة ال2ف��ة Fس�

ل�وحي مcاكل ال�ص�ة. �4ا R#E أن ی�مج في هه ال��اكD ال�فه�م ا
ال�قل��0ّ للKّ�ة ال2ف��ة و ال�عال#ات ال�قل��Eّة مmل العالج �الق�آن. 
ال��اكR#E D أن ت��ى و تFcل �7اقP فعال ل�قّ�PE هه ال��ªفة 

 و7O�]قة مق3�لة لل�Fّان.
أن ال��ارسات الق���ة والالإن�ان�ة لألن�iة الع��Oة ال�ي أ<اح و 

م! اآلثار ال2ف��ة في  س��7ح بها ال��Oع الع�Oي ق� ت�4_ الع�ی�
. م! هه (Filiu, 2011)ال��ع�ض�! لها م! أب2اء الcعR الع�Oي 

 R�KEي ال�الي لل�ضح وال0 عادة ماO�&اآلثار م�ض االض7�اب ال
 .Rال��ع�ض�! للع2ف وال�عی 
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

ك�ن ال�أث��ات العالج�ة أ<�ل �قاءا في دراسات ال��ا�عة. �4ا إن 
ه2اك أE`ا دعm�� Pي إلس�?�ام عالج ح�4ة الع�!  في معال#ة 

��ة األخ�© و مcاكل ال�Kة العقل�ة ال�?�لفة االض7�ا�ات ال2ف
  واألع�اض ج��Eة لألم�اض ال2ف��ة.

) ق� أك�cف_ ما دع�ه �عالج 2001إن العال�ة األم�]�Fة شاب��و (
�24�ذج للعالج ال2ف�ي الE 0ف��ض إن AIPال�3انات ال�&�في ( (

معPi األم�اض ال2ف��ة ت��R3 ع! تcف�� م`7�ب أو ناقT لاك�ة 
الK�مات وها Eع�قل ال�عال#ة ال���37ة (ال�&�®�ة) لل�#ارب األح�اث و 

والK�مات ال�(ل�ة أو ال�قلقة. و ها ب�وره E`عف ق�رة الف�د 
إلس�&�ال معال#ة هه ال�#ارب �إسل�ب ت&�في. إن ال��احل ال�mان 

تع�ل على ت�ه�ل  EMDRال��X�ّcة لع�ل�ة عالج ح�4ات الع�! 
مل ال�37عي لها. إن هه الi2�ة إس��2اف تcغ�ل ال�3انات وال�&ا

العالج�ة ال#�ی�ة، ال�ي ت��ه�ف ال�#ارب ال�اض�ة و ال��فDات 
ال�ال�ة و4ل« ال���Eات ال����لة ال���ق3ل�ة، ی(ّد0 ل�= إلى ت?®�� 
األع�اض  ال�ال�ة ول&!  م2ع ان�&اس االض7�ا�ات ال2ف��ة �4ا 

  أªه�ت ال�راسات.
ة ق� ی�د0 و�4ا أث�3_ إن ع�م عالج اض7�ا�ات ما�ع� الK�م

�ث ال��یmة للR�37 ال2ف�ي اله�ل2�0 ال�P�U في ال�الEات ال����ة �Xال
�صا تل« Kمات وخ�Kم! للDل« �أن ال�ع�ض ال���اسل فان دی� 4
ال�ي ت3�أ في م�حلة مFX�ة م! الع�� ی(د0 إلى ما Eع�ف �الK�مة 

ت&�ن  ال�عق�ة. والK�مة ال�عق�ة ال2ات#ة ع! الK�مات الغ�� معال#ة
ذات تأث�� أكm� سعة و ع�قا م! تل« ال��عارف عل�ها مع االض7�اب 
ال&�Oي ال�الي للK�مة. أنها ت�د0 �الT?c ال�Kاب إلى مcاع� 
مDم2ة م! ع�م ال��F! م! ال��7�ة على مcاع�هP وسل�4هP و¿ح�قار 
الات وال�ق��P ال�ل3ي لل2ف= وع�م ال��F! م! إقامة عالقات ص��ة 

خ�]!. وم! ال�اضح أن مmل هه ال�cاكل الcائعة في م��ازنة مع اآل
م#��عات2ا ��R3 عق�د م! القه� س�ع�k أ0 خ�7 ل�7�]� األن�ان أو 

إ�7ال ال���= و¿عادة ال�عال#ة ���4ات ال�#��ع. وأود أن أق�م عالج 
ال�هل األس�ع�ال وال��ر]R واألس�?�ام D�4�4ة  )EMDR(الع�! 

 kمة وف�Kاكل الcتعالج م Dة وروح�ة ل��اك�rة و¿ج��ا��ت�X�4ة نف
 .Pل�ولق� أش�غل_ على م��افقة ومق3�لة م! ق3ل ال�#��ع الع�Oي ال�

ها ال&�اب  ب2اء على اق��اح م! ال��4�ر ج�ال ال��4ي رئ�= الFXcة 
�ن ال#ه� ال0 2012وم2 م(ت�� دبي في ن�ف�3� FE ا أن�، أرج

اس م! زمالئي أ<Xاء بل�ه <�لة األشه� ال�اض�ة ق� أث���Oا ی2فع ال2
  .kف�  وعل�اء ال2ف= Ûهللا ال�

  
 

  Rة في أغل���األع�اض ال2ف��ة لل�عیR ت&�ن أس�أ م! ال#
األح�ان ��ع2ى أن الT?c ال 2F�Eه ال�عافي م2ها، وق� ت(د0 في 
ال2هاEة، ن��#ة لل�أس واأللP، إلى اإلن��ار إذا لP تعالج و]�ف� لها 

. إن واجR ال�فاء للی! ق�م�ا (Gerrity, 2001, p41)ال�عP ال&افي 
أنف�هP وعان�ا وعائالتهP م! أش� درجات ال7X¸ م! ق3ل األن�iة 
���عي م2ا E Rاج�الXائ�ة م! أجل أن ی��قk ال��Oع الع�Oي أن ها ال
على أقل تق�ی� أن نFcل ال?�مات ال��Kة ال2ف��ة ل���#�R ل�اجات 

ي تع�ض�ا لها ن��#ة ه(الء اال�7ال وع�ائلهP ��عال#ة الK�مات ال�
  ال`غ� واإلرهاب وال�عیR خالل عق�د األن�iة الXائ�ة.

XZع� الiلP ال��اسي ال0 سk3 وسR3 ال��Oع الع�Oي و4ل« إه�ال 
 Pة في العالEاد�ة اإلس�3�iص�ة ال�#��ع العقل�ة  م! ق3ل األن

الع�Oي. R#E أن تع2ى األن�iة ال��Eق�ا<�ة ال2ات#ة ع! ال��Oع الع�Oي  
mا على تأّس�= وت���! ال�Kة العقل�ة لل�Fان 4أح� األه�اف ح�ی

 ال�ئ���ة لل��Oع الع�Oي.
إن اق��اح ال��4�ر ج�ال ال��4ي األم�! العام الت�اد األ<Xاء 
ال2ف���! الع�ب تأس�= م�اكD ع2اEة ض�اEا ال�عیR والع2ف ال��اسي 

��ن ه�ف معّ�! رئ�FE أن R#E يO�ع الع�O�رات ال�ي في ت�ن= أم ث
�مات ال��Eق�ا<�ة ال#�ی�ة ال�ي ن�#_ ع! ث�رات ال��Oع الع�Oي. Fلل�
هه ال��اكF�E D! أن تXKح ح#� الDاو]ة لل?�مات ال��Kة العقل�ة 

 ال#�ی�ة.
إن ح�اEة ال�Fان م! االض7�ا�ات ال2ف��ة ون�ائ#هP االج��ا�rة 
�صا األ�7ال الی! ناضل�ا ض� وعان�ا م! �7¸ األن�iة Kوخ

 �وفاءا ل�`��اتهP ال�ي أدت إلى ال��Oع الع�Oي وه� ه�ف ال�ا�قة ه
�رة. 4ل« إن mال �عOد أث2اء و�أن ی�� R#E ة و�ی�مات ال#�Fن�3ل لل�
ال?�مات ال��23ة على معال#ة الK�مة ل��_ فق� س�ل3ّي حاجات 
ال�#��ع �ع� ما عاناه ال��ا<! ال0 ع�ض للK�مة ول��ة <�]لة  م! 

�ة م! األن�iة االس�3�ادEة ل&! أE`ا الiلP وال��ارسات الع�وان
س��اع� في خلk خ�مات ص��ة عقل�ة م(ّس�ة على أح� ال7�ق 
العالج�ة  وال�ي ته�ف إلى عF= ات#اه ال�ص�ة ال��ت7Xة تقل��Eا 

) �EMDRال?�مات ال��Kة العقل�ة الق��Eة.إن العالج ح�4ة الع�! (
&�Oي ال�الي ه� عالج نف�ي أساسه ال�ل�ل العل�ي لعالج االض7�اب ال

�ائ�ا أªه�ت 4فاءته  15)، ب�ج�د PTSDللK�مة (cدراسة مقارنة ع
في ت?®�N واإلزالة ها االض7�اب وأع�اضه. لق� أضه�ت هه 
ال�راسات إن العالج یDو]� ب�2ائج عالج�ة مcابهه ل�ل« ال�D#2ة م! 

)، مع Bisson & Andrew, 2007ال�ل�4ي اإلدراكي ( ق3ل العالج
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

   2013   و العشـــرون / صيــــف   السادس  اإلصــــدار   “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
  دليـــل الدعـــم النفســي فـي الكـــوارث  إسم الكتاب:

 د. مصطفـــــى شكيــــــب   المؤلف:
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=182&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB26/eB26CHM2012-Content.pdf 
 

 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة
  إال أن ال#�وح العا<®�ة ـ ج�وح القلR و ال�وح ق� ت�وم؛

  
�ال2�Xة لل&�m�]!، ت�R3 هه اآلثار العا<®�ة معاناة نف��ة ش�ی�ة، 
و ق� ت��اخل أE`ا مع ق�رة ال2اج�! على ال�عافاة العامة م! ال&ارثة: 

  ة ال�#��ع F4ل.وق� تع�ق معافا
�ال2�Xة لل2اج�! اآلخ�]! ق� ت&�ن اآلثار ال&ارث�ة أكm� إE#اب�ة 

 .Pة ل�ؤ]ة العال�ی�ة و <�ق ج�ی�مف#�ة <اقات ج:  
�اهP في E �هه اآلثار العا<®�ة ق Pم! هه ال�غ���ات ،فه Pال�غ�
ق�رة العامل ال2ف�ي  على دعP ال2اج�! س�اء �7�]قة مXاش�ة أو ع3� 

  ت الع�ل ال2ف�ي.إزاحة مع�قا
 فه� االس�ا�ات العا���ةعلى العامل�! في ال�#ال ال2ف�ي 

  لل2اج�! م! ال&�ارث:
•  Pرته�ال�الة العا<®�ة لل2اج�! م! ال&ارثة لها أث� �34� على ق

  على ال�عاون بل7ف و ��#ه�د لل�عافي.
•  Pاه�ال7�ق ال�ي Eق�م بها العامل�ن  ال2ف�ان��ن  أع�الهP ق� ت
لل�Kاب�! ال�Xاش�]! م! ال&ارثة أو على العF=  عا�فيال�عافي الفي 

  ق� تعاودهP الK�مة أو تع�ق معافاتهP؛
العامل�ن ال2ف�ان��ن Eعان�ن أنف�هP م! �عN نف= اآلثار  •

العا<®�ة �4ا ال�Kاب�ن �ال&ارثة، و ذل« ��24#ة ل��ت�ات الع�ل في 
  ال�#ال، و ��24#ة أE`ا لل�ع�ض ال�ائP لألش?اص ال�K�وم�!.

c�د ال#Dء األول على اآلثار العا<®�ة لل&�ارث على أول�« س�
  ال��أث�]! ال�Xاش�]! �ال&ارثة ؛

��Zا س�ق�م ال#Dء الmاني تق�2ات لل��خالت ال2ف��ة لل�� م! 
  االجهاد ولل��®�� ال2ف�ي؛

وال�ل�قات في اخ� ال�ل�ل س�Fcل ال#Dء الmالW،وال�ي س�ع�ض 
امل مع ال�K�وم�! ال�اش�ی! اس��3انات م�i2ة ال�Kة العال��ة لل2ع

اضافة الى م4�ة مل?Kة لالثار ال2ف��ة لل&�ارث و�4®�ة  واال<فال،
  ال�عامل معها.

 

�عى ها ال�ل�ل ال0 أص�رته E   اEة ل`�ا��وح�ة ال�عاEة ال2ف
تل�3ة حاج�ات األخKائ��! و ال�عیR والع2ف ال��اسي ب��ن= الى 

ل ال�Kة ال2ف��ة الی! Eع�ل�ن مع األ<Xاء ال2ف�ان��! و العامل�! في م#ا
األش?اص ال�K�وم�! ض�اEا ال�عیR و أح�اث الع2ف ال��اسي إّ�ان 

، ل�ق�PE ال�عP لهه الف�ة ال�K�ومة ل�?7ي ف��ة 2011ث�رة ت�ن= 
الK�مة و تل�3ة حاج�اتهP العا<®�ة. وق� اع��� على ا��اث عل��ة عال��ة 

اكD وال#���ات ال2اش7ة في في ال�#ال،ل�?�لف اع�ال ال�(س�ات وال�� 
  م��ان ال�Kة ال2ف��ة و خاصة علP ال2ف= الK�مي.

في 4ل س2ة Eعاني مالی�! األش?اص م! ال&�ارث و األح�اث 
ال&ارث�ة األخ�© .�عN هه ال&�ارث راجع السXاب <���3ة ـ زالزل ، 

  انف#ارات ب�4ان�ة ـ ع�اصف ....
ة ، غ�ق �اخ�ة ، و �ع`ها اآلخ� راجع إلى ال��ادث ـ ت�P7 <ائ� 

  كارثة م2#��ة ...
ال�ل�ك و لعل أكm� هه ال��ادث ت�اج��Eة تل« ال�ي هي ن�اج 

�� ال�اعي��ـ ال��وب: الق�ع ال��اسي، ال�K®�ة الع�|�ة  ال
  ،اإلرهاب...

و ق� ازداد الع2ف ال��اسي في م72ق�2ا الع��Oة إلى جانR األح�اث 
�مال ، ل23ان ، ال�Dم2ة في فل��7! ، الع�اق ، أفغان��ان Kال ،

�رات الع��Oة في 4ل م! ت�ن= و مK�، و ما تع�فه mاث ال�أح�
حاالت ل��3ا، ال��!،  س�ر]ا  م! ت�#�ل م! ق�ع أم2ي و ع2ف 

  س�اسي E?لف ض�اEاه على ال��© ال���س� و ال7�]ل.
ع2�ما ت��ث 4ارثة، ت&�ن ال�2ائج ال�ادEة واض�ة؛ ته�م ال23اEات 

��c®�ات و ال��اج� و ال��ارس و م�7ات و ال�(س�ات و4ل« ال�
ال�ق�د.... ال�أث�� على أج�ام ال`�اEا واضح 4ل«، Eُق�ل األش?اص 
و]Kاب�ن �#�وح خ�7�ة. اآلثار العا<®�ة الف�ر]ة ـ الK�مة الع�3Kة، 

  ال?�ر ال��ي، الغ`R هي واض�ة 4ل« .
 مع م�ور األEام و األساب�ع ق� ت�`اءل اآلثار ال�ادEة لل&ارثة ،

ُت23ى ال�2ازل ، ُتKلح  ال7�قات ، ُتcغل أن�iة االتKاالت، �ال2�Xة 
 اج�!  ت�عافى أE`ا ج�وح األج�ام؛ألغلR ال2
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــيا«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد     »للياقــ
 

  2014     / ربيـــع    33  اإلصــــدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
  المدرسة العربية فـي التحليـل النفسـي  إسم الكتاب:

  د. زكريا علي زيعور   المؤلف:

�ق  را��ّ��ةلل�(س االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=56&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZ2014-Content.pdf 

 

د. جمـــــــــــال التركـــــــــــــــي -إستهـــــــــــــــــــــــــــــــالل    
ف= اك3� ان Eأخ لP ال... )،س2ة هللا في ال�7�ر. أ0 رضا ع! ال2

ال�cعل خلف ل2ا ل��اصل ال�رب، ان 4ان م(لف ال&�اب خ�� خلف 
لـ"ال�علP" ف�2! تالم�ه خلف له أE`ا، ل! ن�خ� جه�ا في ح�ث ارثه 

  العل�ي ر|�ا �الف&� ال2ف�ع�Oاسالمي.
شه�ت العل�م ال2ف��ة م2 م7لع الق�ن العc�]! ت7�را �34�ا ت�i2�ا 

ان_ ع#افا في أو<ان2ا الع��Oة، اس�2mاء و م�ارسة، اال أن عق�دها 4
قلة قل�لة سع_ جه�ها ت7�]� ال�اقع ال2ف�ي الع�Oي في ~�اب 
 Pع_ وأث�ت... ل&! اشعاعه�عة، فأن�#_ وأب#cات داع�ة وم�م(س
ما 4ان ل��#اوز ح�ود اق7ارهP أغلR االح�ان، م�ا أعاق تفاعل 

  اب�اعهP وت�Oة أو<ان ع��Oة أخ�©.
Kإنه في ح�! 4ان_ ت ،!��O�م(لفات عل�اء ال2ف= الغ ��ل2ا ب�

كان_ ش���ة م(لفات عل�اءنا  الع�ب، ح�ى خل2ا ان ال عل�اء ل�ی2ا 
 Rاص2ا... الى ان هKدا اع%ار ث�رة ال!عل�مات�ةفي حقل اخ��م3 ،

 �خ��u ما ن�ج  وراء ªه�رنا في غفلة م! الDم! ب�ه��¸ 4ل ما ه
الفق� وال?�افة �ع�ا، ع�Oي، زم! 24ا ُمغ��3! غ�Xة زادها ال#هل و 

وOف`ل ث�رة ال�عل�مات�ة ه3_ عل�2ا اب�اعات الف&� ال2ف�ي الع�Oي، 
ع2�ها ادر24ا ان2ا ال نعاني عق�ا نف��ا وان االمة ح3لى �7اقات فة 
وعل�اء تف�ق مFان�هP أح�انا م! 24ا نع�هP لDم! م�اجع الف&� ال2ف�ي 

اب�اع اال اب�اعهP... �ع� و انه ال ف&� اال ف&�هP وال علP اال عل�هP وال 
ان ُرسP �إحFام تX?�= ما ه� ع�Oي ف�2ا واعالء الغ�]R ف�ها، و4ان 
ته��¸ حارس اله�]ة (اللغة) أّول ال��اخل ،  ل��Xعها الحقا جهاز 

 الP�U و الmقافة...
ك2ا الم�2ا �ع`ا م! ها خالل 4امل العق� األول  م! م���ة  " 

ال�ي أس�2اها c�4�وع Eع�ل على "،  ش�(ة العل�م ال'ف��ة الع�&�ة
اب�از ال?KائT ال���Dة  لل��ارسة ال2ف��ة الع��Oة، ح�W 4ان_ ردود 
 ،!�O�غ��األفعال ال�اف`ة لل�c�وع  ع�2فة م! �عN ب2ي جل�ت2ا ال�

  ال�أزوم�! م! اشFال�ة اله�]ة االن��اء..
ح`ى كان " ال�علP" ثالW ثالثة م! ال2ف�ان��! الع�ب ال0 شاء الق�ر أن ا

 �c�ف ال��ل� على اع�الهP وأنا أخ7� خ7�اتي االولى في الR7 ال2ف�ي مK�2ف

في م�حلة م! م�احل ح�اة ن#�م ال��اء، وOع� م���ة م���ة م!  
الع7اء واالشعاع ی���ل الXعN م2ها الى ن#�م ش�ی�ة ال&mافة، �أن 
تلغى ال��افات الcاسعة ب�! ن�اة وال&��ونات ذرات مادتها، ع2�ها 

بل��ن <!  2أكm� م!  3اوز وزن جDء صغ�� ال ی�ع�© ال�اح� صPی�#
  4غ).  2000000000( + 

ك�ا لل��اء ن#�مها، لألرض ن#�مها... ان 4ان_ ن#�م ال��اء ال 
خ�ار لها في م�ار ت7�رها وت��لها الى ن#�م ش�ی�ة ال&mافة، على 
االرض 4ائ! 4ّ�مه ال�k له 4امل االخ��ار ان ی�قى ن#�ا في س�اء 

  لعل�م و ال�عارف، أو أن E?ل� غmاءا في زO� االرض ...ا
، حّلk عال�ا في س�اء ال�5اب ال�3 ب,+ أی.ی'ا ع+ أح.ال!(ّ�م,+ 

عل�م ال2ف= و شعابها، م�2�ا ع��ة نف�س أ�?�_  ªل�ة ال#هل و 
ال�?لف حقها في ان�ان�ة 4�]�ة، ج�ع �Zه ال&اتR عKارة "م���ة 

ف#اء ش�ی� ال&mافة، ع��قال�ع2ى، ُع��" م! إب�اع الع7اء العل�ي، 
غD]� ال����0، حاو]ا جه� نKف ق�ن م! الع�ل ال�ؤوب في م#اهل 
نف�س2ا. ع2�ما ُتعk�ّ ال��2! ال�#�Oة، ت�&mف أ�عاد ال&ل�ة ل�XKح غD]�ة 
ال�ع2ى، م�ع�دة ال�الالت، ع��قة االغ�ار، ی2�ء �ف« شف�تها م���س 

.، أّنى ی��2ى ذل« ل�! ه� في اللغة والعل�م الفل�®�ة و ال2ف���ل�ل�ة.
دوامة ال��ارسة ال237ف��ة، الXع�� ع! عالP الفل�فة وشعاب 
ال��ل�ل2ف�ي ، لل« ق� ال ت�اني ال�K?cة ال�2اسXة ل�ق�PE  �4اب بها 

 .."Pاع " ال�عل�اء و الغ2ي ع! إب�mن ح�8ي اس�هالله �(ل!اتال�، ت&
  و|���ه العل��ة. م�خال للقارo الع�Oي، أع�ض م! خاللها  أله���ه

 R�3> �ب�! ای�ی2ا �4اب خ7ه خ�� خلف ع! خ�� سلف، ه
شاب، یلج بXmات عالP االح�Kاص، له م! ال#�أة والc#اعة ما أهله 
أن تK�© لع�ض " ف&�  عالP نف�ي" ل�= م! ال���� ج�عه ، ف&�� 
�الغ�ص في <Xقاته ال�اح�ة تل�© األخ�©... ن#ح الى ح� �34� في 

ه أ��اث و دراسات " ال�علP " ل�?�K� الDم! ع�ض ما خلK_ ال�
وه� في ب�اEة م���ته ف�2هل م! مع�! عKارة ف&� عل�ي ع�ق�ه 
ال�#�Oة و ال�ع�فة ال����ة. وم! خ�� م! خلف �EفÍ االرث العل�ي 

 ل�لف، م2ه ی72لk ومعه ی�اصل ال�رب، أمال  في ت#اوزه م��XUال (
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وح�ثة واب�از 24�زه ودرره لل�فاß على وهج "الcعلة" ال�ي اضاءها 
ال#هل ال2ف�ي الع�Oي م2ارة، عل2ا ن�اهP معه  "ال�علP" في زم! ع��ة

، ف'ف�ح اب�اب في ت3�ی�ها ون�ق� بها األق2عة ون�#اوز بها العق�
العق�ل ال!�ص.ة، ون<�ر ان�ان'ا الع�&ي م+ ح�اج; س!�(ة م+ 
ال�ه�، 8ّEل�ه واعاقH م�,�ته ف�Gلف ع+ رDE حCارة ان�ان�ة 

والعل�ي ه� ال��3ل  ، ذل« ان ال�قي ال�ع�فياص�ح ف,ها خارج ال��اق
االوح� لل2ه`ة و الل�اق ب�R4 ح`ارة  عال��ة ن�! على الهام¸ 
ف�ها، في زم! ع�ل�ة ش�سة ال تXقي و ال تر شعارها " ل�اقا او 
ان��اقا"، إما اإلل��اق ب�R4 ال�`ارة أو االن��اق و االض��الل و 

  ال�الشي ل�! " ت2ع��ا " �غ�= رؤوسهP في ال��اب.
خلقه  خ,��أن اص7فى م2ها   كّ�مها ال<Nن أمة ال أع�ق� ا   

ج�ی�ة بها ال�آل، �4ا ال أع�ق� أن "  ل�8ل�غ آخ� رسال�ه  للعال!,+
 �R�اللغة" اصWفاها عال� الغ,D وال�هادة �أن نّ;ل بها �Eا�ه ال5

، ت���k ان ت&�ن في م�تXة م�?لفة في سXاق ه.اZة لالن�ان�ة ج!عاء
��#� م!  اللغات ال`ار0 او أنها قاص�ةE ر وم�ا�عة ما�على ال�7

  ."ع�&�ا": لعله� Zعقل�ن أح�اث عل��ة م�الحقة ال ت&اد ته�أ... 
الFc� م�ص�ل لل��4�ر ز4�]اء، ان ش�ف2ي �Fل�ة االس�هالل، هللا 
�7ة في العلP و ال#�P و ��Eعه�ا �ال�Kة � "Pه و "ال�عل�[Dاسأل ان ی

�ن ق�ة ع�! "معلP" نر ح�اFE ة، وان�Zة و و العا��ته ل�فعة العل�م ال2ف
  .خ�ماتها ر|�ا �ان�ان2ا

  
  المقدمـــــــــــــــــــــــة

1 -  P�ال���ة ال2ف��ة االج��ا�rة لف�د، لعقٍل أكاد�Eي أو لق
ت�ر]�ي داخل ال#امعة، ت&�ن تأرخًة ج�ا�rة َشّ�الة، عامة و4�ن�ة. 
 ال�قالن ی�&امالن و]��اض�ان، ی�غاذEان و]�2اض�ان، ی��اك2ان

  و]�cار4ان.
تار]خ الف�د، ال#Dِء أو العK2�، ال�ادِث ال��ّليِّ أو ال2ف�ي  - 2

ك�ا الاتيِّ الD2عة، ه� أE`ًا تار]ٌخ عاّم وشامل؛ وللف&� وال&�ن، لألمة 
  واللغة وال�`ارة ب�ّمِ�ها.

<�]ق�ي في �4ا�ة الفق�ات أو ال�فاصل ال�ال�ة، أدناه، ال ُتلغي  - 3
على األقل، ال ت?cى م! الاتيِّ الD2عِة (= األنا؛ وهي ال ت2ُف� أو 

 TائK?عِة، أو الD2عيَّ ال�الاتاني). ف�2!، ه2ا، ال نغلRِّ ال��ض
وال�37عة والFcل؛ أ0 أن2ا ال ُنلغي الاتاني ل��اب ال��ض�عاني. 
ول�= عF= هه ال�عادلة خ7ّاء أو َزَللّي؛ والهي، أصًال، ع7�Oة أو 

  فاس�ة.
 

4ان ال#�ار الفاصل ب�! االخ�Kاص و االب�اع ال�mان�2ات... زم!  
 Nل2ا اح�انا �عK2ع ان ت�E Pا... ل&! ها ل�ا جFي س��O�العل�ي الع
ال�(لفات ال2ف��ة الع��Oة... و4ان_ معارض ال&�اب ف�ص�ي لل�ع�ف 

"، تXعها �عN م3اهD عل� ال'ف\على  اص�ارات " ال�علP"،  أّولها "
" ، تلقفها �4!  ي لل3ات الع�&�ةال�<ل,ل ال'ف�ي االناساص�ارات " 

عm� على ضالة  اف�ق�ها... الحقا ب�أت ت�`ح لي مالمح ن��ج 
ح�F_ خ��<ه وراء غ�2�3ا ال�`ار]ة، وO�أت معها ت�Fcل مالمح ف&�ة 
ج�2�2ة، ªل_ غائ�ة ألكm�  م! عق�ی! الى أن د4_ ث�رة ال�عل�مات�ة 

Kها ع�2ة، ال�ى 24ا نعKة ال�����ة عل�ها  وعلى أب�اب قالع2ا ال2ف
  ادواتها...

ان7لق_ م���ة ال�أس�= ل�c�وع "الFXcة"  ال!. ال!عل�ماتيومع  
" 4ان له ف`ل عل�ها دون ان ی�ر0، أدر4_ م! معل�وفي الXال  "

خالله ان2ا امة ح3لى �7اقات عل��ة م��Dة في حقل االخ�Kاص... 
بها، اف��_ للقل�ل ال0 وصل2ي م! م(لفاته ال��احة ال�ي هي ج�ی�ة 

�� لي ذل« �ع� ّE ما معه... الى ان�م��2ا ال2ف=  ان أحقk ال��اصل ی
ع�ة س2�ات م! ان7القة الFXcة، الDم�ل الفاضل، ع`� اله��ة العل��ة 

ف&ان ال��اصل ال0 ت#اوز العل�ي  ...أ. د. ن^�� ع�Wة االس�cار]ة:
�2�و  الى االن�اني ال�حR، الى ص�اقة را|�ة اع�D بها، ل�XKح ِنعP ال

ِنعP ال�ف�k. و في ال4�© العاش�ة ل�أس�= الFXcة، 4ّ�مه اهل 
" Rز م! االوائل بلق�" ال�اس�Gن في العل�م ال'ف��ةاالخ�Kاص �الف

ن��ه لP ت&! سعادتي بها ال�&�]P ل�قل ع! سعادته ، الع�قاد0 اّنا 
.. و وال!(�م,+ �عCا م+ حقه� عل,'ا / على شع�&'ا / على أم�'ا.

 �mل�= أك �م! اع��اف رم0D سع�2ا م! خالله رأب ص�ع ه
ان#�احات حف�ت اخادی� على ش��ع ت���ق ل��2� ع��ة ªل��2ا ال2ف��ة 

خ,� امة اخ�جH الع��Oة، م3�دة جهالة امة أراد خالقها أن ت&�ن " 
 ل5'ها أبH ان ت�5ن..."،  لل'اس

�ر نف���ل�لفل�في �4ا لP یm�هاi2ة م! م�O�ة الع�K?cال "Pأث�© "ال�عل 
أح�،  ق�م لل�X�Fة ال2ف��ة الع��Oة على م�© نKف ق�ن أع�ال م2ارة، سعى 
ل�?ل�T ال�K?cة الع��Oة م! عق� اس���F_ ف�ها زم! ال#هل وال�?لف، 
�ه�ها وأفق�تها خKائKها وم��Dاتها، ح�ى غ�ت �اه�ة ال�المح، مه�Dة cف

�Z �#علها ت �ماض تل� �تها، ت���ي ��#�ه ال&�ان، م#�دة م! م�ا<! ق
  �ع`ا  م! رد اع�Xار ل2�ج��ة م��غة في ال�حل.

بها اإلص�ار, ال0 ق�م �Zه االب!، لل�mقف الع�Oي ولل�ه���! 
�العل�م ال2ف��ة، عKارة االب�اع العل�2ف�ي لالب " ال�علP".. ال أع�ق� 

، ت<!ل م�hول�ة ه3ا اإلرث العل!ي تeف ع'. ح.وده بل ت�اوزهان 
�]�هالى 4ل م! أهّ��هP ال�Kة ال2mة في او<ان2ا، �الع�ل على ت�� ف
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 Rج�تل« ال�2اهج درس2ا م�ض�عاٍت 4ان ع2�ان األخ�� م2ها ��
"مWُ�X ق�ان�! االض�اك �4ا ال2&�ة وأخ�اتها". أما ال��ض�عات 
االف��اح�ة ف&ان_ االن�قال وال��ّ�ل، في ال����2ات ال2اص�]ة، م! 
اس�ع�ال ال�R7 إلى ق2�2ة الغـاز، وم! ال7ّ�احـة والِ��2� إلى ال&ـ�سي 

�فـاKة" والEاX2&ع  و"الX2ة ُی2قل بها ال�اء م! ال� (= االر]Fة)، وم! ال#َّ
إلى ح2®�ة ال�D2ل... وه2اك أE`ًا: ال��ارة، الR�37، ال��رسة 
�م�ة، ال&ه�Oاء، Fفة ال��ª�ال�س��ة، ال3ل�Eة، ال2قا�ة، ال#�]�ة، ال
ال�لف�ن، ال723ل�ن، ال0ّD، ال��أة ال��ªَّفة... و4ان آخ�ها ال�راسة 

  اإلناس�ة ب�! االن�ان Ûهللا، ب�! ال2اس والقَ�ر. ال���ان�ة للعالقة 
أما ال�2اهج األخـ�©، �عـ� ال�2اهـج ال�#�]�3ـة وال�#��Oُّـة (=  - 7

األم�U[��3ة، األم�3�]ة، ال�ع�َ��ة في ال��رسة األم���4ة في علP االج��اع)، 
ف&ان_ م2اهج اس�&cاف الالوعي والغ�ر]ات، ال��?�َّل واالس�عار0 أو 

واال�Eاني...؛ �4ا 4ان_ مع���ًة أE`ًا ال�2اهج الفل�®�ُة وال�ع���ُة ال��mي 
العاملة في العل�م االن�ان�ة 4ال�ار]خ واألل��2ة، اإلناسة 
�]ات...واألّهP، في ق7اع ال�2ه#�ات ها، 4ان اإلص�ار على ال�ر O�وال�

  م! ال7�ائk ال���Zقان�ة وال�ل®�قان�ة، غ�� ال�ار]?�ة، اإلسقا<�ة الخ.
 uاc2يِّ ال�Eس�3ُل2ا إلى تأرخة "س��! عامًا" م! ُع�� ف�ٍد أكاد
غل، ی�&افأ مع ُس3ُل ال�أرخة االج��ا�rة والعامة ل�#��ٍع  ُّcواإلن�اِج أو ال
أو ف&�، ل�(س�اٍت ثقا�Zة وم�احٍة م! الDمان وال�7�ر وال#غ�ا�Zا... 

ه ���R هه "الق�اع�Eة"، ���R مXادo الع�ل ها أو أجهDته وق�ام
�ل ال�ال�ة م! ها Kالف Piل فق�ات معFف�ه"، 2ْ3�4ا على ش�و"فل

��فل�®�ة ال�اردة، أدناه، تع�3�ات ع! ت#ارب  - ال&�اب. الفق�ات ال2ف
ذات�ة؛ ل&2ها أE`ًا ُتعّ� م�ض��rًة ��R3 أّنها ت?Tّ 4ل ان�اٍن مّ� 
��mل تل« ال�#ارب؛ وَشَع� ب�ل« ال�cاع� أو الع�ا<ف، وال���ل �4ا 

الِفْ&�ات ال�اردة ه2ا مق�الٌت هي،  -عاالت. إلى ذل«، إّن الَفق�اتاالنف
�ال�الي، م�ل�ة وعامة، ف�دEة وج�ا�rة، ت(وب إلى ال���ة الات�ة والى 
ال�أرخة لل�#��ع والف&�... وها 4له ��ق�ارها هي، إلى ذل«، اج��ا�rة 

�]ة أو ت�2�]ة، ت�ص�®�ة أو تغ���]ة...O�أو ف&�]ة، ت  
ه هي، إَذن، أف&ار0 وسل�4اتي، آرائي وم�اقفي. لP أورد الفق�ات ه

س��ة ح�اتي على ال�2� ال�ع�وف؛ ل&ْ! ل�اذا لP أقTKُ س��ة ح�اتي 
على الغ�ار ال�أل�ف ال�أن�س؟ لPْ أَر أّن ها ال2�ع األدبي م! ف2�ن 
ال&�ا�ة نافع أو األصلح، س�ی� وح�Uقي... م! حقي أن أخ�ار؛ وق� 

�ثة ش�]�ة، غ�� اخ��ُت ف! ال��د علm3ل فق�ات م�2اث�ة، مFى ش
م��َّ#ٍة داخل أقفاص ال2�k العام وحiائ� ع�ارٍة أو 4لٍّ م�ص�ٍص 

�صات، واش�Kل أقFاغة على ش�Kًا ال`E. �4ا اخ��ُت أ�3ّ��Xاكاٍت م
 "ُزمالئ�ة" عاب�ة وع7�Oة.

�Oة ( - 4 Fة أو األسEة، ال�واEال�أرخة الف�دversion �لُع� (
وأساس�ة؛ ل&2ها ال ت�لُّ م�لَّ ال�ار]خ االج��اعي ش?Tٍ، نافعٌة 

�ني، F�الcامل لل#�اعة وال�#��ع، لل��اصل�ة واُألمَّ�ّي، لل��لي وال�
  لالق�Kاد0 واالج��اعي �4ا للف&�0 وال�`ار0.

 T�?cأّن ال�2اهج، في ال� ،Wفي 4الم أدم ،�الُ��اد ه
�ن قي ق3َ7ْ�! وال����T، ثP في ال2ق� واالس��عاب و<�ح ال�غ���0، ت&

ی�&امالن ب�فاعل وت2اقح م�Xادٍل وم�الِقٍح ه�ا: ال�#�]3ي والعقلي 
�ف (الi2�0، ال��i2�0، ال�أملي). إنه�ا ال�2اهج ال��U�37ة أو  ِّKال
ال���ان�ة والع�ل�ة؛ وال�2اهج ال�ي ُتعِ�ل الف&ِ� وال�KX� أو ال��ل�َل 

- ال�2اهج الف�ض�ةوال�قارنة �4ا االس�ق�اء واالس�X2اu، أو ال�k72 و 
2ة العلP... وعلى ذل«، ف&أّن الق�ل �العقل الع�لي  َ̀ ال�]اض�ة، ورَ]
والعقل الi2�0 ما یDال س�ی�ًا؛ ول�= فق� نافعًا م��Oًِا؛ فاك ه� نف�ه، 
�ال�الي، الق�ل �الفل�فة الع�ل�ة والفل�فة الi2�]ة، الق�ل �الفعل وال���ار 

Oقة، و�Uُل �العقل وال��  األجهDة أو الق�ان�! الف&�]ة. وال?��، والق
5 -  Rٌة ت�ت��ZاKَّ�ة. وص�اغ�ها االحi2ن ال4�]ات غ�� م�ت&

وتع`�ة، ت2�َُ�k واع��اٌد لل��ل�ل وال�kِ72 وال�3�]R. إذا حّ�ث 
ًال ��4ا  ل م��خِّ االن�اُن ع! ذ4�]اته فل�= واجXًا، أو لDامًا عل�ه أْن Eُع�ِّ

ر، وال��cا�«. َّ�Fم ل2ا غ�� ال��قّE ،ع���.. ف�ل« و�ªفة ق� Eق�م بها ال�
وال��لِّل الغائTُ في ال�عقR وال���0 ل&cف ال��7�ر والالواعي، 
ش وال�`7�ب. ال?�cة، في ص�اغة األس�ودة،  َّ�cر، ال��ال�iلP وال3
�]ه وال�ع�یل واإلسقاu (را: علP نف= الcهادة). cن �?اصٍة م! ال��ت&

�فقًا وت�اك�اِت أنقاٍض أو �قاEا إْن 4ان في هه ال4�]ات ال�(رِّخة ت
ال للقارo نف�ه أن  ّ̀ P أو أض�Xُ مف ِّiسة، فألني ال ُأن�Fاٍت م�[�وت&
ُی�تRِّ، وُ]�لِ�ل األح�اث؛ وأن ال ی��ت� إْن رأ© ورود "الَ?3َ�]ة نف�ها" 
في أكm� م! مFاٍن؛ أ0 في أكm� م! ت��ªٍ� واحٍ� لها، وفي أكm� م! 

�©. مع2ى؛ بل وعلى أكm� م! صع��ٍ ��  أو م
عة  - 6 في أواخ� ال�Xع��2ات، وفي م`�ار إع�اد حلقات م! "م�سَّ

ال��ل�ل ال2ف�ي للات الع��Oة..."، ªه�ْت دراساٌت نف��ة م#����ة 
ع�ی�ة، وت�ل�الُت مFcالٍت ص��ة ح`ار]ة. اعُ�ِ��ْت م2اهج 4ان_ 
�صًة �ال��ح العام لل�اقع والc�وu ال��ض��rة؛ أ0 لل�ق�ل K?م

وال�Fcالت أو االن#�احات. وم! �ع� ها ال��ح ال���اني،  والع�امل
أو ت#��ع ال�ع�7ات، ªه� ع�ُل م2اهج ف�ز ال#�اوِل واالحKاء، 
"وتف�]ِغ" االس��ارات... (را: ال�راسة ال2ف��ة االج��ا�rة �الع2�ّة للات 
الع��Oة)؛ وفي خ7�ة ثالmة، 4ان Eُع�ل على اس�?�اج وص�غ ق�ان�! 

(را: ال�K?cة وا�� أو صالٍت وخ��uٍ نا�ªة عامة هي ِشXه ر 
 الِغ�ار]ة، c4اه�).
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ال�&��فان�ة، ال�غ���ان�ة، ال�Kُة ال�`ار]ة، االق�KادEُة وال�ع��Zة، 
  لل��ا<! واألّمة وال�<! داخل ال�ار العال��ة؟

ُتiه� ال���ُة الات�ة للف�د أو للعقل ال#امعي، م�&اف�ًة مع  -12
ال�أرخة العامة لل�#��ع وال��اسة، أّنه لP ت�َج� أّمة، داخل أوروOا 

ف ال�ع�فَة م! أجل اس�غالل األمP ا ِّª�لغ��Oة، ال�i�Fِة �ال�Fان، لP تِّ
ال�ي 4ان_ م�?ّلفة في حق�ل ال�ع�فة. �ال�ع�فة حارO_ ال��رسُة 
الع��Oة، ع3� س��تها وم�ارها م2 ال����2ات، سل7َة ال#ارح. فال�ع�فة 
سالح عP�i ب�� ال�اغR في االم��اد وال��7�ة، في م�اك�ة وز]ادة 

mالح.الKال�2فعة، وتأم�! ال� kِوة، وت�ق��  
لق� ªه� جل�ًا أّن سالح الcX�]ة األس�ع واألق�ر، األنفع واألصلح، 
لFE P! س�© ال�عِ�فة ال�2َ�#ِة  في ال#امعة، في ال��اكD ال��?KKّة 
ال�F�َّسة، في س�اسة ال�ولة ال�ا�rة إلى أن ت&�ن دولة ال�Kة 

ولة ال�(س�ات، دولة الَ��ن�ات، ال�`ار]ة للcعR، دولة ال��ا<�2ة، د
وح�W ال�Kالح االق�KادEة األمَّ��ة م��قلٌة غ�� م���Xَعٍة م��لَ�قة، 
وال��2�]اُت االج��ا�rة، االق�KادEُة أصًال وفKًال، م��اصلٌة وم��ازنة، 

  دی2ام�ٌة وم�الق�ة، َشّ�الة أج���ة، عاّمة وح�ة.
* *  

للفiة الفل�ان في م�ض�ع ال�7Kل�ات، في ص�ِغ ا - 1
ال�7Kل��ة أو ُص2ِع ال�ف�دات ال�ق�2ة العائ�ة إلى ال�ق�ل ال�ع��Zة 
ال�`7�مة، ق� ی�cا�ه أو Eُق�أ على ��اuٍ واحٍ� مع حالة َمَ�ض�ة هي 
ك�ال فق�ان ال&الم أو ان�Xاسه (را: األفاز]ا). ه2ا ت2�لع ذ4�© حادثة 

�K?في ت �انع أحٌ�E Pث أّنه ل�اإلجازة: حَ P�T جام��ة داخل ق
ساعة داخل مق�ر �عN ال��اد (علP ال2ف=، الفل�فة، األل��2ة) م! 
�]ة". O�ة وال��®�أجل ت�ر]= مادٍة اسُ�ها "ال�7Kل�ات ال2ف��ة والفل
و4ان عل�2ا االس�اع في األم�، ل�= فق� م! أجل دعP االن�قال إلى 
��ة (و<�2ة، ق�م�ة وغ��  ال��ر]= �الع��Oة و¿شXاع مcاع� وان��اءات ُأمَّ

ق�ِم2ة)؛ بل وأE`ًا م! أجل تع��k االق�2اع الاتي، وWّO إق2اع م
ال�2اوo �4ا ال#ارح، وOال�الي م! أجل إ�عاد الئR اللغ�0 ال&اس�، 
�لي على ال��ر]= ال#امعي في ل23ان (را: ث�رة ال7الب ال`عفاء ��ال�
�الف�ن��ة؛ ال�ح�ل إلى الcهادة الmان�]ة في س�ر]ا ومK�؛ تأس�= 

  ل23ان�ة وO?اصة ال#امعة الع��Oة 4ف�ٍع ل#امعة االس2F�ر]ة).ال#امعة ال
2 -  N7ل�ات وقع_ في �عKن ال��ال�#�Oة الع��Oة في أت

ال�هاو0 واالنفالِت على األس�#ة وال�غلk وال�عRKّ... في Xrارٍة 
أوضح وان`ج، إّن ال�Xالغة في ن�_ 4ل�ات تق�2ة ب�اس7ة اإللKاق، 

ة، ق� ت&�ن غ�� س�ی�ة، م2فِّ�ة أو �Kه� لفiَ�ْ�! في لفiة واح�
 ومFفَّ�ة. ُنقّ� بل«؛ واألزود ه� أّن تل« الiاه�ة اللف�iة ال�ي

س�ف �E� أدناه، �اح�cام واح��ام للات، أّن ال��ل�لة أو ال�عای2ة،  - 8 
�#ل�اتها ال�ف��حة، ل�FEارت، على س�3ل الcاه�، تعق3_ الغ�ر0 

�ح، ونّق3_ في الالوعي وال��`�َّ Kَة والالمف�K?cواح��مْ_ ال ...!
الات�ة، وال�K?cة ال�ع2�]ة، للKاب�؛ ل&ْ! وضعْ_ أمام ال�عي (= 
َوْع2�َ_) "ال7Xل2ة" أو ال&�ل2ة، األس7�ة �4ا الّلهَ�تة ال�ي أحف_  بها 
وغ�7ها جاعلة م2ها �7ًال شع�3ًا أو صاحR س��ة شع�3ة... لP نه�P، <�لة 

�7ها )، LACANc4عق�د، ب�ق�7ع آراء الكان (Xآخ�، أو ب �اه
وت�#��ها. فاأله��ة ال�ع7اة لل« ال��لِّل ت�ل?T �االه��ام واالنXKاب 
على ما X�4ه ع2ه ال�ف&�ون الع�ب، على عالقاته وأف&اره العائ�ة إلى ال�ار 

، ع! ص��ه 1973الع��Oة؛ ول��Oا 4ان الق�ل الع�Oي، في ب��وت 
في ق�ام ش?��Kه، ه�  ال2ف��ة أو ع! عKا�ه، واالض7�اِب أو ال�DعDعِ 

 - الق�ل ال�اجRُ وال2افع االن7الق م2ه... �4ا 4ان <�ُح نi�]ة ه2�Eة
ع��Oة في عالجه أم�ًا (= ش��ًا، ف&�ًة) س�ی�ًا؛ وهي لP ُت7�ح إال ألّن2ا 2ّ4ا 
 Rاجي، وتقّلDاره؛ أو اض7�ا�ه ال��نع�ف ج��ًا خKائKه وغ�ا�ة أ<

  ش?��Kه أو ث2ائ��ها.
" ل�ق�PE ش?�Kٍة وم�رسٍة داخل ع3� ال��ار "ال - 9 K2ف َقْ�نيٍّ

ال#امعة الل23ان�ة، داخل الف&� االكاد�Eي الع�Oي، س�ف ن�©، أدناه، 
�رة K2ا، ل�ع2ى و<�3عة ال�االن�قال إلى رؤ]ٍة ج�ی�ة ل2ف�2ا داخل نف
ع! الات داخل الات الع��Oة... ل&أن2ا، �ع� نقٍ� ح`ار0 واس��عاٍب 

جعًا واه��اًء، إلى مفا£�P ورؤ© م?�لفة ح�ل تف��� َتَ?7َّ�0، ان�قل2ا، ت�ا
وفهP وتأو]ل عل�م ال2ف= والفل�فة وال�ار]خ، عل�م اللغة وال��ل�ل 

  وال�#����ات 4افة.
�R ال��رسة  -10�� ،�س�ف ن�© أّن تار]خ الف&� األكاد�Eي ه

الع��Oة، ال یهR، في دراسة علP االج��اع (على س�3ل الcاه�)، إلى 
ْب�ول، و¿ّن�ا إلى ب�غل�ه  - #اب وال�ق�ی� إلى دوْركاPEْ أو ل�فيإب�اء االع

�ْ�ْت��ه... ذاك أّن ال��رسة الع��Oة، وع3� م�ارها م2 ال����2ات،  أو أسَّ
الف�ن��ة، أ0 في العالئ�Uة ب�! ف&َ�ْ]! أو  - غّ��ْت في ال�عامل�ة ال��ل�ة

ال��رسة م�قَعْ�! داخل تار]خ العلP. لق� تغ�� خ7اُب العقل، داخل 
الع��Oة، وم�اك��ُه أو ق�له في العقل األوروOي؛ وج�© ال��ّ�ل 
واالنD]اح إلى الق�ل ب�اٍر عال��ة للعقل وال�ار]خ والعلP والف!، والى 
الق�ل �ال��اصل�ة األف�Uة ال�فاه��ة، والى ال�فاعل�ة ب�! أح�ار م?�لف�! 

�ني وال&�ني، داخل العال���2ة والعاF�  لِ��ة.وم��او]! داخل ال�
2KْEع االس��ات�#�ا، و]ع�� ب��اRª صقَل العقل  -11

اإلس��ات�#ي، لألنا داخل ال�#ال، أن�اُر وُن�ُغ حق�ِل علP ال2ف= 
واخ�Kاصاته وِمَه2ه م3#�لًة مع الفل�فة وال��اكXات الف&�]ة ل�cى 

 العل�م االن�ان�ة ال�#����ة. وما هي االس��ات�#�ا إْن لP ت&! ع�2ها
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  ز]ع�ر، مع#P الR7 ال2ف�ي...).
؛ شF�ًا �m4�ًا وجD]ًال. والى أس�اذنا يج!ال ت�EأشF� ال��4�ر  - 3

 لف ت��ٍة وت��ة؛ وام�2انات.ع8. الّ�ّ�ار إب�ا��i أال��4�ر 

<�ح2اها وع2cاها م�ح�ٌة �أنها ت�ج� أE`ًا ع2� ال7فل والهائي،  
واآلخَ ب�عّلP لغٍة غ�]Xة عل�ه؛ ه2ا الKاب� E?ُلk 4ل�ات؛ و]7�ح 

�هة خاصة �ه، غ�]Xة (را: اإلس َّcي، في:كل�ات مiهال اللف 
  

  ) 2015( ربيع   38  اإلصــــدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
  جنون اإلسالموفوبيا  إسم الكتاب:

  ) ( لبنان دمحم أحمد النابلسيد.    المؤلف:

�ق  �را�ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=58&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB38/eB38MN2015-Content.pdf 

 

 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة
م! جان23ا ن�! ال ن2في الق�اءات ال�7�وحة ح�ل نcأة وت7�ر 

�O��اه�]�ها ا0 دراس�ها لالسالم�ف��Oا االسالم�فª عل�ها Rا ول&22ا نع�
كأح�اث م2عDلة. في ح�! ت(4� نO�iة االس�ق�اء والi2�]ات ال��ل�ل�ة انه 
ال F�E! رد ال��ث ال��&�ر الى م3�أ ال�Kادفة وق�اءته i4اه�ة 
معDولة. فل�© ت&�ار ال��ث فه� ی���ل الى ªاه�ة لها آل�اتها ال���X3ة 

ª ال��اسها ع3� الق�اءة في ت&�ار !F�E رها. وهه اآلل�ات ال�ه
�اه�]ة. اذ ان الق�اءة ال��ل�ل�ة تف�ض نف�ها في هه ال�االت.iال 

إن الق�اءة ال��ل�ل�ة لiاه�ة االسالم�ف��Oا تق�`ي م�ا�عة زم�2ة    
ل�3�Eاتها في حقR زم�2ة م?�لفة مع نDع ق2اع الف��Oا ع2ها 4�نه م#�د 

�Uهي ل�[�قة الiاه�ة وهي "العـ�اء لإلسالم" الE 0الزم 4ل ق2اع ت�
تiاه�ات االسالم�ف��Oا ق��Eها وج�ی�ها. ��ا ی�صل2ا الى ال��D�4 على 

 الع2اص� ال��اه�ة في ارصان ها "العـ�اء لإلسالم" وهي ال�ال�ة:

 ف�|�ة ال���ع�� وتعالي ال�ف�ق العل�ي وال�&2�ل�جي. -

_ شعار االس�c�اق دور االس�c�اق و¿عادة ت��ªفه ت� -
 ال�عاص�.

 وهP اآلحادEة الق�37ة وف�ض�ات ال2هاEات ال�ي حاول_ ال��ه�� له. - 

مcار4ة ص2اعة ال���2ا االم���4ة في ص2اعة الع�اء لالسالم  -
�]ه ص�رة ال��ل��!.cوت  

ساجة تعامل االعالم الع�Oي مع م7Kل�ات االرهاب 
 واالسالم�ف��Oا.

�cار4�ن في مc�وع االسالم ال��ل��ن 4اره� أنف�هP ال -
 ال3�وت��ان�ي.

 االسالم�ف��Oا 4أداة لل��ب ال2ف��ة ض� اإلسالم. -

 

األ�عاد ال��اس�ة ل�فه�م "االسالم�ف��Oا" ت�3ل�ر م2 أواخ�  ب�أت   
��ى E اه�ة ماª ان��2ات م! الق�ن ال�اضي اث� ب�وز�mة الEا�Oع��2ات وX�ال

�ة االسالم�ة" أو "صع�د االسال�Kي "الO�الع Pاسي" في العال��م ال
�رة اإلی�ان�ة بDعامة اإلمام ال?��2ي عام mال �1979واالسالمي، وخاصة �ع ،

وتDای� االه��ام الغ�Oي ب�راسة ªاه�ة ت2امي الKع�د ال��اسي لل��ارات 
االسالم�ة واالص�ل�ة وتأث��ات ذل« على الغ�ب. خاصة �ع� ان7الق ما 

 س3��3� على وجه اخT. 11س�ي �االرهاب االسالمي وح�ادث 

ها وارت�X مفه�م "االسالم�ف��Oا" في ال&�ا�ات الغ��Oة ��#��عة 
م! ال��ل�ات ال��Xقة وال�ل�3ة ع! االسالم وال��ل��!. وO?اصة 
�رة ال�7�2ة اله�ام�ة ال�ي ب�أتها ال�?اب�ات ال3�]7ان�ة ع3� ل�رن= Kال�

في س�اق ع�لها الع�ب ومالحiاته. وأك�ل�ها ال�?اب�ات االم���4ة 
على رسP ق�الR ن��7ة لألمP والcع�ب به�ف وضع ق�الR سل��4ة 
لل�عامل معهP. وت#�ر االشارة ه2ا الى ان معPi عل�اء ال2ف= 
�ل�ج�ا الی! رس��ا هه الق�الR 4ان�ا م! العل�اء ال�ه�د Oو�mواالن

 ال�هاج�]! م! ال�ان�ا ه�Oًا م! ال2از]ة.

�رة ك�ا ت`�� الق2اعات الcع�3ة فKة ل�Zهات اضا[�cي الغ�ب ت
االسالم وال��ل��!. وهي ق2اعات خا<�ة م�23ة على ف�|�ة ال���ع�� 
وتعالي ال�ف�ق العل�ي وال�&2�ل�جي. م`افًا ال�ها اإلنX7اعات اإلس�c�ا|�ة 
ال��ت7Xة ب�ورها �اه�اف اس�?Xار]ة واس�ع�ار]ة ��ا Eفق�ها م�ض�ع��ها.

 ��Oا وغل�3ه Eع�د الى انه ی3�ر ولعل سR3 ش��ع م7Kلح االسالم�ف
�ل الع�اء لإلسالم م! مiه� �E اء لإلسالم دون االع��اف �ه. اذ�الع
ت���0D الى رد فعل م�ضي م?فف  ناجP ع! م�ارسات ومiاه� 
اسالم�ة م�عارضة والP�U الغ��Oة ب�ءًا م! ال�#اب ولغاEة اتهام 

 س3��3�.  11االسالم بـ ح�ادث 
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: لعل ف�لP م�ارEة ال�,'!ا االم,��Eة في ص'اعة االسالم�ف�&�ا -
Kد ال��خ�� مmال على دور ال���2ا  2004ار ال��2ج في ه�ل�

االم���4ة في نc� الع�اء وال&�ا£�ة لل��ل��! ب�! ال#�ه�ر ال�اسع. 
رسالة 4�]هة تف�ح م2ها 4ل روائح فها الف�لP وعc�ات غ��ه ��Eل 

  , الع�اء وال&�ا£�ة وال�N علي الXغN واح�قار الع�ب وال��ل��!
�ا<ة ارهاب��ن Xب Pة اسالم�ة  , ألنه�O�ة ارهاب�ة عFXت?�7   , إذ أن ش

�رك �اس�?�ام أسل�ة ن�و]ة ح�یmة وصغ��ة[�األم�   , ل2�ف م�ی2ة ن�
  , ال0 اس��عي اعالن حالة ال7�ارo واس��عاء خ3�اء أهP ثالثة أجهDة
  , هي ال#�¸ وال�?اب�ات ال��D4]ة ومR�F ال���Uقات الف��رالي

 . الجهاض م?�7 الFXcة االرهاب�ة
: ومmالها مع اإلساءات لالسالم س3اجة تعامل االعالم الع�&ي -

إع��اد الف`ائ�ات الع��Oة على ال��اد ال?3�]ة وال��ا�عات اإلخXار]ة 
لإلج��اعات وال�K�]�ات الKادرة ع! ال��(ول�! ال�����4!. م�ا 
4�ل ال��اسل�! الع�ب وفق� ال��ث�k األرش�في. ح�W 4ان  =Fع

و¿س�ع#ال  1995ئ�ات2ا ل�ف#�� أو4اله�ما Eف��ض إس�عادة ف`ا
ال�Kافة في ح�2ه إلتهام ش�ق أوس��7! �ال�ادث وق3�ل ال#�ه�ر 
األم��4ي لل�ه�ة دون نقاش. و4ان م! ال�ف�� ال�عل�k �أن 4ل��2�ن ان 
قادرًا ی�مها على اإلن7الق م! هه اإلتهامات لل�Uام �اع�ال ع�F�]ة 

ل��4� �ال�ف#�� ال���ود في م�D4 في الc�ق األوس�. �4ا 4ان مف��ًا ا
وه� EعF= م��ودEة ق�رات اإلسالم��! في  1991ال�#ارة العام 

أم��4ا. وأE`ًا 4ان Eف��ض ال��4� �ال�ف#��ات وال��ادث اإلرهاب�ة 
ال�ي لP تعل! ت��Uقاتها والXا|�ة م#ه�لة لغاEة ال��م. و4ل« إثارة 

ه�ر األم��4ي. مع ت�3ان وم2اقcة ��Uة ال��اض�ع ال��m�ة ل�?اوف ال#�
أن ردة الفعل األم���4ة س�&�ن خارج ال�أل�ف ،أقله إلعادة األمان 

 لألم����4!، وأن ال مKل�ة للع�ب وال��ل��! ت23ي ال�ه�ة وق3�لها.

- Hوت��ان�: هP م! ال��ل��! 4ارهي انف�هP لغاEة ال!�ل!�ن ال8
ى ن�ف ال�cار4ة في مc�وع االسالم ال3�وت��ان�ي الE 0ع�ل عل

ال�ق�سات االسالم�ة ت�_ ع2�ان عل�2ة ت#علها ع�ضة لل2ق� وتال�ًا 
ها و]iه� ه(الء ال��ل��ن ع�اء" ص�]�ا" وت7اوًال  لل���]� وال�ع�یل.

ف#ا" على االسالم cE#ع االسالم�ف��Oا بل و]#علها مه�ة مقارنة 
.Pاته�[�Kوت Pاقفه��� 

: ان معPi الماالسالم�ف�&�ا Eأداة لل<�ب ال'ف��ة ض. اإلس - 
2�ات ال�ال�ة للmالثاء االم��4ي ی�ت�X ب2#اح �ال�فاجآت االم���4ة في ال
س�اسة ال�?�]� ال�ع���ة م! ق3ل اإلدارة االم���4ة �ف�وعها ال�?�لفة. فق� 
ن#�_ هه ال��اسة في تأج�ج االسالم�ف��Oا ع3� نc� الع� ب�! 

 ایل�ل  211ها م2 ال#�ه�ر األم��4ي ل��خله في حالة ن�ام�ة لE Pفk م

�اه�      iم! ال �ی�اخل ال�ف�عل ب�! الع�هه ال��اور ت�3! ال�
ال��اس�ة ال���#�ة وª !�Oاه�ة االسالم�ف��Oا ح�W االرهاب في 

�اه�. iل�عة هه ال> 

: ت�اخل مفه�م االرهاب مع ªاه�ة االسالم�ف��Oا في اإلرهاب -
2�ات االخ��ة ���W �ات م! الKعR الفKل ب�2�ه�ا. خاصة وان ال

ال�ع�]� االم��4ي لالرهاب FEاد EقK�ه على ال��ل��! م�#اهًال 
 مKادر االرهاب االخ�©.

�م�Fي cم ت� ل��اوالتم! جه�ه تK�© عالP اللغ�]ات ناع
 االخ�©  االرهابـ�ة ال��ارسـات م3ـ�2اً  �الع�ب ب""االرهـا ته�ة الKاق

�ـ�ى ما فعدوا ال�قابل في مف�ـ�اً   .ت��ی�اً  واالسـ�ائ�ل�ةE االرهاب� 
 م�ض�اً  لل23ان االسـ�ائ�لي لالج��اح تcـ�م�ـ&ي تK�© الع�Oـي. �4ا

 خلk في اسـ�ائ�ل ب�~Xة تل?�Kها F�E! ال�ي �غاEاته م�ـ�32اً  أه�افه
�غ�ا�Zة ف�ضى�Eال�72قة في عارمة د kام �?لiن Pدة االقال��ال��ع 
 لل�ـالم ف�صة ةاE اجهاض مع خارجها اقام�ه وم�اولة اسـ�ائ�ل داخل

غ2ي ع! الق�ل �ان االرهاب ل�= ق��ًا على ف�ات اسالم�ة ت�ارسه 
فال�7�ف ال�ی2ي شائع وم�ارس وان ت#اهله االعالم وغ�Xه ع! 

 P?`ما ال�4ان  1995ال��اول. ح�23ا ه2ا ال��4� �ان انف#ار او4اله
  م! ت2ف� ال���! ال����ي االم��4ي ال��7�ف.

- ��اق ال!عاص�ات_ ص2اعة االسالم�ف��Oا ال2�?ة � :االس�
ال#�ی�ة لالس�c�اق ال�عاص� ال0 ی�ف�د ال��م �اإلسالم وال��ل��! دون 
�ن �F[�ن ال�عاص�ون، واألم�سائ� الc�|�ات. إذ إف��ض ال���c�ق
م2هP خاصة، أن خ�KهP ال��م ب�ون م2ازع ه� االسالم. لل« رأوا أنه 

عل�ا ��cى م(س�اتها الب� لهP م! اق2اع اله��ات ال�2ف�Eة ال
وت?KKاتها ألخ ها "ال�ه�ی�" �ع�! االع�Xار، و]��ل�ه م��ل ال#� 

�نه بــ "االرهاب االی�ی�ل�جي االسالمي".��E ل�ا �ضع ال�� ل
: جه� ال�i2�ون وه� اآلحادZة الق�8Wة وف�ض�ات ال'هاZات -

االم���4�ن ل�عP وهP س�ادة اآلحادEة الق�37ة االم���4ة ع3� نi�]ة 
ل2هاEات. ف&ان_ نهاEة ال�ار]خ اشارة ل2هاEة ال��وب ال�ي ی�ل� ال�ار]خ ا

��rة ونهاEة الق�م�ات �cال u�م! رح�ها. ثP نهاEة االی�ی�ل�ج�ا ��ق
�ل�ج�ا. ل&! هه ال2هاEات Oو�mة االنEال ل2ها�وغ��ها م! ال2هاEات وص
سق7_ مع انف#ار او4اله�ما الب نفته ال��ل��cات االم���4ة 

`اء ما <�ح ال�(ال: هل 4ان ها االنف#ار ل���ث ل� 4ان ال�3
الم��4ا ع�و خارجي؟. م! ه2ا ان7لk ال�هاف_ االم��4ي ل2Kاعة ع�و 
��Zاتي فiه� <�ح م�ع#ل ه� "ص�ام �ج�ی� ب�یل لالت�اد ال
ال�`ارات" ح�W ان�?R االسالم وال&�نف�ش�ة 4ع�و]! اف��اض��!. 

م�ف��Oا ال�اجهة 34�یل س3��3� تK�رت االسال 11ومع تف#��ات 
  لف�ض�ة ال2هاEات او �4ع��ضة لهه الف�ض�ة.
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 الفKل ال�ادس: م�ل��ن Eغون االسالم�ف��Oا. 6
 الفKل ال�ا�ع: اإلسالم�ف��Oا وال��ب ال2ف��ة ض� اإلســالم. 7
 سالم�ف��Oا والهـلع م! األدیــــانالفKل الmام! اال 8
 الفKل ال�اسع األحادEة الق�37ة تف#� ل�س��ف��Oا 9

  مالحk ال&�ــاب 10
ب2اء على ما تق�م فإن اإلســالم�ف��Oا ال ت?�ج ع! 4�نها ت��]�ًا       

عiام�ًا �اران�]�Eًا (ج2�ن ع�iة) للع�اء الغ�Oي لإلسالم وال��ل��!. 
لغ��Oة العاملة على تأج�ج ها الع�اء ان ح�W ت�رك االس�?Xارات ا

غال�3ة ال�ول ال��ل�ة مc�عة االب�اب امام مKال�ها وم?اب�اتها على 
ح�اب شع�ب م�ل�ة ت2هR ث�واتها وت��ل بل�انها دون ان ت�ل« م#�د 

 خ لفق�ها واح�انا" ل�#اعاتها!...حk االع��اض على ها ال�اقع ف��ض

�3_ االب�N. ع��م�ة هه الiاه�ة وح�ى خ�وج ب�ش االب! م! ال 2001 
تق�`ي ال��خل اإلخ�Kاصي لعالجها �ال�غP م! اس�غالل ال#هات ال�س��ة 

  لها وت��ªفها مع إساءة إس�غاللها على الKع��ی! ال�اخلي وال?ارجي.
دخل_ ªاه�ة االسالم�ف��Oا م�حلة اإلض�ار الع�لي �االسالم 

�ل��! االف�اد وال��ل��! اذ وصل_ الى ح�ود االع��اء على ال�
�ن في ال?ارج. 4ل ذل« وس� ص�_ رس�ي ��Uال� Pاصة م2ه?Oو
 R2#ة في تX~�د وال�Kال7ه�ا ال�#اهل ال�ق?E ة�O�وساجة اعالم�ة ع
االخ�الف مع الغ�ب خ�فا" م! تف#�� مcاكل س�اس�ة مع دوله. وهي 

�ل ها ال&�اب وهي ال�ال�ة:Kاض�ع ت7�ق2ا ال�ها في س�اق ف�  م
  
 ول: اإلسالم�ف�Oـ�ا i�4ه� ل2#�ن الع�iة الغــ�OيالفKل اال 1
 الفKل الmاني: االس�c�اق مق�مة ل2Kاعة االسالم�ف��Oا. 2
  الفKل الmالW: االسالم�ف��Oا وارهاب ال2هاEات. 3
    

  )2016    صيـــف ( 45 اإلصــدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي    
  التنتهي ومعاناة حية ،ذاكرة الفـلسطينية ةالجمعي الذاكرة سيكولوجيا  إسم الكتاب:

  كتلو حسن كامل. د   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=236&controller=product&id_lang=3 
 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB45/eB45KK2016-Content.pdf 
 

 

صـــملخ  

Abstract 

This study aims to identify the manifest content of 

the life story of the elderly diaspora Palestinian 

refugees and to explore the history of the process of 

their displacement and its psychosocial, social and 

political implications for them. The study sample 

consists of 121 elderly Palestinian refugees, 78 males 

and 43 females, who recounted the story of their 

lives. Method content analysis (qualitative and 

quantitative) and methodology of Van de Castle Hall 

are used to classify the elements of the life story 

content into categories. The results of the study 

reveal seven major categories of the life story and a 

number of sub-categories. All of these categories 

along with their psychological, social and political 

implications are discussed. The study concludes with 

implications and recommendations. 

Keywords: Manifest Content of life story, 

Palestinian refugee, diaspora 

 

ه�ف_ هه ال�راسة إلى ال�ع�ف على ال����© الiاه� لقKة  
 ال��اة ل�© ال���2! م! الالج��! الفل���2�7! الی! عاش�ا ال�Eاس3�را.

ومع�فة ال���ورة ال�ار]?�ة ل�الة ال�ه#�� و�4®�ة تأث��ها على ال�اقع 
�ل�ج�ة واالج��ا�rة F��ال2ف�ي واالج��اعي لهP، ومع�فة ال�الالت ال

م! ال���2! م!  121ة لهP، ت&�ن_ ع�2ة ال�راسة م! وال��اس�
 P��2�7! م2ه� الی! رووا قKة إناث43ذ4�ر و     78الالج��! الفل

 Vanح�اتهP، اس�?�م م2هج ت�ل�ل ال����© (ال&�ي وال&�في )وم2هج 
 de Castle  Hall ة ال��اة إلى ف�اتKق ©�ل���2K ع2اص� م��

�ات رئ���ة ت`��2ها قKة . وق� c4ف_ ن�ائج ال�راسة ع! سXع ف
ال��اة وع! ع�د م! الف�ات الف��rة  ت�_ م2اق�cها، وم2اقcة ال�الالت 

Xم ال�اس�ة لها. قّ���ل�ج�ة واالج��ا�rة والF��احW �عN ال
  االس��2اجات وال��ص�ات .
ال����© الiاه� لقKة ال��اة، الالج��ن ال5ل!ات ال.الة :  
�2�7�ن، ال�Eاس3�را.�  الفل
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 المقدمـــــــــــــــــــــــة
) أنه 4ل�ا 34� الع�� زاد 2011� رم`ان ،م! ن�ائج دراسة (أب

االن��اء إلى ال�<!، فل��7! �ال2�Xة له�الء ال���2! هي األرض ال�ي 
ول�وا وعاش�ا ف�ها. ها ال��! الفل�2�7ي صام� ،مهاج� ،أو 
 !>�مه#�،الجئ أو نازح أو مc�د ��E¸ في ال�<! أو خارج ال

�« �ال�Fان أو مD2رع في األرض ومc�2� في ج��ع �قاع األرض،م��
خارج ال�Fان ،��EفÍ ��ف2ة م! ال��اب،��Eل مف�اح ب��ه،��EفÍ ب 
3�ت�ة لل�ل&�ة،یi�2� في ال�?�P،في mشان"أرضه وهي األوراق ال�"ك
مهاج� ال�cات الفل�2�7ي،یi�2� وال �Eل االن�iار. وت�� س2ة 
وس2�ات ونKف ق�ن وأكm� ومازال یi�2� إلى ان ی���ل ال�لP إلى 

ارض ال�اقع مه�ا <ال االن�iار،وm4�ت األسفار، ی���ل ح�Uقة على 
إلى حالة م! العkc والوOان واالنKهار،فهي في وج�انهP وفي 

  ذاك�تهP ال�ي تأبى ال2��ان .    
�خة هي م�حلة <���3ة أساس�ة م! م�احل ال�2� اإلن�اني ?�cوال
�ل�ج��ه وOال��3ة Fج�ة الف�د وس���ل��وهي حالة س�الة ت�أث� �ف

ج��ا�rة واالق�KادEة والmقا�Zة ال�ي ��E¸ ف�ها وات#اهاتها ال�ي اال
).تع�3� م�حلة 3،ص1987، ی�ق3لها و]�K�ف <Xقًا لها (ق2او0 

ال���2! ال��حلة ال�ي P��?E بها الف�د ح�اته،وت���D بXعN ال�غ��ات 
�مة إلى ح� Fن م��ال�3�ل�ج�ة وال2ف��ة واالج��ا�rة والعقل�ة،ال�ي ت&

  )2009ال�#��ع وOات#اهات ال2اس ن��ها(تفاحة ، ك�3� بmقافة
وت(د0 الع�امل ال2ف��ة واالج��ا�rة أدوارا م?�لفة في جعل ح�اة 
�دها ال�ضا واالس�ق�ار وال��ازن ال�ج�اني،أو �E ة�ة ج��سع� !�ال�
جعلها ح�اة ال3(س وال�أس واالك��اب واالض7�اب ال�ج�اني(مع��]ة 

�ن أنه 2009وخ�از،mاحXن في اإل�قاء ).ی4� ال�2�ع2�ما E?فk ال�
على عالقاتهP ب��3اتهP االج��ا�rة،فإن أسXاب اإلخفاق ت&�! في 
ال��3ة االج��ا�rة ول�= في 34� ال�!.وأن ع�امل مmل ال�Fانة في 
الع�ل وال��ارد ال�ال�ة وغ��ها ت(ث� في ق�رة ال��! في أن ��Eا ح�اة 
مXcعة ب�رجة أك3� م�ا ی(ث� عل�ه ال&3� 

).فالع�امل ال2ف��ة واالج��ا�rة غ�� ال�الئ�ة 219،ص1987،(أح��
كالعDلة وال`�k االق�Kاد0 وال��مان وال�#اهل واإله�ال،ت(د0 دورا 

، Rی�ر (ال��خة ف��ة ت�ه?�c50،ص1988ك�3�ا في جعل م�حلة ال .(
 �3FE أن �عة ال��اة  دفاقة في ع�وقه.إنه ی�]Dان ون�یُ�ل� اإلن

و]��7� و]��ل« ناص�ة ذاته و�4انه،ك�ا  و]�عّ�ف و]��F! و]���د
 !Fد وال���ال�� P0.حل�ل م#الُه ال�� َّFcE 0ان الFناص�ة ال�
 Rل �واإلم�اك بDمام ال�Fان والDمان ه� م! ال�وافع األساس�ة بل ه

  ).249، ��2006عًا (ح#از0 ،ال�وافع ج

ال��وب والD2اعات ال��ل�ة هي ت#��� حي ل�ا Eع�ف �الع2ف  
ح�W ی�قاتل أ<�اف م?�لفة ألسXاب ع�ی�ة ت��اوح ب�! ال��اسي، 

االع��اء، واغ�Kاب األرض ،وال���ل&ات وان�هاًء �الK�اعات ح�ل 
�ر م?�لفة م! الD2اعات الع�|�ة K� اس�ة، م�ورًا��نDع ال�r�cة ال
وال�ی�2ة وال��اس�ة.وت��ث ال��وب دمارًا �34�ًا،ك�ا ت��تR عل�ها 

وذ4�]ات حD]2ة.ولعل األس�ة هي أكm� ك�ارث <���3ة ومآسي �c�]ة، 
��ى �ان&�ارات الع2ف أو  E ات تأث�ًا بهه ال�آسي، ذل« أن ما�ال�(س

 warأو ص�مة ال��ب    violence traumaص�مة الع2ف  
trauma   !وم! أماك Pاك2ه�ت(ث� تأث��ًا �34�ًا على قلقلة األف�اد م! م

إلى أماك! أخ�© ،ر�Oا إقام�هP،و�m4�ًا ما ت��R3 في نDوحهP 4الج��! 
  ).2009ت&�ن خارج ح�ود ال�<! (زای� ،

لفل��7! في أوائل الق�ن العc�]! ی�اجه  م2 اح�الل ب�]7ان�ا
الcعR الفل�2�7ي الع2ف االس�ع�ار0 والKه��ني ال0 أخ أشFاال 
م�ع�دة، م2ها الق�ل الع�� واالع�قال ون�ف ال�2ازل  و¿غالق ال��ن 

 0��لل��ا<�2! م! م�نهP وق�اهP (ك�ل�  والق�© وال�ه#�� الق
).تع� مFcلة الالج��! الفل���2�7! ح�ثًا قاس�ا في الق�ن 2012،

العc�]! ل��33!: األول انه تP ال�فع ��Fلة �c�]ة هائلة خارج ح�ود 
و<2ها األصلي، والmاني <�ل ف��ة ال�ه#��، فهP األ<�ل معاناة ب�! 

غ�ث وتcغ�ل الالج��! الج�ي العالP. وق� أفادت إحKائ�ات و4الة 
، إلى أن ه2اك ما Eق�ب م! أرOعة مالی�! 2007الفل���2�7! في عام 

�ن في ال`فة الغ��Oة وال�ول ��UE 2�7ي�ونKف الجئ فل
م?��ًا  58 % م2هP في ح�الي29ال�#اورة،ح���E W¸ ما ن��3ه 

لالج��!،م�زعة على ال�2ا<k ال���لة وال�ول ال�#اورة 
). في ح�! بلغ ع�د الالج��! القا<�2! في (األردن،س�ر]ا،ول23ان 

% م�زع�! على ث�اني م?��ات. 47)م2هP 1059.584ق7اع غDة(
(www.malaf.infol) �2�7ة ما�. وق� م`ى على ال�أساة  الفل

عامًا، أ0 أن األف�اد الی! عاش�ا ال�أساة و4ان�ا ض�!  E64قارب 
 Pعامًا، الی! 3�4_ له ![�cاآلن الف��ة الع��]ة أقل م! ع Pال��اة ه

�خة. ?�cع�! أ0 في م�حلة الX�في الف��ة الع��]ة ما �ع� ال?ام�ة وال
�2�7�ن م! الالج��! خالصة وم�Kلة للاك�ة �2�ن الفل�و]�mل ال�
ال#���ة وال�عي ال#�عي. فع2�ما ی�حل الی! عاش�ا الmقافة في ف��ة 

  Dه ول�����E ما Pن وراءه�زم�2ة م��دة فإنهP ی��4
Williams,1958)ّونة�قافة ال�mث�قة أو ال� culture ) ثقافة ال

documentary  kادا م! أرقى درجات الف! إلى ال�قائ�ل ام��c[و
  ).2012ال��علقة �األز]اء(شاه�! ،
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وعل�ه فأن فق�ان ال�<! له فعل الK�مة و]��ك آثارًا م���لة �ع��ة 
ال2اس.فإن ال�أث�� <�]ل ال��© آلثار ال��وب والD2عات ال��ل�ة  على

آلثار ال2ف��ة ال�ي ت���� وق�ا ت���� ألج�ال.وأن أهP اآلثار هي ا
�]ال.فغالXا ما KEاب أع`اء األس�ة �االك��اب والقلk وال?�ف وال�Dن >
ال7�]ل على الcه�اء وال�#2اء،ك�ا تcع� األس� �اإله�ال وال�ه��¸ 
واالس�Xعاد االج��اعي واالغ��اب.وال ش« أن ذل« ی��ك آثارًا �ع��ة 

) .   2007�]ات م�]�ة(حR7 ،ال��©،ق� ت���� ألج�ال ع�ی�ة، تار4ة ذ4
 diasporas) أن مفه�م" ال�Eاس3�را"(Cohen,1997ی�© 4�ه�!

�R �ال2�Xة �FE م�ی�ت7K�� �Xل�ي اله#�ة واالس��7ان وأن ها ال�فه
�ة، ألنه ��2�7�ن مع2ى أكm� ش(مًا وق�لXعN ال�#��عات وم2هP الفل

د ی�ل في مmل هه ال�#��عات على ص�مة ج�ا�rة ونفي واس�Xعا
 ¸��E ال��ء �ال��¸ في و<! في ح�! ی�ع�! عل�ه أن Pل�E Wح�

  ح�اة ال�2فى .
) ف��© أن ها ال�فه�م ه� اعP واش�ل �ال�ع�3� 2005أما( شXالق ،

�ل�ج�ة وال2ف��ة ل�#��عة سFان�ة Oو�mة واالن�rاالج��ا TائK?ع! ال
  عاب�ة لل��ود أEا 4ان ال�R3 وراء مغادرتها ألو<انها.

،0�) ف��© أن  4ل�ة "دEاس3�را " في ال�اقع أق�© 2005أما (مهّ
داللة في ال�ع�3� ع! ال�الة الفل��2�7ة م! ال&ل�ة الع��Oة "ش�ات"،وأن 
كل�ة دEاس3�را ارت7X_ �األصل ��فه�م األلP و االق�الع �اس�ع�ال الق�ة 
وه� ماخ3�ته ع3� ال�ار]خ م#��عات"دEاس3�رات ال`�اEا "ك�ا 

 . !��2�7�  الفل
) ف��© أن ال�Eاس3�را ل��_ حالة ثاب�ة م��ق�ة 1984ع�� ،أما (س

أو تع2ي ��ال ال�?لي ع! ال�<! األصلي بل هي حالة م! االغ��اب 
 !>�وال��حال ال�ائP وع�م الcع�ر �االس�ق�ار ورسP ص�رة م�?�لة لل

  األصلي ال��E 0ل&ها ال��2! �الع�دة إل�ه.  
) _�Eفا �و](4Faist ,2000 2مة )أن ال?3�ة ال�Kاج�ة ع! ال

،ب��2ا (Clifford,1994)هي ال�R3 في وج�د ال�Eاس3�را (ال�cات ) 
4�ه�! ( D��ECohen ,1997 ات ال�?�لفة م2�3ًا أنه�cال الFب�! أش (

األشFال م��X3ة ع! الق�ة ال�ع�®�ة  ل�= �ال`�ورة أن ت&�ن ج��ع
  وخ3�ة الK�مة .

 �ه�]ًا في ت�Fcل لق� أصXح ال�cات �ال2�Xة للفل���2�7! أساسًا ج
ه�]ة و<�2ة خاصة.وأصXح ال��c_ وض�اع ال�<! والcع�ر �االق�الع 
�ن ال�Dن وال��2! لل#�ل ال0 FE اFة ال�عاناة.وه[�ه� الFcE 0ل ه
ت�ك فل��7! جDءًا م�`�2ًا في األسا<�� وال�FاEات ال�س��ة 

، Dل��Oة وال���Fة (ش�F2005والالرس��ة، ال� ( 
  

7�ر ال7فل م! خال E ر�ّ7E �ا �ع��Zان؛ وFه �ال��rاس و�ل ال�
�� ال�Fان #E.ه و]��7ّ! إل�ه��E 0ان الFة في ال��rار�4ه االج��اcم
في ح�اة 4ل إن�ان م��رًا هامًا م! م�اور ب2اء وت7�]� اله�]ة 

ثقا�Zة ه� ل�= ال�37عة  –ال�K?cة.ال�Fان م! وجهة نi� نف= 
�= م#�د مع�7ات <���3ة ال#غ�ا�Zة و ال���3ة ال�ي ن��¸ ف�ها،وه� ل

م#�دة F�E! ت�و]2ها على شFل معل�مات،�ق�ر ما ه� ص�ر ومعاني 
ذه�2ة c��Eها اإلن�ان في ارتXا<ه �ال�Fان وت��ّى �اله�]ة ال�Fان�ة 

، P[�2007(ك .(  
�© األع�اف ��في اله�]ة ما EفKل ب�! ق�م�ة وأخ�©،على م

ة األساسي،إذا ما تP وال�ار]خ ؛ والmقافة م�جع اله�] والعادات واللغة
 . )28،2012الi2� إل�ها 74�]قة شاملة في ال��اة (دراج،

فال�Fان�ة، �24اج اج��اعي،هي في ال�ق_ ذاته ال�س� وال��2#ة، 
 Pة (جاس�rللفعل االج��اعي والعالقة االج��ا ،��اف��اض م�k3 وت#ّ

،9،2005(www.grenc.com)(  
م! ال#ر نف�ه في اللغة أن ال�Fانة وال�Fان وال&�2�نة 4لها م�cقة 

�ن ل« مFانة؛ في دائ�ة 2006الع��Oة �4ا ی�© (ح#از0،FE فأن ال (
�ن ل« مFانة، فاله#�ة FE ع2ي أن الE،العام أو اإلن�اج�ة uاc2ال
ل ت#راالن��اء  َّFc[ورة.و��Kنة وال�وال�ه#�� واالق�الع ت��م م! ال&�2

  ،وت�ق�k الات .إلى اله�]ة وال�Fان ن�اة أساس�ة في ب2اء ال�K?cة
ال�Fان (ال�<!) Eف��ض ح�4ة �ات#اه�!:ال?�وج م2ه،وال�خ�ل 
 !>�إل�ه.ج�ل�ة العالقة �ال�Fان ت`7�ب في ث2ائ�ة ال�2فى داخل ال

).أن العالقة �ال�Fان،ل�© 82،ص2004وال�2فى خارجه (ب��مي ،
ال�ه#�]! ق��ا،ت�2اول ال��قع م! ح�W دالل�ه ال���اكXة :م�قع الات 

#��ع ومFان�ها �Zه،وم�قع الف�د م! ال#�اعة ال�ي ��E¸ ف�ها في ال�
ومFان�ه ع2�ها،وال��قع �اع�Xاره جغ�ا�Zا الات والعالP (ب��مي 

  ).64،ص2004،
وتأتي |��ة ال�<! في ق�رته على ت�ف�� م�D4 األمان و|��ة  

!>�ی�ف� أم2ًا، ه�]ة ،ومFانًا cEع�  ال��اة وأه���ها �ال2�Xة لألف�اد.  ال
�Z 0ان الFل األدوار. إنه ال��mه إلى ت��Z اج��E ه ال��ء �االرت�اح،وال

�ده اإلس�ق�ار،وال�فء،بل ر�Oا m�Eل أ�ع� م! ذل«.ال�<! �ال�ع2ى �E
 Rج�ال2ف�ي، إما ع7اء م���� في ات#اه واح�،و¿ماع7اء ودی! ی�
على 4ل م�ا<! س�اء به�]�ه وان��ائه أو م! خالل االس���اع ���ارده 

Fاقي ،أن ی��Xال �فائه (ع3E3،2008! م! إ(  
أن وج�د ال�3_ وال�<! Eع�3� م! �اب ال��ل�ات ل�© الغال�3ة 

  ) Sarup,1994الع�iى م! سFان ال�ع��رة (
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«ن مجلة  م 75ملحق العدد     »اللياقــ
 

الاك�ة الmقا�Zة الف�دEة،والالوعي ال#�عي �أنه الاك�ة الmقا�Zة 
ال#���ة،��ا ف�ها ال�?Dون ال�ع�في األس7�ر0 وال�ل��4ات ال��ارسة 

�c�4ة ل�© شع�ب م! ق3ل أسالف2ا؛ فه� ��Eل خ3�ات أو مع�ق�ات م
 ).2013أو ج�اعات داخل شعR مع�! (صالح ،

ت��mل اآلل�ات ال�ي ت�PF الالوعي ال#�عي،في ال�عامل مع �ع� 
زم2ي واح� ه� ال�اضي، وتغل�R العقل االنفعالي (العا<في )في 
سل�ك الف�د وال#�اعة،واس�ق7اب ال2اس في م#��ع��! 

أح�ل ] ی�© في أل  م�فاوت��!،ج�اعة أل(ن�! )وأل (هP )،KEف [انه
(ن�! )ال�mّالR وال ی�© ال�آخ،و]�© في أل (هP ) ال�آخ وال ی�© 
ال�mّالE ،RفهP الK�اع على أنه ص�اع وج�د أو ال وج�د (أك�ن أو ال 

  أك�ن ).
 �وال�ع2ى ال?اص ل�فه�م ال�3_(ال�<! ) لألس�ة الفل��2�7ة ه

�2�7ي في مع2ى نف�ي وج�اني ووج�د0 في آن.مازال اإلن�ان الفل
كل أم2Fة ت�اج�ه وفي 4ل ف�ة ع��]ة ��Eل أث� ال�#�Oة ال#���ة 
لفق�ان ال�3_.إن ح�ق ال�3_،أو ه�مه 4ل�ًا أو جDئ�ًا له معاني نف��ة 

 1948ع��قة أه�ها أن إس�ائ�ل ما زال_ تالحk الفل�2�7ي م2 
وت2#ح في ه�م ب��ه وزعDعة شع�ره �األمان داخله 4ل�ا أرادت ذل« 

� م�2ا£�ة.ال&�m� م! األس� الفل��2�7ة الالج�ة عاش_ ول��ات غ�
2�ات به�ف ب2اء ب�_ صغ�� وت�ف�� �شiف ال��¸ لعc�ات ال

، �F� �    )2006ال�اجات األساس�ة(أب

) ت�ت�X ب�فء Malkki,1992والاك�ة ال#�ا�rة �4ا ی�© مال&ي ( 
 Wی�ه� هه ال�الة في حiا،وت�Zان وال#غ�اFالعالقة مع ال�

2�7��ن ،ح�W أص�X_ ش#�ة الفل�[Dع! ب�ارات ال3�تقال وش#�ال !��
�ن ال�مD العP�i لل�<!، وال#ور وال�#روالXmات �4ا Eق�ل �[Dال

  ) �Bardenstein,1999اردن�cای!(
م�ا الش« �Zه �أن لل�م�ز وال�الالت ال�ي ت��cل عل�ها الاك�ة 
ال#�ا�rة األث� األك3� على عقل�ة ال#�اعة وسل�4ها.وق�أك� 

)،=Eر]اد�) على دور عالP ال�الالت وأه���ه في اإل�قاء 2003كاس�
�ر Kح ب���E 0الالت ال�م! ال Pعلى ت�اس« ال�#��ع ها العال

  ال�#��ع في ه�]�ه الات�ة . 
أن الالوعي أو الcع�ر ال#�عي ه�( ثقافة ) ألنه ی�`�! أف&ارا 

سل�4هP  ومع�ق�ات و|��ا ورم�ز وأح�اث وأسا<��،و¿ن تcا�ه ال2اس في
واخ�الف األف�اد في تK�فاتهE Pع�د إلى (الmقافة ).و�Oا أن الالوعي 
�ن فاعال FE قافة هه،فإن  دورهmي م! ع2اص� ال�ال#�عي عK2� رئ�
في ح�اة الف�د وال#�اعة.ولق� أك�cف ها ال�ور في عc�]�2ان الق�ن 

P ال�اضي،وج�© إب�از أه���ه في الف! واآلداب أوًال ثP ان�قل إلى عل
  ) .2013ال2ف= ال��اسي وعلP االج��اع ال��اسي  (صالح ،

مفه�م الالوعي ال#�عي وعّ�ه  young (1964 )اب�&� ی�نغ  
أكm� أه��ة في ح�اة الف�د وال�#��ع م! الالوعي ال?اص �الف�د ال0 

  اك�cفه ف�و]�.ها ال�ع2ى ی��ح وصف الالشع�ر ال?اص �الف�د �أنه
   

  2017     / شتاء49 اإلصــدار “ انـــــينفس”الكتــاب العربــي  
       الخطاب العلمي والخطاب الديني وانعكاس ذلك على الصحة النفسية؟؟  إسم الكتاب:

  د. مرسلينــا شعبــان حســن   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=262&controller=product&id_lang=3   

 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=263&controller=product&id_lang=3 

 

 

ةـــة تمهيديـــمقدم  
وما ه� مالحÍ  ومع�وف أنه في العK� ال��یW ، لP تع� 
األم�ر في ح�ات2ا ال��م�ة تلقائّ�ة ، �4ا لP تع� قائ�ة على جعل 

ة م! الّات االن�ان�ة ، بل أص�X_ االم�ر ت#�0 ال�قّ�س على م�اف
وفk رؤ© فل�®ّ�ة س�اسّ�ة ، �4ا أص�X_ قائ�ة على جعل الّ�ی! 
ال�(ّس= 4ّله على م�افة واح�ة م! ال2ّف�س، بل وم! ال�(ّس�ات 
األخ�©،  ولل« 4ان_ ال��اثة فق�ان ل3�اهة الّ�قل��، وخ�وجا ع! الّ�ی! 

�ماته ، االم� اi2ًا ل�F�&ل0 أّد© م! ج�اء ها الّ�ف&�«وتف 

ان7القًا م�ا �cE� إل�ه م7Kلح الّ�ف&�� العل�ي ال0 ی(4� على  
أنه م2هج او <�]قة م�i2ة، F�E! اس�?�امها في ح�ات2ا الّ��م�ة ، م! 
ك�ن ان ال�ف&�� العل�ي ل�= تف&��ًا م�?KKًا ���ض�ع مع�!، بل 

= للّ�ف&�� العل�ي F�E! ت�ج�هه في معال#ة ج��ع ال��ض�عات ، إذ ل�
على أساس تP�i2  £�ق�م لغة خاصة �ه، او م7Kل�ات مع�2ه. ألن

  األف&ار اس�2ادا الى ع�ة مXادo م�U72ة  وغ�� م�U72ة .
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ـــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــي«  -» نفسانيات«مجلة  من   75ملحق العدد     »اللياقــ
 

ی�اجه االن�ان ال�عاص� مFcالت م�ع�دة ت7�حها م�ألة c�rه 
مع غ��ه م! االش?اص، لP ت&! م�mله في العه�د ال بل العق�د ال�ا�قة 

�ن ح�ًا م��قًال ل&! في ال�قFE م2ه ان R7لE اجهها اذ�_ نف�ه ی
 .. Pومعاناته Pده�م�ت7Xًا �Fcل وث�k مع اآلخ�]! ���cE Wار4هP وج

- 164، (ك�س��! نKار، ات#اهات معاص�ة في العالج ال2ف�ي، ص 
  )165ص 

هه ال�غ��ات ال���#�ة م! ال�37عي ان تFcل على ح�اة الف�د 
ال�عاص�، خ7�ا یه�د ال�فاعات ال2ّف��ة ال�ي اع�اد عل�ها، االم� ال0 

لR م2ه اE#اد ال3�یل ال��]ع ال0 م! شأنه بW ال�7أن�2ة  في ی�7
كان_ ت(م2ه له ال�فاعات ال2ف��ة  داخله واعادة الّ��ازن ال2ّف�ي ال0

ال�ع�ادة . فال��اثة وفقا "لف�و]�" تف�ض وج�ب م! ال&3_ في ال�ل�ك 
�اء Xrارة ع! �واالح�اس والّ�~Xات 4ي Eع� س�]ا.  ���XKE Wح ال

Xاره ��mا�ة ال�K�ر االولي ال�&�]!، �ال2�Xة لل��ضى و ك3_ رغP اع�
ال2ّف�ان��! ، ب��2ا Eع2ي ال�ع�3� ع! اح�اسه ورغ�3ه، ح�ى وان 4انا 
حقا مc�وعا له ل&2ه�ا ی�عارضان مع الل�اقات االج��ا�rة ال���دة م! 

  ) 166ق3ل ال��اثة: ال��ض واالض7�اب . (ال��جع ال�ابk ، ص 
ال�عاص� مع ال�عای�� وال�ف�وضات  ح�W �ات ت&�� االن�ان

االج��ا�rة ال�ائ�ة في م#��عه وهي تFcل في ال��Uقة م#�د ص�© 
العال�ي ی(د0 �ه الى  -لل�عای�� ال�ف�وضة على الKع�� ال�ولي

�اء ..  م! ه2ا وج�ب ان7الق ال��قف ال37ي : �اض7�اب ال الى ال
الR�37 4ائ2ا  نi�]ا وت�37قا م! ح��mات ال��اثة ومف�وضاته، 4ي Eق�م

م! 4ان �ال�ه�ة ال�لقاة على عاتقه ت#اه ال��]N. لا Eف�ض ال��اؤل 
االتي نف�ه : ب�ت ای�ل�ج�ا ال��اثة م! خالل مi2�]ها (ال����2! ل&افة 
العل�م االن�ان�ة) وا�rة ألخ7ارها ال#���ة عل�ه 4ف�د.  فه2اك ت#اهل 

 ،��عل�ا ان العلP واضح ل�فه�م ال��ض ودوره 4�ا�� ب�! ال2ف= وال#
ال��یF� Wافة ف�وعه ی(4� على ال�2� ال��&امل لل7فل، وعلى اه���ه 
�نة ل�#��ع Fة ال��Zقاmّال uورة ع3� 4افة االن�ا� ّ̀ كلغة رمD]ة ت�� �ال

 ).287ما (<الل جاب�، ص 

لألدEان إلى ن��#ة واق��ة ب�2ا نل��ها ، وال��#��ة في  الّ��� م!  
P#ل ن�الّ��� والّ�ی! �اع�Xاره�ا واع�ی!  العالP ، و]ع2ي �ه أف

�ال?الص وان�cار الcّع�ر �الف�اغ ، ون��#ة تعّ�د أن�iة تّ��� ال�ص�ل 
الى ال�عل�مة،  وrّ�¸ ال��Uقة و4أنها ب�یل لل��اEة ال�ي 4ان_ تقّ�مها 
األدEان لل�(م�2! ، ح�ى ال ��E�ق�ا ب2ار ال�قّ�س، و4ل«  �آثار 

�رة  �ارزة . زعDع�ها ال�ي <�ّرتها ال��اثةK�  
والّ�ف&��(العل�ي ام ال�ی2ي) ��ع2اه ال�#�د ه� إع�ال العقل أو 
تcغ�له في أم� ما ، وه� أهP ما D��E ال#2= الcX�0 ، فالعقل 
 �Oأن ه2اك م! َر �الّ�&ل�� ، �4ا أن2ا ن# uم2ا ��إج�اع األدEان ه

�ف الcّه�� "دFEا�رت" وج�د اإلن�ان �ق�رته علي الّ�ف&��، مmل الف�ل
 �KقE Pد" وه2ا ل�م! خالل أ<�وح�ه الcّه��ة "آنا أف&� إذن أنا م�ج

  دFEارت ال�ج�د ال�اد0، بل قK� ال�ج�د الفعلي  .
ت���D م�ی2ة الق�ن العc�]! ب�ق�م �c�0 غ�� م2�#P وغ�� 
�Oه م! مفارقات داخل 4ل م��ان ح�اتي و�O! م?�لف cE ل�ا ،kم�2اس

فارقات �FE! في تأخ� الق�رة على ال��ادی! ال��2�عة. اخ7� هه ال�
ت��ر االن�ان م! اه�ائه وأنان��ه وعلى اح��ام 4�امة الغ��، والع�ل 
على تعD[D حق�ق االن�ان �Fcل عام . �ال�قارنة مع ال�ق�م ال�ق2ي 
ال0 ت��D �ه ان�ان ها العK� �ال2�Xة الخ��اع ال�سائل، وOال�قارنة 

اخ��ار الغاEات والق�رات الهائلة  مع ال�ق�م الاتي ال0 اح�ز في م��ان
في الّ��ل� على ال�37عة، والق�رة ال���#�ة في ص2ع ال��3ة االج��ا�rة 

 ) 107و106..(نKار، 
فق� تعّ�ض_ ح�اة االن�ان ال�عاص� النقالب شXه جر0 |�اسًا 
على ما 4ان_ عل�ه ح�اة ان�ان العه�د ال�ا�قة، ال بل ان�ان العق�د 

c�]! .ه2اك الع�ی� م! الق�اع� والق�ان�! االولى م! الق�ن الع
االج��ا�rة واالخال|�ة وال�ی�2ة ال�ي 4ان_ ت�ّ�� م�اقف الف�د ت#اه 
ال��ائل ال��ات�ة ال#�ه�]ة، ق� اصابها االن�الل او على اقل ال�غ��� 
م�ا اوجR اس�قاء اص�ل تK�فاته وم�اجعها م! داخله، ب��2ا 4ان 

��ق�ها م! معای�Eة ض�ق�rل« � اج��اOة اال<ار . و  
  

  2017 / ربيع      50 اإلصــدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
       1الخصـال اإليجابيـة في الشخصيـة وقياسهـا في المجتمـع الجزائـري .ج  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=272&controller=product&id_lang=3 

 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=273&controller=product&id_lang=3 
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 المقدمـــــــــــــــــــــــة
�ال�عادة، ال�فاؤل، األمل. و]ق�م 4ل م�ض�ع على اإلشارة إلى مFان�ه 

ل2ف= في علP ال2ف= اإلE#ابي وتع�]فاته ال��ع�دة م! ق3ل عل�اء ا
ونi�]اته وعالق�ه ���غ��ات نف��ة أخ�©، والف�وق ب�! ال2#��! �Zه، 
ثP |�اسه. وق2! م(لف ها ال&�اب على ال��3ة ال#Dائ�]ة ع�ة اس��3انات 
ل�Uاس ال��غ��ات ال�ا�قة، E`عها 4أدوات |�اس م�ض��rة أمام 
الXاح�m! ال#Dائ�]�! الس�ع�الها، س�اء في م#ال الW�X ال2ف�ي أو في 

  االت#اه اإلE#ابي في علP ال2ف=. ال ال�T�?c ال��اد0 وفk م#

ها ال#Dء األول م! ���ث ح�ل ال?Kال اإلE#اب�ة في  
ال�K?cة. ی�2اول ثالثة خKال ح�ل ال?3�ة اإلE#اب�ة الات�ة أو 
ال�cاع� اإلE#اب�ة ل�© الف�د، وهي م�ض�عات ق�]ة في ح�اة 

�ي تعPi شأن االنفعاالت اإلن�ان. إن ال��اة ال�ع��ة هي ال��اة ال
اإلE#اب�ة وتقلل م! شأن األلP وال�cاؤم واالنهDام ال2ف�ي. ها �ال2�Xة 
لل�اض�، وال�فاؤل واألمل �ال2�Xة لل���ق3ل. و]`P ها ال&�اب ب�! 

  دف��ه ثالثة م�غ��ات أساس�ة في علP ال2ف= اإلE#ابي هي الcع�ر 
 

  2017     / صيف    51 داراإلصــ “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
    2الخصـال اإليجابيـة في الشخصيـة وقياسهـا في المجتمـع الجزائـري .ج  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=287&controller=product&id_lang=3  

   

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=288&controller=product&id_lang=3 
 

 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة
ال��جه ن�� ال��اة. و]ق�م 4ل م�ض�ع على اإلشارة إلى مFان�ه في 
علP ال2ف= اإلE#ابي وتع�]فاته ال��ع�دة م! ق3ل عل�اء ال2ف= ونi�]اته 

�غ��ات نف��ة أخ�©، والف�وق ب�! ال2#��! �Zه، ثP |�اسه. وعالق�ه ��
وق2! م(لف ها ال&�اب على ال��3ة ال#Dائ�]ة ع�ة اس��3انات ل�Uاس 
 !�mاحXة أمام ال�r�ال��غ��ات ال�ا�قة، E`عها 4أدوات |�اس م�ض
ال#Dائ�]�! الس�ع�الها، س�اء في م#ال الW�X ال2ف�ي أو في م#ال 

  الت#اه اإلE#ابي في علP ال2ف=. ال�T�?c ال��اد0 وفk ا

ها ال#Dء الmاني م! ���ث ح�ل ال?Kال اإلE#اب�ة في  
ال�K?cة، ی�2اول خ��ة م�غ��ات ح�ل ال��اة ذات ال�ع2ى ل�© الف�د، 
وهي م�غ��ات ق�]ة في ح�اة اإلن�ان. إن أص�ق ما Eع3� �ه الف�د ع! 

�ن له في اFE أن �ل��اة ه�ف، إدراكه ل�ع2ى ال��اة وام�الكه له، ه
وأن ی(د0 رسالة م! أجل ت�ق�k ها اله�ف. و]`P ها ال&�اب ب�! 
دف��ه خ�= م�غ��ات أساس�ة في علP ال2ف= اإلE#ابي هي ال��ی! 

  �اإلسالم، ال�ضا ع! ال��اة، مع2ى ال��اة، ن��rة وج�دة ال��اة، 
  

  2017     / صيف    52 اإلصــدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
   االغتراب الديني: ماهيته ومحدداته  سم الكتاب:إ

  د. دمحم السعيد أبو حالوة   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=298&controller=product&id_lang=3    

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=297&controller=product&id_lang=3 
 

 

 المقدمـــــــــــــــــــــــة
االغ��اب ال�ی2ي وم�غ��0 ال&�ال�ة الُعKاب�ة واالع�قادات ال�?�لة 

�0 ال��تفع وذو0 و�ª®ً�ا، و ��ال&cف ع! الف�وق ب�! ذو0 ال�
�© ال�2?فN ل&ل م! ال&�ال�ة الُعKاب�ة واالع�قادات ال�?�لة ��  ال�

�راسة إلى ت��ی� اإلسهامات ال2��3ة ل��غ��0 ال&�ال�ة ه�ف_ ال 
الُعKاب�ة واالع�قادات ال�?�لة و�ª®ً�ا في ال�32( �االغ��اب ال�ی2ي ل�© 

  وال&cف ع! العالقات االرتXا<�ة ب�!  <الب ال��حلة الmان�]ة؛
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The main aim of the present study was to 

determine The relative contributions of neurotic 

perfectionism and dysfunctional beliefs in Predicting 

of  religious alienation for secondary schools 

Students, as well as determine the correlations 

among  Religious alienation, Neurotic Perfectionism 

and Dysfunctional 

Beliefs, and comparison between those with high 

levels and those with low levels of neurotic 

perfectionism and dysfunctional beliefs variables in 

religious alienation. 

The study sample consisted of 246 students from 

the high school students of Nasser Secondary School 

For Boys in Kom Hamada, and Kom Hamada 

Secondary School for Girls. the study included the 

following tools:   

• religious alienation scale : prepared by the 

researcher. 

• neurotic perfectionism scale : prepared by 

(Samia Mohammed Saber Abdul Nabi, 2010). 

• dysfunctional beliefs scale: prepared by the 

researcher.  

The study is based on descriptive and analytical 

approach and a number of statistical methods such as 

regression analysis , analysis of variance, correlation 

coefficient, and test "T". 

The study found a range of results, including: 

1. There are a positive significant correlation 

between religious alienation and neurotic perfectionism 

among a sample of high school students. 

2. There are a positive significant correlation 

between religious alienation and dysfunctional 

beliefs among a sample of high school students. 

3. Neurotic perfectionism contributed in 

predicting of religious alienation among a sample of 

high school students. 

4. Dysfunctional beliefs  contributed in 

predicting of religious alienation among a sample of 

high school students. 

5. There are significant differences between 

those with high levels and those with low levels of 

neurotic perfectionism in religious alienation.   

6. There are significant differences between 

those with high levels and those with low levels of 

dysfunctional beliefs in religious alienation.  

ــــي   ــــا ف �ً®�ªی2يو�ــــ ــــ�اب ال ــــة ال�راســــة مــــ! درجــــات االغ� ــــ_ ع�2 ، وت&�ن
) <الXًـــا و<الXـــة مــــ! <ـــالب ال��حلـــة الmان�]ــــة ���رســـ�ي ناصــــ� 246(

الmان�]ـــــة ب2ـــــ�! �Fـــــ�م ح�ـــــادة، وم�رســـــة 4ـــــ�م ح�ـــــادة الmان�]ـــــة لل23ـــــات، 
واش��ل_ ال�راسة على األدوات ال�ال�ة:  م�Uاس االغ��اب الـ�ی2ي إعـ�اد 

ـــة الُعKـــاب�ة إعـــ�اد (ســـام�ة دمحم صـــاب� ع3ـــ� الXاحـــW، وم�Uـــاس  ال&�ال�
  )، وم�Uاس االع�قادات ال�?�لة و�ª®ً�ا إع�اد الXاحW.2010ال32ي، 

وق� اع���ت ال�راسة على ال�2هج ال�صفي ال��ل�لي وعلى ع�د م! 
ت�ل�ـــل معامـــل االرتXـــاu وت�ل�ـــل االن�ـــ�ار و ســـال�R االحKـــائ�ة مmـــل األ

وت�صـل_ ال�راسـة إلـى م#��عـة مـ! : (T. test)"ت" اخ�Xـار و ال�Xـای!، 
  ال�2ائج أه�ها:

ــــة  م�جXــــة�جــــ� عالقــــة ت -1 ــــ�ی2ي بــــ�!  إحKــــائً�ادال االغ�ــــ�اب ال
 .ل�© ع�2ة م! <الب ال��حلة الmان�]ة وال&�ال�ة الُعKاب�ة

ــــة  م�جXــــة�جــــ� عالقــــة ت -2 ــــ�ی2ي بــــ�!  إحKــــائً�ادال االغ�ــــ�اب ال
 الmان�]ة. ل�© ع�2ة م! <الب ال��حلةواالع�قادات ال�?�لة و�ª®ً�ا 

F�Eــ! ال�32ــ( �ــاالغ��اب الــ�ی2ي مــ! خــالل ال&�ال�ــة الُعKــاب�ة  -3
 <الب ال��حلة الmان�]ة. ل�© ع�2ة م!

F�E! ال�32( �االغ��اب الـ�ی2ي مـ! خـالل االع�قـادات ال�?�لـة  -4
 و�ª®ً�ا ل�© ع�2ة م! <الب ال��حلة الmان�]ة.

ت�جــ� فــ�وق ذات داللــة إحKــائ�ة بــ�! ذو0 ال��ــ��© ال��تفــع  -5
�© ال�2?فN م! ال&�ال�ـة الُعKـاب�ة فـي درحـات االغ�ـ�اب وذو ��0 ال�

 ال�ی2ي لKالح ال��تفع�!.

ت�جــ� فــ�وق ذات داللــة إحKــائ�ة بــ�! ذو0 ال��ــ��© ال��تفــع  -6
وذو0 ال��ــ��© ال�ــ2?فN مــ! االع�قــادات ال�?�لــة و�ª®ً�ــا فــي درحــات 

 االغ��اب ال�ی2ي لKالح ال��تفع�!.

  الكلمات المفتاحية: 

، ال&�ال�ة الُعKاب�ة Religious alienationال�ی2ي  االغ��اب 
Neurotic perfectionism ً�ا®�ªاالع�قادات ال�?�لة و ،

Dysfunctional Beliefs .  

 

  الملخص اإلنجليزي:   -2

Neurotic Perfectionism and Dysfunctional Beliefs 

as Predictor,s Factors of Religious alienation for 

secondary schools Students 
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 2021    68 اإلصـدار “ انـــــينفس”الكتــاب العربــي  
  ها قد ُعدنا يا تاْمْبَيه   –اإلسترداد والتخّطي    إسم الكتاب:

  أ.د. علي زيعور & أ.د. زكرياء علي زيعور  المؤلف:
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3 
 

 

   

�ن الi2� وال��ّب� �4ا  – 2FE ي ، أن�لق� اق��حُ_ ، ب�2ي و�O! نف
�خ�ة ) م�حلًة ?�cة ، ال�?�cخَة ( ال�?�cْع�3� الEَ ال�أّمل م2ه#ًا ورؤ]ًة

لة مK�ّلة م! م�احل الُع�� ، و<�رًا م! أ<�اره ال�ي م! أب ِّ�Fزها  م�
�ُر ال��اجع وال�قهُقِ� واإله��اء ، الK�أ وال&لل وال��ّلل . >  

�خة اس���ار لل��اة العائ�ة إلى ال7ف�لة ل&ْ! م�mَّلًة  – 3?�cال
�اإلب! وال�ف�� ، �ال�Xاخل وال��ص ال�َ�ضي ، ونهاEًة ألع`اء اه��أت 
وص�أت ، وصارت خ�قًة �ال�ة ، َذَوْت وذبل_ ، وOارْت م! m4�ة 

�ع�ال ، وتهالِ« أو ع#Dِ ال#�2ات �4ا ال?الEا أوال�3�ل�ج�ات اإلس
  �عامة . 

ماذا Eفعل ال��لِّل �الع�امل ال�ي ن�]�ها ونه�اها ، نc2�ها  – 4
�خة أو تفاعلها وت�اك2ها مع الع�امل ( ?�cون��2اها ، في ص�اِع ال
�مِة Fة ، أ0 ال��X~�ة ) ال�ي ال َت?`ع للف�د وال�Zقاmج�ة وال�ال�3�ل
�القَ�ر وال��K� وال����م ؟ ت�ّفقْ_ م! ذل« الK�اع ال�أساو0 ب�!  
 ، Pُال�ُة أو ال�هادنة ، ال�القي وال�فاهKفها ال��ٌة ه[�iق37ّي ال��اة ن

�]ُة وق3�ل ال�اح� م2ه�ا �اآلخ� . �  ال�
I.   
، ع2� الi2�ة م! �ع�� ، حّل ه� ِشXه ال!%ال<ة نi�]ة  – 1

�ِر ال?ا<� ؛ ع�لي وِشXه م�F! . إْذ ، ه2ا ، �F0ٍّ وم�الK�اع ب�! ق
وأب�ًا ، َقْفD]ًا وت�ر]#�ًا  ب�! ق�ٍر  و¿ن�اٍن خاسٍ� سلفًا ، و4ّل شيء دائ�اً 

حّالً t�E نعل الGالَص ( االنقاذ / ال'اَة أو الف�ز )  و¿َذن ،
م�ت`ى ع! ق2اعٍة ورضًا، أو تق3ٍُّل وم�اَفقة <��rة ،  مق�8الً  م!ِ('اً 

  َمْ�ض�ة ؟ م#ان�ة ، راض�ٍة 
نi�]ة ال�Kال�ة ، في نهاEة ال�7اف ، فل�فة في الق`اء  – 2

�دها وغ�ضها ت�ل�P م�K� الcX�0 إلى س�� جّالِد ال راّد له Kر مق�والق
، وال م2اص أو ال َمَفّ� م2ه؛ إّنه ال بّ�0ّ ... وOل« فالق`�ة تغ�و 4ارث�ة، 

 ٍkٍل م7ل�����ن س�© مFE ارم  مع�وفة ال�2ائج سلفًا .  وهلKال�لُّ مع ال
 Pث =#X2ل ؟ ه2ا ، ت�ال�أساو0 ، ف&�ُة ال�عي  ال�Wلف&�ة ت��ّهج ال��ل

ال����م ، ف&�ُة الcX�]ة بهه ال�2ِّ�ة . وه2ا 4ان_ ال�ل�ل األس7�ر]ُة ال�ي 
  سة وتار]خ ال�3�ل�ج�ا ؛ ف�2ها : ع�ف�ها اإلنا

   1راتــــــــــــــــــــــــــالمقصَّ  
 �ليأدناه = ما س 

. kاب� أعاله = ما َسk3َ، الفKل (ال�7�، أو الق�P) ال
 إلخ = إلى آخ�ه .

 ت = ت�ج�ة (َنْقل) . 
 ت . ع = ت�ج�ة ع��Oة .

 ت . ف = ت�ج�ة ف�ن��ة .
 ج = جDء .

 د. ت = دون [ �ال ] تار]خ.
.�iُرا : = راجع ؛ أن 

 س = س7�.
 ص = صف�ة .

 ص ص = م! صف�ة 4ا ح�ى صف�ة 4ا .
 ة 4ا ثP صف�ة 4ا .صT = صف�

 X> = uعة .
 قا = قارن ؛ للُ�قارنة = قاِبْل ، للُ�قابل.

 ك .ع = الِ&�اب [ال�(لَّف] ع�2ه .
  م . ع . ص = ال��َجع ع�2ه والKف�ة ع�2ها . 

              
ال&ل�ة ال��ض�عة ب�! مDدوَج�! ُت�c� إلى اسP �4اب ؛ أو  )1(

�َّة، قِلَقةٌ ، غ�� ت&�ن 4ل�ًة غ�� د|�قة ، م��جِ�جة، ع�ام�ًَّة  ، عامِّ
  تار]?�ة ، شXه م�فَّقة ...

 

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي
�خة ،  - 1?�cّدٍة واح��ام لل��ن رسالَة مFE ها �4اٌب أردتُه أن

ول�= �4ا�ًا حD]2ًا م��ره أسُف الُ�ِ�! على الُع�� ال�ائ� �?7ًى وئ��ة 
 �أّن2ا ال نق�م �4اب ال���ات أوس�]عة ن�� الiالم . ال��اد ه

والغKّات، ال2�م أو ال��ّ�� ،  وال2�ِب وال�أث�P الاتي، وال�ازوخ�ِة 
 Pار. واس�#الب ال�(ل�  وال�عP�ِ ، اإلنXUاض واالن&
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، صاحR وم�ی� دار ال�اف�ی! ،  دمحم الهاد�وأشF� األس�اذ  -
رًا ، إع�اد <Xعٍة لُ&�R مc�وع2ا في   �رًا مق�َّFcلى م�فه� س�ف ی�

ل2ف��ة ؛ وفي علP الُ?ُلَقْ�!، ال��ل�ل ال2ف�ي ، وعلP ال2ف= ، وال�Kة ا
 Pشة ) واألخال|�ات ( عل�أ0 األخالق ال��U�37ة ( ال��ّل�ة ، ال�ع�
 ¸Eة في ال�عا[�cXان وال�األخالق ال&�ن�ة الXُع� ، ال?اصة �اإلن

 ال��اصلي ، وتف��� ال��¸ وال��اة �4ا الف&� والفّ! ) . 
علي َزRْع�ر

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبان
ق� ت&�ن ال�(لَّفات ال#ام��ة دروسًا تعل���ًة ت�ر]�3ًة أو ن�واتًا  – 1

أكاد��Eًة . وُ]لÍ�َ أّن �عN األساتة ال#امع��! R�FE ما قال أو ما 
م ع�ل2ا ،  � في القاعة ال�راس�ة . في ها اإل<ار ، ن�! ُنق�ِّ ِّ�ُحلِّل وُف

الُعْ�� ، أ0 ع! ال��ّع&اِت ، وهادماِت مانعات ال�عادة ها ، ع! 
واإلشFال�ات غ�� اإلسعادEِة و�rًا وسل�4ًا  ، أو نف��ًا وعالئ�Uة؛ وم! 

  ثP ع2� الف�د وفي ال#�اعة . 
إّن علP نف= ال�2� ، في األع�ار واأل<�ار واألدوار (  – 2

مف�دات إلب! خل�ون)، حقٌل Eغ�و م! أب�ز األساس�ات أو األم�ر 
���والفهP ، ثP في ال�أو]ل وال�غ��� إْن لل�الة  ال�أس���ة في ال�ف

الف�دEة ال�انعِة اآلیلِة لل�ق�u م! على الc#�ة ؛ و¿ْن ل�الة أو أوضاِع 
ِل ال��َعR ل#�اعٍة أو ثقافة ، ل�#��ٍع أو <Xقة ،  وª�وِف الُع�� ال���هِّ

  ع�ٍق أو أّمة ، أو ح`ارة أو تار]خ .
�ل ُش#اعة ، – 3Kل إّن هه الف�ِمق�ام�ة ؛ وقل2ا إّنها  ل�اذا نق

ودEعة عاقلة ُت?ا<R بل7ٍف الُع�� غ�� الل��7 ؟ ذاك ألّنها " 
" ت�ادث�ٌة �rادEة ، وح�ار أو تفاهP ، وWٌ�O ع! حل�ٍل م?فِّفة جل�اٌت 

�ة : أ /  ِّ�في م��ح�ة ال��اة أو في ال�أساة فال!GاD�َ ، م7فِّفة وُم�
ة ، واأللP ال0 ال ألPَ �ع�ه ، الcX�]ة ، ه� األف�ُل ، وال2هاEُة ال����م

أو غ`Rٍ ورفN . وها  مابه�ه �ع'ف وش.ةٍ وال ق�رَة على 
 D�َاG!ِّن والقاسي ، ال#ّالد الDال�� ، � ه� نف�ه ذل« القاتل ال��مِّ

، ال!GاD�ِ وال�ّفاح وحامل ال��� �ال تعR وال َنRK . ب / أّما 
ِء وال&�اكR؛ وه� فه� اإلن�ان ال�Kِ�2� على ال�37عة واألرض، الف`ا

= ال�ارُث في الالزمان والالمFان ... إّنه " ال7Xل" ال�غ�وُر  ال�(سِّ
2اعِة الKّانعة ال�2Kِّعة ، أو في َخْلk آلِة  ِّKم ، وال��راته في العلmب
�رِة Kج�ا واألل&��ون�ات وال�اآلالت، وم! ثP في " قفDة " ال�&2�ل

اإلن�ان وضع ب�! %�اع الوال4اِء ( العقل ) االص27اعي . ت / ها 
) ال8,�ة ، العال� الGارجي ، ال~�وف ( أو ال�37عةوم�غ,ِّ�ات ال<قل 

ال بل أقلk وآلP، وحPFَ �اإلع�ام على الcX�0 ؛   أّرق األضعف
  وثقافات ، ج�اعاٍت أو <Xقات .  وOال�أساو0 على الcX�]ة ُأم�اً 

ال�ان�]ة ؛  وما ی3�و م�أث�ًا بها م! أدEاٍن ومع�ق�ات ؛اللغام��ة  
ال�ّل الف�ع�ني؛ ال�ّل اله2�0 أو نi�]�ه في ال?الص ؛ ال�ّل اإلسالمي 
�فان�ُة Kفي أو ال�Kة )  ؛ ال�ّل ال����أو حّل ال�ی2َْ�! ( اإلسالم وال�
ف&�ًا وفل�فًة ، م�ارسة وم�Xة ، ان�قاًال وع3�رًا �اس�ًا ف�حًا إلى االن7فاء . 

حّل ه�وب ال�جاج ال�ق�َِّ� م! وه2اك حّل اس��الم ال`��ة ؛ و  -  3
 " Rالم مه�وال�3ّK� ال8%� ال!,ل " ال��F! . ال شّ« في أّن حّل اس�

، اإلصX7اِر وال��ّ�ِل ، یXقى أب�ز ال�ل�ل ، ال س��ا إْن َتعّل�2اه واك��23اه 
، ع2cاه ومارس2اه <�ال الع�� ال�2ِ�ج ، ال#��ل ، ال�ق3�ِل �آالمه وªل�ه 

�ته . فاك رؤ]�و]ٌة لألق�ار ال�اك�ة في ال3ّ�]ة ، وق ٌة صلXة ش#اعة ت��َّ
  في ال�ج�د أو الُع�� ، في اس��الِة الXقاء واإلس���ار. 

4 –  �3Kارها . فال�تع�فة ال��اة ومآس�ها ، آالمها وأك Rإّنه مه
على ال#�ع وال��ض، األلP والفق�ان، ال?�ارِة وال�?ا<� وال�?اوف ، 

ق3ل اللغة والَعقَلْ�! الع�لي �4ا الi2�0 ...  بل�Pٌ ع�ف�ه الcXَ�]ة ح�ى
الالت��2ة مع�وف وشه�� ،  –الع��Oة  –وال3Kُ� داخل الفل�فة ال��نان�ة 

وحّل ش#اع لل&ارثي وال�أساو0؛ إّنه م��ٌ! ل&2ه ن?3�0 . ل&أّنه  " ج2�ن 
  " ، وأس7�رة ، وXrادة لأللP ، وغ�� �c�0 بل وح�ى غ�� أخالقي.

II. فان�ةWُّْالل 
ال ب� م! نi�]ة ت&�ن إ<ارًا عامًا ، ن�قًا عقل��ان�ًا أو ب�2ًة  – 1

شّ�الًة ألف&اٍر ت�Kارع وت�فاعل، ت��اك! وت�&امل، ت��اخل وُت7�ِّر 
�ع`ها الXعN اآلخ� . ه2اك اشFال�ات م����لة ال�ّل وغ�� <���3ة 
�خة، ?�cومع2ى ال �م ، ل�37عة ُع�ِ� ال�قاع�في دراس�2ا، ق��Eًا وال�

ها وم�احلها ، أ<�ارها و4ل« ل�ا KEاح3ها و]�اك3ها م! دالالٍت ألن�ا<
� أم�اٍض ورم�ز، وم! �  ج��Eة .  –نف��ة وO�ن�ٍة ونف

III. خُة وال�عادة�G���ا ال!أساة أو الWق
�خة خ7اٌب ه� ، أصًال في  – 1?�cاألخال|�ة في ال Rخ7اب ال�اه

 Dان في ها ال�مان لP ال�عادة . فال�هR في ال�عادة ، ع2� اإلن
وجاه ومال ام�الك وال ه� ل3اوRًا ؛ یc&2ف ل2ا  قّ� . أّنه 4ان م£Xًا 

ال;ه. أو أو ث�وة وِسَلع ِمَ��ّ�ة اس�هالك�ة ؛ وال ه� انغ�اٌس في 
وال ه� ع�ُم ال��ض  ؛ أو ال%الة ، أو ال�5ا�ة ؛ وفي الالع!ل، 
  ال'\ .اله�ِب إلى 

واإلرادِة ال���ي ،  �الق.رم�امها ومقK�ها ال�ضا اللWفان�ة  – 2
�ال�ع2ى ال�عادة  ت<ق,Nُ الcX�]ة ال��ة ال���قلة . فِ���رها وع�ادها 

ال��F! وال�اقعي ، والف�ُز �ال2#اَحْ�! أو اإلن�Kاَرْ]! : الcفاء وال2#اة. 
-  �Fفى م . مغ'�ة أشW%األس�اذ م �عاون وأعّ �ق �، فه

رة ت�ض��اٍت بل وتف���ات لP ت&! إال ُمه�ة وج�ی�ة ، ن ِّ�افعة وم7
  لل�ع�فة ال��ل�ل�ة وال��ص�®�ة . 
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إّن الفل�فة ، في ُ�ع�ها ال2ف�ي أو الاتاني ال�Kغة وال�ؤ]ة 
وال�2�ذج ، ت#َعل2ا ن(م! �اإلن�ان في شّ�ى أع�اره وOالcX�]ِة وال�ف&�ِ� 
��ق3له ض�! ج�اع�ه وأدواتها ال�`ار]ة الmقا�Zة �� km0 ؛ ون�اإلن�ان

، و¿لى  ؛ ون��قَّع م��cِX�]! م�2ّ��7! إلى  َتقّ�مه ال��2�ِِّع ال�ج�ه
 –ان�Kاراته وªَف�ه �ال2#اح في ال��اة وال�37عة ، وت7�]� الات 

ال�2ُّ! ؛ وذاك في ال�قل أو الف`اءات ال��`ام2ة ال�&افل�ة . –اآلخ� 
ون(م! ����ق3ل ومهارات العالج ال2ف�ي اإلج��اعي ، إِن  - 7

الف�د0 و¿ِن ال#�اعي ب�رجاته ال��&املة ( اُألس�0 ، ال��رسي ، وع3� 
ال2قا�ة وال�Dب وال#���ة ، أوما إلى ذل« م! حلقاٍت أو دوائ� ال�#��ع 

�مي ال�س�ي).Fني وال��ال�َ  
والفل�فة ، �4عاِل#ٍة نف��ة أو i24�]ٍة في الَعk�ْ وال���]� ،  - 8

  !ّ�وفي اإلنقاذ واإلشفاء، ت&�ن وَتع�ل على اّنها خ7اب في ت��]ِ� الُ�ِ
ال�2#�ح ؛ وعلى َعْ�قه م! آالمه  ال?ائِف أو ال�غ�ور، والXائِ= أو

وأوجاعه ، أحDانه وت�Xه وض2اه ، ُرXrه م! ال��K� وأمام عاَلPٍ ح��ي 
قاتٍل وOال قلRٍ أو شفقة . م! جهة أخ�© ثا|Xة ، الفل�فُة خ7اٌب في 

�<� في آخ� ع�ٍل أو تف&�ٍ� Eق�م �ه اإلن�ان أو Eقع �Zه ، فهي 
لcفاء ، أو سف�2ِة الُع�� إلى ، وفي الف�َزْ]! أو اال'اة وال!'ِق3 

  ال?الص وال�ار " الِ#2ان�ة" ال2َّ����ة  األب�Eة ، ال�ائ�ة وال?ال�ة . 
�ر أو الفهP لإل<ار العالجي ونi�]اته  - 9Kفي ها ال�

وO?اصٍة بi2�]اتها العالج �الفل�فة ، اإلشفائ�ة اإلنقاذEة ، ن(م! �أّن 
نع�اق وال?الص ، عالٌج سائغ ال�����رِة ح�ل الف�َزْ]! أو ال2#اة واإل

َنKّار ، فّعال ُمْ#Dٍ وذو م�دودEة ُم��Oِة . ذاك أّن الفل�فة حّل أو 
� ، وتأمٌل ف&�0 نi�0ٌّ في  عالج ، شفاٌء وانع�اق ، تفّ&ٌ� َشّ�ال م7هِّ
العقل وال2قل ، وفي ال#�ه�0 وال�عادة واإلسعاد ، وفي العل�ي 

الالعل�ي والَعَ�ضي ( ال��#�ِب ، واالع�قاد0 ، ال��?�َِّل والالواعي ، 
  الّالمف&َّ� �Zه، الّ�ف�! ، ال��7�ر...). 

، أ0 �إع�ال العقل والi2� ، و¿شغاِل ( = �ال�ف5,� َنْع�2ي  -  10
تcغ�ل ) أجهDة وم2اهج إن�اج ال�ع�فة ؛ وها 4ّله ، مع اإله��ام 

، الi2� �األف&ار واآلراء ، �األحFام وال��اقف (را: الi2�ان�ة واآلرائ�ة
والَ��اق®�ة ...  ) ، �ال�ائ� الcائع في الDم! ال�اض� ، وOال���قَّع أو 

  ال�iَ�َ2� والقادم .
�ة  -  11 �ل ، ال�روُس بل ال�راساُت ال�اردة ، أدناه ، م(سَّKالف
ِ� إلى أ�Wال أو حق�ٍل رئ���ة م�تِفعٌة  هي أع��ٌة وفN ال!'هج ال!ق�ِّ

الف&� ، وال��Fِة الع�ل�ة ( =  ور4ائD في ق7اعات الmقافة، وتار]خ
�ن ال&الم ع! FE ال�ة. ه2اmِة ال��Z�Kة ال�Fالعقل الع�لي ) �4ا ال�  

ها ال2?ل?ل ب�! الcX�0 وال���� ، ها الالت�ازن ، االخ�الل دفع  
�اإلن�ان واألدEان ، وال�ار]خ والmقافات ، إلى الW�X ع! حلٍّ ل�اج�ه 

االس���ار ، وO�فNِ ال��K� ال�iلP إلى ال?ل�د ، أ0 لل�~Xة �الXقاء و 
 . P�ُِل ال�ع�  وال�#ه

، وهي ، الD2عُة أو ال�ؤ]ة وال�Kغُة الع��اد اللWُّفان�ة َن�َ�ّب�  – 4
الل7ُّف أداَة دفاٍع واح��اء، بل و¿<فاٍء ثP اتِّقاء  ل�آسي األق�ار ، 

ن�َة ولل2هاEة ال��K�]ة ال����مة ... إنَّ الi2�]ة أو األی�ی�ل�ج�ا الل7فا
أو ردٌّ على الK�اع ب�! القَ�ر أو ال�أساو0 و�O! ر~Xة اإلن�ان ت��Rة 

والcX�]ِة �4ا ال�`ارة وال�ار]خ ، �الXقاء واالس���ار ، �ال��ا�عة 
وال�mاب�ة في ال��اة وال�ج�د ، وال��افiِة على ال��روث وما ت�قk م! 

ال ُی�ّد .  مع�فة وتق�ٍم وفالح . فالل7فان�ة حلٌّ م(لP ی�© أّن الق`اء
فالقَ�ر ش�?�خٌة وأك�ار ثP م�K� . ه2ا ال7Xل Eَعي أّنه س�ف ل! 
 0ّ�cXة ، أو جلغام¸ ال�cح ؛ وأّن ال#لغام���ن ذات ی�م على ال�FE
ق� خِ�� عXcة ال?ل�د ؛ وأّنه ل�Eُ Pّقk ل2ف�ه وج2ِ�ه ال�عادة أو 

الP��2 الف�َز]! ، ال2#اَة والcفاء ، اإلس���ار واألب�Eة ، ال?الص أو 
  الف�دوسي و" الّلائ الَعَ�ن�ة ".

م! الّل7فان�ة إلى الفل�فة ال�ح�ان�ة ، أو ال�ح��]ة وال��Xّاو]ة  - 5
القلR = العْقَلR )  –ال�&افل�ة ، <�]k ه� األقK� ال�اّر م! ( العقل 

 Pدًا ث�إلى الق�ة أو ِس�رة ال��2هى ، إلى هللا ، أو ال�7لk واألك3� وج
�م�Eدًا أو د�ة وأب�Eة . فالفل�فة و¿ْذ ت&�ن نi�ًا �العقل والقلR في خل

اإلن�ان الُ�ِ�ّ! هي نiٌ� في الcX�]ة م! ح�W ج�ان3ها غ�� ال���2ة، 
وغ�� ال�ع��ة أو الُ��ِع�ة ، أ0 ال��X�َة القِلقة وال�قِلقة، ال&��Xة 
 Pوعل �ال��ج�عة وال�(ِل�ة ال��أّل�ة . بها ، فالفل�فة ، 4علP نف= ال�2

��Zة أو الi2�]اِت ال�mال�ة ال�وح�ة األKة ال�F4ال� Pة ، ث��م�اض ال2ف
، َتف�?� وَتcع� �ال2#اح وتق�ی� الات ح�! ت�© نفَ�ها مه��ًة 
�خي ( = ال�cّ?ّي) وال�قاع�0 والف`اءات ال2ف��ة ال���Uة ?�cال�
�]ة ... فاه��ام الفل�فة �ال�غ��ر]ة وال�ه#�ِر، �وال��]`ة، وغ�� ال

وال�2#�ح وال�ه�ور ، اه��ام ه� إن�ان�0ُّ الّلRِّ والُ&2ْه ،  وOال�قه�رِ 
 ال#�هِ� وال&�2�نة . 

�]ة أو م(ن2mَة ، ت(لِه! ال��أة  - 6mة ُأن�Zاه�ة ثقاª فة�ه2ا الفل
�0 ، وما ه� إ�Eان�اٌت وحْ�س�ات . وهه األلَه2ة لل��أة ، mوال#�اَل األن

 �د وال�عامل�ة الcX�]ة، وال�ع�فة أ0 ال&�َل2ة وم�mِّلُة " األج�ل�ة" في ال�ج
ال�و|�ة ، َجعلْ�ها <X�3ًة ، ومعال#ًة نف��ة، وُأماë رؤومًا ، ورمDًا 
للَعَ�ن�ات أو الِف�دْوس�ات، وللm�0ّ ال��ل�ء حل�Xًا وأم2ًا وا<��2انًا لل7فل 

 ال�ض�ع  .
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<ارح ال�Fcلِة والُ�#�Rُ عل�ها ) . �4ا إّن ال�ع�3� (ال�3ل�غ ، 
�� ... ) م�ص�ٌف مْXَد، الَعْ�ض أو ال�����Dِّ أح�انا اإلرسال ، ال

�0ّ والالس�0 ، ال!لة ال!;دوجة �اع��اد �؛ 4أْن نق�ل ، للcاه� ، الّ
�ح والغ�ر0، الالف_ وال�لِف_ ... وق� Kال#ارح وال�2#�ح ، الالمف
R�#E ال�(لف نفُ�ه على س(اٍل 7E�حه ه� نف�ه . فه2ا ، م�اده وم(ّداه 

�أل عِ! ال�غاف��اُض سائٍل E Pحالًة ، وم! ث Tِّ?cEُ وت�ّددت . ���
الف�ز وال!ْعَ!ة لل!فا��i ال85�� م2ه#�ة ، أو مق�لة هي "

وال�7Kل�ات ، وال�ف�دات ال�ق�2ة " . وه2اك أسال�R أو أجهDة أخ�©، 
أه�َّها إع�اد َمْ��ٍد لل�م�ز؛ وآخ� للُعق� ال2ف��ة ال�`ار]ة ؛ 

2ات)؛ وال��2�2ات ؛ ولل�س�م ال�3ان�ة (ال�2ا َّKات ( ال�غ� َّ#cهج ولل�
ال���ان�ة ، ال��U�37ة ) ... واع���نا ، َ�عُ� أE`ًا ، <�]قة ال�عّ�ف 

وُص�رال�(ّلف ، وللع2او]! األغلفة للD�5ُ ، وال�T�?c �ق�اءة ُصَ�ر 
     نفِ�ه .

�7ٍل ه� سّ�ٌ� في الف`اء الmقافي ، وآخ� في الف`اء الفقهي أو  
ال��اسي ال&المي ، ال�عاِلج ال2ف�ي أو الفل�في ، ال�ار]?ي أو 
�0 �4ا األخالقي والِ�عاªي أو الXَ2ْ�َغي ... O�اد0 ، ال�Kاالق�  

أف`ل م! ال&الم ك�Wٍل ت�اج,.� ، ال 4الم في اإلن�ان ،  -  12
ال��Xّاو0 ال�عا<في �Zه وم! جهة أخ�© ، ال&الُم �غ�� حRٍّ ومcاع� 

�ن 4المًا ج�ی�ًا أو الئقًا ، ناFE ال ، !ّ�ج�ًا أو �اإلح��ام وال�ق�ی� للُ�ِ
�ن عل��ًا وال ه� فل�في . FE نافعا ؛ وال  
**  

أسل�ب ال�ع�3� ، ع2� ال��رسة ال�اه2ة في الفل�فة الK�ا<�ة 
�ف ، وفي علP ال2ف= والف&� وال�ق�ان�ة ، أتى وَت��Dَّ �أّنه 4ان  Kوال�

أ0 ح�ار ذاتي ، أو ِفق�ات (=ِف&ارات ) ؛ وOأّنه  ش3راتٍ على شFل 
�ع�فة والف&� �7�]قة األس�لة واألج�Oِة عل�ها في ت�ل�الٌت للmقافة وال

  ( ال�(لِّف نف�ه ه� ل�ح.ة ال�ائل وال!,D ن�kٍ واحٍ� أو تXادل�ٍة 
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   واألخالق   ال�ی!   كان   ح�W    الف7�0    ن��اءاإل   ال2ف�ي،   واألم!

 kق�E   ي   واألم!   ال�7أن��2ة،   له�  وضغ�<ات   صع�Oات   م�اجهة   في   ال2ف
  ال�?لk   ح�W   الف7�]ة   الغ�]Dة   له   ت�ققه   كان_   ال�ي   و   ال��2�عة،   ال��اة 
  الق�ة   ال�7لقة   ال?القة   �الات   ت�صله    الف7�]ة   والغ�ائD   �األخالق 
����   الKفات،   والmاب�ة �Z   ة   م2ها�  بها   ال�?لk   ح�W   وال�7أن�2ة،   الق
�ث� FE   ل    ال�ع�في   ال?لقي   أو   العقلي،   الف7�0    يم� هلا   ال23اءFc�  
 ،0�  سل�F   ،Pل�c   ال�K?cة   وص�رة   الات   ب2اء    ی�سخ    وOال�الي   س
 Wع�ل    ح�E   العقلي   ال?لقي   اله�م   ها   �م��ار0    ك�   Pªك   نا�  ل�ل
  ح�W   ح�اته،   م�احل   و<�ال   م��XUال،   ش?��Kه   ت7�ر   خالل   اإلن�ان، 

  Pیل   ی��ك   أ0   تع�  أن   ق3ل    ال���ار0    ال��   ها   وفk   م�2�ف   سل
�ه   وOال�الي   ال2ف�ي،   �ال#هاز   خلالً    و]�R3   ی�&ل=، cواض7�اب   الات   ت  
  الغ�ائD   تع�7ل   ��R3   نف��ة،   اض7�ا�ات   م!   وغ��ها   ال�K?cة 
   ال��ل�   وحR   كال#2=   ال�ل�ك،   على   ال��اب�ة   الغ�ائD   و£��2ة   الف7�]ة، 
 Rدون    ال��ل«   وح   �لها   ضا��    0 ف7�    م��ار0    ح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ال�اسع   �ن الق   نهاEة   في    ال�الي   �Fcله   ال2ف=   علP   والدة   ب�أت 
 ،�cف   ق�ن    ق�ا�ة   أ0   عKم!   م!   ونDم   م!   ال�  و]ع�3�   ها،   ال2اس   ی
 Pال2ف=   عل   R7ي   وال�  وذل«   وال�37ة،   اإلن�ان�ة   �العل�م   ن��rة   نقلة    ال2ف
  و   ال37ي   ال�#ال   إلى    الi2�0    والفل�في   ال�ی2ي   ال�#ال   م!   ب2قله 
   وعل�مه�ا    الcX�]ة   ال2ف=   ��W   م#ال   كان   ح�W   ال�#�]3ي،   الع�لي 
 W�Xء   یD#ی!   م!    ك�لفة   و   ال�  آالف   م�©   على   واألسا<��،    الفل
 !�2�2�ات    ال��یW   ال2ف=   علP   والدة   وسk3   ال�  لل«،    إرهاصات   �
 Wه�ت   ح�ª   ات�cأل��اثا   ع   R�&ل®�ة   وال�  ع!   ت�&لP    ال�ي    الفل
  وO�ء   األن�اع،   ت7�ر   نi�]ة   ªه�ر   مع   ذل«    وتDام!   والالشع�ر،   الcع�ر 
  واألخالق،   واإلن�ان   وال�ی!،   واإلن�ان   وتار]?ه،   اإلن�ان   ب�!   الق�7عة 
�©    على   الق�7عة   وهه ��  الف7�]ة   الغ�]Dة   مع   ق��7ة   كان_   ال2ف�ي   ال�
�نات   أهP   أح�   تع�3�   ال�ي   الغ�]Dة   لها،   وتع�7ل Fالثة   ال�mلل#هاز   ال  
  نف��ة،   ح�اEة   دروع   دون    اإلن�ان   جعل_   وال�ي   لإلن�ان،    ال2ف�ي 
 R3�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الات   ب2اء   م�ت&Dات   أهE   Pع�3�   ال0   الف7�0    اإلن��اء   فق�ه   �
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  بهه    اإلن�ان   غاEة   ىم�2ه   هي   فال�عادة   وال#��0،   ال2ف�ي   األم!   ع! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . خاص   �Fcل   إن�ان   ل&ل   وال�عادة   األم!   مفه�م   ه�   ال?الف   و]Xقى    ال�ن�ا 

�ل�ج�ة   إلى   م�خل   ك�اب   و]أتيFأرضا   ل�ف�ح   واللغة،   الف7�ة   س�  
  علP   والدة   م2   ت#اهلها   وتP   ق3ل،   م!   تف�ح   لP    ال2ف=    �علP   ج�ی�ة 
  ب�وره   انعF=   وال0   عc�،   ال�اسع   الق�ن     نهاEة   م��قل   كعلP   ال2ف= 
  نKف   ق�ا�ة   م2   ت3ل�ر   وال0   ال�قل��0،   ال�ع�في   ال2ف�ي   العالج   على 
  والعالج   ال2ف��ة   األم�اض   ب�T�?c   ج�ی�ة   آفاق   ف�ح   ی�P   وOل«   ق�ن، 
  اإلجا�ة   و4ل«   ال2ف��ة،   ال�قای�=   و<�3عة   الف7�0،   ال2ف�ي   ال�ع�في 
���7ع   ور�Oا  ! اإلجا�ة   تi�2�   تDال   ال   ال2ف=   �علP   أس�لة   على E   ها  
  وال0   ال7�]ل،   الk[�7   ها   ب�اEة   في   األولى   الل23ة   وضع   ال&�اب 
  الi2�   إلعادة   ال2ف��ة،   ال�?KKات   م?�لف   م!   ك�3�اً    جه�اً    ��Eاج 
  ال2ف��ة   االض7�ا�ات   سR3   فل�=   ال2ف�ي،   والR7   ال2ف=   علP   ب�ار]خ 
 �Kاب   على   مق�Xج�ة   أس�  ال��3ة   تأث��   أو   مع�في   خلل   أو   وراث�ة   أو   ب��ل
  ال�اض�ة   العق�د   <�ال   ت#اهله   تP   سR3   ه2اك   بل   ال7ف�لة،   وص�مات 
 �  وال�ي   الف7�]ة   الغ�ائD   وه�   اإلن�ان،   ل��اة   ال���ار0    ال��   تغ��R   وه
 D&قات،   ال?�اسي   العقلي   الف7�0     لله�م   األساسي   ال23اء   عل�ها   ی�تX7ال  
  Eق�دنا   وها   ال�K?cة،   و�KOة   الات   ح�Uقة   ع!   Eع3�   وال0 
  ال0   ال�ماغي   كاالك��اب   ف��ة،ال2   لالض7�ا�ات   م�2�عة   ل��2Kفات 
 P#2نات   أساسي   ك��او0    خلل   ع!   ی�  القل3ي   واإلك��اب   ال�عادة،   به�م
  العقلي   لله�م   األساسي   �ال23اء   األساسي   ال?لل   ع!   یP#2   وال0   الف7�0  
  مع   الmالثة   ال2ف�ي   ال#هاز   غ�ائD   تفاعل   ن��#ة   ی�&�ث�   ال0   الف7�0، 
�R3   ح�W   �ع`ها، E   ارة   ف�ها   الف7�0    ال?للmة   اس�����  للغ�ائD   م
��D2ف   ال0   لل�ماغ   وOال�الي   العقل�ة، E   سل�3ا   العقل   <اقة   kت�   �القل�  وال�
  م�ا   اة،ال��   ضغ�<ات   م!   لل�?لT   وال#��0   ال2ف�ي   األم!   ع!   ��mا 
  ع!   الع#D   وOال�الي   ال?لل،   ذل«   ل`�X   ال�ماغ   له�م�نات   اس�D2افاً    ی�ل� 
  فإن   ال�ما~�ة   ال�عاوضة   ان&�ار   حال   وفي   والقلk،   ال��ت�   م!   ال�قل�ل 
  أو   ال�وائ�ة   فالعالجات   لل«   م�2�عة،   نف��ة   �اض7�ا�ات   ی�خل   اإلن�ان 
  ج��ع   ع2�   ناجع   غ��   یDال   ال   حال�ا   وال���اول   ال�قل��0   ال2ف�ي   العالج 
�ن    ور�Oا   ال��ضى، FE   ي   الف7�0    العالج�  �العالج    <�]k   ب�اEة   ال2ف
  ت2Kف   ال2ف��ة   األم�اض   ج��ع   =�ل  أنه   عالوة   ال��&امل،   ال2ف�ي 
  مع�في   خلل    ع!   Xrارة   �ع`ها   وأن   ال�قل��0،   ال���2K   خانة   ض�! 
  ال2#��ة   اله�]ة   واض7�ا�ات   ال�K?cة   فاض7�ا�ات    ب��ل�جي،   و 
 NعOا�ات   وKة   الع��F�E!    ال   ال�ي   االض7�ا�ات   لXعN   إضافة   ال2ف

  �األخالق   خلل   ع!نات#ة   فإنها   سابk،   ت��2K   أ0   ض�!   وضعها
  العقلي   ال?لل   ن��#ة   اإلن�ان   ل�ل�ك   ال���ار0    ال��   و~�اب   الف7�]ة، 

     وOال�الي   الف7�0،   العقلي   اله�م   ت&�ث�   خالل   الف7�]ة   �الغ�ائk   Dل?�لا�
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ش��ل�ا   ت�س�عا   كان   الف7�]ة،   �الغ�]Dة   االع��اف   ع�م   و¿ن   ها، 
  وفي   وت�فل،   م��حcة   ب�£���ة   في   إلن�انا   فان7لk   ال���ان�ة،   للغ�]Dة 
 W�Xد   اللائ،   ع!   ال�د   م�ارساته،   في   ی�#�عاته   في   و]�#�  س�اء   م�ض
  ذل«،   وأدوات   �أسXاب   ال��یmة   ال��ن�ة   وت��ه    . ال�ادEة   أو   ال2#��ة 
 ¸���Z   ن    سعار   في�  ی�#اوز   ال0   اإلشXاع   وهP   ع!   ��mا   ومل�هR   م2#
  وال��#اهل   ال��ارب   أیها   Eا   رو]�ك    . ال���ودة   والعقل�ة   ال#��Eة   ق�راته 
 Dال?ائف   ال�?��   فأن_   و¿ال  . وأم2«   أمان«   فف�ها   الف7�ة،   لغ�ائ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  أن   F�E!   ال  . ب�#اهل   أو   هل،�#   الف7�]ة،   للغ�]Dة   ال�غ��R   ها   و¿ن
  ألن   ذل«  ! العل�م   كل   في   Eقع   أن   F�E!   ال0   ال�ع�في،   �ال?7أ   ی�صف 
  واقع   وفي   األمP،   واقع   وفي   إن�ان،   كل   في   حاض�ة   الغ�]Dة   هه   ع�امل 
  واالج��ا�rة   إلن�ان�ةا   فال�راسات ال�`ارات،   م?�لف   وفي   الcX�]ة، 
  ال�ع�فة   على   وأسXق��ها   الف7�]ة   الغ�ائD   £��2ة   على   ه2ا   �cهادتها   تلقي 
  ت�ج�   لP   ول&!   علP،   �ال   ك�m�ة   م#��عات   وج�د   رغP   أنه   وت(4�   العقل�ة 
  وال�#ار   كRال&�ا   ال�#��عات   �عN   ع3�ت   فق�   دی!   �غ��   ح`ارات 
  جDئ�ا   العقل�ة   غ�ائDها   ت��ر   ت���7ع   كي   الف7�]ة   الغ�]Dة   �ªأ   ل�Xcع 
  ال�ل&ي الk[�7   األدEان   تع�3�   ح�W   وال�#ه�ل،   ال�اقع   £��2ة   م! 
  وسعادته   وأم2ه   اإلن�ان   ذات   ح�Uقة   ل&cف   الف7�]ة   الغ�ائD   ل�فع�ل 
 �Fcلول�   �ح�اة   في   فاعلة   وجعلها   ول��س�?ها،   األساس�ة،   العقائ   �cXال  
�راً  K4ا   ت�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . ومcاع�ا   وسل

  أهP   ت#اهل   ��R3   م�3�رة،   ان7القة   ال2ف=   علP   ان7القة   كان_   لل«   
  ح�ف_   ق�   ال2ف=   علP   م�ارس   �عN   أن   ن�©    ال2ف�ي،   �ال#هاز   ةم72ق 
  ال?ارجي   ال�اقع   م!   م����ة   أنها   وقال_   األخال|�ة،   الف7�ة   مفه�م 
  واألم�اض   للعKاب   سR3   أنها   ال���ار]ة   األخالق   واته�_   وال�ال�ی!، 
  أص�X_   ال�ي   الcX�]ة   ال2ف=    على   سل�3ا   أّث�   ال0   األم�   ال2ف��ة، 
  وأصXح   ال�اد0،   اإلشXاع   ع!   الW�X   وOال�الي   ال���ان�ة،   الغ�ائD   ض��ة 
  ت72فئ   أن   ف�ا   دخان،    خ��   أو   ال��اب،   Eالحk   ك�!   ���ج3ها   االن�ان 
  0�  ل��ض�ع   ت�2قل   ح�ى   مع�!   ماد0،   ���ض�ع   اإلشXاع   غ�]Dة   وت�ت
  مE   Piّ2ع�ل   كان   وال0   �اإلشXاع،   الف7�0    ال��   ~�اب   ��R3   آخ�، 
  الغ�ائD   تفع�ل   ألن   ال�اد0،   اإلشXاع   ذات   ال��اب�ة   للغ�ائD   وضا�� 
  إشXاعها،   ع�Xة   م!   و4ل«   ال��اب�ة،   الغ�ائD   جcع   م!   �E�   الف7�]ة 
  ال2ف��ة،   االض7�ا�ات   �عالج   وتاه   ال2ف=   علP   غاص   لل«   ون��#ة 
  ح�W   وس�0،   م�2اغFc�   Pل   ال2ف�ي   ال#هاز   ب�فع�ل   ال?لل   ع!   ال2اج�ة 
  �Eاكي   وال0   ال�اد0،   ال�اقع   تأث��   ت�_   ال�عاص�   اإلن�ان   وقع 
 Dرة   ��لقة   ال��اب�ة   الغ�ائ�  م!   لل�?لT   اإلشXاع،   ع!   الW�X   م!   م�3
 kت�   القل�  ت�عى   ال0   واالس�ق�ار   ال2ف�ي   وال��زان   األم!   ع!   ��mا   وال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ��mا   الcX�0    لل�ل�ك   م�جهة   وتXKح   تف�قها،   �ع�   العقل�ة   الغ�ائD   هل
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  م�احل   عc�   وضع   تP   فإنه   الف7�]ة   ال2ف��ة   الi2�]ة   على   و2Oاء
  ه�   ش?��Kه   وت7�ر   اإلن�ان   تار]خ   ح�W   اإلن�ان،   ش?�Kة   ل�7�ر 
  وه�   إE#ا�ا،   أو   سلXا   س�اء   �األخالق،   العقل�ة   ة�2بألا  ت?لk   ع!   Xrارة 
  ت7�ر   م�احل   م!   م�حلة   �Fل   ال2هائ�ة   ال�K?cة   ص�رة   على   ی2عF=   ما 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . ش?��Kه 

�ل�ج�ة   إلى   ال&�اب   ت7�ق     فق�   وخ�اماً Fی!،   س��ان   وخاصة   الEأد  
�ل�ج�ة   ال&3�©،   الmالثة   ال��ح�� Fفات   األس�اء   وس�Kال?القة   للات   وال  
 R�  ح�R -  اإلمFان   ق�ر   األس�اء   بهه   ال�?لk   وأن   ال��ح��،   أدEان   ح
  للغ�ائD   ال�ل&ي   الE   k[�7ع�3�  - وال���ودة   ال��2Fة   الcX�]ة   ال�37عة 
  أم2ه   وت�ق�k   ال��U�Uة،   لاته   اإلن�ان   اك�cاف   وOال�الي   الف7�]ة، 
  بل«   والW�X   إن�ان   كل   غاEة   ه�   وال0   وسعادته،   وال#��0،   ال2ف�ي 
7�ل E .... ال?�امOأسأل   هللا   و    kف���اع�   وأن   ال�E   ال&�اب   ها  
  ال2ف��ة   وال��دEات   ال�7Kل�ات   ت��]�   على   ال��2�عة   �إ<�وحاته 
  ال�ض��ة،   واألدEان   الفل�لفة   عW3   م!   و]��   ص��ح،   �Fcل   ال�?�لفة 
  ك�m�   ت?ل�T   على   و]�اع�   الcX�]ة،   �ال2ف=    األخ�©    العل�م   و   &ه2ةوال 
�ن    وأن   وأوجاعهP،   آالمهP   م!   ال2اس   م! FE    ًا�على   لإلجا�ة   وق3لة   م�ش  
   اإلجا�ة   وتi�2�   معلقة   تDال   ال   ال�ي   ال2ف��ة،   واالس�ف�ارات   األس�لة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . ناآل   ح�ى 

 
  العالج   خالل   م!   ال2ف�ي   �ال#هاز   ال?لل   ذل«   إصالح   على   الع�ل   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . ال2ف�ي   �العالج   ج�ی�ة   آفاقاً    Eف�ح    ال0   الف7�0،   ال2ف�ي 

�ل�ج�ة   �ا�اً    ال&�اب   Eف�ح   ال2ف��ة   الف7�]ة   الi2�]ة   إلى   و¿ضافةF��  ل
  اللغة   ألصل   ی�7�ق    ح�W   والق�اءة،   �اللغة   ال2ف�ي   والعالج   اللغة، 
  ت�ارثها   ال�ي   ال�عاني   ه�   ال�ف&��   أساس   وأن   ،�اللغة   االس��ة   والi2�]ة 
  Xrارة   هي   وال�ي  - ال�عاني   هه   ت��]N   وأن   آدم،   أب�ه   م!   اإلن�ان 
  ال�عاني،    تل«   وفk   ب��4ه�Oائ�ة   إشارات   ی�ل�  -  لغ�]ة   أEق�نات   ع! 
  ال���ضة،   اللغ�]ة   اإلEق�نات   ن�ع   فkو    ال�?�لفة   ال�cاع�   ت�ل�   وال�ي 
 Wح�   Rامات   تلع��نات   ب�!   اللغ�]ة   ال�Fي   ال#هاز   م�  دورا   الmالثة   ال2ف
 N[�هه   ب��   ،Dال���ضة   ال�عاني   كان_   ف&ل�ا   الغ�ائ    ��mت   Dالغ�ائ  
  إثارة   أن   ن�©    ب��2ا   �7أن��2ة،وال   واألم!   �ال�احة   اإلن�ان   شع�   الف7�]ة، 
  ع!   الW�X   ن��#ة   القلk،   ت�ل�   األخ�©    الغ�ائD   ت��ض   ال�ي   ال�عاني 
  ل�ل«   ال�ادEة   لل�37عة   نi�ا   ال�ادEة،   �ال��ض�عات   اإلثارة   تل«   إشXاع 
 ،Dوال   الغ�ائ   �م!   ب   N[�ال��   ����  دائFc�   ،Pل   اللغ�]ة   لل��امات   ال�
  ف�]�ة   Eقع   وال   �الف7�ة،   م�Kالً    اإلن�ان   یXقى   كي   الف7�]ة   وخاصة 
 Dاقع   ال��اب�ة   للغ�ائ�  ك�R   ق�اءة   اإلن�ان   على   و]��جR   ال�(لP،   وال
  أن�اع،   ةع�   لها   فالق�اءة   ذل«،   ل3ل�غ   م����   �Fcل   وال�أمل   ال��Fة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م����   �Fcل   الف7�]ة   الغ�ائE   Dغ0   ما   وأه�ها 

  

 2022   70 اإلصـدار “ نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  
يل النفسي كما  َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي والتحلإسم الكتاب: 

  االجتماعي والفَّنيّ 
 علي زيعورد. أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3 

 

 

 المقّصرات
 = س7�.س 

 ص = صف�ة .
 ص ص = م! صف�ة 4ا ح�ى صف�ة 4ا .

 صT = صف�ة 4ا ثP صف�ة 4ا .
 X> = uعة .

 قا = قارن ؛ للُ�قارنة = قاِبْل ، للُ�قابل.
 ك .ع = الِ&�اب [ال�(لَّف] ع�2ه .

  م . ع . ص = ال��َجع ع�2ه والKف�ة ع�2ها . 
  

 أدناه = ما س�لي 
�7� ، أو الق�P) ال�ابk .أعاله = ما َسk3َ، الفKل (ال

 إلخ = إلى آخ�ه .
 ت = ت�ج�ة (َنْقل) . 

 ت . ع = ت�ج�ة ع��Oة .
 ت . ف = ت�ج�ة ف�ن��ة .

 ج = جDء .
 د. ت = دون [ �ال ] تار]خ.

.�iُرا : = راجع ؛ أن  
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رةـــــــــــــــــــــتَبص  
في  َت<�ث وت;رع ه�ا خ7�تا ال�2ه#�ة ال�ي ال!ع!ُة والف�ز  – 4

�Rح، �ل�ف���ان�ة وال�غ���ان�ة ، ( اك!ا ال�أوRل والفهPِ عل� ال�ف�,� أو ال�
ال&ل�ات اخ��اُر ال�T�?c والعالج ) : أ / الف�ز ه� ، على ذل« ، 

لل�ع�فة والِعلP . والف�ُز ت2ق�Rٌ ت!��ًال األك3� واألشّ� �c7ًا ، وَحْ�ال أو 
الف&� أو ال2اقالت للi2�، ل<امالت وان�قاء ، وه� ال��عّقR ال�ف�¸ 

 D2ِ�Fات ال��?�َّل ، وال�� ِّ�ات أو ال�اّالت على الالوعي وال�م�ز، وم#
  وال�فات�ح وأدوات اإلل�قاu لل���Dَّ و4اشفاته. 

ال�!,'ة ، ال�?�ارة ،  ال!ف�دات ال!�تCاةل�ل« ال!ع!ة ب / أّما 
، فهي ، مmل�ا َمّ� وسk3 ، الWُ�X ع! األسXاب ال��Xِّ3ة ، وال�ئ���ة 

�ع2ى الmاني ، وفي األول ، والال!ع'ى وهي الi2� في   ك�ا الmان�]ة ؛
 ال�قل ال���#� ، والعقِل االس�&cافي اإلس�7العي.

          **  
ما ه� غ�ض ها الع�ل ؟ ماذا وأی! ت&�ن ف�ائ�ه ( =  -  1

م#ل�Oاته ) ، أ0 أی! أّث� أو <ّ�ر، وأی! َقّ�م مع�فًة نافعًة ، وأی! َ<�د 
  ) .1مmلXًة أو ان#�احًا ، أی! سّ� نقKًا أو مأل ف�اغًا؟ (

في الفل�فة والف&� ،  عل� ال!%Wلحلق� أوضح وأب�ز |��ة  - 2
�ف والعل�م االن�ان�ة 4افًة ( را : ال�#�Oة الع��Oة الmالmة في Kوفي ال�
الفل�فة ) . وفي ل�ائح ال�7Kل�ات ال��ض�عة �الف�ن��ة أو 
االن#ل�D]ة ، وح�ى في ل�ائح ال�7Kل�ات ذات اللغَ�ْ�! معًا ، قّ�م2ا 

ي اع���تها ، �Fcٍل خاص ، ال��رسة الع��Oة ال�اه2ُة أشه� الل�ائح ال�
�دنا ال�c�ی� على إرادة Kان�ات �عامة . و4ان مق�في الفل�فة واالن

ال�7�ر ال7Xيء ال0 ج�© على الق�ائP ،  ب'ف�ه یل�ِق�القارo 4ي 
الل�ائح . ها ، و4ي ی�© أE`ًا P4 أّن ال�اجة ماّسٌة ل�ل7ٍة لغ�]ة  

PFد ، َت��). ن�c� ، أخ��ًا ، إلى أن2ا ال ن#� 2وت�اِع� ( ت?�ار وتق
إع#ا�ًا أو ت&�ار إع#اٍب �االس�c�اق ، وال���c�ِق و" ال���ه2ِ� " .  
ففي عاَلP " مc�وِع ال��رسة الع��Oة في الفل�فة ... " َنعm� على ل�ٍن 

  خ®�ٍ� س�]ع م! ال��#�ج�ة ت#اه تل« الiاه�ة 
�O�ر ال�`ارة الغ�ًا ؛ ل&ْ! ن�© غ�� ال3�]�ة . ُنقّ��m4 ، ة عال�ًا

�<ًا ��السل O�ًا م�َّ��االس�c�اق وما Eُِ�ّف �ه وَ]ع��ره ، ق7اعًا م
 ��ة ال#اهDِة لألمP ال���عَ��ة، القل�لة ال�2َّ��اإلناسة ، أو �ال�راسة ال�
، وض��فة ال�قّ�م ال�ار]?ي أواألدواِت اإلن�اج�ة �4ا العقِل ال�ار]?ي 

  .االس�7العي وال�2ق�3ي 
ل2ا ، ق� الCّف.عي "  –الّ.جاجي اإلرهاق الَغْ�Oي ، ب2ق�ه "  -  1

ال#ور ، وزعDع األر4اَن الع��قة ، وضع`َع اُألسَ= رجَّ وَرْج�ج ف�2ا 
�رَة ال�ل�3ة Kالفة ال�  ال��#�Oة . وهFا اب�لع ال&�m� م! األج�ال ال

 ها ال��2 ، ال2�ع أو ال2Kّف أو الFcل ، م! تق�PE الف&�  -  1 
 " ��ص . فهK?م Dٌَّاصل ال�اه! وأدواته ،  ِص2ٌف م���في عالP ال�
Eُف�ِف� " ، Eُف&ِف« أو Eُف�ِف_ األس�ودة (=الTّ2ّ ، ال�الة أو الiاه�ة، 

 الi2�]ة  أو الَف�ض�ة ) إلى مفا£�P وم7Kل�اٍت ومف�داٍت تق�2ة.
"  غ�ض ال.راسةأو�4®�ٌة في ال�ل�ج إلى "  أسل�بٌ ه2ا ، إَذن ،  
ء 4ان �4ا�ًة  وف&�ًا،   أو ش��ًا مادEًا . وذاك ، أE`ًا ، أسل�ٌب في س�ا

��G�أو ال�ف��� �ع�امل  ال�<ل,لأو ال��ص�� ؛ وم! ثP في  ال�
اج��ا�rٍة أو ثقا�Zة، وتار]?�ٍة أو ب���ة ، ونف��ٍة اج��ا�rة أو وراث�ٍة 
ج��2ائ�ة. وOع� م�حلة ال�T�?c، ثP م�حلة ال�ف���، ت&�ن م�حلُة 

ِح م?7ٍ� لل�غ��� ، أ0 لل��اواة والعالج ، واألمِل �الcفاء أو <� 
  رجاِءال?الص . 

�ٌل 34�© ُأ<ِلk على ال�اح� م2ها "  – 2Kم<اَولةها ال&�اب ف 
" ، والف�ِز ثP ال�عَ#�ة. ت�&�ر ب�! ت`ار]�ها ،   الَف5ْف5ةفي 

سk3  سk3 ت�ل�لها ؛ وأخ�© ق� نi!ُّ أنه مف�داتٌ أومغ��راتها وجXالها ، 
أن حّلل2اها ونi�نا في إعادة ض7Xها وت��m�ها . ه�ف2ا ، في ذل« ، 
 PُE�غ�ضه وم(داُه تق ، P#َم! مع Rٌ[�ق �إقامُة معَ#Pٍ ، أو ما ه

�ِر أو  ال!ع'ى ال�اه+���ف ال#ِلّي ؛ وال��#�ِب ال�cFْ�ه ال�[َ�����
 ال��7�ر . 

3 – Xو للقادم ال�ی3 �أو َم2َع َفَ�َح2ا بها الع�ل ما ق oادX، لل �ع�
ال���عِ#ل، ت&�ارًا ، أ0 ع�دًة �غ�� مَلٍل او  ح�7ٍة إلى  ال�ه�ِول

األصل أو الX2ع ، الَ#ِر الق�PE أو األروميِّ وال�الف ... وفي ال�اقع 
ك�ا في ال�ف&�� العقالني، ل�= ال�&�ار ُته�ًة ش2عاء أو ج�مًا Eَ?#ل 

ٌ� للc(ون ال2اس م2ه . فه� ِم�عة ، وع�ٌل غ�� صعR ، ومُ  ِّ�ل م� �هِّ
�واألم�ر . س2�© ، أدناه ، أّن ال�&�ار ه�فه R�؛ أ0 <لRُ ال�ع2ى  ال�5

�اب وال�2فعة.  ل�= ال�&�ار ُسXَّة أو ع�Xًا . Kاألق�ب إلى ال ، kق��ال
�ل، وال�&ال�� ال�ی�2ة ، وال�2ّف= ... Kوالف ، Pاس�فاألEام ت�&�ر ،  وال�

ما یXقى ه� ما ی�&ّ�ر. وما ی�&ّ�ر كل شيء ال ی�&�ر ق� ال یXقى ؛ و 
ح وَ]َ��ّضح . �ال�&�ار  ! ، ی�ضِّ ِّ�ی�7�ر : َی2�َّقى و]�7ّه� ، ��Eُي وُ]�

ت�علP �ال�&�ار <�]قها إلى  ال8;اقةی�عّلP االن�ان ، وال���ان ... ف��ى 
. ( Pنفِ= ال�عّل Pان�! عل�  ح�W وضع�ا لها "<عامًا " ( را : ق

0 ���ج3ها . ُی�َرك ال�&�ار ، في فّ!  لل�&�ار ق�ان�! ت��Fه أو�#Eَ
وم! ثP مع ال`�X أو اإلرتال الغ2اء مmًال ، في وح�ة أو ب�2ٍة مع 

ال�P�i2 ال��k3 ال#اِهD والmاب_ . ت&�ار الل�! ال�احِ� ل�= آل�ًا 
 kق��لإلداء ال Rٌع ، و<ل[��ا م�Kلِّ�ًا. إّنه تغ��� وت2 م����Uًا ، م��#ِّ

  ألْج�ل�ات ) . ( را : م��ار اأو األغ2ى واألج�ل 
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ن4ُ� تف���:  ال���ة �األنف وال?Pc؛  الل��ة ها ال�`�ار 
��Zة ؛ األس7�رة Kع� ؛ ال&�امة الـ َّcل َشع� اللِّ��ة ؛ ال[�ال7�]لة ؛ ت7
؛ ال�لP ؛ االس�عارة ؛ ال�#از؛  ال�مD ؛ الُ�لP ... ( را : الق�اءة الmان�ة 

  أو االحKا�Zة ، ال�3�37ُّة أو ال��ل�ْل2َْف��ة ) . 
ال�cِ�ُع لل2ف= ؛ بل  الع�فانيال�ف��� ، ون4ُ� ، أE`ًا  – 7

وال�ف��� ال�cِ�ُع للِ�ل&�ة الف�دEة واألرِض وال�ل7ة (را :  إب�ا£�P ب! 
�اني اإلس���ار� أدهP . أE`ًا : ّ �ف ال��ص�ِل  ال!ع'ى ال�ِّKلل�

�فKاعي �ال�� في الِ�ل&�ة وال�ل7ة ) .  الَ!
8 –  ���ان_ أو م�#�Oًة ، نف��ًة س�]ًة 4 ال<الةوه2اك اع��اد تف

 Rِوتعّق W�Xرة ، �ال��ِة أوال�ة ال.فاع أو اإلح�!اء م�7 الُ��ِ�ثِة ال�(سِّ
، أ0  ال�ي ن�#_ ال7�َح أو ال2��َج وأقام_ الK�ح . ه2ا نW�X في 
�ر ، وال�ع2ى ��أغ�ار ال�الة ع! ال�R3 أو العلة ، وع! ال��اد ال�

�ح . فه2ا ن��ه�ف Kغ�� ال�ف �Rال ، ، ال�غ�7َة أال�ع��و اإلب
�ي ، ال2&�ص، الف�ار ، ال�ل7ّي ، ال2��ان ، ال�4ّDي ، Fالع ![�ال�&

  ال�ف�]غ ، ال�7ّه�... 
9 –  ��<�]ٌ� ال3ر اللغ�� ال0 ی2هN م! ال!'هج ال�ف�,

" ( كأّن!اوRة ª�]� ، خ®�ٌ� وغ�� وِع�؛ ل&2ه ُی2ِ�ج مع�فًة هي " 
...  وَمmَل Rة ، رRَ�!اوRةر&َّ!اوRة ، ح,ُ�!او راجع : 4أّن�ا ، 4أّن ) ، 

و  –ص ؛ أو : رَ  –َع  –َش ذل« ما نcه�ه في اإلن7الق م! ال#ر 
  ...  )4(ع  –ض  –؛ أو: َر  )3()ف –أ  –ص( =  فَ  –

م2هٌج أو أسل�ٌب ، مفادها دع�ُة عادة ف5�Rة ، وه2اك  -  10
"، في إذاعة ل23ان ) أو القارo أحادی� نف��ةال���ِ�ع ( 4ان ذل« في"

  إج�اء ت<ل,ٍل �0 إلى َصRّ ال�ف&�� س��ًا إلى إن�اج حّل ، أو إلى الف&
�اع� <ارح ال�Fcلة على ت�ج�ه َتف&�ِ�  E لة ال�7�وحة . ه2اFcلل�

اع�Xا<ي و¿ْن تعّ�في أو الKابِ� �غ�� ضغٍ� أو إك�اه ، أو ت�ّخٍل إْن 
  .َحْ�فاني
11 -  ���ل�ل�ًا ، الmاني أو ال��اد0 ، ت� اإلرصانيث�ة أE`ًا ال�ف

�في لآلEة وال�2�« ، ولcع��ٍة أو Kال �ُ��ورؤ]ًة وم2ه#�ًا . فال�ف
 ��ص الاله�ت�ة (األل�£�ة ،  ال�ف�,� ال%�فيح�یWٍ ، هK2لل

اإلله�ة) تف���ًا رمDّ]ًا؛ وه� نف�اني وذاتاني ، أخالقيُّ الD2عِة وال�ؤ]ة 
ك�ا ال�2�ذِج وال�2ه#�ة. ذاك تف��� روحاني م�N ، مmالي وOالغ 
Xاقات ، والc�ائح ال���اّصة ، وم�تفُع  ال�عق�� ، م�ع�د ال��اك�R أو ال7ِّ

  .ال��ام�« والل23َِّات 
Eُ?�ار لل« ال�ف��� آEٌة ، أو ف&�ٌة م! آEة ، أو ح�ى 4ل�ٌة أو  

�ر . لل« َ��`عة 4ل�اٍت م! جDء آEٍة م?�ارٍة ، وم��لٍة م! إح�©  ال
  فقه�ة، ذا ش?�Kٍة مF�َّسٍة أتى ذل« ال�ف��� ، العابُ� لل�اهR ال

ال��ف�ل�َة ع! ال&�m� م! األمP والmقافات ، وال سّ��ا  ع! األدEان  
 Nَ[�وال�`ارات وال��ار]خ . ووّل�وا ف�2ا الcع�َر �اإلض7هاد،وال�ق

، و قّلَة  اَل�8ْ� ال3اتيالاتي ، ونقNَ أو س�ء ال�ق�ی� الاتي بل وح�ى 
�ة ، وم! ثP �اإلمFان على ال�عافي الmقة �ال�هارات وال&فاءات الات

  وال�ضائ�ة الات�ة، وعلى االنع�اق واالب�اع ، وال���ر واالن7الق . 
لق� َتKّ�ْت ل&ّل ذل« ال�#�]ِح وال`غ�uِ ب2#اٍح األر]Fُة  - 2

( أو  ال!.رسُة الع�&�ةالع��Oة ال�اه2ة في ال��ل�ل ال2ف�ي ؛  وت�امًا �4ا 
�ف والف&� " العاَل��2ي"؛   حلقة ب��وت ) في الفل�فة وال�Kسي�Eو 

�صِة في اللغة وال�ار]خ واإلناسة  - العل�م االن�ان�ةK?ة ال��rاالج��ا
واللق��]ات .  لق� أح�ثْ_ هه الKّ2�ِات اإلنهاض�ة ال�7�ر]ُة ، أو 

" على اس���ار]ِة الف&�  ث�رةً األجهDُة  وم��ِّكاُت ال�فع وال�فع ، " 
؛ واع�Dازًا  في ف&� ال�اف`�! لإلنهDام ال��ف�لي لألمP ال���`َعفة

�ي ?ّXرًة على م�ولق3�ِل اإلن&�ار والّ�ضا ب��لِ� " ال���ِعDّ]!". إّن ث
العقل ، وال��?�َِّل ، في الف&� الع�Oي ال�اه! ( را: األ�7ال ال�ازوخ��! 
وأض�ابهP في ذل« الق7اع ) ، هي ث�رٌة ت���k اس�ها ، وج�ی�ٌة �أن 

مل الفّعالِة الKّ2ّارة في ت�ق��ها ثP تأج�ِ#ها لل2�ر ُتع3�َ� أح� الع�ا
 وال�2�ان، للَ�ْ�ث2ة اإلن�ان�]ة وال�2�]�ان�ِة ال&�2�ن�ة .  

3 -    R�، في ق�اءة ال�ع#�ة ، ال�ف�,�ان�ة وال�غ,,�ان�ة ��
�]اُت ��أو اله�ت�ًا وملهَ�تًا،   ال�ف�,� للّ'ّ� ، عل!ان�ًا Eانت�عّ�د م

وال�اُل ها ، فإّنه م! ال�ف���ات  عْل2�ًَا وم�cَّ�ًا .وم(س7َ�ًا 4ان أو م
ال�ار]?�]ة،  ، ال.رجُة ال�ف�,�Rة أّوالً ،  ال��2�عة ال��ع�دة ه2اك

أحادEة ، س�7�]ة ؛ ال تع��ف  ؛ وهي م�cّ�دة ، م�KلXِّة، الَ<ْ�فان�ة
�ال�2� وال�7�ر ال�ار]?ي واللغ�0 للف&�ة أو ال&ل�ة ، العق��ِة أو القان�ِن 

 الفقه ، ال���i2اِت ال��اس�ة  اإلدار]ة �4ا ال�c�]��ِة والق`ائ�ة . و 
، أ0 العائُ� إلى ت�ل�ل ال�ف�دة  ال�ف�,� اللغ�� وه2اك   - 4

مع� األفا��i ( �اع��اد القام�س اللغ�0 العام ، وم! ثP إلى 
العائ�ة إلى  وال!ف�دات ال�ق'�ة ال!فا��i ، األفه�مات ) وال!%Wل<ات

�وح على ��اu ال�ف��� وال��اءلة ، أو الق�اءِة  وال2ق� الTَّ2 ال�7
  وال��اك�ة . 

، أ0 الE 0فّ�� أو ی�© أّن <��ًا أ�اب�ل ،  ال�ف�,� ال!�عاِل� -  5
كcاه� ، هي ال#�اث�P (والف��وسات)؛ ه� تف��� ذو رخاوة وُهDال . غDا 

�ة هiنفع قل�ًال ، ونال ح �ل واألخ�لة في الق�ن ال�اضي، وق�cًّة العق
ع7�Oة. ل&ّ! مmالXه ساف�ة ت?ل� م! ال�ف&�� العقالني ، و م! الi2� أو 

 ال�ؤ]ِة  واألن��ذِج الفل�في .
، ه� الق�اءُة ال�Dدوجة ال�ي َتع���  ال�ف�,� ال�<ل,لي ال!;دوج -  6

  ال��ل�ل ال����ائي(=األل�2ي) واإلناسي. وم! ال��ل�الت الق��Eة في 
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الكالم عن المجلوبات لفكٍر أو  )  1( 
ة� ِعلم ال يعني التناقض� أو المزاوج

القسرية� بين اآلراء المختلفة عند 
الكالم ، أيضا2، عن المرذول أو المنبوذ 
. التكرار ي7مدح . وي7قبل القول فيه 
أيضا2 أن>ه كسل? ورتابة م7ِمل>ة أو إضجار 

 ودليل فقٍر لغوي وفكري.   

) أشرنا الى البد>ي>ة والم�ناصيه  2(  
اللجوء الى معجم التحليل 

الئحة ج . زيناتي النفسي(بونتاِلس) . و
العربية نافعة?  –الفلسفية الفرنسية 

 وِشبه كافية

) را : الجذور الميثولوجية 3(
للتصوفات ، ثم للصوف وال سيما صوفة بن 
م7ر> المنذوِر للكعبة أو المسيXب V تعالى 

 . 

) را : التفسير تبعا2 للجذور 4(
األسطورية والمعتق�دية لظاهرة اإلسترضاع 

رbع ، تضرdع ، الِعرض ، الرضbع . أيضا2 : ض� 
 ، األرض ...

) صدر كتاب " ألف قولة وقولة 5( 1(
... " في طبعته األولى عن دار النهضة 
العربية (بيروت) ثم أعيد طبعه منقXحا2 
ومزيدا2 في مكتبة ح�سن العصرية ، بيروت 

 ،2018 

أE`ًا ،  وم��ِقلة ، م���Dٍِّة وغ�� مأل�فة ، ج�ی�ٍة و¿ن#از ...  ولل«، 
الفل�فة ال�ف���ان�ة ( أو   فإّن ذل« الف&� ال�ف���0َّ جاء على شFل

ق�اءة   الفل�فة ال�ف���]ة الD2عة )، الغائKِة والغ�ص�ة... ه2ا ، إَذن،
 0D4�م ال��َتَ�عّقR وُت2قRِّ في ~�اهR ال&ل�ة ال�ف�اح�ة،أو األفه

�ِح وغ�� ال��ّ�ى ، ال����ِل أو ال��`�َّ! ، واKر0 �4ا الالمف�لغ
�رأو ال�ف�! ، ال2�َ�ي �4ا ال�ق2َّع . وفي ��الِ®ّ�او0ّ، ال��#�ِب �4ا ال�
م7لk األح�ال، Eُف�َّ¸ ع! ال�ع2ى ال�?3�ء في الXُع� ال�اقع ��Zا َ�عَ� 

  اللفiة،  أو ��Zا ت��ها وَ]َ�عّ�اها .
،  ال';عة ، أو ال!'ه�َة وال�ؤRة ال�3َران�ةأخ��ًا ، إّن  – 12

ع ن�ٍ� َشَر0 م! ال&�ا�ة ، أ0 مع ع�دٍة إلى أسال�R ال&�ا�ة ت&افأْت م
�7امي أو ال2ّف�0 وأض�ابه�ا... لق� ان�قل �4اب2ا ها ، أدناه،  Xال �ع2

إلى أسل�ِب ال�ع�3� �الcرات، أ0 إلى م+ أسل�ب ال�5ا�ة ال!ع�اد 
3َرRّة  َّ�َق�]ة" أو الِفَق�]ة ( وح�ى " الفَ الَفقارRة ال���اة أE`ًا ال�5ا�ة ال

ال�هلِة الk7ُّ2 وال&�m�ة الی�ع ح�ى في العاّمّ�ة ). �4ا أّن �4اب2ا سّ�اها 
هي أE`ًا  ال�5ا�ة الِف5َ�RةأE`ًا : ال&�ا�ة ف&�ًة ِف&�ة ، أو َفَق�ًة فق�ة. هه 

وِم,;ٌة م!,َّ;ٌة ِفَق�]ة. و]cّ�د، ه2ا ، على أّن اُألّس لها ال�2ِ� راسٌخ " 
�فم!,ِّ;ة Kال Pار " للقلX4 �2ف ع�ي ؛ أ0 ه� ن�ٌع مأن�ٌس مأل

Pف��! وأشه�ه�Kر                  . )5(ال� 2022 -ع . 0 . ز]ع
  

  يـة أفضـل لحيـاة طيبـة)ان(نحـو لياقـة نفس  “وفي أنفسكم” الكتــاب العربــيسلسلة  

 

  الخامس  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  النفســـي ضــــرورة مجتمعيـــــةالدعــــم  إسم الكتاب:  
  د. مرسلينـــا شعبــان حســــن المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5MS2013  

 

 

ف  ــالعنال  ــروب واعمــة للحــار النفسيــول اآلثـة حـمقدم  
 أب�ز أه�اف ب�نامج ال�عP ال2ف�ي  -5
 أسال�R ال�عاون الاتي في ال�عP ال2ف�ي -6
 ال�عP ال2ف�ي االج��اعي لأل<فال وال��اهق�! -7
 ت��2K األذEات ال2ف��ة ال���Kلة اج��ا�rًا . -8
 اع�Xارات اساس�ة ق3ل ب�ء ب�امج االسعافات ال2ف��ة  -9

 االج�اءات ال2ف��ة االسعا�Zة  -10
 النفعالي <�ق ال�2®�= ا -11
 األساس�ة في م�اجهة أع�اض الK�مة   ال��اب�� -12

 
  ان�اع ال?3�ات الKادمة -1
  ال��احل ال�ي �E� ف�ها ال�Kاب �اض7�اب ما �ع� الK�مة  -2
 –ال?3�ة الKادمة  –مفا£�P ال�راسة :  الK�مة ال2ف��ة  -3

 -العKاب الK�مي  –ال`غ� ال2ف�ي واع�اض ال��ت� ال2ف�ي 
�دراما وال�راما  –ل��c2 ال2ف�ي ال�Kة ال2ف��ة ومiاه�ها اF��ال

-ال�عP ال2ف�ي االج��اعي  –اللعR واللعR العالجي   –العالج�ة 
   - سل�ك ال�&�ار 4عKاب ص�مي 

 أه��ة ال#�اعة في ال�عP ال2ف�ي -4
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وم�ات �m4�ة نل�Í أE`ًا أن E#� االن�ان الى ق�ل ما ال ی�]�ه ، 
 �فعل االس�فDاز ال��مي الE 0عاcEه ...

ال?اصة م! ف�! اآلثار ال2ف��ة ال�ي ال ت?فى على العامة و  
ال��?�KK! لعلP ال2ف= والR7 ال2ف�ي "إن ال��وب تc2� ثقافة ال?�ف 
والقلk والف�ار ، م�ا Eع7ل ع2� األج�ال ال�ي تعاص� ال��ب �4®�ة 
ال��اصل مع ال��اة �Fcل ج��  ، وق� ��E� ال�أث�� ل�UXة ح�اته��Z Pا �ع� ، 

ال4�]ات ح�ى �ع� ان�هاء أح�اث الع2ف وت�قف ال��ب ، م! 4�ن هه 
F�E! أن تXقى في دواخلهP ، وت?لk أزمات نف��ة نات#ة ع! ال?�ف م! 
م�اجهة أح�اث ع2ف م�اثلة ، ِلPَ ی�P رؤ]�ه على الcاشة 4�ؤ]ة األج�اد 

) مع مcاه� الع2ف  identificationمف��ة أو مق7ع م! خالل ال��اهي (
 ال�ي تع�ض على الcاشات أمام2ا .
ع�ض الcع�ب أل�cع أن�اع الi�وف ففي ªل ال��وب وال&�ارث ت�

الKادمة وال`اغ7ة وال�ي ت��ك ��Kاتها على معPi ن�احي ال��اة 
مج دعP نف�ي م�?KKة وداع�ة لل« م! �ع� c�rها ان لP ت�رج ب�ا

وه2اك ت#ارب عال��ة ح�ل آثار ال?�ف ال&�3�ة ن��#ة ال��وب 
ن عل�هP وال&�ارث ، ف�mال �ع� ح�ب "ك�س�ف�"  ت�_ مالحiة أ<فال 4ا

 �ع� ذل« ألشه� ع�ة �Fل�ة واح�ة  أن cEه�وا مcاه� مه�لة ، لP ی72ق�ا
و]Xقى ال�(ال ال�ئ�= ح�ل �4®�ة ال�?لT م! آثار ال�cاكل 

 ال2ف��ة هه ع2�ما تقع عل�2ا ؟.
إذ أن رواسR ال��ب والK�مات ال2ف��ة ، م! ج�اء ت#ارب 

� الK�مة م! الcع�ب معها ، تiه� أنه ال F�E! ألEة ت�اب�� أن ت��
ال2ف�س �Fcل نهائي .ول&! ه2اك اج�اءات ت?فف م! ال`�ر ال2ف�ي 
ال�اصل ، وض�! ها ال&�اب س�ف ی�P تق�PE ع�ة أف&ار للع�ل 
ال2ف�ي ال�#��عي ال�اعP ، وال���mل ��#��عة م2ه#�ات واج�اءات 
ع�ل�ة مّ���ة لل�k�37 ال�Xاش� في ال�االت ال�cابهة لل�صف ال�ارد 

ل��أذEة م! ج�اء اع�ال الع2ف وال2اج�! م! ال��ت وم! لل�االت ا
 خ7� ال��وب ...

ول&! األذEات االب�ز م! ج�اء ال��وب ، وأع�ال الع2ف هي 
األذEة ال�اقعة على األ<فال ،  وم! االثار الXارزة لل��ب على نف��ة 
ال7فل �4ا ت#�ع عل�ها غال�3ة ال&�R وال�راسات ال2ف��ة ال�ي ت��ث_ 

�]ة ع! الK�مة O�ة وال���م! ج�اء أع�ال الع2ف اذ تXعًا لآلراء ال2ف
األ<فال هP األكm� ع�ضة لها ال�أث�� ال`اغ� ، وذل« نi�ًا لع�م 
اك��ال ال2`ج ال2ف�ي واالج��اعي ل�یهP ، فإن 4ان_ ª�وف ال��وب 
والع2ف ف�ق <اقة ال&Xار ، فهه ال7اقة �ال ش« آثارها م`اعفة ل7اقة 

ح�W انها ت�R3 اه�Dازًا للmقة �ال2ف= وOاآلخ�]! ،  ت��ل األ<فال ، م!
kف والقل� إذ أن شع�ر ال7فل �ال?7� ال0 یه�د ح�اته وال?

 
االج�اءات ال�قائ�ة لل?®�� م! ال`غ�u وتR2# وق�ع  -5

  الK�مات ال2ف��ة 
    ع�امل ال�قاEة م! الK�مات   -6

  مق.مة الب. م'ها ح�ل ال<�ب واع!ال الع'ف وآثاره!ا ال'ف��ة  :
ن مiاه� الع2ف وال�مار في �الدنا ال��م وفي بل�ان أخ�© عاش_ إ

أح�اثًا مcابهة ، راك�_ أثار نف��ة ع�ی�ة ت�فاوت م! ح�W الc�ة ما 
��7ة ، ول&! ال�ه! Xمة الى االض7�ا�ات العارضة ال�Kال ¸�r !ب�
ال2ف�ي �ات س�ة ال��حلة ال�عاص�ة ، م! تار]خ بل�نا ال�ي ت�#لى 

�تها  �ان?فاض ال�اف��ة�،، و الXع� ع! تق3ل مع�7ات ال�اقع ال�`�2ة �ق
م! ح�W ح#P ال?�ائ� الcX�]ة وOال�الي ح#P الفق� لألعDاء اضافة الى 
ال�مار واع�ال ال�?�]R ال�ي قل أن ح��ت ع! هه اآلثار اس�ة على 

  ام��اد ال3ل� ، فال&ل ��E¸ الK�مة ��(ش�ات ومع�7ات م�فاوتة ..
�ل�ج�ا الع2ف ق��Eًا وح�یmًا ، وها ما هFا عل��2ا 4ل أ�#�EاFت س�

نالم�ه �rادEًا م! ان الع2ف في ال?ارج له اسقا<اته ال?�7�ة على الف�د 
م! خالل ال�أث�� ال7E 0اله م! ال���� ال#غ�افي واالج��اعي ، ف�mًال 
EالحÍ �ان الع2ف األس�0 یDداد ش�ة في ªل ª�وف ع�م االس�ق�ار ، 

 0��ی�Kاع� ب�! األق�ان في ال��ارس والع�ل ... ، ك�ا أن الع2ف ال#
وأقلها الع2ف اللفiي .. وفي ی�م�اتي ال��ادEة أل�Í ما ه� أخ7� م! 
ذل« ، م! 4�ن مiاه� الع2ف ال��اس�ة ال�اصلة في �الدنا ، ق� 

��هان بها م! م#��ع ال��ا<�2! .. E ع��_ على غال�3ة ال 
 ال&�3�ة األزمات  اهك�ا EالحÍ أن  ردود أفعال ال2اس ت�Xای! ت#

 الDم! عm�ات ع3� ك�#��عات او ف�اد© االف�اد c��Eها ق� ال�ي
اث ال&ارث�ة ال�فاج�ة س�اء 4ان_ <���3ة �4ا ه� ال�ال ع2� واالح�

تع�ض �عN ال�ول و ال��ن  للDالزل وال3�اك�! وال®�`انات ، او 
 ةل��ات� كان_ م! ص2ع الcX� 4ال��وب واع�ال الع2ف ، والKع�Oات ا

 لهه ال��ع�ض اإلن�ان وش?�Kة وª�وفها األزمة ل�37عة  ت�Xای! تXعا
معه م! أح�اث وتXعًا ل��قعاته واس��عا�ه لP  م�ّ  لP وتXعا االزمات

���7ع E 0© ال�ال� �ی�في ت� Pه�E »ة ال��غ��ات ، 4ل ذل�ح�ث وق
اإلن�ان ال�&�� مع مmل هه األح�اث ال�فاج�ة والق�]ة ال�أث�� عل�ه 

 �ة مع�2ة في ح�اته ، و¿لى م�© س��أث� �ع�اق3ها  في ف�
وق� تعP مiاه� سل��4ة ،  F�E! ت����ها �iاه�ة ال���ش ال2ف�ي 
، ال���mلة �االب�Dاز في 4ل ال?�مات العامة ، وع�م ق3�ل االخ�الف 
ب�! ال2اس آلراء �ع`هP ح�ى في ال��ائل الKغ��ة ، ول� �#Dئ�ة قل�لة 

، ل��ل ال?�ف وال�ر 4��ة �ارزة في   ت7ال ال�ضع العام وأزماته
 أج�اء ال��اة ال��م�ة ...
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 Pع�ة وال�ان�م! االض7�ا�ات االنفعال�ة ، وOل ال�اجة ل�ق�PE ال�
ال2ف���! ، ه2ا تXKح هه ال�اجة ماسة ول�= فق� م! أهلهP  بل 

 م! م�?�KK! وم��ر�O! نف�ان��! .

ال��Dای� ال0 ی(ث�  في سل�4ه ومDاجه 4ل ذل« م(هR للع�ی� م! ردود  
Kجي الفعل ال�ادة على ال��ل��ع�� ال2ف�ي واالج��اعي وFOل تأك�� الف

 ، ل�غ�و بل« ال7فل ض��ة ال?�ف الc�ی� وال&�اب�= وال&آ�ة وغ��ها 

  السابـــع  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  اللغـة العربيـة وتشكيـل الوعـي القومــيإسم الكتاب:  

 الرخاويد. يحيى  أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! &�ابال ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014  

 

 

الرؤيــــة   صاحـــب   موقـــع :  مقدمـــة  
  كارثة   تXKح   أن   F�E! م�ضا©    معاناة   شFل فى  ت�اجه2ى  ال�ى    الف�دEة   
  . ق�]R   وق_ فى    ج�ا�rة 

  اإلكل��F�2ة م�ارس�ى    واقع   م!   ه�   ال��اخلة   هه إلى  ف�72لقى    إذن
  أت4�   وح�! ب��ل�جى)،    ل&ل�ة   األش�ل �ال�ع2ى  (  ب��ل�ج�ة   أرض�ة على  
�م�Fى    كل�ة cخل"  '  أن   م! ت�ألة فى    ال�ل م�ال�3�ل�جى    ه�   اللغة   م
  . ال�2اسR   مFانه   ها   ال���اضع إلسهامى    أن   أشع� "

وأنى  ،  أساسا ب��ل�جى    ت?TK إلى  أن��ى  أن2ى    فال�ف�وض
��ح   إكل��F�2ا   واقعا   أمارس E    ى    ��ا لى��E مع اللغة"،    ألعاب "  أخ��ا  
اللغة"،    ض� "  ه�   ما إلى    ی�2اث�ون    بل ،  خاصة   لغات   ی�&ل��ن    م��اور]! 
  ). األش�اء   ت���D   وO`�ها (  ض�ها   م!   اللغة على    فأتع�ف 

Pإلى ' نأتى    ث �  ��Eاج   فال )  الع2�ان   م! الmانى    الkc   ال�عي" (وه
  أن   ح�W ،  ها م�قعى    م! مcار�4ى    ی3�ر   خاص   تف��� إلى    األم� 
    . �ال`�ورة كلى  وج�د©،  ل�جى، ب��    ت�Fcل   ه� ال�عى  

  ال8.ئ,ــــة   ال!فاه,ـــ�  -2
  تع�2ه   ما   ب���ی�   فأب�أ ،  الع2�ان   �ألفاß نف�ى    أح�د   أن   األف`ل   م!

 P�£ه   ح�ل�ها ال�ى    ال�فاªودة   ألفا�ال��  ، Pأهل   م! غ��©    أن   ورغ  
  مه�ة (  ال�ه�ة   بهه   Eق�م�ا   أن على    أق�ر   وأنهP   ب�   ال   االخ�Kاص 
  م!   ك�m�ا E#232ى    س�ف   االس�7�اد   ها   أن   أشع� أن2ى    إال )  ال�ع�]� 
  .  Eفعل   أن   اع�اد   ك�ا   األلفاß   هه مع2ى  ال��لقى  تلقى    ما   إذا   ال3cهات 

  ال��یW   م�ج�ا ال�عى"  و" غة" "الل  م!   كل   مفه�م   أت2اول   س�ف   وO�اEة
   . الحقة   فق�ة إلى  والق�مى"  الع��Oة"  "  ع! 

 
 تع�Rـــف   ال   تعــ�ف ال�عــى:   -  اللغــة  -1 – 2
  م!   XKEح   أن   كاد   ما   وال���ی�ات   ال�المح   م!   فه2اك   اللغة   أما

  ،  ال&الم   غ��   اللغة   أن   مmل   �Zه   لل?�ض   م3�را أر©    ال   م�ا   ال3�یه�ات 

  الفــــ;ع"   وقـــH   آن " -1 
  وعK�   الع�ب على "   ن�3ل   ال��4�ر   ك�اب فى    ال�Xارة   هه   ق�أت   ح�!

  له   اس�#3_ ألن2ى    م�ة ،  م�ت�!   غ`3_ ح�ى    أفDع   أك�   لP ال�عل�مات"،  
،  للفDع   م2ه   للغ`R أدعى    الK�د   ها فى    ورد   ما   ألن   وم�ة ،  ففDع_ 
  مc�وعة   أسXاب هى    الفDع   أسXاب   م!   ال�(لف   ذ4�ه   ما   أن   ص��ح 
  ح�E W#�©:    ما   ح�Uقة   ی�رك   م! إلى    أق�ب   الغ`R   ل&! ،  ومالحقة 
  ال2اس وعى  إلى    ���E   االح�الل ،  وأخ7� أخفى    اآلن   ال�ل7ة   ألعاب 
،  األرض   اح�الل   ع!   ال�ادة   عDف   أن   �ع� ،  ك�ال   واألكm� ،  األضعف 
 Pق    اح�&ار   ع!   ث�.  مXاش�ة وال�عى    العق�ل إلى    وات#ه�ا ،  ال�اجات   س
 R`فالغ   �mع   ون�!   إل�احا   أك���ال��Uة"    فائN '  ع!   ح�یW إلى    ن
�رة   ر��Oة   وع! ،  عل�مات�ةال� mج�ة   ال�  ال�عل�مات   م?Dون    وع! ،  ال�&2�ل
  ف�ج�_   وح�! ،  اله�ب   س�ادیR   ف#�اته   خالل   م!   تل�ح   الفDع ،  واح�&ارها 
  الغ`R   وها ،  الغ`R   إال لى    ی�k3   لP ،  مغلقة   ال��ادیR   هه ح�ى    أنه 
 �  ب�!   ال��یW فى    �اإلسهام   ال�?ا<�ة   بهه   آخ   أن ى ش#ع2 ال©    ه
ال�Kل�ة"    أص�اب م! "   عاب�   ش?T   م�ارسة   واقع   م!   الmقات   ه(الء 
  . االخ�Kاص   أهل   م!   ول�= 

  م!   إسهام   ه� عاد©    م�ا<!   م�قع   م!   ال�cار4ة فى  و¿سهامى 
��cع� E   �7?ا   الXده على    ش�ال��  ال�احة على  E#�©    ما   ی�ا�ع   وه�   وج
  ت�Fcل   و¿عادة   ت�Fcل فى    تأث��ها   و�4®�ة   ال�ع�فة   م#ال فى    العال��ة 
  أو ،  ع#Dا   الف�جة   م�قف فى  نف�ى    وج�ت   وس�اء ،  ال�عاص�ة   ال��اة 
  أق�ب   فالغ`R ،  اله�ة   ات�اعو    ال��عة   فارق    ف�2�3_   مcار4ا   اج�ه�ت 
�ب   غ`R ،  حال   كل على  cة   م��   . وم�ة   م(ل�ة   ��

  ال��ارسة فى  مه�2ى  لى    أتاح�ه   ل�ا   ن��#ة هى    ال��اخلة   وهه
  ف�د©    �Fcل   كان_   و¿ن ،  مFX�ة   إنارات   ی�م�ا   أواجه   ح�W   الع�ل�ة 

�ر   فهه ،  فالفعل   �ال�قiة   نXادر   لP   ما   أنه   عل!ت   إنارات ،  م�ق7عKال 
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�]¸   م!   وخال�ا   ال�ق�2!   ج��   ت��]�ا   تع�   لP فاللغة "cل2قل   ال�  
  ل��"   ی�   م!   العالمات 

 ؟   ع2ها   أت��ث   س�ف ال�ى    اللغة هى    ماذا   إذن
،  آن فـــى    ال�ف�ـــ�ح /  ال�ـــ�ن  / ال�اســـخ ال�3�لـــ�جى    ال&�ـــان   ذلـــ« هـــى: ) 1( 

  . ال�عي فى    ال�ع�فة   تفع�ل على    ادرالق 
 وفاعل��ه.   تعق�ه   م�اتR أرقى  فى    نف�ه الcX�©    ال�ج�د هى:  ) 2( 
 الiاه�.   للFcل   ال���د   ال�ل�ك   ل�K�ر   الغائ�   ال��R�4 هى:  ) 3( 
�ـ�ح   ��ـا   وال�cـ�Fل   ال�Fcل   ال�ائP ال�عى  هى  ) 4( E   اء��ع2ـى ال   �ـاح�

�نه   إذ  -FE -  ا   و¿<القه��   �� أدوات.   م!   وت2اسR   ت�
  .  لل��اصل   قابل   وج�د فى    KEاغ   إذ   ال��#�د   الات   إب�اع هى  ) 5( 
  وحـ�ات فى    ال��اس« على    قادر   ت�R�4 فى  ال�ع2ى  ت#لى  هى:  ) 6( 

 م�Kاع�ة. 
  الXالغــة ،  ال�i2ــ�P   الXالغــة   كل��ــه فــى   الcXــ�©    ال�ــخ   ح��4ــة هــى:  ) 7( 

    آن. فى    ال�7اوعة 
ـــة هـــى: ' ) 9(  ـــة   عالق �rاDـــ�!   ن ـــل   م�ارســـة (  م��ـــایل�!   ب ـــR   ال��   لل�غل

 . ت�اصلى)'   خPK على  
�ــهP   ل�ــ!   م�ــ�ق�   غ�ــ�   تXــادل هــى: ' ) 10( �E   �الــی!   األمــ   Pصــفه�  ب

 . معای��هP"   صالح�ة   مDاعE   P?�3�ون  عل�ى    خ7اب فى    مcار�4! 
 م��دا.   خ7ا�ا   ول��_   م�#�د   مc�وع هى:  ) 11( 
 * * *   

�مة   وساد   ه�   ال�ق_   نف= وفى  ،  ع�ل�ة وال�عى i2وم    :©���وم
  حالة   خ3�ت«   تف�د   ت��¸   أن   ه�   وا�rا   ت&�ن    أن إ© '... هE    ©�2ق�ل 

  الcامل" ال�ع�فى    ح`�رها إلى    ت���ل   اك�نه 
ل��حى  ح�ى    وث�قة   عالقة هى    واللغة ال�عى    م!   كل   ب�!   والعالقة

  كال   أن فى    اتفاقه�ا   ف�غP ،  واح�ا   ل��ا   فه�ا   ذل«   م!   وOال�غP ،  �ال��اثل 
�مة  ) جـ (  وت�Fcل   ت?ل�k )  ب ع�ل�ة،( )  ا ( م2ه�ا i2ا   مل���ة )  ء ( م��  
  : مmل   عل�ها   ال��32ه   م!   الب�   ض�ور]ة   ف�وقا   ث�ة   فإن ،  ت���]ه 

  إب�اعا   وأح`�   ت�Fcال   وأن�c   كm�ة   أوف�   وح�ات   ذو   ت�ل��   اللغة   إن   
    ح�ارا   وأق�ر 

�م�ة   أكm�   ه� ال�عى    أن   ح�! فى i2وأ  ،  مkخا   ع��  وأ<�ل ،  رس
 ت2��قا   وأجهD ،  زم2ا 

  ال���اخلة   ت�Fcالته هى    ال�ق_   نف= وفى  ال�عى    وح�ة هى    فاللغة
 م��د   �افKاح   إلDام   دون  ال�ع�فى    اإلفKاح على    القادرة 

�مة   ك�نها   حالة   اللغة   كل�ة   ه� وال�عى i2ق�ة   م��  .  ن��3ا   م
  �ه   ت�Kف   ما على    �ال`�ورة   Eع��� ال�عى    ت�Fcل   فإن   ه2ا   وم!

 وت2اث�   و¿ب�اع ،  وت�هل   و¿حFام ،  وضعف   ق�ة   م!   اللغة 

  أصـــل   اللغـــة   أن   ومmـــل ،  ك�mـــ�ة   أل�ـــ2ة  لهـــا ،  ك�mـــ�ة   لغـــات   اللغـــة   أن   ومmـــل 
  أنــه   أشــع� ل&22ــى  ،  وهFــا ،  العلــ�م   مــ!   لغ��هــا   أداة    ول��ــ_ ،  ع�یــ�ة   لعلــ�م 
  مـا   تق�]ـ� إلـى    أس�7�د   أن   ق3ل ال2فى    م2ا<k   أهP على    ال�أك��   ال�ف��   م! 
  : إثXاته یX2غى  

 أوال#�اعي الف�د©    ال�ج�د   لiاه�   الحقة   إضافة   ل��_   فاللغة
 الiاه�©    لالس�ع�ال   أداة    ل��_ وهى 
 ال�خ   ع!   وال   ال�ج�د   ع!   وال ال�عى،    ع!   م��قال   ك�انا   ل��_ وهى 
 <Xعا   ال&الم   ل��_ وهى 

�]¸   م!   وخال�ا   ال�ق�2!   ج��   ت��]�ا   تع�   لP فاللغة "cل2قل   ال�  
  ل��"   ی�   م!   العالمات 

 ؟   ع2ها   أت��ث   س�ف ال�ى    اللغة هى    ماذا   إذن
،  آن فـــى    ال�ف�ـــ�ح /  ال�ـــ�ن  / ال�اســـخ ال�3�لـــ�جى    ال&�ـــان   ذلـــ« هـــى: ) 1( 

  . ال�عي فى    ال�ع�فة   تفع�ل على    القادر 
 وفاعل��ه.   تعق�ه   م�اتR أرقى  فى    نف�ه الcX�©    ال�ج�د هى:  ) 2( 
 الiاه�.   للFcل   ال���د   ال�ل�ك   ل�K�ر   الغائ�   ال��R�4 هى:  ) 3( 
�ـ�ح   ��ـا   وال�cـ�Fل   ال�cـFل   ال�ائP ال�عى  هى  ) 4( E   اء�ال�ع2ـى    �ـاح�

�نه   إذ  -FE -  ا   و¿<القه��   �� أدوات.   م!   وت2اسR   ت�
  .  لل��اصل   قابل   وج�د فى    KEاغ   إذ   ال��#�د   الات   إب�اع هى  ) 5( 
  وحـ�ات فـى    ال��اس« على    قادر   �R�4ت فى  ال�ع2ى  ت#لى  هى:  ) 6( 

 م�Kاع�ة. 
  الXالغــة ،  ال�i2ــ�P   الXالغــة   كل��ــه فــى  الcXــ�©    ال�ــخ   ح��4ــة هــى:  ) 7( 

    آن. فى    ال�7اوعة 
على    لل�غلR   ال��ل   م�ارسة (  م��ایل�!   ب�!   نDا�rة   عالقة هى: ' ) 9( 

 PKاصلى)'   خ� . ت
�هP   ل�!   م��ق�   غ��   تXادل هى: ' ) 10( �E   �الی!   األم   Pصفه�  ب

   مDاعE   P?�3�ون  عل�ى    خ7اب فى    مcار�4! 
 . معای��هP"   صالح�ة

 م��دا.   خ7ا�ا   ول��_   م�#�د   مc�وع هى:  ) 11( 
 * * *   

  لغ��ها   داة أ   ول��_ ،  ع�ی�ة   لعل�م   أصل   اللغة   أن   ومmل ،  ك�m�ة   أل�2ة
  م2ا<k   أهP على    ال�أك��   ال�ف��   م!   أنه   أشع� ل&22ى  ،  وهFا ،  العل�م   م! 
  : إثXاته یX2غى    ما   تق�]� إلى    أس�7�د   أن   ق3ل ال2فى  

 أوال#�اعي الف�د©    ال�ج�د   لiاه�   الحقة   إضافة   ل��_   فاللغة
 الiاه�©    �اللالس�ع   أداة    ل��_ وهى 
 ال�خ   ع!   وال   ال�ج�د   ع!   وال ال�عى،    ع!   م��قال   ك�انا   ل��_ وهى 
 <Xعا   ال&الم   ل��_ وهى 
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  مc�وع��ها   لها   لغة   أنها   ت(4�   عادت   ال�Fائ�ة   ال�ع�فة ،  اآلخ�   أح�ه�ا   
�ا إلى    ذل« فى    ال�ج�ع   و]�F! ،  ال?اصة   ومK�اق��ها �فى    ل��تار   ف�ان
  ��اثة".ال   �ع�   ما '

  ��Eاج   ال   أم�   فها ،  ثقافة   ه�   ��ا وال�عى    اللغة   م!   كل   عالقة   أما
  م!   تFcل   وق�   العام ال�عى  هى    الmقافة   �أن   �ال�4�ة ون&�فى  ،  ت�3ان إلى  
�ماتها   ال��احة   اللغات   كل   إب�اعات   واقع i2��   الغائ�ة  ، Pاه   ثiفى  ،  �ةال
  و�rه   صار ال©    الT?c   ذل«   ه� :  وال�mقف .  ال��2�عة   ت�Fcالتها 
فى:    وم��اخال ،  مع   مل���ا   ك�نه   حالة   إدراكه   م�2اول فى    ال?اص 
وال�عى    وال�2هج   اللغة   م!   كال   XKEح   ال�72لk   ها   وم! ،  العام ال�عى  
   هى . هى    بل ،  الmقافة   م��4ات هى    فال?اص   العام 

  

  اللغة   أن   ت�ض�ح   م!   ب�   ال ال�3�ئى،    ال�ق�PE   ها   ن?��P   أن   وق3ل 
 _��ن    أن   F�E!   ك�ا   م2فKال   داخل�ا   ك�انا   ل�FE   �ها   كل   أثاره   ق  
  .  ال�عى   كل« ،  ل�اه��ها   ال�#ی� 

  م!   �ه ت�غ©    ��ا   م�ت7Xة   كلها ال�عى    وت�Fcالت   للغةا   فع�ل�ات
  . نDاعى   وح�ار ت�اصلى    إب�اع   م!   ت�ارسانه   وما ،  معل�مات 

  م!   �Fل وال�عى    اللغة   عالقة   ما   �Fcل   أوضح   أن   م2اسR   وأج�ه
  اللغة   فإن   ناح�ة   ف�! .  لعل��ةا   الmقافة   ثP   وم! ،  والmقافة العل�ى    ال�2هج 
  أنها   ك�ا ،  ت�Xعه   ال فهى  (  عامة العل�ى    ال�2هج وتm�©    تق�د   وعل�مها 
 _�)  ال�ع�فةال�Fائ�ة )  ال�FاEة   فإن أخ�©    ناح�ة   وم! (،  له   أداة    م#�د   ل�
العل�ى،    ال�2هج فى    ال�2اسR   م�قعها   إل�ها   Eع�� ال�2ه#ى    االن�Xاه   ب�أ   ق� 

 �FEل    أنه�ا   رغP ال�Uاسى،    ال�2هج على)    ت�ف�ق    أو (  ت2اف=   راح_ ح�ى 
    

  الثامــــن  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  و علــوم النفــس "العربيــة"إسم الكتاب: 
 د. يحيى الرخاويأ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! �ابال& ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3 
 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014-Content.pdf 

 

 البـــدء مـــن العربيــة
ع3� ب2ى  –عقل Eع�ل �Zإ<ار ثقافة خاصة �ه، ل�?R7 الcX� 4افة 

  �cيء له مع2ى ح�Uقي. -ثقاف�ه
�ن ها ال��ض " مع�ق� " أو ما  و]3لغ ال���0 أقKى م�اه FE !ح�

ه� " وج�ان " أو �Fل ذل«، مmل�ا ه� ال�ال في الR7 ال2ف�ي. ل&ل 
ذل«: فإن هه ال�رقة إن�ا ت(4� على ض�ورة االن�Xاه إلى أن2ا ون�! 
ن�عى جاه�ی! ل��ا أس��2اه خ7أ "تع�]R الR7 " ق� ن&�ن م#�د 

خ آخ�، األم� ال0 م��ج��! لmقافة أخ�©، م! س�اق آخ�، له تار]
س�2Kع م2ا األو�rة مع اخ�الف ال����© ل�نا فق� (ال ح�4ة وال 
�© ها ال&�ان ��E عي. وال�ت�ج�ها)، وها ما ع��2ه ب���7ح ال
 ،Nع`ه ع! �ع� �اعXرص مع�في م� :�ال�عائي (ال�ع�ب) إال ما ه
ن72قه �أص�ات مأل�فه ل2ا (أو لXع`2ا) ن���ها "لغة ع��Oة"، ف2��ى 

نفعله تع�]Xا، وها ه� ما أش�نا إل�ه ب�ع�3�"اخ�Dال ال�ع�فة"، وأع2ى ما 
  �ه اخ�Dال ال�ع�فة إلى مف�داتها ال��Xاع�ة.

وال�أ0 ع2�0 أنه إذا 4ان ها أو ذاك ه� غاEة ح�4ة ال�ع�]R، فال 
�ت األع#�ي Kو© م2ها، واألولى ب2ا أن ن�ضى �ال�داعي لها وال ج

  ح�ى على ح�اب ت�23�4ا اللغ�0.  ال0 ق� ی�صل ل2ا 4ل�ة مع��Zة

 DR�  ال االق�%ار على: ال��ج!ة أو ال�ع
 �  أوال: ت%.یـــ

اللغة هي األصل، وهي ال��R�4 الغائ� لل&�ان الcX�0، وال&الم 
أح� مiاه�ها، ون�! ح�! ن�&لP ع! ال�ع�]R ن�D4 على ال&ل�ات، 

  األص�ات الله#ات، و4أن الق`�ة هي هه، و األم� ل�= 4ل«.
أن ن3�أ م! ح�W یX2غي، م! الi2� في ال��R�4  - إذن -ب� وال

ال&لى ل#�ه� ق�م لهP ثقاف�هP ال?اصة، و<�]قة ص�اغ�هP لل&�ن م! 
  ح�لهP: تلقائ�ا، و¿ص�ارا.

وفي م�ألة تع�]R الR7: الحi_ أن ال��D�4 4ل ال��FE D�4اد 
�ن مXK2ا على فعل ال��ج�ة، األم� ال0 ی3�و أح�انا و4أنه وضع FE

لفاß ال�ع#��ة ال�قابلة �#�ار �ع`ها، وق� KEح ها في ال#هاد لأل
ل����ة �عN ال�7Kل�ات، وخاصة تل« ال�7Kل�ات ال�ي تKف 
أجDاء هي م�#Dئة ��37ع�ها، مmل إسP عRK م2ف�د أو فق�ة ع��iة 
باتها، ل&! ال��ألة ت?�لف ت�ام االخ�الف ح�! ت&�ن وصفا إكل��F�2ا 

صفا E?�ج م! ت�X�4ة عقل ذ0 ب�2ة ل��ض أو م�الزمة باتها، و 
  أخ�©، لها ما D��Eها، ل�= ��ع2ى االخ�الف و¿ن�ا ��ع2ى ال�ف�د،

« Nafssaniat »: N° 75 Spring & Summer 2022    2022ربيع & صيف  75العدد   »:نفسانيات « المجلة العربية 

52    



  »فسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربـــياللياقـــــة الن«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد  
 

  ما ه� األسهل وما األصعR؟
  أم: ما ه� األلDم وما ه� األخ7�

  (وال أق�ل: ما ه� األنفع وما ه� األتفه)
هل ال��ألة هي: تع�]R الR7 أم تع�]R دراسة الR7، أم  -

  دراسة الR7 الع��Oة
  ال!!�عـــــة ال�ان,ـــة

ج�ه�]ة (ثقا�Zة وح`ار]ة) ب�! م! ی�&ل��ن  هل ه2اك ف�وق  -4
�نى) �Fس�اإلن&ل�D]ة ب�جه خاص (ك��mل لل�ان األع#�ي األن#ل

  و22�Oا ن�! الی! ب�&لP اللغة الع��Oة؟
هي ف�وق لغة أم أنها ف�وق  -إن وج�ت - هل هه الف�وق  -5

  تار]خ، ودی! (وم�قف إ�Eاني) وأه�اف وأع�اف م?�لفة إلخ؟
م�ألة تعRK ق�مي إلح�اء تار]خ م#� ق�PE، هل ال��ألة هي  -6

  أم أنها م�ألة إتاحة ف�صة ل��ار ح`ارات و¿سهام �c�© م�`اف�؟
  

  ال!!�عـــة ال�ال�ـــة
  ماذا ع! ض�ورة ال��اصل ب�! العل�اء بل�ان واح�؟ -7
  م! ی2قل م! م!؟ وم�ى؟ ول�اذا؟ -8
  ل�اذا 4ان عK� دمحم على �اشا. ی�رس الR7 �الع��Oة؟ -9
� ال0 ال E#�� الع��Oة أصال؟وه  
  

  ال!!�عـــة ال�ا�عـــة
��ى عK� ال�2�]�؟ -10E ذج ما�هل مازال_ غاEة م�ادنا هي ن�

�ر عل�م  -11i2�� ة�O�ق3ل�ات وأی! تقع اللغة الع��ماذا ع! ال�
  ال���ق3ل؟

  ماذا ع! العالقة �ال�ی! (اإل�Eان) عامة واإلسالم خاصة؟ -12
  

  ـ�ةال!!�عــــة األخ,ــ
هل للع��Oة س�ات خاصة F�E! أن ت`�� إلى العل�م،  -13

  اإلن�ان�ة خاصة
هل الR7 علP إن�اني إم3�]قى أم ه� م! العل�م ال�#�]�3ة  -14

ال���Fة؟ وما تأث�� ال��ر]= الع��Oة في ت�ج�ح أح� ال2�ع�! على 
  اآلخ�

هل ی�غ�� ال�2هج العل�ي ب�غ�� اللغة أم أن ال��ألة هي  -15
  �� ألفاßم#�د تغ�

16-   Pي اس�قالله وح�]�ه إذا درس وت&لO�العقل الع �ع���E هل
:=Fة؟ أم الع�O�الع� W�Oو  

�ت ع��Oا: فل�&!  Kن ال�FE ال�الي، و¿ذا أص� �ع`2ا على أنOو
ال����ة "ت�ج�ة الR7 إلى الع��Oة"، و4أن الR7 ول� أع#��ا ون�! 

���عى  - في نi�0  -نXKغه �iاه� ألفا2ªا!!! وها أم� ل�= �هE ما
  بل أ0 جه� صادق في ات#اهه.

أما ال��ألة ال�ي ت��أهل جه�نا وت�جه2ا ج��عا فهي أن ال�ع�فة 
 W�Xون�! ن ،R�4�ل لغة وتF� ان�ة�ال�37ة هي أصل في ال�ع�فة اإلن
ف�ها م! م72لk ت�23�4ا اللغ�0، ف�2ع�ف على حقائقها في س�اق 

��Eاجه اآلخ�ون م2ا: إن أهل  ثقاف�2ا، و4ل�ة ب2��2ا، وها �الات ه� ما
اللغات األخ�© ی2قKهP �عN ما ع2�نا (ت�X�4ات و4ل�ات وس�اقا)، 
�اء، وح�! ی3�أ 4ل �4ان ��ا ه�، فإنه �ك�ا ی2ق2Kا ما ع2�هP س�اء �
XKEح قادرا على أن E`�� ل�= فق� إلى ما ه�، و¿ن�ا إلى م! 

  ی��اور معه م! ثقافات وح`ارات ولغات أخ�©.
�72لk تXKح ال��ج�ة هي ت�ه�ل لل��اصالت ب�! هه وم! ها ال

ال�23ات اللغ�]ة ال����Dة وال���اورة، ول��_ تل�نا ل2ف= الcيء ال�غ��ب 
  ع2ا �أل�ان ن��R أنها ن�!، وهي ل�= إال <الء م�ای�ا فاس�ا.

وهه ال�راسة ت�2اول م?ا<� هه ال��ألة، وOعN ت�اؤالت عامة 
مmاال م! خ7� ت�ج�ة العل�م  مع م�اوالت إجا�ة، ثP هي تع�ض

ال�37ة ال2ف��ة، و¿ن 4ان ال یk372 على سائ� العل�م ال���37ة إال أنه 
�� ف&�ة هه األ<�وحة �Fcل أو �آخ�.#E  

  
 ثان,ـــا: ت�ـــاؤالت م8.ئ,ــــة  

خ7� بXالي أن أع�ض هه ال��اؤالت دون أن أج�R عل�ها، وأن 
ال�ة، وخاصة أن2ي ال أمل« ت&�ن م! ب�! ما 7E�ح في حلقة ال2قاش ال�

ت�اما اإلجا�ة علها، ف&ل إجا�اتي هي اج�هاد م��د، ق� KEل إلى 
درجة الف�ض وق� ال KEل، ل&22ي ع�ت ف�ج�ت أن م! األمانة ما دام 
�ن في FE أن �ل، فإنه الب��FE Pل �ع2�0 مc�وع إجا�ة، ح�ى ول

��E !ق_ ل�ح م�2اول ال�ه���! �األم�، وخاصة وأنا أع�ف أن ال
  �ع�ض أEة تفاص�ل ح�ل �عN هه الق`اEا، نا£�« ع2ها ج��عا.

 _iالح �عات، و¿ن 24_ ق�وق� جّ�ع_ ال��اؤالت في م#�
ال��اخل على الف�ر، ل&2ى لP أع�� إلى إلغاء ها ال�ق��P ال�ق�]3ي ح�ى 

  �ع� أن �ع� ع2ى ما ی3�ره. 
  

  ال!!�عـــة األولـــى
مأل�فة �ألفاß أع#��ة واردة؟هل ال��ألة هي م#�د ت3�یل ألفاß  - ا

  هل ن�2اول الق`�ة ب��اؤل ع!: -2
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  »ــان العربـــياللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســ«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد  
 

  التاسع  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  تأمالت نفسية في الثورات العربية   "إسم الكتاب: 

 صادق السامرائي (العراق)المؤلف: 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=25&controller=product&id_lang=3 
 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB9SS2014-Content.pdf 

 

 عــاش الشعـب التونســي!!
ال��&اتف ض� َم�ا<! الiلP والقه� وال�2&�ل وم2ع الف�ص وح�مان 
ال2اس م! حق�قها , وع�م م�اع�تها على ص2اعة ح�اتها وال���ع �?��ات 

�الدها , وما ف�ها م! ال��ارد ال���37ة ال�ي م! حقها أن ت���ع بها.             
الcعR ال��ن�ي الع�Oي الmائ� ق� ف�ح ب�ا�ة ال���ق3ل الع�Oي , 
وأخ�ج اإلن�ان م! م��2ه وور<ة ال�أس والع#D , وأع7اه اآلل�ات 
 k, إذا إن7ل �ال�غ��� ال0 ی�] k�7ع ت�ق���E م على أنهDرات والع�والق

ما �Zه م! ال7اقات ال�<�2ة ال�ا�rة إلى ب2اء حالة ال��اة �Fل 
ال#�ا�rة , ال�ي ت`ع مKل�ة ال�#��ع وال�<! ف�ق ال�Kالح الف�دEة 

وال�K?cة والف��]ة.                                                                              
ه 4ل ال�#��ع الcعR ال��ن�ي ال�ق�ام ق� حقk ما R#E أن �Eقق

 Pه   ودوره , وال0 ت���UOت�_ و<أة ال�2&�ل �ه و Pي ال2ائO�الع
مKادرة ح�]�ه ورأEه وث�واته وت��]له إلى ق�7ع م�ّج! في حلXات 

ال&�اسي ال�ق3�ض عل�ها م! ق3ل ال7امع�! �الXالد وال�Xاد.                                                                     
الcعR ال��ن�ي ص2ع مل���ه في ب�اEة العق� الmاني م! الق�ن 
ال�اد0 والعc�]! , وال ب� للع�ب في 4ل مFان أن �Eو حوه ل&ي 
 WعX2ی Pن الع�ب إن ل�FE أن !F�E ح . فال��Kال Pده��ا ل�ج�ی(س
ال�غ��� م! أع�اق ال�#��ع , و]�P ال�ع�3� ع! اإلرادة ال��ة ال�ا�rة 

ن�� آفاق الف`�لة وال��اة ال�اع�ة اآلم2ة , ال�ي ت�اعي  ال�72لقة
 Pل�E يO�ان ع��حات 4ل إن�> ©���مKالح األج�ال وت�تقي إلى م

  �ال��]ة وال��Eق�ا<�ة وال��Uة والق�ة.       
نعP لق� أوق� الcعR ال��ن�ي األمل في قل�ب الع�ب ورسP خار<ة 

�ا على Eق�! �أن الcعR إذا ارا�Xوأص Pن , و¿ذا �قي ص��ورته�FE د فأنه
خانعا م�ل�ب اإلرادة فأنه یXقى ه�فا ل&ل ªّالم أث�P , ولق�ة سائغة 

  لل7امع�! ال#cع�!.                                           
فهل م! نه`ة ع��Oة �عDم اإلرادة ال��ن��ة وت7لعات شع3ها ال�Fافح 

  األبي ال�ي ال7امح ن�� ال���ق3ل الDاه� ال�ع��. 
هFا أراد الcعR ال��ن�ي ال��اة ال��ة األب�ة فإس�#اب له الق�ر 

وتفاعل_ معه إرادة ال?�� وال&�امة واإلن�ان�ة.                                                                                 

��#�R ا E أن �ما أراد ال��اة      فال ب�لق�ر                          "إذا الcعR ی
                        "��وال ب� لل�ل أن ی2#لي          وال ب� للق�� أن ی2&

هFا ص�ح أب� القاسP الcابي في الق�ن ال�اضي ,  وال��م ع3� 
الcعR ال��ن�ي الmائ� ع! مع2ى الق�ل �الفعل واإلرادة اإلن�ان�ة ال��ة 

                                                           الKادقة .               
 WعXاث ت�أح kي وال ت��قO�ار سارة في عال�2ا العXأخ �ج�فال ت
�رة mم ال�ع وع�األمل والق�ة وال��اة , و¿ن�ا ه� ال�أس والق2�u وال?2
ب�جه الiلP وال7{�ان و¿غ�Kاب ال�ق�ق واإلم�هان. نعP , ال ت�ج� 

, بل ال#��ع ق� إس�ل7ف ال�Dن واأللP واإلذعان وال�م�ع أخXار مف�حة 
وجل� الات وال��ض�ع , وال���ع �ال���Xة والل وال�هل�ل لل&�اسي 
 Pه�3�ن أنف�وال7غاة الiال��! , الی! ال Eأبه�ن ل�Kالح ال2اس و]�
�ن �ال&�سي إلى ح� F�ف�قهP وض�هP و]���ن أنف�هP م2هP , و]��

�ك وال�?اوف ال2#�ن وال�س�اس,  وت�عFcال Pفي رؤوسه Pªا
 !>�واله�اج= , ح�ى Eغادرون م�ا�N ال�iالP  أذلة م7�ودی! م! ال

                                                                                                  .Rعcوه�! م! ال�Fوال�ار]خ وم
�رته وفي ها الDمان ال�هان , ی2هmي ب�N الcعR ال��ن

ال#�اه��]ة ال��U�Uة و]عل! ال�ع�3� ع! إرادته �ال�فاعل ال�<2ي 
  ال���اس« م! أجل ص2اعة الغ� ال�7E 0ح إل�ه. 

 0����k 4ل ال�ق�ی� واإلح��ام واإلس2اد ال�ع2E 0ال Rعcها ال
والmقافي , ألنه ق� أوق� شعلة األمل في نف�س2ا وأث3_ أن األمة ح�ة 

على ص2اعة ال���ق3ل الالئk بها و<�د ق�© الiالم واإلم�هان.  وقادرة
فق� قام �أول ث�رة شع�3ة أص�لة أن#Dت أه�افها وأزاح_ <ا~�ة �فعل 
ج�اه��0 إن�اني ح�Uقي.   الcعR ال��ن�ي الع�Oي ال��7لع إلى م#� 
ال��اة وعDتها , و¿لى تفاعل معاص� و¿ن7القة إن�ان�ة م�2�ة , نق�م له 

الFc� , ونف?� �ه ألنه �عW األمل في القل�ب وأخ�ج أب2اء اإلع#اب و 
األمة م! أس� ال�أس والق2�u وال?2�ع واإلذالل.                                                                                 

�ا<�ا الcعR ال��ن�ي الع�Oي الXاسل , ق�م مmال إن�ان�ا ح`ار]ا د�Eق
  رائعا لل�ع�3� الKادق ع! اإلرادة والق�ة ,  وال�عي الcع3ي ال#�اعي 
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  »ــة لالنســــان العربـــياللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــ«  -» نفسانيات«من مجلة   75ملحق العدد  
 

وما هي إال ªاه�ة ت�ن��ة عف�]ة إن7لk بها اإلن�ان الع�Oي 
ال�اعي  م! "س��0 ب�ز]�" وس��cل ج��ع الXالد الع��Oة ح��ا , وال 
خ�ار إال لل�ض�خ إلرادة الcعR وت�ق�k إن�ان��ه و|���ه و4�ام�ه ودوره 

  ال�� في ال��اة.        
  

 �ي الع�Oي ال0 ف�ح ب�ا�ة ال�فاؤل والق�رة على ف���ة للcعR ل��ن
  ال�ع�3� األص�ق ع! اإلرادة الع��Oة الفاعلة ال��2�ة ال�c�قة. 

�© ح�Uق�ها ��فهل س����قÍ م#��عات2ا م! رق�ة الع�م وت�تقي إلى م
ودورها ال�`ار0 , وت�?لT م! <غاتها وم��3�یها وال#اث��! على 

 ![�?�  ل��ق�k أه�اف اآلخ�]!. ص�ورها م! أص�اب ال&�اسي ال�

  الحادي عشر  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  سكينة االيمانإسم الكتاب: 

 دمحم كمال الشريف (سوريا)المؤلف: 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=81&controller=product&id_lang=3 
 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB11KS2015-Content.pdf 

 

فـــة المؤلـــمقدم  
م�(ول ال�ل�k ال�ی2ي �#�]�ة اإلت�اد،  األس�اذ إس�اع�ل الف?�اني

ف&ان أول م! أشار علي �#�ع هه ال�قاالت في �4اب، ثP 4ان �ع�ها 
لDم�لة ال��4�رة إ�Eان م���د �أEام أن ح2�mي األخ_ ال&�]�ة، وا

الق�اح، ال�?�Kة في علP ال2ف= اإلكل�F�2ي (أ0: ال�K�?cي 
والعالجي) على نc�ها في �4اب، و4ان رأیها أن ال�قاالت مف��ة 
 !F�E ما�س�عها ع2�ب�ضعها ال�الي، وت�� ثغ�ة قائ�ة، وال �أس م! ت

  ذل«...
 �]�0، فاس�c�ت ص�Eقي وزم�لي ال��4�ر ع3� ال�ح�P ح��! ه

ف&ان ج�ا�ه على الف�ر م(]�ًا للف&�ة، وم3�Eًا رغ�3ه في تق�PE ال&�اب 
إلى األخ�ة الق�اء، وذل« ف`ل م! هللا علي أن ی���= ل&�ا�اتي رجل 
في خ3�ة ال��4�ر ه�]�0، ومع�ف�ه ال�اسعة في العل�م ال2ف��ة، 

  وO?اصة علP ال2ف= اإلكل�F�2ي.
في ص�ر0 إلص�ارها  فاس�?�ت هللا سXع م�ات، ووج�ت انc�احاً 

�ًال صغ��ة Kولعل في �قائها ف .Rس�عها �4ا 24_ أح�في �4اب ق3ل ت
ما E#عل ق�اءتها أسهل وأم�ع في عK� االنcغال واالس�ع#ال ال0 
 ،kًال خالل �`عة دقائKق�أ فE أن P[�&ال oللقار !F�E ه، إذ�Z ¸ن��

2اسXة و]��ك ال&�اب إن شاء ل�ع�د إلى فKل م��قل إلى ح� ما في م
   أخ�©، إلى أن ی�P ال&�اب 4له.

وأحR أن أقT عل�PF ��4 أن2ي أب�ی_ رغ�3ي في االس�Dادة م! 
علP ال2ف= وال�?�Z TKه إن أمF! لK�یk لي، وذل« ع2�ما 24_ 
 Pع! عل �ه لي أن أب�ع���K0، ف&ان_ ن�cXال R7ًا في 4ل�ة الXال>

  ال��2! ال7�]لة ال2ف=، ألنه �2iه ق� Eق�د إلى ال&ف�، ل&22ي �ع� هه 

ال��� ï رب العال��!..... والKالة وال�الم على أش�ف  
  ال��سل�!، س��نا دمحم وعلى آله وص�Xه أج�ع�!.

أما �ع�: هه تأمالت <R�3 نف�ي، وقارo لعلP ال2ف= م�لP، في 
�ر ال�ی2ي وال2ف�ي i2ال�عاص�، ج�ع_ ف�ها ب�! ال� Pل�أم�ر تهP ال�

  ه علي رOي.العل�ي �الق�ر ال0 ف�ح �
�ل الق�K�ة نc�ت في رم`ان ال�اضي (Kهه الف �mه)  1415وأك

 �على صف�ات ال�ل�k ال�ی2ي ل��Kفة "اإلت�اد" الKادرة في "أب
3ªي"، ثP أع�ت �4اب�ها م�سعة قل�َال، وق�أتها على األخ�ة ال����ع�! 
م! إذاعة اإلمارات الع��Oة ال����ة م! "أب� 3ªي" خالل شه�0 

م ) م! خالل ب�نامج  1995وس3��3� ( أیل�ل) س2ة (  أغ�7= ( آب)
  "أن�ار اإل�Eان".

�ل ما سk3 نc�ه على صف�ات م#لة "م2ار Kوم! هه الف
اإلسالم" ال�ي تK�رها وزارة األوقاف ب�ولة اإلمارات الع��Oة ال����ة، 

  وقل�ل آخ� یc2� في ها ال&�اب ألول م�ة.
ال�أمالت، ���W ت&�ن وق� 4ان_ ن��ي أن أق�م �ال��سع في هه 

��mا�ة دراسة وا�Zة مXcعة في م�ض�عاتها،  ول&22ي أنc�ها ال��م 
لعل�ي أنه ق� ت�� ع�ة س2�ات ق3ل أن أت�F! م! إن#از ال��سع ال0 
أرج�ه ف�ها،  ولل�c#�ع ال0 لق��ه م�! ق�أها، وهي مقاالت على 

إل�ها م! صف�ات ج�]�ة "اإلت�اد"، أو م#لة "م2ار اإلسالم"، أو اس��ع 
 إذاعة "أب� 3ªي".

و4ان ال2mاء وال�c#�ع صادر]! م! أهل علP وخ3�ة، 4األس�اذ 
  واصف �اقي،  وال�cخ أح�� ال��سى، وال�cخ ح�� ر|��... أما 
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 !�Oال2ف= ال�عاص� و Pاب_ م! علmام ب�! ال#�م�© ال�2اغP واالن
�ص الق�آن وال�2ة.K2ل Pل��  الفهP ال

إنها آEات هللا في األنف= تcه� �ع�iة ال?الk، �4ا تفعل آEاته في 
  ه�انا لها، وما 24ا ل2ه��0 ل�ال أن ه�انا هللا. ق .... فال��� ï ال0اآلفا

  :P&ل ل�م! الق�اءة في علP ال2ف=، والع�ل في الR7 ال2ف�ي، أق
إن2ي 4ل�ا ازددت م! علP ال2ف= ال�عاص�، ازددت إ�Eانًا ��ا نDل على 

.Pدمحم صلى هللا عل�ه وسل  
�ل ها ال&�اب Kارعلى ما ف�ها م!  –ولعل فKاخ� -   P&ت�3! ل

  
  الثاني عشر  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  

  حالة التوبة  إسم الكتاب:  
 دمحم سعيد أبو حالوة (مصر)المؤلف: 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=87&controller=product&id_lang=3 
 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12MS2016-Content.pdf 

 

ةـــــص الدراســــملخ  
ك�ا تع�ض_ ال�راسة ل�صف مالمح ش?�Kة ال�ائR ق3ل وأث2اء 
وOع� ات?اذ ق�ار ال��Oة و¿نفاذ م`ام�2ه ال�ل��4ة، ثP ق�م_ ال�راسة 
�جXه وصف وتف��� حالة ال��Oة م! �� !F�E ا مق��ًحا[ً�iذًجا ن�ن�

ال��Uة وال�قائ�ة والعالج�ة ال�جهة ال2ف��ة، ان�ه_ ال�راسة ب�صف 
  لل��Oة في م#ال ال�Kة ال2ف��ة واإلرشاد والعالج ال2ف�ي.

 ي  ــــــص األجنبــــالملخ
The title: repentance    State: It’s essence, 

dimensions, Necessities, and It’s Dynamics. 

"Propoesd model" 

The study dealt with the concept of repentance from 

the psychological perspective as a process and 

Psychological state to strong representation and 

return to God accompanied by a change in the point 

of thinking and path, The reprimand of the self and a 

sense of remorse in relation to the faith with a vision 

of self-change and commitment. The study assumed 

that repentance and faith are two sides of the same 

coin, if the faith cognitive, emotional and behavioral 

case-strong delivery person and Ankiedh God, the 

Almighty and vowed to involuntary his will 

behaviorally enforcement, the repentance renew 

constantly to this case in the context of human life 

that are not spared from the potential of committing 

sin and guilt path. The study was launched from the 

recognition that repentance human psyche as a 

process of liberation from bondage of self and 

circumstance and context, and established  his free 

will hand and in the course of his life systems and 

with openness to constantly review and cleansing 

and Testimonial of the self. The study aimed to  

  يبــــص العر ــــالملخ 
�ر ال2ف�ي i2ة م! ال�O�4ع�ل�ة وحالة ت2اول_ ال�راسة مفه�م ال�

ق�امها اإلنا�ة وال�ج�ع إلى هللا KEاح3ها تغ�� في وجهة ال�ف&��  نف��ة
وم�اره وتأن�R للات وشع�ر �ال2�م في عالق�ها �اإل�Eان مع وضع 

�ر لل�غ��� الاتي واالل�Dام �ه، واف��ض_ ال�راسKة تO�ة أن ال�
واإل�Eان وجهان لع�لة واح�ة، فإذا 4ان اإل�Eان حالة مع��Zة ووج�ان�ة 
وسل��4ة ق�امها ت�ل�P الT?c وان�Uاده ï تXارك وتعالى وتعه� إراد0 
�إنفاذ م���cه سل�4ً�ا، فإن ال��Oة ت#�ی� على ال�وام لهه ال�الة في 

ن�ات ارت&اب س�اق م�ار ال��اة اإلن�ان�ة ال�ي ال ت�لP م! إمFا
  ال�عاصي والن�ب. 

وان7لق_ ال�راسة م! ال��ل�P �أن ال��Oة 4ع�ل�ة نف��ة ت��ر 
اإلن�ان م! ع3�دی�ه للات والi�ف وال��اق، وت(صل إرادته ال��ة في 
نPi وجهة وم�ار ح�اته مع االنف�اح على ال�وام لل��اجعة وال�7ه�� 

  وال��4Dة للات.  
P م! أن ال��Oة ال��U�Uة ال تع�ف وسل�_ ال�راسة �أنه على ال�غ

 Externalizing إال ب�#ل�اتها ال�ل��4ة خارج�ة ال�جهة 

Expressions ة داخل�ة��، إال أنها وفي ال�قام األول ع�ل�ة نف
Internalizing Process  !�3ی�عر فه�ها دون ت

  دی2ام�ات ال�فع �ات#اهها وال���الت ال2ف��ة ال�اخل�ة ال�KاحXة لها. 
�ف_ ال�راسة ت��ی� ما£�ة مفه�م ال��Oة وأ�عاده وم�اراته واس�ه

ودی2ام�ات ت�Fcله، وعالقاته بXعN ال�فا£�P ال2ف= دی�2ة األخ�© 
  كال�جاء واإلح�ان وال��اء وال`��� وال��امح وم�اسXة الات.
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behavioral, and then study provided a theoretical 

model a proposal under which description and 

interpretation of the state of repentance from the 

psychological point of view, the study concluded by 

describing the value and preventive and curative for 

repentance in the field of mental health and 

counseling and psychotherapy. 

 determine what the concept of repentance and its 

dimensions and its tracks and the dynamics of 

composition, and its relations with some religious 

concepts as hopfulness and charity and modesty, 

conscience, tolerance and self-accounting. The study 

also came to describe the features of a personal 

repentant before, during and after the decision of 

repentance and the enforcement of its contents  

  الرابع عشر  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  1 ـ النفـس علـوم فـي العـرب أعـالمإسم الكتاب:  
 )مصر( مإبراهيـ الرحمـان عبـد. دالمؤلف: 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني #�ال�� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=219&controller=product&id_lang=3 
 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12MS2016-Content.pdf 

 

ةـــــــباج�نـــــــاب �

وها ال�?7�u ق� غ�� أحFام العل�اء على اب! �اجة, وأزال 
 الغ��ض ع! �عN ال2قاu وألقى ن�را على ت�اثه وآرائه.

ق�ی! م! الDم! 4اتXا ووز]�ا ألبي اب�ا£�P ب! ع�ل أكm� م! ع
ت�فل�]_ ال���في صه� علي ب! ی�سف ب! تاشف�!، وOع� وفاة اب! 

�7هس�قُ م، وق�ل �ع� سق�u 1116هـ / 510ت�فل�]_ عام  
Zaragoza  ن�� االول مل« أرغ�هـ / 512عام  Aragonب�� ألف�ن

وغ�نا<ة  م، غادر اب! �اجة الى ج2�ب االن�ل=، ف�F! ال��ّ]ة1118
�مًا.��  ثP رحل الى فاس، وف�ها اتهP �االل�اد ومات م

�مة ش�ی�ة،Kخ !���فقال�ا إنه: (ق© في  كان ب�2ه و�O! �عN االن�ل
وم! ه(الء الف�ح ب! دمحم ب! خاقان  ع�! ال�ی! وعاب ألهل اله�©).

م) ال0 ح�ل على اب! �اجة �ع2ف واته�ه �االل�اد في 1134هـ/528(
�4اب (وق� اش�ه� اب! �اجة ب�! أهل ها وجاء في الع�Uان" ك�ا�ه "قالئ� 

عK�ه به�سه وجه�ده واش�غاله ��فاسف األم�ر, ول�cE Pغل �غ�� 
ال�]اض�ات وعلP ال#2�م, واح�ق� �4اب هللا ال�P�F وأع�ض ع2ه. و4ان 
Eق�ل إن ال�ه� في تغ�� م���� وأن ال شيء ی�وم على حال, و¿ن 

�ان, و¿ن ال��ت نهاEة 4ل شيء...).هه اإلن�ان X4عN الX2ات وال��
 Pه م�! أع�اه��األق�ال ال�ي ن�3_ إلى (اب! �اجة) دفع_ �عN م2اف

وال�عي الى ق�له وال�?لT م2ه.. وم! �الDن�قة اتهامه ال��� وال#هل إلى 
�مه أE`ا اب! ال7Xل��سي تل�� الف�ح ب! دمحم ب! خاقان و�m4� م! Kخ

R�37 ال�cه�ر أ�ا العالء اب! زه� ك�اب ال�ولة واال<Xاء وم2هP ال
له ال�P م) ال0 ق�ل أنه اح�ال على اب! �اجة ح�ى وضع 1162هـ/557(

  .م)1138هـ/533(في أكلة �اذن#ان

.... /هـIbn Bajja (Aven Pace)  ) .....-  533 اب! �اّجة 
أب� �F� دمحم ب! ��Eى الُ�#�3ي ال��ُق�7ي، ال�لقR �اب!  م) 1138 -

ب�c�ی� ال#�P هي الف`ة بلغة الف�ن#ة األن�ل���!)، ولعل  �اّجة (الXاّجه
أس�ته 4ان_ ت�cغل �ال�Kاغة، فُع�ف �اب! الKائغ، ول� في س�ُق�7ه 

Zaragoza  ..ان�ا اإلسالم�ةXإس�  
Eع�3� اب! �اجة م! الفالسفة الع�ب األعالم الی! ªه�وا في 

لmقافة األن�ل= في أواخ� الق�ن ال�اد0 عc� لل��الد, ألP �عل�م ا
االسالم�ة في عK�ه، وOعل�م ال��نان، واش�ه� ب�`ّلعه في الفل�فة 
والR7 وال�]اض�ات والفل« وال��س�قى ونPi الcع�, و4ان م�ل تق�ی� 
العل�اء وال�(رخ�!. فق� اع��ف �ف`له اب! القف7ي, واب! أبي أص�Xعة, 
واب! خل�ون, وال�ق�0, ول�ان ال�ی! ال?R�7, وغ��هP وقال�ا ع2ه إنه 
عالمة وق�ه وم! أكاب� فالسفة اإلسالم. ولق� بلغ الغاEة في �ع� 
ال�K_ والcه�ة وال4� ال�اسع الع�]N ونال إع#اب اب! رش� واب! 
<ف�ل. جاء في �4اب (حي ب! Eقiان) ع2� ال�ع�ض ألهل الi2� (ان 

 اب! �اجة 4ان ثاقR اله! ص��ح الi2� صادق ال�ؤ]ة...).
فات, في أرس7� وش�وحه, وضع اب! �اجة �m4�ا م! ال�(ل

 وال�k72, والR7, واله2�سة, والX2ات واألدو]ة ال�ف�دة, 
�ء ال�Í ضاع مع�iها وOقي م2ها �والفل«, وال2ف=, والعقل. ول
رسائل وصف�ات في ت�ج�ات الت��2ة وع3�]ة. وله �4اب عm� عل�ه 
أخ�ً�ا في مX�Fة ب�ل�!. قال ع2ه د.ع�� ف�وخ: (غ�� أن ال�ه� لcE Pأ 

E ة أن��iة ع>�� على اب! �اجة �m4�ا فإنه ق� حفÍ ل2ا م?7�ق
  صف�ة). 440ل�! العامة تقع في الفائ�ة في مX�Fة ب� 
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  وق�P اب! �اجة م2ازل ال2اس أو "ال��اتR" إلى:
  ال��تXة ال#�ه�ر]ة: وه(الء ال یi2�ون إال لل�عق�ل. •
ال��تXة الi2�]ة : وه(الء یi2�ون إلى ال��ض�عات أوال،  •

  .ال!�ض�عات و¿لى ال�عق�ل ثان�ا و ألجل
  وهP الی! ی�ون الcيء ب2ف�ه. م�تXة ال�ع�اء : •

و]�F! أن ن7لk على فل�فة اب! �اجة  اسP علP اإلن�ان فق� 4ان جل 
ما ت2اوله ف�ها یW�X في م��ان اإلن�ان، والف&�ة األساس�ة ال�ي أضافها 

  إلى ال��اث الفل�في هي ما ی�Kل �ات�اد العقل الفعال �اإلن�ان.
 

  ـــة  ن باجــد ابــعن ةــاالت اإلنسانيـواالنفع الــاألفع
 �كل ما Eفعله اإلن�ان �اخ��اره ه� فعل إن�اني، و4ل فعل حّ� ه
فعل ی�P له اخ��ارًا وOاإلرادة. وأما األحاس�= وما ی�علk بها فهي أفعال 
 R`ّهي والغcان. واالنفعاالت، 4ال��ال اخ��ار له ف�ها �4ا ع2� ال��

م! انفعاالت  وال?�ف. وال�ل�ك ال3ه��ي ه� ما ی���ك في ال���ان
 �ب�أث�� ال2ف= ال3ه���ة. وال�ل�ك اإلن�اني ال0 ل�= انفعاًال ه

  الKادر ع! تف&�� ورو]ة، وسل�ك اإلن�ان �Zه ال3ه��ي واإلن�اني.
  

  ةــد ابن باجــي عنــو االنسانــالنم لــمراح
 ��E ان��ن ف�ها أشXه �الX2ات وOال��FE ه حاالت� .اإلن�ان في ن�

 �الغاذEة الD2و�rة، والق�ة ال���2ة  ه ثالث ق�©: الق�ةوت�ّ�كه خالل ن�
في ال��حلة ال#�2�2ة: ��Eى ح�اة ن�ائ�ة اغ�ائ�ة  ال�ّ��ة، وق�ة ال�ف&��.

 له ح�اة حّ��ة،  كالX2ات، وOع� ال��الد ت&�ن 

ح��ان ح�ي ی2فعل ع! ال2ف= ال3ه���ة، ثP  ال�فاع: وفي م�حلة 
�ن له �ال�ف&�� ح�اة مع��Zة عاقلة FE .�ه إلى ال�ش�  �اس���ار ن�

واإلن�ان ق� ی�Kف �Kفة ح��ان�ة 4ال�F� مmًال، إال أن االخ�الف 
ب�! اإلن�ان وال���ان في ذل«، أن ال�F� في الmعالR مmًال صفة 
�ن FE 0ع�2ه، أ� �اح�ح��ان�ة ن��rة، ول&2ه إن ُوِجَ� في اإلن�ان 4ان ب

  �ه �Kفة ش?�Kة ول�= �Kفة ن��rة. 
  

 ةــة والحسيــنفسيور الـــالص
�رة Kه: ال�و4ل إن�ان له في م?�ل�ه ص�رة حّ��ة، ونف��ة ع! نف
ال���ة ال یه�P لها إال ال?��=، و4ل�ا ارتقى اإلن�ان 4ان اه��امه 

�ناته ال#���ة. F�� =ي ول���]2ه ال2ف&�Oة و���رته ال2فK� 

وق� ی���ث اب! �اجة ع! ال2ف= �اع�Xارها روحًا، و]ق�ل إن ال2ف= 
ل�وح اث2ان �الق�ل وواح� �ال��ض�ع. وال�عاني ال��ج�دة في ال2ف= وا

  هي ال�ي ی�ج�ها ال�= ال��c�ك وال�?�ل وال�4�.

 علP ال2ف= والعلP ال�37عي.  :ت?TK في عل��! اث�2!، ه�ا 

و رأ© أن اإلن�ان وال���ان غ�� ال2ا<k ی�cار4ان، في ال2ف= 
الغاذEة وال��ّل�ة وال2ام�ة، وفي اإلح�اس وال�?�ل وال�4�، غ�� أن م�Dة 
اإلن�ان ع! 4ل ال�?ل�قات وال&ائ2ات وال#�ادات هي الق�ة الف&�]ة، وهي 

وت�جR له صفة الk72. والب! �اجة في علP  ال�ي ت2Kع م2ه إن�اناً 
 ."في ال2ف="و "في الW�X ع! ال2ف= الD2و�rة"رسائل  ال2ف=

�ف, ب2ى فل�ف�ه على ال�]اض�ات وال���37ات, وها �اب! �اجة ف�ل
�ف األل�اني 4ان���� عل�ه في فل�ف�ه. وم! ه2ا  _ما أراد الف�لE أن

ی�© �عN الXاح�m! أن (اب! �اجة خلع ع! م#��ع الفل�فة اإلسالم�ة 
لXاس العلP ال��Kح وس��ه في <�]k  س�7�ة ال#�ل, ثP خلع عل�ه

ج�ی�...). و4ل« فKل ال�ی! والفل�فة في الW�X, فه� بل« أول 
�ر ال�س7ى ن�ا ها ال�2�. و]ق�ل د.ف�وخ: (... Kف في الع��ف�ل

أمام  -�4ا وقف م! سXقه م! فالسفة اإلسالم  -ل�ا وقف اب! �اجة 
�ه أم�ا مه�ا مFcلة ال?الف ب�! الc�]عة وال��Fة, ن�#_ له Xrق�]

��7ع أح� م!  ج�ا. ذل« �أنه ل�= م!E Pأم� ل� Pال`�ور0 أن یه�
ق3له أن ی�Z W�Xه. م! أجل ذل« لP ی�ع�ض اب! �اجة لل�ی! بل 

  انK�ف �Fل��ه إلى ال2اح�ة العقل�ة...).
القلk واالض7�اب, فلE P#� �وح�اته لP ت&! هادئة سع��ة, بل 4ان_ حافلة 

 ءه (و4ان ی�© نف�ه أنه في وح�ة عقل�ة...)في عK�ه أن��ا cEا<�ه آرا

  فـلسفـــــة ابـــن باجــــــة
اب! �اّجه أول ال�اقف�! في األن�ل= وال�غ�ب على فل�فة  Eع�3�

ال�cائ�! فc�ح ق`اEاها، وم! أشه� تالمة اب! �اّجه أب� ال��! علي 
ب! اإلمام واب! رش� ال0 ذ4� في �4ا�ه "ال2ف=" �ع`ا م! آراء اب! 

  ، واع��ف �ف`له في حقل الفل�فة.�اجة

�4ا  األرس�7ةع�� اب! �اجة إلى الع�دة �الفل�فة على أص�لها 
الع�فان واألفال<�ن�ة ال���ثة  أف&ارهي في R�4 أرس7�، م�3ع�ا ع! 

. وه� بل« أح� أف�اد ال��ار ال�#�ی�0 األن�ل�ي ال0 حاول فKل 
سالمي ، وال0 ب�أ األف&ار الع�فان�ة ال�ي اخ�ل�m4 _7�ا �الف&� اإل

Dم ال0 ع�� إلى تأس�= م2هج الع�دة إلى األص�ل ح��c�وع اب! 
واس�Xعاد ال�Uاس في الفقه وال0 اس�أنفه اب! رش� أE`ا �ع� اب! �اجة 
، ح�W ع�� اب! رش� إلى فKل نiام ال�3ان الفقهي ع! نiام ال3�هان 

 �هاس��2اجالفل�في ��7Kلح آخ� فKل ال�ی! ع! الفل�فة 4أن�iة 
   <�]k الغاEات واأله�اف. ور7Oها ع!

قال اب! �اجة في اإلن�ان: 4ل حي cEارك ال#�ادات في أم�ر، 
و4ل إن�ان cEارك ال���ان في أم�ر، ل&! إلن�ان ی���D ع! ال���ان 

�ن إن�انا إال بها.FE ة الف&�]ة، وال�  غ�� ال2ا<k وال#�اد والX2ات �الق
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 Pس. ث��ألنها ج���ة، و]ق�ل إن ال�= ال��c�ك �Zه صP2 ال��
�رة Kهه ال �ش�فًا م! تأتي �ع �mة ال?�ال�ة وهي أك�ال�ي في الق

األولى وأقل ج��ان�ة، ولها ت2�R الف`ائل ال2ف�ان�ة. ثP تأتي �ع�ه�ا 
�رة في ق�ة الاك�ة.Kة الXفي ال��ت  

�ر العقل�ة وال���ة Kرة ال��?�لة ل#3ل  :ال�Kف اب! �اجة الKE
ته ع2� ُأُح� مmًال ع2� َم! لP ی�ه �أنها ص�رة عقل�ة، في ح�! أن ص�ر 

م! ی�اه �ع�2ه هي ص�رة ح��ة، واألولى ت�أث� �الق�ة ال��?�لة 
 ،P2Kال Pعل�ها اس k7لE ي، واألخ��ة�  وOال�4�، والmان�ة ق�امها ح

  العشرون  اإلصـدار   -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
  ـــورالمدرســــة العربيــــة الراهنــــة... بحســــب علــــي زيعـإسم الكتاب:  

 )تونس( د. جمال التركيالمؤلف: 
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=413&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12MS2016-Content.pdf 

 

جهالة علوم النفس    نخرج من عتمةى  حت: تقديم الكتاب  
، �أكm� ج�Eةخ� اخوا األم� االل&��وني، في ح�! ان الXعN اال

اق����ا العالP ال�ق�ي �قّ�ة وعD]�ة ووعي وارادة وثXات، ول#�ا ال�ه م! 
�ا�ه ال&�3�، 2ّ4ا في " شFXة العل�م ال2ف��ة الع��Oة " م! ب�! ه(الء، 

�ل�ج��! واال<Xاء    سع�2ا جه�نا ل�أس�= ف`اء عل�ي أكاد�EيF��لل
 ،R[�عّ�ف2ا �Zه �األع�ال  ال2ف�ان��! الع�ب على شFXة ال

وال237ف�ان�ة الع��Oة، قّ�م2ا م! خالله األع�ال ال�m�Xة   العل�2ف�ان�ة 
وال�راسات، شّ#ع2ا األن7cة العل��ة وال2�وات وال�(ت��ات، ساه�2ا في 
تفع�ل ال#���ات واالت�ادات م! خالل ال�ع�]� �أع�الها و م(ت��اتها.

ف��ة الع��Oة" على ان شFXة العل�م ال2"  ع�ل2ا م2 تأس�= مc�وع
ت&�ن حلقة ال�صل ال�فق�دة لل��اصل وال�عارف وال�عاون ب�! العامل�! 
�ن�ا على ا<الع ����#�ات Fم ال2ف=، ل��في حق�ل <R وعل
االخ�Kاص وOأن7cة أ<Xاء وأساتة أ�ع�تهP ال��افات، وقّ��OهP ث�رة 

هP ال��اصل االل&��وني والعالP ال�ق�ي، ساع�! معهP وOف`ل تعاون
�©  العل�م ال2ف�ان�ة وخ�ماتها ال��Kة، ّوّفق2ا الى ح� ما في ��ل�فع م
ال�ع�]� �عل�ائ2ا االجالء الی! نروا ح�اتهP ل?�مة ها ال�قل م! 
العل�م، الی! قّ�م�ا ُعKارة ف&�هP ل2ه`ة م#��عات2ا، أنDل2اهP ال�Fانة 

�ه،  4ان ال�ي هP أهل لها، سع�2ا الى ت&�]�هP ال�&�]P ال0 ج�ی�ون 
  .ذل« رمD]ا، ل&2ه ب�ق�ی�نا ش�ی� ال�اللة

ع�ل2ا في ها االت#اه لعق�ی! م! الDم!، ما 4ان ذل«  �األم� 
،���ال�عّ�قات 4ان_ أكm� م! أن ت�Kى، ألسXاب عّ�ة، م2ها   ال�

�ء ال��اصل لع�م ال��اق الع�ی� م! ال2ف�ان��! �� kعي،  ی�عّل�ال��ض
ی�علk �ال�K?cة الع��Oة ال�ي رف`_ ب�R4 ال�ق�2ة، وم2ها الاتي، 

االن?�اu في رR4 ال�عل�مات�ة، إلى ح� اع�3�ها اح�هP ن�عا م! 
  .اه� االس�ع�اض�ة ال�ي ال Eق�م أو ت(خ� ش��ا�iال

نهاEة الق�ن ال�اضي وO�اEة الق�ن ال�الي، <�ق_ ث�رة االتKاالت  
��ل�ج��! الع�ب، ل�F���®�ق�ا على وال�عل�مات�ة والّ�ق�2ة �ع2ف أب�اب ال

ات�P �ال�c�ذم وال�ق�قع واالنغالق، 4ّل Eع�ل في  ائ=واقع نف�اني �
كان انق7اع ح3ل ال��اصل  دائ�ته ال`ّ�قة في عDلة ع! اآلخ�،

 PلهKة تOج��! الع�ب ام�ا واقعا، ال ال�غار��لF��وال�عاون ب�! ال
وال ال?ل�#��! على ا<الع �إص�ارات ال�غارOة.. 4ل  ،أع�ال ال�cارقة

E جي��لF���Xح في دائ�ة فل« ح�ود و<2ه،إضافة إلى ت�ني الc2� ال
ال�رقي، �ال&اد تKّ�ر R�4 أو دور]ات أو م#الت في ها ال3ل� أو 
ذاك ( اس�2mاء مK� ول23ان )، وان وج�ت ال تKل2ا وال نعلP ع2ها إال 
القل�ل، س�اء م! خالل ما جادت �ه معارض ال&�اب او ما ت�2Fا م! 

  ]ارة �عN الXالد الع��Oة.اق�2ائه ع2� ز 
  R>م و�رج_ ث�رة ال��اصل والّ�ق�2ة ال�ارث�! في حق�ل عل

، 4ق�ل ال�ع� ان�<D وات3G م�قفا دفا��اال2ف= وهDّتهP هDّا ع�2فا، 
أح�هP اث� م�اض�ة لي في أح�© الXالد الع��Oة: " اح��م جه�دك، 

���© ل&2ي ال اوافق« ان حKل_ ث�رة ح�U�Uة في ها العK� على م
ال��اصل ال�ق�ي االل&��وني، أنا ل�= لي �3�4�ت�، وال اس�ع�ل ال3�]� 

ال�]R، وال أع��� إال على ال��اجع   االل&��وني وال أتKفح م�اقع 
ال�ر|�ة!!! "، آخ�ون أدر4�ا أن ال خ�ار ل�قي العل�م ال2ف�ان�ة اال 

 uفّعال�ة في الف` االن?�ا� �اج��رة ال�ق��ة، وسع�ا لل�mاء في هه ال
�©    ر|�ا  االف��اضي والع�ل على اس�غالله أف`ل االس�غالل،����

الل�اقة لل��ا<! الع�Oي وO?�مات ال�Kة ال2ف�ان�ة والعقل�ة، واال فان 
ال�اس« بل#ام ال�ع�فة  ال�آل االن�ثار ت�_ أق�ام الغالR، القاه�،

والعل�م وال�&2�ل�ج�ا.  ف&ان ان اق��P الXعN �اح�cام وحر ها 
  P، اه��اماتهP لP ت�ع� م�ا�عة �عN ال��اقع وال��اصلالعال
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األع�ال العل��ة �اللغة الع��Oة، ساه�2ا في ت�س�خ ال�7Kلح ال2ف�اني 
 أع�الهP الع�Oي وال�ع�]� �ه، أب�زنا للعالP أع�ال مفّ&�]2ا الی! ت�قى

�© العال��ة، أزل2ا ال{Xار ع! 24�ز م! ال�عارف العل��ة 4ان_ ��إلى م
  .ونفع2ا بهامه#�رة على ال�ف�ف وق�م2اها للعال��!، ان�فع2ا بها 

 ّD2عّ�ف في ها اإل<ار ی�E 0ار ها ال&�اب،  ال�ل سع�2ا إص
8�� م+ أهل االخ�%اص  �األع�ال العل��ة E لقامة Pر أن أع�اله ل�نقّ ،

�ل�ج�ة F��تلk ما هي أهل له م! االه��ام في األوساu االكاد��Eة ال
�عارف إلى تق�PE مل?Kات 24�ز ال  الع��Oة، ع�ل2ا م! خالل ها ال&�اب 

�ت�ل�ل�ةF��الع�اله وال�ع�]� بها ل�© ال�?�T وال�mقف الع�Oي، م�ا    ال
في ت#اوز حالة ال�ضع ال���د0 ل�ا عل�ه  نع�ق� انه س��اهFc� Pل �34�

�© الل�اقة ال2ف�ان�ة وخ�مات في الW�X ال2ف�اني الع�Oي, والحقا ��رفع م
  .ال�Kة اإلن�ان�ة في أو<ان2ا

، اس�اذ الفل�فات و ال!عل�" علي زRع�رأع!ال ال8�وف��ر " إنها 
مة ال��جع في ال��ل�ل ال2ف�اني لل�K?cة الع��Oة ال2ف�ان�ات، والعالّ 

ال�ى 3ّ4ل�ها الK�اعات والّعق�، فار�FOها وأح�7Xها وأقع�تها، واعاق_ 
اال<الع على ها الع�ل واب�اء  4�مان7الق�ها ال�`ار]ة، شاك�]! له 

سل�لة االص�ارات ال�ق��ة لFXcة  ض�! ال0 س�K�ر ال�أ0 ح�له،
العل�م ال2ف��ة الع��Oة، له م2ّا 4ل االع��اف �الف`ل وال�ق�ی� سائل�! 
هللا أن D#E]ه ع2ّا ما ه� أهل له م! خ�� ال#Dاء، ل�ا ق�مه ألم�ه 

  ولإلن�ان في العال��!
"وقـل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنين "

ني ( تونس )الطب النفسا -د. جمال التركي
رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

ك2ّا ، 2000العام " ش�(ة العل�م ال'ف��ة الع�&�ةم2 تأس�= "  
أن مc�وعا بها ال�#P في عالP ع�Oي، ال�ف�وص ان ال0  نع�ق�

قه ، ل! E#� ال�عّ�قات ��PF وج�د أرض�ة ثقا�Zة E#�عه أكm� م�ا Eف�ّ 
عاته العل��ة، ع�ل�ا ال�ضع 3ل ت7لّ وتار]?�ة م�c�4ة ب�! ال#��ع ول2

قّ�رنا   ال�عّ�قات واجه�2ا، ارFO_ م���ت2ا لف��ات ،   كان م?�لفا، ع�ی�
ان ت�مى  ت�ّ�ل2اأال ن��قف وأن ن�اصل ال���� رغP األش�اك،  

ل��ق�k ال�c�وع ال�لP، ال0 عّ�ه الXعN م! �اب ال��اب    أق�ام2ا
Kي ت2�7ه الO�ع Pال&�3�، في عال Pه��ق�! �اعات، ر�Oّا 4ان�ا مُ وال

في إن2ا لP ن&! ن�رك حk االدراك ال?الفات والK�اعات الع��قة ن�3ّ�ا
الع�Oع��Oة، وم! ان مu�c ال��اسة فعل فعله في ج�� االمة، ف�Dق 
اوصال او<ان2ا وقّ��ها، ر�Oا اE`ا لP نقّ�ر ح�Uقة ال�قاومة ال�ي ق� 

جامعا ل&ل ال��جهات  یلقاها مmل ها ال�c�وع العل�ي ال0 اردناه
وارادت2ا 4ان_ اق�© م! ت��Eات مقاوم�ه،  وال��ارس، ل&! عD]��2ا 

 ��m&اس�ة خ�ارا أساس�ا ج232ّا ال��و4ان ال�Dام2ا ال2أ0 ع! ال�#اذ�ات ال
 م! ال�Dالk، اح��م2ا ق2اعات االش?اص وحّ�]اتهP الف&�]ة

ال2ف= م!  واالی�ی�ل�ج�ة، وّفق2ا في لP ش�ل العامل�! في حق�ل عل�م
  أ<Xاء وعل�اء �cهادة م! خالف2ا ال�أ0 ق3ل م! اتفk مع2ا.

وس� م2اخ ع�Oي ش�ی� ال�عق��، سع�2ا ُوسع2ا الداء رسال�2ا �امانة 
وح�ادEة ومه�2ة، م�ّحF� !�3ل م! مّ� ی�ه إل�2ا، تعاوّنا مع م! رغR في 

��ل cه، اك�ف�2ا �اله#� ال#ال�عاون، م! ت#اهل واس�?ّف �ال�c�وع أو ه�ّ 
شعارنا  ان 4ل Eع�ل على شاكل�ه ورP&Oّ أعلP ��! اه��©.   ،Pواالب�عاد ع2ه

في ت��]« م�اه العل�م ال2ف�ان�ة  خالل عق�ی! 4امل�! ، وّفق2ا 
ال�اك�ة في أو<ان2ا، حّقق2ا ال��اصل ب�! أهل االخ�Kاص، رفع2ا ن�Xة 

 2021ـــرون: الثالث والعش  اإلصـدار -    “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  
 )2( الجزء    شهادات ...  المدرسة العربية الراهنة بحسب علي زيعور  إسم الكتاب:

 وإشراف: د. جمال التركي  إعداد  المؤلف:
�ق ّ� ) رق��ة ن�?ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2019, 6فبراير    - ريتا فرج -إستخدام وسائل الّتواصل االجتماعي غدا وسواًسا قَْهريـّاً قـاد إلى غياب االهتمام بالذّات
  لفـلسفة الغربية ُتعاند الدين لكّنها غالباً ما تعود لتذوب في الالهوتي المعلَمنعلي زيعور: ا

  .على العالF� Pل تعق��اته وه��مه وآفاقه
  Rة“ی�© صاح�O�ي للات الع�أن الفل�فة الغ��Oة ” ال��ل�ل ال2ف

 �ال��م ل�یها معاناتها، ال س��ا مع ال�ی!، ال0 تعان�ه ول&2ها ت��رج ن�
�u.  (Secular theology) ” العل�انيالاله�ت “cة الEنها �ع2  

7E�ح، علي ز]ع�ر، أس�اذ ال��ل�ل ال2ف�ي والفل�فات ال2ف��ة، في  
ها ال��ار ق`اEا فل�®�ة شائ&ة في الفل�ف��! الع��Oة/ اإلسالم�ة 

��� ن��ها    والغ��Oة، م�اوًال ت��ی� ال�Xادo العامة اE أن R#E ل�ي
�ف �  ، وم��دًا م�قع الفل�فة م! زاو]ة انف�احها”ة<الR ال��F“الف�ل
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الم�]ة  َّ�ر~Xات الcX�]ة ب���Kح الk[�7 ال�(د0 إلى ال
 ،R#Eَ غي وال�اX2ْْل�او]ة، و¿لى ال?�� والع�ل الفاضل، و¿لى ال�ا َی َّ�وال

P0 وال�`ام! وال�`اف� �4ا ال��اح�cXال�&افل ال P�| و¿لى.  
�ف �7ُل اإلل�Dام العام �ق`اEا اإلن�ان وال�#��ع �أخ��ًا، إّن الف�ل

لف&�. ه2ا ت�القى وت�قا<ع الi2�]�ان، الع��Oة والغ��Oة، ك�ا ال�<! وا
ع2� القّ�ة أو ح�W القان�ن القاضي �أّن الفل�فَة َمَهّ�ٌة أو رسالة، ن�اُء 
�ن�ِة العال���2ِة، وال�`ارِة الcX�]ة ال��&افلِة ال��`ام2ة؛ F�ال��Fة ال�

�ن، أو �ال�اجR والف`�لFE أن R#E م �ال�اDِف مل���ة وOأّن الف�ل
الُ?ُل�Uِة وال&�2�نِة الcX�]ة. في ذل« الcأن، َت7�ح الفل�فُة الع��Oة 
الَم�]ة في ال�ج�د وال���ق3ل  َّ�ل�او]ة وال ِّ�مق�الٍت إنقاذEة م! ن�� ال
�ة  وال3َ�ّ]ة؛ �4ا ت7�ح الفل�فة الغ��Oة نi�]اتها وم�ارساتها ال�Dخِّ

Piُّ2ار]ة واالل�هام�ة، وال ّ̀ ال��اس�ة، �4ا  للع�ل�ة، وال�أس�ال�ة ال
وال0 … ال�ی�2ة، ال����Fّة ال��#3ِّ�ة أو الَ�ْ�فان�ة وغ�� اإلن�ان�ّ]ة

 ��فِّل م�قعها وِ<Xاقاتها، بل ح�ى ال0 یلغي الفل�فة، هEُ عاد0 أوE
�ٌف مل�Dم �ال�#��ع والف&�، وOال�فاع والِ�فاß على ال�ق�ق �ف�ل

 .ءال�َ�ن�ِة والُلْق��]ة، وعلى |�P اإلن�ان�ِة ج�عا
 الفل�فة ض�ورة حCارRة، ما هي و�ائفها وض�وراتها؟ •

ُی�َرك ف�رًا وللّ��ِّ ال����دات 4ال��ذوالت الفل�®�ة ذات وقٍع؛  _
وس�ّ]ة. في الKف�ة ع�2ها، وح�ى في ال�ق7ع ال�اح�، KEُلح و]2فع 
 Pال مع2ى م! جهة، ثOارها ر<انة وXالع� Nٍفة مع رف�م�Eُح الفل

اع�Xارها ض�ورًة ح`ار]ة، أو ذات وªائف تX?�ٌ= لها وام�2اٌع ع! 
 �ِ��وتأث��اٍت فاقعة في ال�#��ع والف&�، وفي ال�ع�فة وال�ل�ك، وتف

 ِ���mة، وال�ع2ى وال?��، وال�ع��ِ� وال���Uعي أو الف!ِّ وال�  .ال��اة وال
 Nال2اق �ل�= ها ت2اق`ًا؛ ح�ى و¿ْن ب�ا أّنه خ7اب م���اه ه

�0ّ. ذاك أّن الفل�فة  وال�2ق�ض، ال�ق3�ُل وال��ذول،��0ّ وغ�� الّ�الّ
أو ت#�Oٌة اع�Xار]ة؛ وهي إدراٌك عاّم 4ُّليٌّ ل�ا في األ�rان ” ش?�Kة“

وما في األذهان، وف&ٌ� تDام2ّي وتعاق3ي، أو ف&ٌ� عقالني 4�ني. 
?ة، م�2عٌة  الفل�فة، في دارها الع��Oة، غ�2ة وم�لَّلة؛ وهي راس?ة م��سِّ

P �اسk، وم���مُة ال��قِع عال� ُة ال�Fانة. إّنها ذات �4اٍن مع2�0ّ مَف?َّ
و|��ة م��قلة، مF�َّسة ال��ض�عات ومِ�نة ال�?�م. وهي تعّ�دEة 
 oادXلة وص��ورّ]ة، ض�ام�ٌة وذات أسٍ= وم�وم�2ّ�عة، أص�لٌة ومKق

 .ت7�ر]ة
�صًا Kًة، وخX>قا Pفة �أّنها م2ف��ة على الف&� في العال�َت�َِّ�P الفل

، أ0 الXُع� الmُ�Eَ 0ل في ال�ار ”ال�عه�د“ل�قل��0 على الc�]« ا
 –األورو�Oة للفل�فة ال�ي ال ت2فKل أو ال َت2ْ�ى جورها ال��نان�َة 

 –اإلسالمّ�ة  –الالِت��2ة أو ِمKّ2َة ان7القها الcّْ�كّ�ة  –الع��Oة 
  ال3َْ��ونّ�ة. ال ت&�ن الفل�فة  –ال����ّ�ة، ثPّ انف�احها على اله2�Eة 

ما �ع� “نا 4المه ها �ال��i2�ات ال�ي أرساها ع�د م! فالسفة ی4�  
، الی! �ات�ا على Eق�! �أه��ة إEالء األدEان م�احة أرحR ”العل�ان�ة

2�ا أن هللا في الغ�ب خ�ج م! ال�ار]خ إلى غ�� ª ما�ع� ،Pاته��i2في ت
�مات اإل�Eان�ة وح`�ر i2ال� uالت في أن�ا�رجعة؛ غ�� أن ال��

األدEان “ي الف`اء العام، وال��یW عّ�ا 7Eلk عل�ه ال���ی�2! ف
�اه� ال#�ی�ة”ال3�یلةiل هه ال�  .، P��E تع��k الفهP الفل�في ح

ز]ع�ر أن ت�جه ال�`ارة الغ��Oة �قفDات �34�ة ن�� ” ال�علE“Pع�3� 
وأن الفل�فة س�&�ن ال��3ل و<�]k ” روحها“ال�&2�ل�ج�ا أفق�ها 

ق�ا“ال?الص ال0 س��اجه  ، مالحiًا م! جهة أخ�© أن س�7�ة ”ن�ةال�َّ
وسائل ال��اصل االج��اعي على األف�اد و]�م�اتهP أدت إلى اضعاف 
ال�وا�� االج��ا�rة وO�ود ال�cاع� اإلن�ان�ة و¿لى والدة ما 7Eلk عل�ه 

�?KائKه ال#Xّارة االس�&Xار]ة وال�غ7ِ�سة ” “اإلن�ان ال�&2�ل�جي“
 .”في ال�ج�د وال�ع�فة وال�&2�ل�ج�اح�ال ما آل إل�ه م�قعه ال#3َ�وتي 

 :في ما Eأتي تفاص�ل ال��ار
 م+ ه� الف,ل��ف، �الD ال<(!ة؟ •

�ف ه� في ال�أن�س ال�أل�ف، الRّ�ِ�ُ لل��Fة؛ وق� KْEَلح أن  _�الف�ل
�ف �نق�ل إّنه ص�یk ال��Fة. وفي الف&� الع�Oي اإلسالمي، إّن الف�ل

�Uلها، وت��Kعى ل���E ة؛ إّنه�Fلل� Rٌال>�َی3ْل  قها في نف�ه؛ وه
ل&أنَّ ها ال�ع2ى للفل�فة، أ0 م! ”. وج�]ًا وراءها“الُ�ْسع ��mًا ع2ها 

ح�W هي <لRٌ للفل�فة وتعّلPٌ لها واس�وائ�ها، شأن َم2ْ�ي أو م�7�ر، 
  …م�`�َّ! أو م��ِ��، م���ٌل أو هاجع

رة تّ�فk ال��اقف واألحFام، ع2� األمP الُ�عَ#Xة ب�ار]ِ?ها، ح�ل ض�و 
الع2اEة �الفل�فة، وO?اصٍة م! ح�W هي حRُّ ال��Fة أو ص�اق�ها؛ أو 
إیmارها ونc�انها، ع2� الع�Oي �أج��2ه وم�اقعّ��ه داخل ال�ار العال��ة 

�فّKاع ال��وتّ�فk، … للف&� ال2ف�اني االج��اعي والفل�فّي؛ ولcّ�ى أن
اع�Xار �الفل�فة، على ” ال�غ�ومةِ “أE`ًا، هه األمP، أو الmقافات 

�ف إن�انًا یل�Dم الف&� اإلن�ان�0 وال��اثاني، أو األن�2ة �4ا �الف�ل
؛ وما ه� خاصٌّ �الcX�0ِّ وال3ِ�]َّة، أو  ال&�2�ني، والعقل ال&�نيَّ

  .(وم��ق3ل�ات (عل�م ال���ق3ل (م��XUالنّ�ٌة (فل�فة ال���ق3ل
�ف، م3�ئ�ًا، إن�انًا یل�Dم، أE`ًا، �cFف الف�اد �Eُع�3� الف�ل
وال`الل، ونق� ال�عه�د وال2قلي، واالس�3�اد �4ا الiلP وت�ّع« الع�الة 

… االج��ا�rة، أو تغ��Rِ ال��]ة وال�ع��P على 4افة ال�َ�نّ�ات
 Pاته[ّ�iن، في ن��ّO�ة“الغ�®�األخ��ة، ق�ل�ا ال��اثة والفل�فة. لP ” الفل

ا ال��]ة وال�ق ً̀ Eا أ��م، القان�َن FEِفهP ق�ُل مXادئها ثP ِ|��ها؛ فهP ق�ل
P�33ة والِعل�وقال�ا ���ت العقل وال�#��ع … وال�c�]ع، ال��اسَة وال

�ن FE أن R#E ان ومع2اه، وال�ا�والعقالن�ة؛ �4ا قال�ا ���ت اإلن
�ف��َق� على الف�لEُ ،اِل��ن. وفي ج��ع األحFE له أن !F�[و  
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�c4 ،0اه�، �ّأنَّه O�مًا أو في ق7اعه ال��ت�D�ّ العقل الع�لي، ع�
�| �اسي وت�3cهي، ت&�ار0 ی2قل ال�اقع وما E#�0 في ال�اقِع؛ وه

وِم32�0، وعiي وت�cX�0. وه� ی72لk م! ثقٍة �أّن اإلن�اج ال�ع�في 
�ن ن��#ة اع��اٍد ل�ا Eق�له الق�آن وال�2ّة أو ال��یW؛ ثP ِل�ا Eق�ل FE
� لل�ی!، وال��اِرس أو ال��ع�ِّ! الُ�عاني. س�ف ن�©،  ِّ�الف�Uه وال�ف

�]ات م�mٌّل �ارز للعقل ال  إذن،O�ل ل�= أب�ز أّن ال��ع�لي؛ وه2ا نق
�]�! وال�(رِّخ�!، َم! O�اب! األزرق، ب�! ال� Pون، وم! ث�م! اب! خل

�]ة في عK�هO�قائع وال�2اهج ال�� .عِ�ل على ت�ل�ل ال
وه� ق� عالج أسال�R ال��ر]=؛ وقارَن ب�2ها؛ وان�ق� ب�ض�ٍح فالٍح نافع 

“Pوال�عل� Pوش�فه وتار]?ه؛”آداب ال�عّل Pوأدب العل ،  Pال�عل� Pوأّس= عل
 .وت��Oة األ<فال

�Eة ب,+ الفل�ف�,+ الع�&�ة  •��هل ت�ون أن ث!ة م'Wلقات م
 والغ�&�ة؟

ت2هNُ الفل�فُة الع��Oة والغ��Oة م! ان7الٍق م�c�ك على ص�اقٍة  _
كلُّ ال�kّ وال��اد 4لُّه، في الق�ل … وتcارٍك ب�! ق3َ7ّي ال��Uِة ال�اح�ة

ن َتْ�رس الفل�فُة الغ��Oة حق�لها وأخادی�ها إّنه ال دقَة أو ح�Uقة في أ
ْ�ك�ة  ِّcلة ع! م72لقاتها الKولًة م2فDة.  –اإلسالم�ة  –مع����ال�

فاس�&فاء الف&� الَغْ�Oي ب2ف�ه، و¿�عاد ذاته ع! الXُع� الع�Oي اإلسالمي، 
نقTٌ أو شأٌن ع7�ٌب غ�� معاَفى وال Eعافي الق�اءة الُ&ّل�ان�َة األن#ح 

 .واألنفع
ه لKائRٌ س�ی� أن نق�أ الفل�َفَ�ْ�! الع��Oة والغ��Oة، في ها إنّ 

األوان وداخل ها العالP القائP، ُم�ر4َ�ْ�! في وح�ٍة و4ّل، وتالٍق 
ت`اف�0 وتعاوٍن ت&املي لل��ض�عات الفل�®�ة ال�اه2ة، أو لعقل 
�ني، ولل��اسة العال��ة واألن�iة العال��ة F�الcX�]ة ال&�ني وال�

= تار]?ّ�ًا أو فل�®�ًا أن تق�ل الفل�فُة الغ��Oة إنها غ�� ال2افة. ل�
مع�2ة �الفل�فة الع��Oة ال�عاص�ة، ثP ال�اه2ة، بر]عة االك�فاء �الاتي 
�ن له الَعَ�Oيُّ ش�]Fًا أو ش�3ًها، FE ره م! أن�ع2� الغ�Oي وم! ثP ب2ف

 .م2افً�ا ق�Eً�ا، أو م��ق3ل�ًا وفي القادم م! تار]خ الف&�
اس��ات��ا الفل�فة الغ�&�ة أو خWابها في ال!ع'ى ما هي  •

 وال�ج�د وأی+ ت'ف%ل ع+ الفل�فة الع�&�ة؟
ت3�و الفل�فة الَغْ��Oة أج��عَة مق�الِت نi�]ٍة عقالن�ٍة، وت�i2�]ٍة  _

م��اسFة وم��اوقة، م��ازنٍة ی�فاعل داخلها ال?اصُّ مع العاّم، وال��ّلِي 
�ني والعال��2ّي. وتل« نi�]ة، ال��اثي وال�اقعي مع ال&�ني �4ا اF�ل�

ن�kٌ أو نiام أو 4لٌّ �E�ِّك و]���َّك ��k االخ�الف؛ FE! �غ�� 
إس�اٍف، أو رح�ٍل إلى الَعَ�مان�ة؛ أ0 إلى رفN 4لِّ نiٍ� في ال�عاون 

  …االن`�اِم وال��اح� ال�آلِف وال�عا<ف، وال�&افل،

لP ت&! هي ال�عي ق�مّ�ة؛ وال َتَ�قْ�م!. ف�ا للفل�فة م! مع2ًى إْن  
�ف�]ة ن�Xًة إلى ص�فة ال#اهلي؛ أو ال��Fة Kة ال�Fل ال��Kل��
 Wالعام ح� ( اميِّ (=األع�ابيِّ َّ��فا �ال�ع2ى الKًة إلى الX��فانّ�ِة، نKال
ال�cا�rة إْن لل2ف= و¿ْن لل�ولة وال��اسة وال�ل7ة. فالفل�فة ما 4ان_ 

ع��Oة ” فل�®�ة“أف&اٌر  ِلُ�ْق3َل وت2غ�س ب��ٍ� وس�عٍة ل� لP ت&! ه2اك
�ة، وح�Fٌة م�Xقة في ال��اة والcX� أو الXقاء وال�`��ة  م�هِّ

 .الXعmة ال��ّ��Eة –وال�ع�ق�ات ح�ى ��Zا ق3ل ال�سالة 
ما ه� ال�ق��� ال!ع�!. ع'.�E في الفل�فة خ%�صًا أن�5  •

 ت!,;ون ب,+ العقل ال'~�� والعقل الع!لي داخلها؟
عام، الفل�فَة إلى عقٍل نi�0 وعقٍل  قّ��2ا، م3�ئّ�ًا أو ب�جه _

ع�لي؛ م72ِلق�! أو م�غاذی! م�فاعل�! مع ال�ال في الفل�فة ال��نان�ة 
ْ�ك�ة ال�����ة اإلسالم�ة. تل« الق�اءة هي  ِّcة الالت��2ة، أو ال�O�الع

س�2ا، على س�3ل الcاه�، وّزعْ_ ال��Fة (= الفل�فة،  ال�ي ع2� اب!
¿لى ح�Fٍة أو فل�فة في الفعل وال���ار، العقل) إلى نi�ان�ة م�`ة، و 

في الع�ل وال��اَرس �4ا ال�ع��ِش وال�kَّ37، وال�ائِ� الcائع في 
�]ات ال���cة في الف�د والعائلة ��ال�#��ع والف&� وال��اصل�ة، وش�ى م
ك�ا في ال�ُ�ن(= ال�سات��، ال��اس�ات) ال��2�عة، وفي م�ی2ة االج��اع 

 .الcX�0ِّ العام
ال�ق��P لل��Fة، ع2� <ال�3ها أو ال�اع�! ل�Dم�2ها ل�= ذل« 

 _�وت���2ها، س�© أوال�ٍة ه�فها ت�ه�ُل الi2� وتع#�ل الiََّف�؛ فهي ل�
األَهP أو … إْنَ�ًة أو أْن�ة، أو ج�ه�ًا خال�ًا ثاب�ًا، أو ح�Uقًة Eق�2ّ�ة َسْ�مِ�Eة

و�Z�ªًا  الُ��ام، �ات، إَذن، الق3�ُل ��3�إ إمFان وصالح األخِ، راه2اً 
�العقَلْ�! الi2�0 والع�لي داخل م�&اف�ٍة م�فاعلٍة أو م�2اذرٍة وم�الصقٍة. 
ه2ا نKل إلى االس��2اج، أو االس�?الص، ل�3�أ إمFاِن بل م2فعِة 
وض�ورِة م�ا�عة أو إعادِة اع��اد ال�ق��P ال�4�ر، غ�� الَق7ْعي وغ�� 

�اه2ة تأرخًة وت�ل�ًال ال2هائي أو غ�� ال#ازم ال�اسP، م! أجل ال�راسة ال
وم! ثP فه�ًا وتف���ًا وتأو]ًال، لق`اEا ال��رسة الع��Oة ال�اه2ة في 
الفل�فة، وإلشFال�اتها، وألس�ل�ها ومفا£��ها ال���ِ#ّ�ة وال�اِه2َ�]ة (=الُ�عادة 
ال�َّْه�نِة، واألشFلِة، وال����ِة والَ�ْع�2ة). فعلى س�3ل الع�2ِّة، ت��D4ت 

على الi2� و¿عادة اإلدراك في َحْقَلْ�! م��اِعَ�ْ�!  ال��رسُة الع��Oة
 0�i2؛ وه�ا: أ/ العقل ال©��صًا في ال���Kخ ![ْDَ�ّاخَلْ�! م���م�
�ف؛ الفل�فة األولى أو ال�اورائ�ات (= ال���اف�D]قا)؛  ِّKأو ال Nال��
 ،P�Uل على: األخالق، ال��cامُّ ال� ّ̀ ب/ العقل الع�لي وه� ال�او0 وال

ال�`ارة، ال��اسة، ال���Oة، ال��2�]ات  –ل، االق�Kاد، الmقافة فل�فة الفع
للف�د وال�#��ع، للف&� واللغة، ال�Xادل�ة، ال��اول�ة، فل�فة ال�2فعة، الi2�]ة 

…في ال�Kل�ة، الi2�]ات ال�ادEة في ال�ار]خ وال�37عة الcX�]ة وال�7�ر
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ُل،  ُی�َرك ال�Tُ�?c وال��ل�ل، �4ا ال�7�]� واإلن�اج الُ��اِكP وال��أوِّ
؛ أو ”الغ��Oة“k72 اللغ�0، داخل الفل�فة في حق�ل الل�ان واللغة وال�

األورو�Oِة ال�cال�ِة ���R ما ی�غR �عN ال�فّ&�]! األ�7اِل في 
�R علP  أل�ان�ا�� ،�)ن��cه، هاْیِ�ِغ�؛ D?4عٍة أو شاه�(، ِإدراكًا ه

ال�ال أ0 في ها الDمان ال�اض� وها ال�ق_ أو العKِ� أو األوان، 
حق�ٍل وم�ض�عات وعل�م �m4�ٍة وم?�لفة، م�ع�ٌد وم�2�ِّع، م�زٌَّع إلى 

نافعٍة ومف��ة �ال�غP م! 4�نها آخًة �ال�فّ�_ وال�cّ�_، واالل��اق �عل�ٍم 
نف��ٍة وتار]?�ة، اج��ا�rٍة وف&�]ة ومkٍ72 فل�في م�عّ�د الP�U. في ها 
 Pّع�و] �ف ی(4ِّKِ2ٌل م�ال�ال، لEَ Pُع� ص�Xًا أو خارج ال��ض�ع ق

غ��Oة ی�اها، 4ال�ال في الف&� الَعَ�Oي، �m4�ًة وم�عّ�دة، فه�ًا للفل�فة ال
م?�لفًة وم�2ّ�عًة ض�! إ<اٍر عام ه�، ِفعًال، ض�امي وعقالني، م2ف�ح 

  .ومِ�ن، َث�0ٌّ وُم�Oحٌ 
لق� قّ�م_ الفل�فة، ��ا هي <لR لل��Fة، ول�ع�فة ال2ف= الcX�]ة 

، وعقالن�ًة 4�ن�ًة وم! ثP للعقل ال��?ّ�ل، ن�ًرا تار]?�ًا وف&�ًا م�7�راً 
و2�4�ن�ًة ه�ت اإلن�ان وال�ار]خ إلى مع�فٍة 4ان_ ت�قى وتعPiُ، أو إلى 

 .حقائk وغاEات أو مقاص� ر�Zعة و¿س��ات�#�ة، أخال|�ٍة و|���ة
ه2ا ی�ّ3�P4 © 4ان ع��قًا وواسعًا تأث�� عل�م ال2ف= وعلP ال2ف= 

اEا االج��اعي ال��اد0، وما إلى ذل«، م! ت2ق�R وc4ٍف لل?ف
وال�~Xات ع2� اإلن�ان؛ أو ل�ا ه� غ�ر0 وم�7�ر، َم2ْ�ي وغ�� واٍع، 

  .ªِّلي وذو دوافع ح`ار]ة، وحاجاٍت عقل�ة وثقا�Zة و¿ن#ازات
والفل�فة الغ��Oة قّ�مْ_ في ص�ٍغ إحKافي، أ0 ثاٍن وُجه�0ّ، 
نi�]ًة ح�یmَة ال�وح�ة والق�ام، والغاEِة �4ا ال2ِّ�َّة في تأو]ل ال��Uقة 

�رِة العل��ة والعلPِ والعقmم! جهة؛ وفي تأو]ل  –ِل واللغة، وال�ع�فة وال
 P�Uس، وال?�� �4ا الف`ائل وال�ان، وال��?�َِّل �4ا ال��ج�اإل�Eان وال

�غ اإلحKافي، ِلق3َ7ْي ال��&اف�ة  –Kأّن ها ال �م! جهٍة أخ�©. ب�
 Pقة، وللعل�Uه للعقل وال�Xق2ِّع تغل�E ِف أو?Eُ Pوال�ع�فة ال��2اِذرة، ل

 �ال�ق�2ة؛ ولR#ُ�Eَ P أE`ًا ته��cه و¿�عاده أو ح�ى ت?®�� |��ة ما ه
 ��ات؛ و4ل« ما هEْه�0ٌّ وَأ�اله�ت وروحان�ات، ما£�اٌت وث�اب_، ج
ماٍض وتار]خ، ت�اٌث ومعه�د ونقلي، تقل��0ُّ الD2عِة وال�ؤ]ِة والق�ام، 

وح�سي، غ�3ي عا<فيٌّ وشاع�0، نف�اني وذاتاني، َتَع3ّ�0 وَتَ�ّی2ي 
�ر0 cة، … وُأْخ�و0 أو ُن�O�فة الغ�في ُج�لٍة مmFَّفٍة، لق� حقق_ الفل

، مc�وعًا <�]ًال ”أوروOا ال�`ار]ة“الفل�فة ال��لَّلة ال���أِزقة في 
 kان ال�Fال�37عي م kع�]`ًا أو واسعًا وع��قًا شاء وزمَّ! إحالل ال�

ا في ص�د ال?�� ال�37ع ً̀ Eتي؛ و4ا ال�اُل أ�ي، وال#�ال الاله
�ن ما ه� <�3عي أساسًا وغاEة، …ال�37عيFE أن Pوعُه�cأراد م �؛ لق

�ل�ِة الD2عة أو  �cِة ال�iًا، ِل�2ّ3ي األن`Eوها، �غ�� الهاب، أ
االس�3�ادEِة ال��7�]ة؛ أو ِل�2ّ3ي الف�دان�ة ال���فة ال�2فِل�ة، والاتان�ِة 

®&���ة، وم! ثP ال�Xِع�ة ال���غِ�قة في االنقفال على الات أو ال�
والXع��ِة ع! العالئ�Uة اإلE#اب�ة اإلسهام�ة مع اآلخ�، أو مع الغ�� 
ض�! حقٍل ه� تعاوني وت�اح�ي، َم�Xَّاو0 ورْحَ��0، رح�اني وغ�� 
�عى إلى ت�ق�k مKال�ه وم2افعه، و¿شXاِع ر~Xاته E 2ِفع���Xٍأ ومِ&��م

 …ال��ت#اة، وت�ق�kِ دوافعه ال�`ار]ة
��Oة، فل�فة أوروOا الغ�Oّ�ة، أض�_ ُتعان� ال�ی! وت�3ِع� الفل�فة الغ

ع! اإل�Eان ع2� االب��اء؛ ل&2ّها غالXًا ما تع�د ل�وب في الاله�تي 
�u، ع2� الق�ة أو ال2ق7ة Eاءcة الEنها �ان�، �!ا  .ال�علَ�! ع2E إّن

ه� حالة م!�ِّلة، ی'�هي مف5�ًا اله�تيَّ ال!قَ%. وال!'ه�ة، وال�عِي 
ذاك ما نق�له أE`ًا، ��kٍّ وحق�k، في شأن�ة  …ل�ؤRِة وال�أوRل�ةك!ا ا

�ف الاله�تي �َي الف�ل الi2ام أو ال2�k الفل�في ع2� £�غل؛ فها ق� ُس�ِّ
 �ّ����صة، ال?اصة �ه، َتK?الته ال��أو الاله�تي الفل�في؛ ومق
�اه� ال2ف��ة واالج��ا�rة العائ�ة iات وال�َوتْ��ح م! األع�اف وال�ع�ق

  .لى ب���ه وش�وu م#��عه وتار]?ه، �4ا ثقاف�ه ولغ�ه وُأمَّ�هإ
الِعْلP م?�لف ع! االع�قاد، وال��رسة الع��Oة ال�اه2َة تع�ق�، وال 
َتiُّ!، أّن الفل�فة الغ��Oة، ال��mَّلَة �أوروOا ال�`ار]ة �4ا َمّ�، م�َ���رٌة 
 �ق��ّ]ٍة، وِشXه ان��اٍء ب��ل�جي أو <�3عي، ح�ل �عN مق�الٍت 

تل« هي مق�لة … أو مَقْ�َس2ٍة ومXار4ة، اله�ت�ٍة أو ماورائ�ة” س��]ةٍ “
اإلن�ان ال��فّ�ق، وال�~Xُة �ال��7�ة، و¿رادُة الق�ة وال�غّلR، وه�ُس 
االن�Kار والف�ز وال�2اف�ة أو ال2#اح واك��اِب األش�اء أو ت��Kل 

 0Dرم �وجاه ال�ال، وال�ع3ّ� لل�2فعة واللُّهاث وراء ال�Kل�ة وما ه
وهالٌة ُم`��ٌة وّهاجٌة، ومXاَدَرٌة أو ُمXادأٌة نف��ة اج��ا�rة، ج���ة 

  …وف�دEة
ت�ت�X هه األف&ار، ال�ق�ُل أو ال��ض�عات العائ�ُة إلى الفل�فات 
والi2�]ات األورو�Oة، �أف&اٍر غ�ْت ��Zا �ع� �m4�َة ال�ل�3ة، وقاتلًة 

 ِّ0�واألخالق، ول�ا ه�  لل�وحاني والP�U وال�Fانِة ال���D�ّة لإلن�ان
روحان�ات و2�4�ني، أو خاصٌّ �اإلن�ان ومع2اه وم�K�ه. في Xrارة 

لق. غ.ْت أزمُة الف5� ال'ف�اني الفل�في، E!ا الفل�في  أخ�©،
أو ال��e، والفC,لِة E!ا ” م�ت اإلله“ال'ف�اني، ُتْ.َرك ع8� مق�لة 

الع�م أو ” ألم“وعلى ذل«، فق�  …ك!ا اله�Rِة وال<�eقة العقل، وال.ولةِ 
فق� َثُقل وَس7َع الف�اُغ … اللَّ�ُ= ما ه� غ�� الع�م أو غ�� اللَّْ�=

 D#والع P�Uات، وزوال 4ل الXقة، والالمع2ى والالث�Uوالالشيُء والالح
  .ع! إثXات |��ٍة ب�یلة، أو |�Pٍ ج�ی�ة وذات وªائف تغ���]ة
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عادٍل، شاق�ليٌّ وغ�� ت`ام2ي أو غ�� تعا<في غ�� َم�Xّاو0 
�ني، ت�اُح�ي وُل7F�فاو0 وم! ثP تعا<فّي و¿ن�ان�0، عال��2ّي وم

� P4 2ّ4ا  َّ�وت&افلي، تغاُی�0ّ واس��عابي إسهامي و¿E#ابي، م! ه2ا ی�ف
م��اج�! إلى نق� ُ�ع�نا ال?اّصِ في ال�ق��2ات وال��لَّ�ات، ال�َقْ�َسِ! 
وال�2�َج=؛ و¿لى ال��بُّ� وااله��ام �ال�2#�ح وال�2غِلR، ال�هDوِم 

فّي وال��#�ب، ال��`�َّ! وال�ه�ور، ال���`َعِف وال�7�ود، ال2�َ
3�ت، ال�ق��ع وال�غ�ور، ال�ه�َّ¸ وال#ائعFوال� … ،� ِّ�وذاك نفُ�ه Eف

ا، أّن حاجات2ا لل�7ّه� وال�ف�]غ، والغ�ِل �4ا ال���، وال��Kِّ! �4ا  ً̀ Eأ
ال2&�ص 4ان_ حاجًة ح`ار]ة، ودافعًا أو دوافع ع�ی�ًة م�Dاملًة لل�قّ�م 

 .وال�7ّ�ر وال�غ�ُّ�
ع�في، ع2� الغ�Oي، غاء ال�&ّ�ِ� ال�`ار0 وال�ق�م الXُع� ال�

، وه� ُ�عٌ� أف`ى إلى ث�رات العلP …االس��عابي ال�#اوز0 
�رة واإلعالم وش�ى م�اقع Kها �4ا ال�وال�&2�ل�ج�ا، وال�ع�فِة نفِ
ال��اصل االج��اعي الُ��يء لإلن�ان وال2اس، أو ال0 شّ�أ الف�َد 

لق� وªّف الَغْ�Oيُّ ال�ع�فة ل�ع��k … �وال��اصل�َة، وال�#��َع �4ا الف&
 Pّل�، واس�غّل �4ا الَ�َه�س�7�ته على الcع�ب واس�3�َّ �4ا £�َ�! وت
لغاٍت، وثقافاِت األمP، أو ت�اَثها وث�واتها، ن�غها وم��ق3لها، آمالها 

  …ورجاءاتها
 
ال<Cارة األورو&�ة ” أم�اض“ت�E;ون في ت<ل,ل�5 ل�ع�  •

ال��اك!ي وال�5افلي وال��اصلي على على ��اب ال�ع. اإلن�اني 
�Rة. ن<�اج إلى م;R. م+ ال��ض�ح ح�ل وجهة ��م���� العالقات ال
ن~�ك ه3ه ال�ي ی�فN معها الع.ی. م+ الفالسفة وعل!اء االج�!اع 

 وال'ف\ في أورو&ا؟
ُی�2َق� في ح`ارات األمP ال2Kاع�]ة سل�4اٌت مع�َّ�ة رت�Xة؛ أ0  _

في ال�Kّ�ف وال��اة ” وح�اثةٌ “�2ة أو ق7عان�ة؛ م7َّ�2ة آل�]ة؛ ومع�فٌة تق
ف�ا ه� … ال��م�ة االس�هالك�ِة واالق�2ائ�ة، واالس��Oاح�ة واالس�&�اب�ة

ع�ضٌة لل��اك�ة وم�m� لل2ق� وال��اسXة ف�دان�ٌة وعDلٌة واس�&فاء E#عل 
ال��اة م��Xِع�ًة لآلخ� وال��اصل، للmقافة وااله��ام �الc(ون العامة، 

االج��ا�rة االق�KادEة، وال��Dِّ ال�<2ي �4ا العال�ي،  وال�Fcالتِ 
��Kة �4ا ال�آل وال�[�cXق3ِل ال�37عة وال�� .وم

 P0، ال�ؤ]ُة العاّمُة للعال�ال2ق �i2اءلة و¿عادة ال�إلى ذل«، ت�عّ�ض لل�
وال�`ارة، ال�ج�ِد 4له واللغة، الPِ�U واألخالق، ال�َ�ن�اِت واإلن�ان�]ة، 

وهFا صارت … ال�اقع وال�وا��7ة وال��اَرسات” عقل2ةِ “ة، ال��Uقِة وال�ع�ف
هه ال�الة َت2َّ&ٌ� لل��?�َّل واإل�Eاني، الالمعق�ِل وال�mالي، ال2ف�اني 

  .وال�قل��اني 4ّله؛ وت2&ٌُّ� رافNٌ لل�عه�د وال�اضي والغاب�

… ل�ا ه� اله�تي أو ُملْهَ�ت مقKَ�ًا وِنّ�ًة فعًال وواقعًا؛ وOال مFانٍ  
�ن وح�ه، و4FE له أن �ُأر] �د العقل؛ لق�ُل في ص�ا أE`ًا ه� الق

ودون غ��ه، ال��َ�ر وال��D4، القلRَ واله�ف، �4ا الغ�َض وال�2هج بل 
 .ال�#ال لألنا للcأن أو ال�Dِ�ّ وال�قل العامّ 

R العقُل مK�ر الف&� وال��Uقة، وال��Uِة �4ا  ِّKُن �ا 4ان. لقFوه
ي واله�]ة؛ واع�3ِ� أداة ال�7�]� وم��اَر ال�c�]ع، وال�اكPِ ال��اس

لق� ُجِعل العقل، في الفل�فة أو األمP … الف`�لة وال�فاضل
ال��غ7�سِة، َحَ&�ًا في األخالق، وض�ا�� أو ِم�Fّاٍت في ال��]ة 
وال���ر، وال2قِ� وال�ق��P، وال�ف��ِ� �4ا الفهP؛ وم! ثP في ال�أو]ل 

ة، وال��اَك�ِة ال2ق�ان�ة ِل�ا ه� وت�اصِل ال�أو]ل، وال��ل�ِل والق�اء
روحان�اٌت ومmال�ات، م�عال�اٌت و]ق��2ات، مKادراٌت وم�لَّ�ات، ث�اب_ 

 .خال�ٌة وج�اه� وما ورائ�اٌت وزمان�ات
 
أش�ت� إلى انع(اسات الفل�فة األورو&�ة في ال�عي الع�&ي  •

وحلل�� تل�اتها ال�ار�GRة وال!عاص�ة وت�Wرها �اتاه م�R;Eة العقل. 
 اذا ع+ الُ�ع. الغ�&ي األورو&ي وت!�الته في ال3ات الع�&�ة؟م

الXُع� الَغْ�Oي، األوروOي، في ال�عي وال�ل�ك ع2� الع�Oي  –
ال�عاص�، أو ع2� العاَلm�ْالmي (إذا جاز الِ�فاßُ على هه ال�ف�دة 
ال�ق�2ة) مل��ßٌ و4ّ�ان؛ أ0 ه� م(ثِّ�، أسهP في نقل ال�`ارات 

ال��عmِّ�ة، م! حاِل الفق� وال#�ِع، وال��ِض وال#هل ال��ل�ة ال��هاو]ة و 
والع��ة، إلى حاٍل َت��َّ! وتDمَّ! ف�ها ن#اٌح ما في ال��2�]ات 
�]ات؛ وفي ال�عّلP و¿عادة ال�عّلP ال�`ار0؛ وفي اإلدراك وال�ع�فة O�وال�
و¿عادِة اإلدراِك وال�ع�فة، �4ا ال�ع`�ِة وال`Xِ� واألشFلة، وال�Pِ�i2 �4ا 

���ة والَ�ْع2َ�ة (= ال�ْع�2َة)؛ وفي االق�Kاد وال��اسة وال�ف&�ِ�، �4ا ال�
 …في ال�ف��ِ� وال�أو]ل

 Pة، وفي األم�O�ي في الات العOاألورو �عXَُر، ون#ح، ال�َت7ّ
الع�ی�ة ال�ي 4ان_ ُت�َعى �األمP ال�ائ�ة في <�]k ال�2� واإلصالح. 

 ��ª�؛ وفي ”ال�ش�Eة الالت��2ة“فق� 4ان الغ�ب سXَّاًقا إلى تk�37 أو ت
نDع الله�تة، ورفNِ األس7�ة؛ ورفNِ ال?`�ع ال��اسي لألن�iة 

 .ال�اك�ة ال���3ّ�ة؛ وفي ال2ق�ان�ة ال�`ار]ة االس��عاب�ة وال�?7َّ�]ة
وفي ال�اقع، الXُع� الغ�Oي في ال�`ارة الcX�]ة م��Dَّ. الغ�ب سXّاق 

وال�2اهج، ال�Fان  في الفKل ب�! ال�ی! وال�ولة؛ وفي ت7�]� الف&�
 وال��3ة والDمان؛ وفي َوْصP و¿لغاء الِع�قان�ة والعK2�ان�ة معًا، وال��س�عِ 

ال�ع��قي لل�َ�ن�ات والعلPِ؛ وفي م�اك�ة ونقِ� ال��لَّ�ات وال�Kادرات 
3�ت، الiّّلي والالواعي؛ وفي Fب وال��ك�ا ال�ق��2ات، وc4ِف ال��#

  س�3�اد و£��2ة، س�7�0ٌّ وغ�� ال��ّب� وال��ل�ل أو ال�ق�]N ل�ا ه� ا
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إع�ال العقل في الع�ل وال?��، وفي الف`�لة وال��Uة هي، أخ��ًا، 
والف2�ن. وت&�ن الفل�فة ق�ًال في الالعقل وغ�� العقل �4ا في ال��?ّ�ل 
وح2ة ودفء  وال�ج�ان، وال��ِس وال�ف&��، واالع�قاِد �4ا اإل�Eان وال�َّ

 .ال��ّی! أو ال��2! إلى ال�#�Oة ال7فل�ة في الف�د وال2�ع
اني للفل�فة ال�اه2ة فه� ما mُ�Eَل وَ]�`� أّما ال?7اب الm -ب

 ��ني، أو اإلن&ل�0D  –ب�اس7ة العقل األن&ل�Fاألم��4ي. إّنه �4ا  –س
 :�صار مأل�فًا مأن�سًا، الق�ل أو ال?7اُب في فل�فات هي م! ن�
ال�Kال��ة، الر]عان�ة، ال�2فعان�ة، ال����ائ�ة وال#��22ائ�ة، ال�7�ران�ة 

ال2ا�عة م! ال�3�ل�ج�ا أو ال�ادة، ال�ار]ِخ أو  االج��ا�rة، الفل�فات
�رة واإلعالمKوال Pراِت الِعل� .ال�37عة، ث

ال Eع2ي هان ال?7ا�ان إلغاء أح�ه�ا ل�Kل�ة اآلخ�. فه�ا 
قا�الن لل��اك! وال��اُعP؛ وها، ب�ون أن Eع2ي ذل« ت4ّ� ال��قف 

أ0 ال�اِئ� ال0 ی�© ر<انًة أو خفًة وِقّلة نفٍع في ال?7اب األول، 
ال�2�َج= ���R الع�ِ! األورو�Oة. وم! ال��ی� أن ن�4ّ�، م! جهٍة 
أخ�©، الق�َل اإلن&ل�0D األم��4ي ال0 ی�© نف�ه صاحR الق�ل األرفع 
واألنفع، األهPّ وغ�� ال�أّملي، غ�� الغ2ائي، غ�� ال�ف�اف أو 
ال��#�ِج ال��ذول. وفي ال�اقع، إّن ال�ق�ان�ة (فل�فة ال�#��ع 

ل2Kاَع�0ّ أو اآلل�0 وعKِ� الDّّر وال�&2�ل�ج�ا ال�2فِل�ة) تغّت م! ا
 .الi2�ان�ة ج�اً 

�ر ب�! �وال م2فعًة راه2ًة ف�ر]ًة م! ال��اقف ال�2ادEة ��ّ� ال#
ق�ان�ة داخل ال��رسة الع��Oة ال�اه2ة، فاك فعٌل ن�ارسه  الi2�ان�ة وال�َّ

�م اإلن�ان�ة. وفي ع2� ªه�ر 4ل نi�]ٍة أو أدروجة في م�ادی! العل
  :ج��ع األح�ال، ه2اك في ال��رسة الع��Oة ثالثة م�اقف؛ وهي

ال�اف`�ن لل�ق�ان�ة وح#�هP أّن األم� ه2ا ل�= فل�فة؛ بل  .1
Pفة عل� .ول�= ه� فل

2�ن أو ال���Zقانّ��ن، اإلن�قائ��ن  .2  .ال�ه#َّ
 .ال�اف`�ن أو العقالنّ��ن ال�اقعان��ن  .3
 
عقل'ة العال� وفه� خفاZاه ف”: م�ت هللا“ناد� ن,��ه بـــ  •

الق.Z!ة وال�<�ر م+ ال.ی+ تhد� إلى ه.م العال� الق.�Z ونه�ض 
عال� ج.ی.؛ غ,� أن ت�Wر العقل األورو&ي �اتاه ال'ف^�ة وال�أل,ل 
ال!ف��، أح.ث ن.و&ًا ج�ح�ة ع!قH ن�ج��ة ال3ات على ح�اب 

�اقة ال��ارك وال��اح�، وه3ا یhد� إلى اغ��اب اإلن�ان ع+ ذاته ال�
�تها إلى الفCاء ال��ارEي واالج�!اعي، وأ�+ أن ت!~ه�ات Wف�

وسائل ” اح�الل”ت�~ي اإلن�اني س��;ای. مع ال��Wر ال�5'�ل�جي و
��، وق. ت�5ن الف�ض�ة ��  ال��اصل ال<.ی�ة ل!8.أ ال�القي ال

�صٍة أو  K?ة، �4الٍة م�ّل�ٍة م[�2اع ِّKرة ال�mفة ال�في م#ال فل
ح�اتي، لق� غ�ا االنcغال األك3� �عالP الف&�  ل�iة تار]?�ة أو ن��ٍ 

وتPَّ اإلنcغال … وتار]خ الف&�، وOالDمان وال�ار]خ، والعKِ� واألوان
�ل�ها وُت���ها، وت�غاذ© مع ��أE`ًا ��Xادo ت�عى ال��اثة أو ت
 P�Uن�ات وش�ى ال�ِم وال�َ�ال�أس�ال�ة، وال�ع�فة ال�ق�2ة، وت7�ِر العل

ال�`ار]ة ال���ارعة وال��]عة ال�3ّ�ل وال�غّ��  الل�3�ال�ة وال���التِ 
 .�الفعل

العقل�ة ال2Kاع�]ة، أ0 ال�#��عاُت واالی�ی�ل�ج�ات ال�ق2�]ة جّ�ًا 
�اه� ق� ت&�ن مغEَّة وم! ثP م�قَّ�ة ª ائ�ة، حالة أوmم ال�وال��قَّ�ة �العل
في م2ا<k و<Xقات أو ق7اعات وش�ائح م�ج�دة داخل أمP غ�� 

رق�ان�ة، �ع��ة م! ث�رات ال�&2�ل�ج�ا واإلعالم �4ا  ص2اع�]ة، غ��
�رة واإلل&��ون�اتKاآللة وال. 

�اهُ� اآلل�]ُة وال�&2�ل�ج�ا الmائ�ُة، وال2Kاع�]ُة iال _ِ��لق� اك�
ال�عقَّ�ة، العق�َل وال��اصل�َة وال�ع2ى. ففي تل« ال�الة، َتَ�ْلع! اإلن�ان، 

Oل« فه� ق� َتcَْ�أن، وغ�ا وان3هَ�، وع#D ع! الل�اق �ال��غّ��ات؛ و 
أشXه �ال3�غي أو ال��اع، اآللِة ال�Kَّاء أو ال&ائِ! الXِال مع2ى وOال |��ة 

 ٍPاع� ال��آخ�ة … أو اسcوذاك ما ألغى ال�اورائي والعا<في، ال�
واالنفعاالت الcX�]ة وما ه� ذاتاني ونف�اني؛ وسق� أو غاب ال&�2�ني 

وال&�ني �Zه أو ال��Uي واإل�Eاني  واإلن�ان�0، وما ه� خاصٌّ �اإلن�ان
  .ك�ا ال�وحاني وال�mالي، ال��Xّاو0 وال��اح�ي

وفي ال?الصة، إّن الفل�فة، ال�ْ(ِث�ة لل��Fة م#انًا ودائ�ًا و4لِّ�ًا ق� 
ق�ان�ة والi2�ان�ِة  غ�ت هي الق�ل االس��ات�#يُّ في ال�ج�ِد القائPِ أمام ال�َّ

ال��c�ك ب�! األنا الَعَ��Oة  ال��`ة �4ا ال2ف��ة، وفي ال�ل�قى أو
واألن_ الغ�Oّ�ة، لق� صارت ال�ق�ان�ة، أو فل�فة ال��اصل االج��اعي، 
) في  ، وال��Fْ�ِيَّ َ��0َّ (= ال�Fْ�ِيَّF�َِل ال�ُت�mِّل الفل�فَة وت�مDِن الق
الفعل وفي ال��Uقة، الع�ِل وال�ل�ك، اإلرادِة وال��]ة، ال�ولِة والc�ائع، 

P، اللُّْق��]اِت وال�َ�ن�ات والع�الة االج��ا�rة، ال�kِ72 ال���اِر والِعل
�رات العل��ةmوال�2ه#�ات وال.  

 
 :في ��ارٍة أخ��، الفل�فة ال�اه'ُة خWا�ان

خ7اٌب في اللغة والXال~�ات واألل��2ة؛ وفي ال�عي وال�ل�ك،  - أ
والعقِل �4ا ال�فا£�P وال�7Kل�ات؛ وفي ال�وا��7ة والعالئ�Uة �4ا في 

 �اصل�ة وال�وائ� االج��ا�rة؛ وفي ال�K?cة وال�#��ع، وفي الف&� ال�
�ّ�اُت ِEًْا، األ`Eامه، أ�وال��Fة أو الmقافِة وال�ع��Zات. ذل« ال?7اب ق
وال�ع�Zّ�ات، وال��Uّ�اُت �4ا الف2ّ�ات. وهي، هه الق�ُل العقالني في 

�ن�ة، وال&�2�ن�ة والعال��ة. وهاF�، �ق�ر ما ال�ج�د وال��اِة �4ا في ال�
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�]ات الف�دEة واألم! والغاء، وال�Kادم ب�! أO�ات �4ا ال�[�ن�iة ال��2
  .والَ#���ة ال#�ا�rة

ثّ�ة َم! َحَ�ل على الفل�فة الَغْ��Oة، وال سّ��ا فل�فة ال��لَّل 
األوروOي ال��2�ِج= والع�واني؛ ف7الR �7�دها أو تغ��3ها، ون&�ان 
ال�اجة إل�ها أو ال�2ّ�ِر �?3�تها وتار]?ها، و2�Oهاجها ورؤ]�ها على وجٍه 

. وها، في ح�! أن ال��قف ال�2اِقN ت#اهها ق� نعm� عل�ه خاّص 
وان3ه�وا ب�ل« الفل�فِة؛ ف7ال3�ا �ام�Kاصها ” اْنَ�Xَع�ا“ع2� أول�« الی! 

 .واس�واتها، ب��mُّلها واس��خالها
�ر وال�Xادل، وت�ه�ِ� ال�عاب� ال�2ف��ة �أما ال�7اِل3�ن ���ِّ ال#

َعَ��Oة، فق� ان�ف`�ا م! م72لkٍ ف��اه ال�ِ�نة ب�! الفل�ف��! الغْ��Oة وال
ومفاده أّن الفل�فة الع��Oة ال ت��اج ل?3�ة الغ���O!، وال حاجة ألن 
�ها، أو ألن ن&�ر الق`اEا الف&�]ة �cفي ال?2ادق الف&�]ة ال�ي أن ���ن
�ها وحف�وها. ه2ا م�قٌف ال E?ل� م! ال���ة وال���، وُ]ع3ّ� m�� ال�ي

�k والَ&�ْ  ّ̀ ب ال�ي ی�m�ها. ع2� الع�Oي، ن#اُح ع! مcاع� ال
 ٍPعالِ��ة”أم” kة �اه�ة، وفي اع��اد <�ائ�®�في ان�اج نi�]اٍت فل

 .ومKانع د|�قة في ان�اج الف&� واآللِة، وم�اك��ه وت7�]�ه
ّفَ�ْ�!  َّ̀ �اه� ال��اصل االج��اعي م��7ِ�ٌة في الª ُةEاد�اس�3

G.ام وسائل ال��اصل إّن اس� .”ال�ار العال��ة“الع��Oة والغْ��Oة وفي 
، ووس�اًسا َقْه�Rًّا؛ أو سل�Eًا ”مان�ا“االج�!اعي ق. غ.ا ه�ًسا أو 

وذاك اس�G.ام  .إرغامّ�ًا، وو��ًا م<(�مًا وغ,� ُحّ� أو غ,� م�hول
�ب، WC!ه، وقاد إلى اإلدمان، وأوقع في ال!ّCَق في ِخ�ق. أغ

�� م���� ال�قافي، وانقفل ”. الانح”والالس�ّ�، وi االه�!ام وه'ا
، واألم�ر الع�ل�ة، وOال#�انR �ال3ات، وخّف ال�أّث� �ال!�(الت ال,�مّ�ة

والW�X في االنع�اق وال���ر؛ وفي الW�X ع! مع2ًى ” األخال|�ة“
لل��اة والُع�� والcX�]ة، أ0 ع! ال��ّقk أو ال��اعي إلى ال2ُّ`ج 

 ّ�K?cی2امّ�ِة في ال�ال ©�ة وتعD[D اإلE#ابي واإلسهامي، بل والق
  .ال��اصلّ�ة العقالنّ�ة، وال�`اف�ّ]ة ال�&افل�ِة وال�`ام�2ة

�Rة ت^�� في ع;لة ف�<ل اآللة م(ان  ��وحة Eال�الي: Eائ'ات �W!ال
اإلن�ان، أ�+ أن ه3ا ال�,'ار�R ال!��ق8لي/ ال!ف��ض م�عD. ما 

 تعل�ق�5؟
�ن، أْن ی2�ج�  _FE َأْن Rاج�غ�ا ُمِلّ�ًا جّ�ًا، بل ه� في حPFْ ال

ع�ُد اإلن�ان إلى فC,لة  ُخل في ال�اض�، أْن ی�Dمَّ! و]���َّ!،و]�
ال��اضع ال�ي ی�فCها في و��ه وسل�Eه اإلن�اُن ال�5'�ل�جي 
�سة ح�ال ما آل إل�ه م�قعه ِWة وال!غRار��ارة االس�5ّ�G%ائ%ه ال

8َ�وتي في ال�ج�د وال!ع�فة وال�5'�ل�ج�ا، وعK� الDّر وال�قP، ال
 Pه ال��فاق�الالم��ود. ل&أّن إن#ازات الcX� في عالP الف`اء أو وت2�ج

ال�3�ل�ج�ا، c4اه�، ضّ?�_ ت�D�ّ اإلن�اِن العال�ي وال�#��ِع ال�ولي، 
�رة، وال`�ء Kوال Pِوفاق�ْ_ سل2�7ا على ال�37عة وال2ف=، والعل

 .وال��اصل
إلى جانR ما ه� مّ�فkٌ ح�له ب�! األنا واألنَ_، أ0 م�c�ٌك ب�2ه�ا 

�وقًا أو تcابهًا وت�اُثًال، یّ�فk أE`ًا وم#�© االه��ام ع2� ُ�ع�ًا وفُ 
ال�فّ&�]! الc�� !�[�i2اكل الُ&لِّ وال�Dِ�ّ العام، وش(وِن ال�#��ع 
وص�اعات األف&ار، وأم�اِض ال��اصل�ة، واض7�ا�اِت مقامات وأجهDِة 
ال�K?cة وأغ�ارها وق7اعها األعلى األخالقي، وفل�فاِت ال�(ال، 

الُع�� وال�ج�د، واس��الِة ال�7ابk ب�! اللغة والف&�، ال�3ل�ِغ وم��ودEِة 
وال�3لُّغ أو اإلرسال وال�لقِّي، أو اإلرادة والق�رة، ال�اقع وال�ع2ى، الcيء 

 .إلخ… وال&ل�ة
 Rُِّال�2ق Rُِّقف العقل ال��عقE على 4ل ضفٍة ل2ه� ال�ار]خ وال�`ارة

: ففي 4ل ف&ٍ� أو في م�ض�عاٍت عال��ة الXُع� أو ال�جه والKع��
 ��ّKاق ال���3ة، ال��فل�فٍة ق7اٌع أو مق�لٌة غ�ضها ال��3ة واألن
وال#فاف، ال?�ُف م! ت3ّ�الت ال�2اخ وم! ال#�ع والiلP وال#�ر، وم! 
 ��#cة ح�الت ال�Eم 4فا�ان وعF�مFcالِت ت2اقT ال��اه وت&اث� ال

ّفَ�ْ�!، الع��Oة �4ا ال ّ̀ غ��Oة، ت�Kارع أو ال����ات ال���37ة. وعلى ال
األف&ار، وال��اقف، والP�U، واألو<ان، واألی�ی�ل�ج�ات، وق`اEا ال�الح 
 

  " "وفي أنفسكـم   الكتاب العربي سلسلـة
  اصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية

  المتجر االلكتروني  على  سلسلة " وفي انفسكم " 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category

&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  سلسلة " وفي انفسكم "  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

  على الفـايس بوكسلسلة " وفي انفسكم "   
www.facebook.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%85-

Anfussikom-239524773101681/ 
  )  االصدارات السابقة ( فهارس و افتتاحيات دليـــل

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 

 

  نفســـــــــانـــــي " " سلسلة الكتاب العربي  
   اصــــدارات مكتبيــــة محكمــــة في علــــوم وطـــب النفـــــس

 على الشبكة سلسلة اصدارات " نفسانــــــي " دليل 
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm      

  على المتجر االلكتروني"  نفسانـــــي"  العربي الكتاب
www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=c

ategory&id_lang=3 

  على الفـايس بوك"  نفسانـــــي"  العربي الكتاب
www.facebook.com/The-Arab-eBook-of-Psychological-Sciences-

217222165315189/ 

  يترعلى التو " نفسانـــــي"  العربي الكتاب
https://twitter.com/arabpsyfound 
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 قــــراءات فـي الفكـــر السيكولوجـــي والسياســـي النابلســـي

    

        

        

        

        

        

        

        

                        

                        

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعربيـ ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحـ      
        

          ويــالعيس نــــالرحم دـــــــعب    

ــيـــــــــــــن العربـــــــــــــي الوطــــــــــــف  اإلنسانيــــــــــــةوم  ـــــــل العلــــــــول مستقبــــــــــــح              

ةـــــــــــــــــــــــــرة االقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــالشخصيـ              

ورة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفـــــ              

يـــــــــور العراقـــــــى الجمهــــالل علــــــــات اإلحتـــــة لممارســــــــــار النفسيـــــاآلث              

ـيــــــــــــــــــــــــــــر االستشراقـــــــــــــــــــــــــــــي الفكــــــــــــفـ  ةــــــــــــــــــــــــــــــنفسيــ ـراءةــــــــــــــــــــــــقــ              

ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيـــ              

)وارثـــــــروب و الكــــــــــــس الحــــــــم نفـــــــــــعل( ــةــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــالصدمـ              

يــــــن العربـــــي الوطــــدرات فـــــوع المخـــــة لموضــــة تكامليـــــــو رؤيـــــنح              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ     رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التظاهـــــــــــــــــــــــــــــــ          

راءاتــــــــــــــــــــــــــــــقــــ      

       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجيــ     ةــ          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله     وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب الى ضــــ          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وبرمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنتخاب     ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــ  
        

         يـــــب النفســـــــــات الطــــــة وأخالقيــــــف: السياســــــــا العنـــــة بضحايـــالعناي    

يــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوقـائـــــــــــــــــــــــــــــــــب النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس      
        

         ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الشخصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالم    

يـــــد النابلســــــمد أحمــــــــمح              

دوانــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــرى وضحايــــــــــــــــــــــــــــي لألســـــــــــــــــــــــالج النفســــــــــــــــالع              

 دمحم عبد الظاهر الطيب    
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  زءــــالج



  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

  يـــــــــــــي النابلســـــــــــــي والسياســـــــــــــر السيكولوجـــــــــــــراءات فـي الفكــــــــــــــقــــ
  رحلة عابرة في ارجاء فكر النابلسي السيكولوجي  ... نحـو سيكولوجيـا عربيـة*

  
 

  النفس، مصرعلم   –عبد الرحمن العيسوي  
  

 

     
     

7�ر في ها �شارحا ل�ادته وف��اه ودع�اه وم�ل��ا ما F�E! ب�! ال
ل�ع�ة ال�ي ت2اد0، اوال، ب�k�37 علP الع�ل العل�ي ال�ائ� ...... تل« ا

�ث �Xات ال�عل���ة واج�اء ال�ال2ف= ونc�ه وت�ر]�ه في 4ل ال�(س
ال���ان�ة في ها ال�#ال ال���0 على ام��اد عال�2ا الع�Oي، لالس�فادة 
م! ال�Xادo ال2ف��ة في ت��2ة االن�ان الع�Oي، واعادة ت&�]2ه وت��عه 

k ت&�فه وسعادته ورفاه�ه وتق�مه �ال�Kة ال2ف��ة والعقل�ة، وت�ق�
وت7�ره، وح�ای�ه م! االصا�ة �االم�اض ال2ف��ة والعقل�ة، وال�ي یDداد 

 انcارها في هه االEام الى ال�� ال�Oائي. 
 ال!.رسة الع�&�ة 

ی�اكR هه ال�ع�ة الع�ل�ة ال��37قة في ف&� العالمة/دمحم ال2ابل�ي 
�فا ع! دع�ة ال�k�37 وهي دع�ات اخ�© ال تقل اه��ة وال ق�را وال ش

ت&�]! م�رسة ع��Oة في علP ال2ف=. ���W تX2ع حقائقها ومع�7اتها 
م! ال�اقع الع�Oي وه� ما زال م#اال خ�Kا وFO�ا امام الXاحW الع�Oي 
في العل�م ال2ف��ة. وذل« ح�ى ال Eقال ان عل�اء ال2ف�ي في �الدنا ان 

�ل�جيF��في �الد الغ�ب. واذا  هP اال م#�د نقلة وم��ج��ن لل��اث ال
كان ها ال�ضع ص���ا الصXح علP ال2ف= ال�2ق�ل غ�]Xا وOع��ا ع! 
ال�وح الع�Oي االص�ل. وغ�� مع3� ع! اع�اق ال�K?cة الع��Oة... 
تل« ال�K?cة ال�ي ت�O_ ونcأت وت�ع�ع_ على ضفاف الmقافة 

 الع��Oة، وهي ثقافة. وال ش«، اص�لة ورا|�ة. 
ق��Eه للقارo الع�Oي ال&�]Xr Pارة ع! وال&�اب ال0 اش�ف ب�

 �حالصة ف&� عالP ع�Oي ��Eلئ ح�ه ووج�انه �ال��اسة ل&ل ما ه
ع�Oي وو<2ي صادق. ولق� أف�اد ال��4�ر ال2ابل�ي الفKل األول م! 

م�رسة ع��Oة للR7 ال2ف�ي ولعلP ال2ف= « ك�ا�ه لل�ع�ة ل`�ورة |�ام 
 «Uة ل�rا�رد ال�3�رات ال��ام علP نف= ع�Oي ال�c2أ وفي ها الفKل ی

  وال�ادة وال�2هج و]ع2ي �ال�K?cة الع��Oة ومcاكلها، و�4®�ة ت���2ها.
ض�ورة ت�ج�ة ». علP نف= ع�Oي « و]�Xع هه ال�ع�© القامة 

ال��اث العل�ي الغ�Oي، مع ض�ورة االتفاق ب�! العل�اء على 
  ال�7Kل�ات الف�2ة ال���?�مة في م#ال علP ال2ف= وت�ج�اتها م!

ت��¸ ام�2ا الع��Oة، في هه االEام، حXUة حاس�ة م! تار]خ ن`الها  
) في عالP تعج �ه االم�اج Reorganisationسا�rة الس�عادة ت��i2ها (

واالن�اء واالعاص�� وال�قلXات و]Dداد �Zه الK�اع وت���م �Zه ال�2اف�ات 
 االق�KادEة وال�&2�ل�ج�ة وال�7اح! العال�ي واالقل��ي وال��لي. 

ت�اجه ام�2ا الع��Oة �m4�ا م! ال���Eات ال��اس�ة واالق�KادEة و 
 والع�F�]ة والmقا�Zة والف&�]ة. 

وخاصة عل�اؤها  -وتق�`ي هه ال���Eات ان تع�ل ام�2ا الع��Oة 
�ها mاحOتل« ال�`ارة ال�ي  -و ،�Kح`ارة الع R4على مالحقة ر

��� ف�ها ال�غ��� �?7�ات س�]��ة م�الحقة، فال�7�ر ال E ةiقف ل�E
ع2� ح� مع�!. االم� الE 0#عل م! ال`�ور0 ان Eق�م عل�اء هه 
االمة �اس�?�ام العلP وم2اه#ه وال�اته وادواته في ال�K�0 ل�ا ی�اجه 
 W�Xم على ال�ال�#��ع الع�Oي م! ال�Fcالت، تK�Eا عل��ا، Eق
وال�رس وال�?��7، وس��ا وراء ت�ق�k ال���2ة الcاملة، وال�ق�م وال�7�ر 

ال�خاء واالزدهار. وذل« ب�ضع ال�قائk العل��ة م�ضع ال�k�37 في و 
 كافة م#االت ال��اة العK�]ة. 

�ن FE ان !F�E ال�`ارة، ال R4�انفاسها لل�اق ب Wفان امة تله
 Pل= عل�اؤها في اب�اجه#E ا م! ال��ف العل�ي او انO�د عل�ائها ض�جه

ما Eفعله، و�m4�ون  العاج�ة �ع��ا ع! مع��ك ال��اة في ال�#��ع. وها
غ��ه، عالP �34� وOاحW م�قk وع�Oي غ��ر على ع�و�Oه وو��2ªه وعلى 
 D4�ی� عام م�ي م�ت?TK العل�ي ه� ال��4�ر دمحم اح�� ال2ابل
ال�راسات ال2ف��ة بل23ان, ف�2 غ�� قل�ل وه� FE�س جه�ده م! اجل 

�ة في وضع ال�قائk وال�ع�7ات والi2�]ات وال�D#2ات وال�c�Fفات العل�
 Pل�ع ،k�37ضع ال2فاذ وال��م#ال علP ال2ف= والR7 وال���Oة، وضعها م

 الفائ�ة وال2فع على عال�2ا الع�Oي 4له م! م��7ه الى خل�#ه. 
4�س ال��4�ر ال2ابل�ي جه�ده لهه ال�سالة ال��Uة وOل�رها  

وج�عها في �4اب ص�ر ع! دار ال7ل�عة في ب��وت، ��Eل ع2�انه 
�ل�ج�ا ع��Oة). وم! �الغ اسP ال�ع�ة ال�ي Fس� �ن�! KE�دها (ن�

  اع#ابي بها ال&�اب وصاحXه، اث�ت ان اق�م له ت�ل�ال
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  »العربـــي  لإلنسانلنفسانيــــة والفكريــــة  اللياقـــــة ا«  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

     

ان الق�اسP ال��c�4ة ت&اد ت2ع�م نل وت�2اقT في اكm� م! ناح�ة 
و]ل?T ذل« في شFل الKع�Oات اللغ�]ه، واخ�الف الi2ام األس�0 
ومFانه ال�جل وال��أة واسال�R ال��c2ة االج��ا�rة لل4� واالنmى في 

 ها في ال�#��ع األوروOي. م#��ع2ا الع�Oي ع! نiائ� 
و]2اد0 ال��4�ر ال2ابل�ي �`�ورة صXغة ال�عال#ات ال2ف��ة في 
ال��3ة الع��Oة �الXKغة الع��Oة والmقا�Zة واألخال|�ة. وفي ق`�ة ال2قل 
واالق�Xاص ع! الغ�ب یX2غي ان نق�ل ان االق�Xاص وال2قل واالس�فادة 

Pوعل R7مه العالقة ب�! ال�ال2ف= ی�ع�  م! ح`ارة الغ�ب وعل
ال2ابل�ي الى ت�اشي ص�اع االخ�Kاص وO�ال م2ه ی�ع� الى |�ام 
ال�عاون ب�! الR7 وال��cغل�! �ه وعلP ال2ف= والقائ��! عل�ه. �4ا 
ی�ع� الى ق`�ة �الغة االه��ة وال?7�رة وهي ض�ورة نc� ال�عي 
ال2ف�ي او الmقافة ال2ف��ة 4��3ل اك�� لل�قاEة وال��اEة م! االصا�ة 

�س�مات�ة، وذل« �االكmار م! ال2�وات �االF��م�اض ال2ف��ة والعقل�ة وال
وعق� ال�(ت��ات ونc� ال&�R وال&��Xات وال�#الت القاء ال��اض�ات 

 العامة في م#ال ال���rة ال��Kة. 
وال��Uقة ان ق`�ة ال���rة ق`�ة �الغة االه��ة، فهي ت��ي ال��ا<! 

لي. او ال�ق�u ب�� االدمان او الع�Oي م! ال�ق�ع في م��2قع ال��ض العق
ال�ق�ع في ب�ائ! ال#�]�ة واالن��اف واالزمات او ال�ق�ع في ب�ائ! ال#�]�ة 
واالن��اف واالزمات ال2ف��ة ت3�د <اقة االن�ان وته�ها وت�c_ االن�Xاه 
وتق`ي على ال7اقة االن�اج�ة، ولل« فان العالج ان�ا ه� ض�ب م! 

 ق�3ل ال?�مات.  ض�وب االس��mار ال2افع، ول�= م!
 k[�ي ع! ض�ورة |�ام ف�وفي م#ال العالج ی���ث د. ال2ابل
م�2�ع ال�?TK �ع�ل�ة العالج ب�ال م! ان ی2ف�د �ه معالج واح�. 
�رة ال��ض�ة، وش��ال وتXادال لل?3�ات. وال Eف�ت Kوذل« اس�&�اال لل
 R�37ال R[ر�الى ض�ورة تأه�ل وت ©�ال��4�ر ال2ابل�ي ان ی�ع

 £�ال عل��ا واخال|�ا ومه�2ا. ال2ف�ي تأ
وال ی2�ى ال��4�ر ال2ابل�ي انه عاش وعاص� و4اب� م! و]الت 
 ،kق�cلع_ ش�ارتها على ارض و<2ه االم ل23ان ال�ال��ب ال�ي ان
ولل« ت��ث ع! عKاب ال��ب الل23ان�ة، والهلع م! ال��ارات 

�س�مات�F��ة ال�ي ال�ف??ة واالض7�ا�ات العقل�ة وال2ف��ة والع�3Kة وال
  تعقR ص�مة ال��ب وضغ�<ها ال2ف��ة. 

��ع�ض ال��4�ر ال2ابل�ي م2اهج  E ة�راسة ال�ائ�وفي خ�ام هه ال
الW�X في حاالت ال&ارثة، و<�ق اج�اء ف�T الی! ی�ع�ض�ن 
للK�مات وال�ع�ف على االثار ال#���ة وال2ف��ة ال�ي ت�ر4ها الK�مة 

  في ش?�Kة ال�K�وم. 

�ال وت����ا لل��اصل العل�ي ب�! عل�اء ال2ف= اللغات األج�32ة ت�ه 
 على ام��اد عال�2ا الع�Oي. 

و�37Oعة ال�ال 4ان ال ب� لل��4�ر ال2ابل�ي أن ی�ع� إلى ض�ورة 
�ث ال���ان�ة الع�ل�ة على واقع ال��3ة الع��Oة , �Xسع في إج�اء ال�ال�
�ث ور7Oها �FXcات ال�اسR االلي ل�ه�لة ت�اوله�Xهه ال kث��ا ثP ت

ب�! ال��cغل�! �علP ال2ف= والR7 ال2ف�ي. وم! ثP ال�2��k وتXادل 
 االس�فادة وم2ع ال�&�ار وض�اع ال#ه�د. 

�ل�ة �cي �ال��ل�جي ع2� ال��4�ر دمحم ال2ابلF��و]��از الف&� ال
وال�&امل, وعلP ال2ف= ال Eقف في ال���ان م��قال ع! غ��ة م! العل�م 

]��ا�� و¿Eاها ف��فاعل مع الR7 وال�عارف األخ�©, وان�ا ی�فاعل و 
 األدب والفل�فة واله2�سة وعلP االج��اع واللغ�]ات وال���Oة. 

�ل�جي ع2� ال��4�ر  F��وه2ا ت3�و ح�U�Uة ج�ه�]ة في الف&� ال
�ل�ج�ا في 4ل هه الف�وع وتل« Fا س�Xي م(داها أن ه2اك جان�ال2ابل

��Oة, ال ت?ل� م! ال�#الت, فال��اسة والR7 والع�F�]ة واالق�Kاد وال�
وج�د ع2اص� نف��ة ق�]ة ت��ك الع�ل في هه ال�#الت. و]��ع�ض 
د. ال2ابل�ي مFcلة م! أهP مcاكل ال�k�37 في م#ال علP ال2ف= 
وال���Oة وهي تل« ال�Fcلة  ال��علقة ��c�و�rة تk�37 االخ�Xارات 

mلة أو ال���ج�ة ع! اللغات األج�32ة. وت���ل وال�قای�= ال2ف��ة ال�2ق
هه ال�Fcلة في وج�ه م! Eعارض ت�37قها على ع�2ات ع��Oة أو على 
ال�K?cة الع��Oة وهي م��Kة ومق22ة لالس�?�ام على ش?�Kات 
أم���4ة أو غ�]Xة ت�O_ في ثقافات مغای�ة للmقافات الع��Oة, وعلى ذل« 
 0�Kال� �ع�Kح أن نقارن درجات <فل في أع�اق ال�]� أو الKE ال

 أو زم�له األم�]Fي. مmال ب�رجات ن�ه 
�ن م! ال�هل ان ن�أل ال7فل األم��4ي. ع! <�ل ارتفاع FE �فق
ت�mال ال��]ة، ول&2ه م! غ�� الالئk أن ن�جه ال�(ال ذاته لل7فل 
الع�Oي. ول&! لل�د على هه االشFال�ة نق�ل ان عل�اء ال2ف= وال���Oة 

�رتها االصل�ة او ی2قل�نK�  ارات االج�32ةXق! االخ�X7E ها نقال ال
ح��Zا وان�ا Eع��ون ص�اغ�ها ومف�داتها و]ع��ون ح�اب ص�قها 
وثXاتها ب��37قها على ع�2ات ع��Oة، و]`ع�ن ل�ف��� ح�اب ص�قها 
وثXاتها ب��37قها على ع�2ات ع��Oة، و]`ع�ن ل�ف��� دالالتها 
"معای��" م����ة م! ال�k�37،على ال�K?cات الع��Oة، وOل« ال 

�7فل ام�4ي، وان�ا نقارن درجاته بDم�له الع�Oي،  نقارن ال7فل الع�Oي
 ©���بل ال0 ی��� معها او ی��او0 معه في ال�! وال#2= وال�

 ال�عل��ي واالج��اعي واالق�Kاد0 وم�ل االقامة. 
 k�37�2ج اس��الة ت��ولل« نXه ال2ابل�ي، وFOل ال�k، ان2ا "ه2ا ن

#��ع2ا الع�Oي اذ أ0 اخ�Xار نف�ي وفk االس= واالص�ل الغ��Oة في م
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الع�Oي. وف�ق 4ل شيء ي ال2ه�ض �عال�2ا اقKى درجات االس�فادة ف 
  في ال2ه�ض �االن�ان الع�Oي ال0 ه� اغلى ما ن��ل&ه م! ث�وات. 

*المؤلف: دمحم احمد النابلسي 
 1995الناشر: دار الطليعة 

�ل.  �� وم! امmلة الK�مات ال��وب والDالزل وال3�اك�! وال®�`انات وال
�ل�جي وOع�، فهه رحلة عاب�ة في ارجاء ف&� ال2اF��بل�ي ال

ودعاو]ه لل2ه�ض بها العلP الف�ي والcاب وال��یW واالس�فادة م2ه الى 
 

 

 مجلة "بصائر نفسانية"
 النفــــس وطب علـــوم فــي العربيــة المستجــدات مجلــة

 )  2021 - خريـــف(  خـــاص عـــدد
  ) 2021 براكتو  08  االصدار تاريخ(  35 العـــدد ملحـــق

 العربــي لالنسـان والفكريـــة النفسانيــة اللياقـــة"  السادس السنـــوي اليــوم
 النابلسي احمد دمحم البروفيسور العربي النفساني العالم لرحيل السادسة السنوية الذكرى

 ) تونس -  النفساني الطب(  التركي جمال. د: إشراف
  العربية يةالنفس العلوم مؤسسة وئيس  التحرير رئيس

 ) مجاني(  35 العـــدد  ملحق تحميل رابـــط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3 

 35 العـــدد  ملحق إفتتاحية&  فهـــرس
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp 

 34 العــدد  كامــل ملخصـــات
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.HTM 

  دليل المجلة
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index 

  

 الفهــــــــرس
 اإلفتتاحية

 التركي جمال - العربي إلنساننا أفضل وفكرية نفسانية لياقة نحو معا نكدح زلنا وما
  

التركي جمال: إعداد -  النفسانية واللياقة" شعن: "األول الفصل
 رقمية ومجالت إصدارات

 ملخصات...  ودراسات بحثية أعمال
  

التركي جمال: إعداد -  النفسانية واللياقة" النابلسي: "الثاني الفصل
 النابلسي احمد دمحم للبروفيسور المكتبية اإلصدارات

 نصوصها بكامل  رقمية اصدارات
 ومقدمات فهارس"... ن.ع.ش" على مؤلفـات

  

 النابلسي احمد دمحم للبروفيسور األكاديمية األبحاث
 )نانلب( جبور لوجين ،)لبنان( النابلسي وسيم:  اإلعداد في شارك -"المتخصصة النفسية الثقـافة مجلة" أعداد كامل

 النابلسي احمد دمحم البروفيسور حق في شهادات
 

  الكادح النابلسي… صور ألبوم
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  ـــــــــــــيقــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجـــــــــــــي والسياســـــــــــــي النابلس
  يـن العربـي الوطـف  اإلنسانيـةوم  ـل العلـول مستقبــح

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  
 

     
     

تتعرض العلوم اإلنسانية راهنا لمراجعات نقدية مكثفة. وهذه 

الفكري كسابقاتها. فهي -المراجعات ليست من نوع الترف النظري

حيوية للحفاظ على الفعالية االجرائية لهذه مطروحة كضرورة ملحة و

العلوم. إذ أن استمراريتها مرتبطة بالتعديالت المنهجية والفكرية 

التي يمكن لهذه المراجعات إدخالها لتحديث هذه العلوم وتخليصها 

من شوائب تكاد تقضي على فعاليتها. وبهذا يمكن لهذه العلوم 

رتها على تحسين مستوى االستمرار في البرهان على فعاليتها وقد

اللياقة النفسية والفكرية لإلنسان. حيث اإلنسان هو طموح هذه 

 العلوم وموضوعها. 

والواقع أن ثورة االتصاالت والمعلومات قد تسببت في إحراجات 

كثيرة ومتعددة الصعد لمناهج العلوم اإلنسانية وأيديولوجياتها. 

 مما اقتضى المراجعة.

 

  

لع��Oة. ح�W ع#Dت هه العل�م ع! تق�PE دعP في ال�ول االفعال�ة 
فعلي ل���ورات ال���2ة وال�7�ر الع��Oة. �4ا اص7�م_ م�اوالت 
اس�2�اخ ال�#ارب األج�32ة �الف�ارق الmقا�Zة م�ا أفق� ها االس�2�اخ 

  أEة فعال�ة.
ب�ت العل�م اإلن�ان�ة و4أنها ال3�یل لعلP ال��اسة ال�قل��0.  .1

ق.رة ال��اسة على ت���t ه3ه العل�م �3_ ل&! م#�]ات األم�ر أث
�ل�ة اإلن�ان�ة ال�ي ت�ع�ها هه ل!%ل<�ها�cا|�ة ال�Kات_ مXZ .

�ك.Fضع ش�  العل�م م
ف�ع ال!��ق8ل�ات ال!��. وEأنه Z%ه� Eافة العل�م ی3�و  .2

و]Fامل في ما ب�2ها. مع مالحiة ت�?�� هه ال�&امل�ة  اإلن�ان�ة
الف`ل في إب�از م�ا<! ال`عف في  لل����ª ال��اسي. وان 4ان لها

م2اهج هه العل�م. وOال�الي فق� 4ان لل���ق3ل�ات الف`ل في إ<الق 
   ح�4ة ال��اجعة ال2ق�Eة لهه العل�م.

-إن م2اقcة هه ال2قاu تق�`ي االن7الق م! نi�ة نق�Eة
 !>��ل�ج�ة للعل�م اإلن�ان�ة ولل�?اض الع��� لها في ال���  ا�

�ی�ا" إلى م2اقcة دواعي ال��اجعة ال2ق�Eة لهه ورق�2ا هه ته�ف ت� 
العل�م على ض�ء ت�37قاتها الع��Oة. وذل« ع3� م�اولة ت�ل�ل رجعي 
 �لهه ال��37قات. و]�22Fا ت��2K دواعي هه ال��اجعة على ال�2

  ال�الي: 
م�افقة لKع�د الi2�]ة ال3�اغ�ات�ة  �ف�ة العل�م ال'ف��ةجاءت  -1

�ح ال�K�0 أللغاز ال&�ن لKالح  ال�ا�rة ل�?لي الفل�فة ع!�>
ال�ع�k في دراسة الع�الP ال�اخل�ة لإلن�ان ولل�ل�ك اإلن�اني. األم� 
ال0 افق� هه العل�م م�جع��ها الفل�®�ة وأ�قى ال�اورائ�ات خارج ح�ود 
اه��ام هه العل�م. م�ا جعلها ت7K�م �الف&� ال�قل��0 وش#ع ªه�ر 

 �Fاراس�Xاز]ة (ال�ل�ج�ا مmال") Eق3ل عل�ها اإلن�ان عل�م إن�ان�ة م
 ال�عاص� ل��اجهة قلقه م�ا �ع� ال��ت. 

�ال�غP م! ال#ه�د واإلمFانات ال��ªفة ل?�مة العل�م  -2
 Íان�ة نالح�  .ت%اع. إ �ال ال!ه�ر على العل�م ال!�ازRةاإلن

إذا 4ان_ العل�م اإلن�ان�ة ق� ب�ه2_ على فعال��ها االج�ائ�ة  -3
  ع;ت في ال!قابل ع+ إث�ات م�ل ه3ه ها في ال�`ارة الغ��Oة فإن
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ادة ال�ــــFان�ة. م�ــــا E#عــــل مــــ! األو�Oــــة وال�ــــ�وب ضــــ�ورة ل�#2ــــR الD]ــــ
ال�#اعات. وه2ا Eقـ�ل دارو]ـ! �أنـه اسـ��2ج مـ! هـا ال�2ـ�ذج ال�]اضـي 
ف&�ة أن الK�اع على الXقاء ه� الT��E 0 الD]ادات ال�ـFان�ة. وهFـا 

Pان سل�ل الق�ود) ��عادلة ر]اض�ة.  دع�دارو]! ف&�ته (القائلة �ان اإلن
عاصـــ�وه لهـــا الـــ�عP (ب2ـــاء" علـــى ن�ـــ� ال�ف&�ـــ� ال�ـــائ� فـــي واس��ـــلP م

�ــأل أو ی2ــاق¸ دارو]ــ! فــي م�ــألة 4�نــه 7Eــ�ح E Pا" لــ�ح�2ــه). ل&ــ! أحــ
ال�cــFلة مــ! ال?ــارج فــي حــ�! أن ال�cــFلة ال��U�Uــة هــي مــ! الــ�اخل. 

  أ0 ��4 ی�P االن�قال م! حلقة إلى أخ�© في سلP دارو]!.
�أن ال��دEالت ال�]اض�ة ال  ان7القا" م! مmال دارو]! F�E! الق�ل

تDال ت�قk االن�Kارات. وهه االن�Kارات ال تع�د إلى فعال�ة هه 
ال��دEالت وح�Uق��ها �ق�ر ما تع�د إلى فعال��ها. وه2ا ت#R م2اقcة 
ع�م دقة ال�]اض�ات. إذ انه م! ال��F! ال�ص�ل إلى ال�2ائج ال���دة 

ل�2اسXة. وتDداد خ7�رة م�Xقا" ع! <�]k ان�قاء ال��دEالت ال�]اض�ة ا
���عي E 0مات�ة. األم� ال�ها االن�قاء مع تق�م االتKاالت وال�عل
إE#اد ال`�ا�� ال&ف�لة �ال�� م! إساءة اس�?�ام العل�م ال�|�قة م! ق3ل 
الXاح�m! في العل�م اإلن�ان�ة. وه2ال« م�اوالت جادة في ها االت#اه 

�ث اإلن�ان�ة ل`�ا�� �X|�قة. تع�ل على إخ`اع ال�م ال�ومXادo العل
وهه ال��اوالت تع�3� م�ج��ة في ع�ل�ة ال2ق� العل�ي لإلن�ان�ات. 
وق3ل ع�ض2ا لهه ال��اوالت (�ع`ها تP إرساؤه بi2�]ات وم2اهج) 
ن�د ال��32ه إلى ال?7�رة الفائقة ال&ام2ة في ع�ل�ة األن�اu ال���Uة 

ى حKان <�وادة ال3�اغ�ات�ة ع3� العل�م اإلن�ان�ة. ال�ي ت���ل إل
ی�خل الف&� ال3�اغ�اتي ع3�ه إلى عق�ل �اح�m! في م#��عات ذات 
�ل هه العق�ل إلى األس� و]`عها في �E ة م?�لفة. م�ا���| Piن
م�اجهة مع م#��عاتها. ��ا Eع�د �األذ© على الXاحW وال�#��ع معا". 

 

  ال�Rاض,ـات وم�لـ� ال�ـ�اذ  .2
kث فائ�الفعال�ة وال?7�رة في آن.  تع��� ال��اسة راه2ا على ثال

و]�ألف ها الmال�ث م!: ال�ل7ة واإلحKاء وال�عل�مات. وتع�3� 
ال�]اض�ات األم ال�r�cة لهه الع2اص� الmالث. فق� أك� ف�mاغ�روس 
أن 4ل شيء ه� رقP. ول�ا <لR أح�هP م! اور]��س أن ی3�ه! له أن 

وراح  اإلن�ان ه� "رقP" <لR م2ه اور]��س أن ی���د على األرض
حKاة. فقال له  E666`ع ال�Kى ح�ل م��� ج��ه. ال0 ات�ع لـ 

 ��ادئا" بل« ل�Xة ت��]ل اإلن�ان إلى رقP.  666أور]��س أن رق�« ه
ك�ا أن ال7ا�ع ال�#�]�0 لل��دEالت ال�]اض�ة جعل ال2اس E#ه�ون 
ل�P�i2 أف&ارهP ع! <�]k ر7Oها �أح� هه ال��دEالت وتع�یلها على 

  أ0 ح�ار عاد0 ن#� أن ال�أ0 ال�اجح ه� ذل« ال0أساسه. ففي 

الع�Oي. ح�W ال 22F�Eا االدعاء �اإلحا<ة الcاملة �ال��ض�عات ال�ي  
  ت7�حها هه ال�رقة. ف��23ا أن2ا نX2ه إل�ها ون7�حها لل2قاش.

  

  ت!ه,ـــ. 
لP ت#2� العل�م ال���اة �ال�|�قة م! ته�ة ع�م ال�قة.  فق� ب�أ ال#�ل 

D]اء م! ال�عارض ب�! نi�]�ي اإلشعاع األساس���!. وه�ا ح�ل دقة الف�
4�. ���ª Wل �نi�]ة ال#Dئ�ات (اإلل&��ونات) ل�2�ت! ونi�]ة ال��جات ل3
 !��[�i2ت�! م?�لف��! �اخ�الف هات�! ال�iء ن��ن یi2�ون لل`mاحXال
لف��ة. ولFE P! أح� قادر على االن�قاء وال�فاضلة ب�2ه�ا. وOقي األم� على 

�21938� لغاEة العام ها ال  .!��[�i2ه�ت �4ا�ات ت&امل ب�! الª ما�ع2
�ه�. ال�ي أك�ت أن 4ل�ا الi2�]�ان Oو Dولعل أه�ها �4ا�ات 4ل م! ن�ل
�]ات م?�لفة م! غ�� تالزم أو ��ص���ة. إال انه�ا ت�فاعالن على م
تXادل�ة. فف&�ة ال�الزم ع2� ب�ه� ت72لk م! اس��الة ال�Uاس ال��الزم 

 Dال وال��mقة. وها ال��م! ال ©���ام! ل�ض��ة إل&��ون ما ب2ف= ال�
Eق�دنا إلى إدراك م�© ش��ع ال�قائع ال��2Fة ال�ف��� �Fcل أو �آخ� مع 
فارق زم2ي ب�! األشFال و مع وضع 4ل تف��� في إ<اره ال��جعي 
ال?اص. إال أن هه األشFال ال�?�لفة لل�ف��� ت#� نف�ها في إ<ار 

ال&ل�ة. وعل�ه فان أEة واقعة خام ال F�E! إرجاعها  ت&املي �Fل مع2ى
 �م�Xقا" إلى العل�م اإلن�ان�ة (��?�لف ف�وعها). إذ أن تف���ها وح�ه ه
�لها إلى مع7ى علP إن�اني. و¿ذا أردنا إع7اء أمmلة �E 2ه أنF�E 0ال
اكm� ان�cارا وت�اوال" ح�ل انع�ام ال�قة العل��ة أم22Fا م�اجعة ال&P الهائل 

ال�عل�مات ال�37ة ال�ي تع�ض_ ل��اجعات جر]ة. ��ا في ذل« الف�وع  م!
ال�37ة الف�D]ائ�ة وال&���ائ�ة. ومmل هه األمmلة غ�� م�2Fة ال�K� في 
م?�لف ال��ادی! العل��ة. م�ا E#عل م! ع�ل�ات ال��ل�ل ال�جعي للعل�م 

ما  اإلن�ان�ة ومع�7اتها وت�37قاتها ع�ل�ات م3�رة وض�ور]ة. خاصة إذا
أخنا في ال��Xان ت�قعات ال�غ��� ال#ر0 لل�#��ع اإلن�اني �فعل ث�رة 

  االتKاالت وس��ل ال�عل�مات ال�KاحXة لها. 
في ما یلي س�2اول مقارOة الق�اءة ال2ق�Eة للعل�م اإلن�ان�ة ع3� 
ارتXا<ها �العل�م ال�|�قة. عل2ا بل« ن2#ح في ت�3ان م�اوالت وجه�د 

�اب معای�� اكm� دقة ع3� اع��ادها مXادo العل�م اإلن�ان�ة الك�
ت��2ي للعل�م ال�|�قة. و4ل« ن�© أن ها ال��O م! شأنه أن ی�جه 

 ع�ل�ة ال��ل�ل ال�جعي وفk معادالت ومXادo اكm� دقة وم��ار]ة.
  

  ال���فــة ال!�جع,ـة للعلـ�م ال. �قــة.  .1
     �حاها س�ل دارو]! ع! ال��جع الف&�0 لi2�]�ه فأجاب �أنه اس�

  م! ال�ال��س�ة القائ�ة على خ�7! ب�ان��!. األول �UE= ال�2� والmاني 
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غالXا" ما ت��PF في ت��ی� ال�ق�ق و ال�اجXات. وال?7أ ی3�أ م! 
�ص�ة الف�دEة. K?س7ات (وهي م#�د أرقام) وت#اهل ال�اع��اد ال��
XZاالس�2اد إلى ال���س7ات ن#� أن ه2ال« ش�]��ان �ع��تان ت�اما 

" ���W ت���ل ع2ها. الc�]�ة األولى ت�3ع� صع�دا" والmان�ة ه3�<ا
هاتان الc�]��ان إلى الهام�cة. ال2اج�ة في هه ال�الة ع! ع�م 
م7ا�قة الق�ان�! ل��7لXات وª�وف هه الف�ات. وعل�ه فان على 4ل 
�عى ل���ی� م��س7اته �ال7�ق ال�ي ت`�k هاتان E م#��ع أن

 الc�]��ان ق�ر اإلمFان.
  اإلن�ان,ـات وال�<ـ� عـ+ ال<�eقــة  .4

�R3 ن���3ها فان وج�هها ت�ل« الع�ی� م! لل��Uقة وج�ه Oة و�ی�ع
س�ات ال��ایD ال�ي ت�حي �االخ�الف. و4ل�ا ت�F! ال��عامل�ن مع 
ال��Uقة م! م7ا�قة ع�د اك3� م! وج�هها 4ان ذل« م�عاة إلدراك 
أع�k لل��Uقة. وم! ه2ا 4ان اللقاء ب�! العل�م الXاحmة في ال��Uقة 

به�ف اس�&cاف وج�ه إضا�Zة ج�ی�ة وت�اخل هه العل�م في ما ب�2ها 
لها. وه2ا 22F�Eا أن ن4� �قائ�ة م! اللقاءات ما ب�! العل�م اإلن�ان�ة 
 �X`وال �ور ال2ق�ت�#لى أه��ة هه اللقاءات ب W|�قة. ح��م ال�والعل
ال��Xادل �اإلضافة إلى إع7اء ص�ر م�2�عة ت�`اف� إلE`اح 

  ال��Uقة. 
�اس�?�ام ال��F�وت�ل�ل نف�ي م! هه اللقاءات یه�2ا ال��4� 

- لi2�]ة ال7اقة ال��ای�ة ول��37قات نi�]ة اله�ل�غ�ام الف�D]ائ�ة
�ل�ج�ا والR7 الع3Kي. و4ل« �اس�عانة F��الKX�]ة في م#ال ال
�ث وال��ال�ل ال�37ة. ح�ى وصل2ا إلى �Xج�ة �ال��لOو�mراسات األن�ال

�ر mمات�ة وهي ال�ة ال�3�ل�ج�ة. ال�ي م�حلة ال��یW ع! ث�رة ما �ع� معل
4�]اما (صاحR ف�ض�ة نهاEة ال�ار]خ) �اع�3�ها ال���ق3لي األم��4ي ف
�رة ال��Fلة لالرتقاء الcX�0. ح�W اإلشFال�ات ال�ي ت7�حها mلة الD2��
 Pة ودع�ان��رة (االس�2�اخ الcX�0 وث�رة ال2�#�م) ت��اج إلى مmهه ال

ر |�ة ر�Oا 4ان_ ال�3� العل�م اإلن�ان�ة. ��R3 <�حها إلشFال�ات أخال
 الس���ار]ة ال�اجة لإلن�ان�ات.

���7ع صاحXه ر7Oه �أح� ال��دEالت ال�]اض�ة.  E  
�ال�قارنة ن#� أن اإلحKاءات تلعR في عال�2ا ال�اه! دور 
ال��دEالت ال�]اض�ة ال#اهDة. مع قابل�ة خاصة لالن�cار وال�ع��P ع3� 

كm� إق2اعا" ه� ذل« االتKاالت ال��7�رة. وهFا XKEح ال����ث األ
ال0 ی�عP رأEه �ق�ر اك3� م! اإلحKائ�ات. ولهه ال��دEالت 
اإلحKائ�ة خ7�رة قاتلة لل�k72. إذ ت��اف� اإلحKاءات �أشFال 
ون�ائج م�`ارOة وم�2اق`ة. ��ا E#3� غ�� ال��?TK على االق�2اع 
�ال�أ0 ون�U`ه في آن معا". وهه ال#ه�ز]ة ال��Xقة لإلحKائ�ات 

اق`ة ت&اد تق`ي على العل�م اإلن�ان�ة ع! <�]k تف�]غها م! ال��2
  مK�اق��ها. وها ه� ال?7� األك3� ال0 یه�د م��ق3ل هه العل�م. 

  

  األســ� العقلــي  .3
��Eاز العقل األس�� ���اقفه ن�i�ة الفKام�ة. وذل« م! خالل 
�R (�ال�23ي). �Fذل« ال� !�Oروث و�تف&Fه وت�زعه ب�! ان��ائه ال�

�Eعاني ال�فN إذ انه م�ف�ض في ال�ول ال�ي تأس�ه ل&�نه حامال"  وه
بور عال�ه األصلي. �4ا انه م�ف�ض في م#��عه لع#D ها 
ال�#��ع ع! تام�! ش�و<ه �4ا ل�ف`ه م3�أ األس�. وهFا ی���ل 
�نه F� االع��اف R2#ة ل��rفي ح�لة دفا Nالعقل األس�� إلى راف

���Xع إص�ارE ضا". ��ا�العقل على تk�37 م2اهج ونi�]ات ها  م�ف
وأسال�R ال�ف&�� وال��اة ال��م�ة الغ��Oة في بل� Eف�ق� ل#Dء �34� م! 
ال�ق��Eات األساس�ة. و¿ذا 4ان_ الc�وu الKارمة للعل�م ال�|�قة ت�� 
م! انعFاسات ها األس� فان ن��3ة معای�� العل�م اإلن�ان�ة ت#عل 

م�ا 7E�ح مFcلة تع�ق إمFان�ة م2ها ال���ان ال�?�ار لألس� العقلي. 
ان�فاع ال�ول ال2ام�ة بهه العل�م. وم! ال�فارقات الهامة في ال�#ال 
إص�ار الXاح�m! األجانR على م�اعاة الف�وق الmقا�Zة وال���3ة في ح�! 
تK� العق�ل األس��ة على ت#اهل هه الف�وق وال�2&� لها. ولعل 

 �ارق ی��mل في ال���س7ات ال�mال األوضح على ض�ورة اح��ام هه الف
 اإلحKائ�ة ال�ي ت�ضع الق�ان�! وال�c�]عات على أساسها وال�ي 
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ـــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــــــي   قــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجــــــ
  الشخصيــة العربيــة و الوفــرة االقتصاديــة

    
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  
 

     
 

أE`ا نالحÍ ث�ة ر~Xة في الق`اء على ال�ور العالجي ال0 
ع2�ما ساه�_   67  ار ما ح�ث ��� ن&�ةتل�Xه ال�ف�ة االق�KادEة غ� 

هه ال�ف�ة في ت?7ي آثار ال2&�ة. فق� ت��ل ال�فه�م العال�ي للK�اع 
��عاض ع! االح�اللE اتOاد0، وK0 إلى االق��F����اسة  م! الع

ال�ي ت3m_ ن#احها في إب�از ال�iاه� ال�ف&�Fة  ال�ع�NR االق�%اد�
  ل�© الcع�ب.

رص. اآلل�ات هه ال�iاه� ولل« فإنه م! ال`�ور0 م�ا�عة 
ال�ي تع�ل على تف#��ها وفي ما یلي تع�]� �عN  االصW'ا��ة

ال�7Kل�ات ذات الKلة ���ض�ع2ا وهي العقل ال#�عي، و ال�iاه� 
  ال�ف&�Fة، وال�ف�ة االق�KادEة، وال&ارثة ال�ع2�]ة.

  تع�tR ال!%Wل<ات:      -2 
�rة م! ح�]ة االج��ا -: ت�� ال�ع�7ات ال2ف��ةالعقل ال!عي -أ

الف�د في سل�4ه االج��اعي و]�P تع�]� هه ال�ع�7ات م! خالل 
األن�iة ال�مD]ة ال�ي ت��O الف�د ��#��عه. وهه ال�ع�7ات ت?`ع 
�ل�ج�ا االج��ا�rة القائ�ة على ت�ارث واك��اب ال��اث Oو�mاألن �اع�لق
ال�`ار0 والف�ل&ل�ر0. ولهه األن�iة ال�مD]ة ق�رة ال��اصل ع3� 

ألج�ال، وهي م�2Fة االس�?�ام لل�عامل مع الغ��3ات. �4ا أنها م�Fفة ا
في مق�مة  اللغة لل�عامل مع ال?KائT ال���Dة ل�`ارتها، ح�W تأتي

�ل�ج�ة ال��#��ة فيOو�mة وتل�ها الع2اص� األن[Dال�م Pi2اث  هه ال�ت
. وهFا فإن ع2اص� العقل ال#�عي ل��_ م! ص2ع األف�اد، ال!اعة
تقاس  �!ة الف�د �ق.رته على  ي تc2أ ع! اج��اعهP. لل«و¿ن�ا ه

ابي في ال'~� ال�م;Rة للعقل ال!عي. في ال!قابل تقاس Zال�ع.یل اإل
ص<�ة ال!اعة �ق.رتها على تق8ل ه3ه ال�ع.Zالت و¡دراك  �!ة 

  .م<.ث,ها
فق.ان ال�G%�ة  هي مiاه� تc2أ ع! ال!~اه� ال�ف5(�ة: -ب

ی2ع�م ال�الؤم وال�2اغP ب�! أف&ار الW��� ، T?c ل�ح.تها وت5املها
وم�اقفه وانفعاالته العا<®�ة. و�Oع2ى آخ�، فإن ال�ف&« ی�ت&D إلى 

�نات ال�ی2ام�ة Fال� R�4�املة وتFة على م�K?cرة ال�في ق Rع�  

 Rة تلعZة االق�%اد�ت�ازن ال�G%�ة   دورا مق�را في ت�ق�k ال�ف
� الع'اص�   إلى  ال�ح االق�%اد� ، في ح�! ی(د0األم!�ة,تف
في هه ال�K?cة ��ا cE#ع اخ�الل ت�ازنها. فإذا ما أض�ف_  ال�ف5(�ة

لع2اص� ال�ف&«، فإن ال�K?cة ت#�  اإلثارة ال!ق%�دة إلى ها الcح
نف�ها أمام ت��Eات ت�فعها لل��3m_ على ماض�ها واس�2فار ذاك�تها 

 فال<فا¢ على اله�Rة ه� رE,;ة ال�!�قع لل��افiة على ه�]�ها.
�. ل&! ها ال���قع ال ��FEل إال �اك��ال تع�ف2ا إلى �ال'��ة إلى اآلخ

اآلخ� و¿لى م�اقعه والى أسال�Xه ال?اصة في إدارة االتKال و<�ائقه 
  في اخ��اق دفاعات ش?2��Kا.

م! ه2ا 4ان للعل�م ال2ف��ة، ولل���Oة على وجه أخT، دورها 
<�]k ت��c2  ع! دع� س,�ورة إعادة ت'~�� ال�G%�ة الع�&�ة  في

ذاك�تها وتأك�� م�قعها وتع�]N آثار الcح االق�Kاد0 وم�اجهة 
  مcار]ع اس�mارة الع2اص� ال�فف&ة لل�K?cة الع��Oة.

إن ال���Eات ال�`ار]ة ال�ي ت�اجه أم�2ا تق�`ي ال�راسة ال�ع�قة 
لهه ال���Eات م! ح�W ال?ل®�ات واأله�اف وال�سائل ال�ع���ة 

2ا ��اجة ألن ن�ل« تع�]فات د|�قة (وم2�#�ة ل�2ف�ها. وOاخ�Kار فإن
مع ش?2��Kا الق�م�ة) لهه ال���Eات، وفي مق�م�ها م7Kل�ات: 

�]ة وال�الم وال��37ع والc�ق أوس�7ة... الخ.�  الع2ف واإلرهاب وال�
   

  ال!ع�Wات وال!%Wل<ات:     -1
، و]ع�3� اض7�اب الc�ة عقR ال5ارثة ق!ة األح.اث ال%.م�ة  تع�3�
�© الK�م�ة ��أح� أ��� اآلثار ال2ف��ة لل&ارثة. وما KEح على ال�

�© ال#�عي في حاالت ال&�ارث ال#�ا�rة، ��الف�دKE 0ح على ال�
�صا ع2�ما ت&�ن هه ال&�ارث مع2�]ة. ولق� تع�ض_ أم�2ا الع��Oة Kخ
خالل الق�ن العc�]! إلى سل�لة م��ا�7ة م! اإلحXا<ات ال�ع2�]ة ال�ي 

�_ �FcلFةك�ارث مع  انع�&�. فق� <اول_ '�Rة �الغة ال�ه.ی. لل3ات الع
 Wاألمة ح� ��هه ال&�ارث اله�]ة واالن��اء الق�م��!، �4ا <اول_ ج
ف��_ هه ال&�ارث ذل« ال#�� وح�ل�ه إلى أع`اء مDروعة إما في أج�اد 

  غ�]Xة و إما أ�ق�_ نا�`ة خارج ج�� األمة.
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إلى ت#ارب ش�3هة ب�ل« ال�ي فcل_ ال�K?cة في تعق�لها راه2ا. 
 �ازنها ت�� ب�عP ق�رتها على وم�اع�ة ال�K?cة لل�فاß على ت

ال�عق�ل، �4ا ت�� �إنعاش ذاك�تها ل�&�ن قادرة على اس��`ار ت�اث 
�رة وا�rة وO�ون حاجة لل?�ض في حق�ل الوع�ها K� هاOت#ار

ال�اخل�ة ال�ي ق� ت2ف#� ل�R�K  -ال�Dروعة �ألغام الK�اعات ال2ف��ة
  ال�K?cة ��iاه� ال�ف&«.

ال ال�ع�ف إلى £�Fلة ها Eق�`ي أو  إصالح خلل ال�'~��  ل&!
ال�P�i2 و¿لى م�احل ن��ه وت7�ره. ولالخ�Kار نع7ي مmاال على هه 
اله�Fل�ة �4®�ة تP�i2 الف&� اللغ�0 ع2� ال7فل، مف��ض�! أن اله�Fل�ة 
ال����i2ة نف�ها هي ال�ع���ة م! ق3ل ال�K?cة األم��ة، ح�W ن�#ل 

  ال��احل ال�ال�ة ل�علP اللغة:
��2ة: ال�ي E?�لف ت�Fcلها �اخ�الف م�احل األحاس�= ال2#  -1

ن�� ال#�2! وت7�ره، وهي ت`P االح�اسات ال����ة لل#�2! (إEقاعات 
  ونغ��ة ص�ت األم).

م2 ال�الدة وعلى ام��اد الف��ة العالئ�Uة مع األم: EالحÍ في   -2
هه الف��ة ال�7�ر اإلدراكي لل��اس (وم2ها ال��ع) ���W ت��ل 

األم (واألب وال����) أ�عادا إدراك�ة ج�ی�ة  نغ�ات و¿Eقاعات ص�ت
وأكm� ت7�را. ها ال�7�ر ال0 ی��ح لل7فل ر�O أحاس��ه ال����ة 
�ع�د ال K�Eى م! األجهDة العالئ�Uة ال��&�نة في هه ال��حلة. م! 
هه ال�وا�� �cE� ب�ار مارتي إلى ردات الفعل االنعFاس�ة ال�ي ال 

<فل آلخ� ���W ت(د0 إلى ال�P�i2  تلW3 أن ت��ایD في ان�iامها م!
الاتي (ال?اص �Fل <فل) النXUاض (ت�i�ب) ع`الته في األجهDة 
ال��(ولة ع! ال�فاß على ت�ازن ال#�P ووضع��ه. وها ال�P�i2 إن�ا 

  ی�P �ال�2اسk مع ت�i�ب الع`الت في األجهDة األخ�© ال�ع�2ة.
�ت�ة م! خالل ال�وا�� الi2�]ة ب�! األشFال ال����ة و   -3Kال

 Pال األش?اص الی! ی�اهFاءات ولل��4ات وألش�Eا�قة وال��افقة لإل�ال
.Pعه��  ال7فل و]

م! خالل ت���ª ال7فل الغ�]0D ل�عاب��ه والص7الحاته   -4
 ��ª��ت�ة (لغة ال7فل ال?اصة �ه) ال��7�رة �اض7�اد. وها ال�Kال

�ن �الX7ع على عالقة أك��ة ��?�لف أن�اع ال�DاجFE 0D[�ي  الغ�ال2�ج
�رات.Kاع ال��  والعالئقي، ول&2ه ذو عالقة أك��ة أE`ا ��?�لف أن

أث2اء هه ال��احل األرOع ی�P ب2اء "ما ق3ل ال�عي " ع2� ال7فل، 
�رات األش�اء وال&ل�ات ت�2اسk وت��ا�� Kأن ت ÍالحE W��� »وذل
ت�ر]#�ا في ما ب�2ها. فال&ل�ات هي في األساس أش�اء ال تلW3 أن 

�رات ح��ةت���ل إلKح��4ة أ0 إلى 4ل�ات. - ى ت  
  

لألنا. و]�F! لل�ف&« أن Eق�K� على صع�� ال�K?cة، أو أن  
.��  ی�?7اها إلى ال#

وهه ال�iاه� تKادف في الع�ی� م! االض7�ا�ات ال2ف��ة 
�صا في حالة تع�د ال�K?cات وفي حاالت الفKام Kوالعقل�ة وخ

  العقلي.
ع,D في ق.رة  ی�ت&D إلى أما على الKع�� األم�ي، فإن ال�ف&«

م(املة وت�D,E ال!!�عات ال.ی'ام�ة ال�ي Z(�ن  ال3ات األم!�ة على
. و]��2� ال�ف&« األم�ي إلى ع�امل ات<ادها ع'اص� ه3ه ال3ات

االخ�الف ب�! هه ال�#��عات ال�ی2ام�ة. وم! أهP هه الع�امل 
�3ة (الف�وقات) ن4�: الع�امل اللغ�]ة والع�|�ة وال�ی�2ة وال�ه

والعcائ�]ة وال2#��ة.. الخ. فإذا ما ت�س?_ ال�iاه� ال�ف&�Fة، رأی2ا 
  الات الق�م�ة ت���ل إلى ف�ات م! األقل�ات.

: تق�م �عN ال�#��عات على االن�ماج ب�! ال�ف�ة االق�%ادZة - ج  
قائ�ة <�]لة م! األقل�ات ال��2اف�ة ���XKE Wح م! غ�� ال��ض�عي 

ه ال�#��عات ال�ي ال ت�ل« ت�اثا وذل« إ<الق ت���ة الق�م�ة على ه
على غ�ار أس��ال�ا وال�الEات ال����ة األم���4ة. ح�W ن��3�ل م7Kلح 
الق�م�ة ��7Kلح األم��ة. األم� ال0 ی�فع لل��اؤل ع! آل�ات ها 
 Rة القادرة على جلEادKف�ة االق��االن�ماج و]���Xع ج�ا�ا واح�ا ه� ال

�2ازالت ع! ه�]�ها األصل�ة م! أجل ها أقل�ات ج�ی�ة م��ع�ة ل�ق�PE ال
االن�ماج. ���XKE Wح م! ال�37عي االف��اض �أن الcح االق�Kاد0 

  ه� ال�افع ال�ئ��ي ل�ف#�� آل�ة تف&« الات األم��ة.
أك3� ال&�ارث  ال!�ت ال�G%ي : ت�mل ف&�ةال5ارثة ال!ع'�Rة -د 

  ال�K?cة �ال2�Xة للف�د.
ال5ارثة ال!ع'�Rة ال�ي تWال  �اد س�© وال Eف�قها أه��ة �ال2�Xة لألف

. ف��ق3ل�ن ع2�ها ف&�ة األس�اب أو ال!عاني ال�ي ی�ونها ل�ج�ده�
  ال��ت الK?cي �اع�Xارها أخف وقعا وأل�ا م! ال&ارثة ال�ع2�]ة.

  ت'~�� ال�G%�ة:     -3
ت�� ال�K?cة ���احل م�عا|Xة م! اخ�الالت ال�P�i2. وغالXا 

تع�ض ال�G%�ة ل�.ائ. و ضغ��ات  تع�د ه3ه االخ�الالت إلى ما
أمام  ت<اف¥ على ت�ازنها  . فهيوص.مات تف�ق ق.رتها على ال�عق,ل

األح�اث ال�ي ت�ل« ال�K?cة الق�رة على تعق�لها �غN الi2� ع! 
ش�ة هه األح�اث وح�تها. أما ح�! تع#D ال�K?cة ع! تعق�ل ما 

�P). (ال�i2  �اخ�الل ال��ازن  ت�ع�ض له م! أح�اث، فإنها تKاب
وع2�ها ت3�أ ب3ل ال#ه�د ال��U�Uة ل��اولة تعق�ل األح�اث ل&ي ت��ع�� 

  ، وت��ی�ا �ال'�5ص إلى ال!اضي ت�ازنها. وغالXا ما ی�P ها ال�عق�ل
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. و¿ن 4ان الXعE Nع�3� أن ع�م (ال�ار�GRة) ال�اض<ة وال!<.دة
ال��و]! ق� أفق� هه الKفات ال&�m� م! وض�حها. ذل« على ال�غP م! 

]خ �ع�اء ال�ه�د ألب2اء إمFان�ات ال���قع ال�ار]?ي ح�W ی�اجه2ا ال�ار 
إس�اع�ل (الع�ب) وت`�! <ق�سهP لها الع�اء. وق= عل�ه �ال2�Xة 
�عة وارتXا<ها �الع`الت ال���4ة، ��ا ی�از0 ��لف��ة تعلP اللغة ال�

�ل�ج�ةOو�mراسات األن�م! ال �ن# Wة، ح��O�ات اللغة العEا�ة بXUح- 
�اع�نا على ال���ی� ال�ق�k ل�المح تلE ة ما[�« ال�XUة. ونأتي �ع� اللغ

 Pأت معال�ب Wة) ح�O��Fة ال#اهل�ة (تعادل ف��ة اللغة ال�XUذل« إلى ح
أن االن�!اء (ك���فة نف��ة  ال�K?cة الع��Oة �ال�Fcل. وح�W ن�© 

وص�ال  لل�G%�ة األم!�ة) Eان Z<.د انWالقا م+ نNW اللغة الع�&�ة
&�� إب�اعي إلى ال�Xار0 في ال�ع�k �فل�ف�ها واس�?�امها 4أداة تف

�K2او�   وف&�0. �4ا ن�© في ال#اهل�ة ع�االن�!اء الع�قي وال%<
  .إلى جانD اللغ�� 

ها االن��اء �ع2اص�ه العامة ال��c�4ة 4ان_ له مق�رة ال��O ب�! 
�© ال��ªفي ال��7�ر ��ان��اءات (وªائف نف��ة) أخ�© ت��2ي إلى ال�

ال�XUة م! ت7�ر  نف�ه أث2اء ن��ه (أ0 االن��اءات ال��عاص�ة في تل«
�ن  -ال�K?cة الع��Oة). م! هه ما ه� دی2ي (ال�ه�د���� - ال�

ال�ث�2�ن)، وم2ها ما ه� ساللي (الXUائل وم�ف�عاتها م!  - االب�ا£����ن 
7�ن وأف?اذ). فل� ع�نا إلى تل« ال�XUة ل�ج�نا ت�اخل هه �
االن��اءات وانKهارها في م#��عة و�ª®�ة معق�ة. فق3ل م#يء 

�ن مmال م�عا<ف�! مع إخ�انهP اإلسالم ����4ان الع�ب وال�ه�د وال�
في ال�Eانة ول&2هP أE`ا م?�لف�ن ع2هP. ول�ا جاء اإلسالم <�ح ان��اء 
ج�ی�ا Eعادل و�ªفة نف��ة أكm� ت7�را، إذ ت�`�! هه ال��ªفة 
اق��احات م��دة لل�P�i2 داخل ال�#��ع. وOل« فق� ج�ع اإلسالم ب�! 

ی2ي وساللي) وصه�ها في م#��عة و�ª®�ة أفق�ت أكm� م! ان��اء (د
االن��اءات األساس�ة ال&�m� م! ارتXا<اتها األصل�ة. ل&! ات�اع 
ان�cار اإلسالم و¿دخاله الن��اءات م�Xاع�ة وغ�� ع��Oة �Zه أدEا إلى 
�ل اخ�الف و�ªفي في ال�#��عات ال��ª®�ة ال��Fcلة اس�2ادا Kح

ساسي للcع�ب ال�اخلة في اإلسالم إلى اإلسالم. ذل« أن االن��اء األ
�قي م(ث�ا و¿ن 4ان ها ال�أث�� ض��ال. ل&2ه 4ان 4ا�Zا لل�ف�]k ب�! 
هه ال�#��عات ال��ª®�ة ال�ي تDع��ها في ح�2ه ال�#��عة ال��ª®�ة 
الع��Oة.. هه الDعامة ال�ي أع7_ ال�K?cة الع��Oة ق�ة ت�ازنها 

�ازن لP ی�م <�]ال فق� وأف`ل درجات ت��i2ها اله�Fلي. ل&! ها ال�
ب�أ االخ�الف مFX�ا و¿ن تأخ� ªه�ره، شأنه في ذل« شأن سائ� 

�رة خ®�ة. وال�اقع أن ب�اEة ها االخ�الل K� ر� األم�اض ال�ي ت�7

  

 5 -     ��Oة: وه�Fة إلى اللغة ال��Fم�حلة االن�قال م! اللغة ال��
ا ب�! األش�اء ان�قال E#عل ال�ضع أكm� تعق��ا، فه� Eق�`ي ت��i2ا ج�ی�

ح��4ة ج�ی�ة.  - وال&ل�ات، األم� ال0 ی�جR م�اه�ة أجهDة ح��ة 
والE T?cع��ف بها االن�قال ��ه�لة أو �Kع�Oة ت��دها ب��2ه الات�ة. 

.kاب��ر الKة لل�X��ر ث2ائي الXع� �ال2Kلة تD2�� وها االن�قال  
Kها) (ون�اق  ع!ل�ة ال�عق,ل �ع� ها ال�mال ن���7ع االف��اض �أن 

وذل« على  �اه�ة ت�WرRة م'�~!ة لل��ائف ال'ف��ة هي Xrارة ع!
  ال�2� ال�الي:

االرت�ا� ب��ائف  مق�رتها ال?اصة على و��فة نف��ة  ل&ل -
 ��ال��ائف م'�!�ة إلى م���� ال�'~�� ال!��Wر   ، على أن ت&�ن أخ

. وال��ªفة ال2ف��ة تفق� هه ال�ق�رة على االرتXاu نف�ه أث'اء ن!�ه
م!�عة و����ة  ا تK2ه� مع ال�ªائف األخ�© وت(لف معهاع2�م

  لها مق�رتها ال?اصة على االرتXاu.  أك�� تعق,.ا
ب�ورها مق�رة االرتXاu مع م#��عات  ال!!�عة ال�����ة ت�ل« -

�© ال���i2ي ذاته). فإذا ما ات��ت ��و�ª®�ة أخ�© (على ال�
ح�ة تفق�  ال�#��عات ال��ª®�ة ��Zا ب�2ها فإن 4ل م#��عة على

مق�رتها على االرتXاu، وذل« �أن ی�P االرتXاu م! خالل ال�#��عة 
  ال#�ی�ة األكm� تعق��ا م! سا�ق�ها.

في 4ل م�حلة م! م�احل االرتXاu هه، وال�ي ت��ا�ع إلى ما ال  -
ال!!�عات ال!�ت�Wة تفق. ق.رتها ال�ا�قة على  نهاEة، فإن

�ا ی�P ل�Kل�ة االرتXا<ات (ك�ا رأی2ا). وها الفق�ان إن االرت�ا�
ال#�ی�ة. وذل« ���W ال یXقى لق�رة االرتXاu األساس�ة س�© دور 

�نة ح�یmا.Fعات ال���ائي، ال�#�cل عFc� ،ده�ج�هي ت��  ت
ال�ي ت&ل�2ا ع2ها هي، في رأی2ا، نات#ة ع!   صع�&ات ال�عق,ل إن -

  إحالل ال�ور ال��ج�هي مFان الق�رة االرتXا<�ة األساس�ة.
ا ال�2� ن�© ال��<� ال��ر]#ي لل�7�رات ال7ارئة على على ه

ال�K?cة. ونع2ي بها ال��<� الاتي �Fل ما �Zه م! اح��االت 
ومKادفات وأص�اء ش?�Kة. على ها ال�2�ال یc2أ تP�i2 اآللة العقل�ة 
�ائR القابلة أح�انا للcفاء. ون�! م! خالل تع�ف2ا cع��]ه م! الE مع ما

�رة أف`ل وأدق - تي ن���7ع أن ن�K�على ها ال�P�i2 الاKOو - 
  االح��االت وال�Kادفات و4ل« األص�اء الات�ة لل�K?cة.

  ت'~�� ال�G%�ة الع�&�ة:     -4 
االن�!اء م�اال على ال��ائف ال'ف��ة   إذا ان7لق2ا م! اع�Xار

و<Xق2ا آل�ات ال�P�i2 ال�cار إل�ها أعاله على  لل�G%�ة األم!�ة
  صفاتها ال','�ة   �نا أن لهه ال�K?cةال�K?cة الع��Oة ل�ج
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ا ت�D4 هه ال�(ت��ات على نقاu ال��3m_ القابلة إلح�اث ع2�م
  انف#ارات ج�ی�ة في عقل األمة وفي ج��ها.

  ال�<.Zات ال�ي ت�اجه ال�G%�ة الع�&�ة:     -5 
ت�P   �ع!ل�ات ن�5ص م.روسة �E�  اس�عادة ال�G%�ة ل��ازنها إن

(عالئP ال��ت) واك�cافها   ال'�5ص -م�اجعة نقا� ال��H,8 م! خاللها
. ل&! ال�Gل� م+ ثقل تأث,�ها على ال�عي ال�اه+ لل�G%�ة �فبه

ها ال2&�ص R#E أن ی�P ��ر ألن الالوعي ه� حقل مليء 
�ال��ف#�ات. وOال�الي فإن إجXار الT?c على ال2&�ص ودفعـه قK�ا 
وOفiاªة في حقل الو�rه ه� م�ارسة وح�cة، و ال�ي 7Eلk عل�ها 

وها ال2�ع م! اإلجXار Eأتي في  ال��لل�ن ت���ة "ال��ل�ل ال�حcي ".
م�اجهة ال���Eات ال�ي ت�اجهها ال�K?cة الع��Oة راه2ا، ح�W ت�ع�ض 
لإلجXار على خ�ض ال�2اقcات وعلى ق3�ل ال�ل�ل ل��اض�ع غ�� 
م7�وحة في ج�ول أول�]اتها. وفي ذل« ت#اهل مف�عل ل�اجة 

ن2ا ال�K?cة إلى العالج. ذل« أن أ��� تk�37 ع�لي لها ال�3�أ أ
ن��اج إلى حل�ل ل�cاكل2ا ال�اه2ة وال�عاص�ة ول�2ا ��اجة إلى أن 
تف�ض عل�2ا ال�ل�ل ل�cاكل ق�لها ال�ار]خ وأعاد إح�اءها ال��لل�ن 
�ن. وم! هه ال�cاكل ال�ف�وضة: األقل�ات واإلرهاب cح�ال��

�]ة وال�الم وال��37ع والc�ق أوس�7ة وغ��ها..�  وال�
  :أزمة ال!%Wل<ات -أ

� حق�ق'ا أن ن�ف� ال!%Wل<ات ال�ي ت�يء إلى ق'اع�'ا إن أ��
�عR ال�Xادo ال�ي ت&�ن ل�3�ال�ة في بل�ها والى شG%,�'ا��. ف�2! ن

 k[�> !ها ال�#ال ع ��m&ف� ال�ل����ل إلى اس�ع�ار]ة خارجه. ون
، وأE`ا �الی! نع�م ت��م�(ي االس�cهاد ب2قاد الل�3�ال�ة م! أمmال

سا<�� ع! <�]k ن&�صات آم2ة وم�ض��rة �Eاول�ن إعادة ق�اءة األ
م! أمmال غارود0. ولعله م! ال�(سف أن2ا ت�24ا له(الء م�اض�ع 24ا 
أج�ر ��2اق�cها وال�K�0 لها. لق� سأل ه(الء ع�ضا ع! تع�]فات 
أكm� م�ض��rة ل�7Kل�ات الع2ف واإلرهاب وال���قة واألس7�رة 

لى <�وحاتهP إلك�ال وال�الم والc�ق أوس�7ة. وال �أس م! االس�2اد إ
�حق'ا في ال'~� ال!��او� تع.یل م.ل�الت  <�]ق2ا ن�
  .اح��ام ه��R'ا وخ%�ص�ة شG%,�'ا ��ا م! شأنه ال!%Wل<ات

  :أزمة ال!'اهج -ب
خارج ال��ض��rة العل��ة تقع ال�راسات ال�ي ت��د ن�ائ#ها سلفا. 

لعل . و م'ه�ة مف8�Eة الصW'اع ه3ه ال'�ائج  ولها ال���ی� ال ب� م!
ت��ه�ف ال�ص�ل  دراسات ال!�ح االج�!اعي أوضح مmال على ذل«

 إلى ن�ائج ت�ل على ب(س ال�ول ال2ام�ة ألن هه ال�2ائج ت�عP نi�]ة 

  

كان_ مع االن7cار ال0 حKل داخل ال�#��عة ال��ª®�ة الع��Oة  
م�قعة  (اإلسالم الع�Oي)، وال0 4ان_ أولى نقاu ان7القه

أCZا عالمة م�ت �<�D ، ون�5ص  -ت�H,8 تع�8� نقWة  ال�ي ال!ل
  .ال��(�س�مات�ة - ال�عاب,� ال�<ل,ل�ة

ثP ت�ال_ �ع� ذل« عالئP ال��ت وت�اك�_ ح�ى أن�#_ ت#���ات 
<اول_ ت&امل ال�K?cة وج��ها (أ0 جغ�اف��ها)، ف&ان ال�ف&« 
 Nص واسعة ح�رت �ع�ال��ر]#ي لل�ولة ال�Xاس�ة ��D2لة ع�ل�ة ن&

ة م! الق��د ال�ي ف�ض_ عل�ها م! خالل دخ�لها االن��اءات األساس�
وهFا عاد 4ل ان��اء م2ها إلى �عN  في ال�#��عة ال����i2ة ال&3�© 

، ه3ه الع�دة على ح�اب ال�وا�� ال�5امل�ة روا�7ه األصل�ة، و4ان_
  وOال�الي على ح�اب ت�ازن ال�K?cة األم��ة.

�س�مات�«، ن#� أن ت�ازن ال�K?cة یF���ت&D إلى �الع�دة إلى ال
ال��ازن ب�! عالئP ال��اة وعالئP ال��ت ل�یها. فإذا ما تع�ض_ 
لل�ض�ض فإنها تW�X ع! تف�]ج لها إما ��iاه� نف��ة (ف&�]ة في 
حالة ال�K?cة ال#���ة)، و¿ما ��iاه� ج��Eة (جغ�ا�Zة في حالة 
ال�K?cة ال#���ة)، و¿ما ��iاه� م�c�4ة، فأما ال�iاه� ال2ف��ة 

�اس�ة) فإنها تع�3� عالئP ح�اة، وأما ال�iاه� ال#��Eة ال� -(الف&�]ة
  (ال#غ�ا�Zة) ف�ع�3� عالئP م�ت.

تف5¨ ال.ولة ال^�اس�ة على أنه  ب2اء على ما تق�م ن���7ع ش�ح
. و¿ذا 4ان_ هه ال�#���ات غ�� 4ا�Zة ت�,.ات م�ازRة لعالئ� ال!�ت

ت�ازن  لل��R3 في ال��ت إال أنها 4ان_ 4ا�Zة إلح�اث خلل ع��k في
ال�K?cة الع��Oة، األم� ال0 انعF= ��ل�ل اإلسالم ال7�راني مFان 
اإلسالم الع�Oي. و4ان_ جه�د ح�U�Uة م! ق3ل األت�اك للق`اء على 

إسالم�ة  -ال�وا�� األصل�ة لل�K?cة الع��Oة و¿حالل روا�� ت���i2ة
(على ال��2 ال��4ي) مFانها. إال أن ال`�Oة القاس�ة ل��ازن ال�K?cة 

�Rح لعقلها ال!عي لع��Oة أت_ م! خاللا�به�ف الW�X  ع!ل�ات ت
ع! ت2اق`اته (أ0 ع! عالئP ال��ت �Zه) ح�W ج�© ت��ی� هه 

=FEقة. ف&ان_ اتفا|�ة سا�ع�لي لهه  -ال�2اق`ات ب k�37أول ت �Fب�
ت�اجه  ال�G%�ة الع�&�ة ال,�م ال�عل�مات. واألخ7� م! ها وذاك أن

(ت�اما �4ا K�Eل في ال��ل�ل  صادمة م<��Rات الوع,ها �%�رة
ال2ف�ي ال�حcي)، وهي ت`7� لالع��اف بهه ال����]ات ول�عق�لها 
�رة قه�]ة و¿جXار]ة. ح�ى إنها ت&اد ت��م م! االش��اك في م2اقcة K�
 Íال م! ال�عق�ل الف�عي (ب�هه ال����]ات وس3ل تعق�لها ال��ض

2اق¸ أزمات ال�<! واإلجXار0). ومmال ذل« ما Eعق� م! م(ت��ات ت
�صا Kة ال#���ة خ�K?cلي الmم� �عX��  الع�Oي في دول أج�32ة وت
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هه م#�د ع�2ة م! األسXاب ال�ي ت�فع دارسي ال�ول ال��ق�مة إلى 
اع��اد م2ه#�ة خاصة لل3(س، ت��O ب�2ه و�O! الفق� ف�&�ن ال��2#ة 
���Xع E اقع�ت&�]= تق��P سFان العالP إلى فق�اء وأغ�2اء. وها ال

ة واإلص�ار على إدخال ض�ورة رفN الXاح�m! الفق�اء لهه ال�2ه#�
  ع2اص� ج�ی�ة ت#علها أكm� م�ض��rة وعقالن�ة.

  ال�<.Zات: -ج
في رأی2ا إن ال���0 األول ال0 ی�اجه ش?2��Kا الق�م�ة راه2ا 

�ان��اق'ا اإلZ<ائي وراء ال'~�ة ال~�اه�Rة لألزمات ال�ي ته.د  ه
� . ف�2! ن�عامل مع مcار]ع مmل الc�ق أوس�7ة وال��37ع والقهه��R'ا

 Nقع2ا في ت2اق��اه�.. األم� ال0 یª قافي وغ��ها على أنهاmال
E#عل2ا ن3�و م?الف�! لل�k72. فال��ألة ل��_ مmال ق3�ل الc�ق 
���Xع E خل ف�ها ��ا�ألة هي ��4 ن�أوس�7ة أو رف`ها، بل ال�
ال�(ال ع! وضع2ا c4�4اء وح��mات ها ال�ضع وم��ق3له. ف�2! 

ذاك فإن2ا ن�افk ض�2ا على ال�k72  ع2�ما ن�فN ها ال�c�وع أو
ال7E 0�حه ونعل! إدراك2ا ل�اقعة س�� العالP ن�� ال�#�عات 
 k72ذل« إلى ال?�وج ع! ها ال� �د �ع�االق�KادEة ب�! ال�ول، ل2ع

رف� ال�ؤRة  �ال�فN. لل« فإن م�قف2ا R#E أن ی�#ه إما �ات#اه
�Eة��ي دراسة واإلمعان ف ال~�اه�Rة و��ح ال��ق الع�&�ة ال!

مع�قاتها وال�عي ل�ل�لها، و¿ما أن نع��� هه ال�ؤ]ة فW�X2 في م�© 
�ص�ات ه�]�2ا وم��ق3ل Kق أوس7ي الح��ام خ�cوع ال�cاد ال��اس�ع

  ون�� عالقات2ا مع أ<�اف ها ال�c�وع.
 �ال���0 إذا ال �FE! في ال�cار]ع ال�7�وحة �ق�ر ما ه

kحها و&أه.ا م�عل��ة �ال�ؤRة ال5ام'ة خلف �R��ح القWف ه3ا ال
. فهل EقK� �الc�ق أوس�7ة ت��]ل2ا م! عقل ج�عي م�c�ك وال�ع,.ة

إلى م#��عة عق�ل اق�KادEة م�2اف�ة ی�© أح�ها ال��دود االق�Kاد0 
  ال��2ج في ها ال�c�وع و]�© اآلخ� �Zه خ�ارة واجXة ال�R2#؟

بل ماذا ن�]� ن�! م! هه ال�cار]ع؟ فهل ن�! ن�]� أن ن&�ن      
إقل��ي م! شأنه أن ی�ف� ل2ا ال�لع  - داخل ت#�ع اق�Kاد0

االس�هالك�ة �أسعار أقل، م�ا یD]� ��4ة الل��م وم�اه الc�ب ال�ي 
��هل&ها الع�ب الفق�اء وأE`ا �عN تق�2ات االتKال ال�خ�Kة؟ أم E
أن2ا ال نDال مه���! ����ق3ل2ا ون�ل« م! عالئP ال��اة ما FEفي 4ي 

���ار]ة ال2�ع ومعها ض�ورة مقاومة أEة م�اولة نف&� �`�ورة حفÍ واس
  ل�7= أ0 معلP م! معالP ه�]�2ا الق�م�ة؟

ال0 ال ن#�ؤ على ال�قي  اج�هادنا ال�G%ي في ها ال�#ال ل2ا
�© اق��اح ال�ل. ف�2! ن�رك أن لهه ال��ائل أ�عادا �� �ه إلى م

  

 ت�خل ال�ول ال��ق�مة ��#ة ال�� م! ها ال3(س. لل« ن�© أن 
  م2ه#�ة هه ال�راسات تع��� على م(ش�ات ال3(س ال�ال�ة:

: ح�W ی�P ت#اهل أث� ال&�ارث ال�27Kعة م��س� األع!ار  .1
  في خفN ها ال���س� في ال�ول ال2ام�ة.

  : دون م�اعاة أث� ال��اسة في س�ق الغاء.م���� ال�غZ3ة   .2
�ب ال%<�ة   .3�ة : ی�علk �ع�امل ب���ة وجغ�ا�Zت�اف� م�اه ال

  وس�اس�ة.
  : دون م�اعاة اح�&ارات ص2اعة األدو]ة.لقاحات األ�فال  .4
  . ی�علk �أول�]ات تع#D �عN ال�ول ع! ت��ی�ها.م���� ال�عل��   .5
: غالXا ما ی�تP#�� �X ال��ی�ن�ة في م��س� دخل الف�د   .6

  ال�ول الفق��ة.
: دون م�اعاة ت�خل ال��اسة ال�ول�ة في مع.ل ال��GC ال!الي  .7

  االق�Kاد ال�اخلي.
  : ال�ي ال ت�mل أول�]ة في ال�ول ال2ام�ة.اإلفادة م+ تق'�ات االت%ال   .8
: دون م�اعاة اخ�الف م�ل�الت م���� ال<�Rة ال��اس�ة  .9

  ال�7Kلح.
: دون م�اعاة اخ�الف م�ل�الت ال�!�ع �ال<ق�ق ال!.ن�ة  .10

  ال�7Kلح.
     k2ة في لي عX[�لة غ�ال��Uقة وفي  وهه ال�2ه#�ة ت#� سه

�عN ال�ول ال2ام�ة. ولعل ال�k72  ت#اهل جه�د ال���2ة ال�ي ت3لها
E#عل2ا ن�أل وOإل�اح ع! عامل�! ه�ا أش� ع�امل ال3(س داللة 

  وأه��ة. وهان العامالن ه�ا:
  ن�Xة االن��ار.      -1
  ان�cار اإلدمان.      -2

ف�ه�ا ل&! ال��اقR ی�رك أسXاب تغ��R هی! العامل�! إذ إن إضا
تعل م+ س(ان ال.ول ال!�ق.مة أك�� بhسا   إلى الع�امل العc�ة أعاله

. وها ال3(س 2F�Eه أن ی�&�ر م! خالل ع�امل ف��rة م+ الفق�اء
  أخ�© مmل:

  االن��افات ال2#��ة.      -1
  إساءة اس�غالل األ<فال ال2#��ة.      -2
  ان�cار ه�س الق�ل والع2ف الف�د0 وال#�اعي.      -3
  ال�ف&« األس�0 وما ی�Xعه م! ج�ائP أس�]ة وج2ح.      -4
ال�اجة ال��هال&ة إلى نiام |��ي وال�ي ت&�س_ �ع�       -5

الهDات االج��ا�rة ال���ال�ة في ال�ول الغ�2ة (ح�ب ف��2ام، ªه�ر 
  اإلی�ز.. الخ).
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، اب��اء م! و�''ا الع�&ي اس�'ادا إلى ال�5ارث ال!ع'�Rة الالحقة �ه
 وال�#اوز ال��افقة لها وم�ورا �ع�وان 1948  ن&Xة

1956 X&ن ال��37ع  1967ةون�وش�Dوف�ان�ا ح�ب ال?ل�ج الmان�ة وج2
ال��اس�ة ال�اه2ة. فإذا ما اع���نا  -اله�سي في الل�iة االق�KادEة

 ��2K7ل�ات ألن ال�Kل ال��مmل ها ال���2K، فإن2ا ل! ن?�لف ح
��� ذاته ه� ال�E 0�د دالالتها. ول! ن?�لف ح�ل ض�ورة م#اراة 

�ة ال�اه2ة ألن2ا ن&�ن ق� ح�دنا أسل�2Oا في ال��اس -الل�iة االق�KادEة
  معاcEة هه الل�iة وت��قع2ا ف�ها.

ولعل ال�الم ه� أك3� ال���Eات ال�ي ت�اجه2ا راه2ا، ولعل2ا ��اجة      
إل�ه إلعادة £�Fلة ش?2��Kا الق�م�ة واس�عادة ت�ازنها. ول&! ال���0 

�غ ال�الم ��Kغ تق7ع ال7Kاآلخ�]! ال�ي ت uفي ش�و !�FE أمام k[�
حاج�2ا هه، و4أن هه الc�وu ت�`� ل#�احات وح�cة ج�ی�ة في 
ال�<! الع�Oي. ولعله م! حقا ه2ا أن نف`ل ال�cات على مmل هه 
الc�وu. فال�K?cة الع��Oة ت�ی! �ق�رتها ال�اه2ة على ال��اس« وع�م 
االنه�ار إلى ق�رتها على االس���ار في مقاومة إجXارات ال2&�ص إلى 

ت الع�|�ة وال�ه�3ة والعcائ�]ة وغ��ها، وف�ض ش�و<ها ال?الفا
�ل  -ل�عاcEة الل�iة االق�KادEة�E اس�ة ال�اه2ة ��ا م! شأنه أن��ال

 Pن ع! م?ارج ت3�ر له�m�Xی Pعله#E ا�Oالم إلى مأزق لآلخ�]!، و�ال
تأج�له. ل&! ف��ة ال�قاu األنفاس هه وت��]ل ال�الم إلى مأزق 

��اسي لل�iة ال�اه2ة. و]Xقى ال�جه االق�Kاد0 لآلخ�]! هي ال�جه ال
 Pه���لهه الل�iة. فهل ی2�ى الع�ب تل« الiاه�ة ال�ف&��Fة ال�ي ق

Pام�ها ال�ي  إلى فق�اء وأغ�2اء ل��4�وا أن له�E ة ج!^�ة لها�%Gش
D أال ته.ر؟Z  

ت�?7ى األش?اص وم#��عات األش?اص وح�ى ج�اعات  
��2� إلى وعي الل�iة ال�mقف�!، ألن مmل ها االق��اح E أن R#E

االق�KادEة. ها ال�عي ال��E 0اج إلى م��ق3ل�ات قادرة  - ال��اس�ة
  على ق�اءة ال��غ��ات ال�ول�ة القادمة.

لا ن&�في �إی�اد اج�هاد ال <��ح له س�© إب�اء رأ0 م��اضع في 
اع�!اد  ال���Eات ال�ي ت�اجه ش?2��Kا الق�م�ة. ق�ام ها االج�هاد

ن�5ص�ة ت'WلN م+ ال<اض� إلى ال!اضي األق�ب وم'ه إلى س,�ورة 
. فهه ال���ورة ت�اع� الات على اس�عادة ت�ازنها ال0 األ�ع. فاأل�ع.

�ائ�ة إلى ال�اضي الXع�� وال�ي ت�#اهل الDم! cصات الع�ت�م�ه ال2&
  ال���اكP ب�2ه و�O! ال�اض�.

ف ��ع2ى آخ�، فإن م�اجهة ال���Eات ال ت3�أ ��2اقcة ª�و 
ومال��ات م�قعة ال#�ل، بل هي ت3�أ �ال�(ال ع! األسXاب ال�ي 
جعل_ اآلخ� ی�#�أ على ال�ع�ة إلى تغ��� اسP جامعة ال�ول الع��Oة، 
وع! ال�الة ال�اه2ة لهه ال#امعة، وع! أث� ال?الفات الع��Oة في 
ت���2ها، وع! أث� 4امR دEف�� في زعDعة £�Fل��ها وع! فcلها في 

Oي فعلي... إلى ما ه2ال« م! األس�لة وص�ال إلى ت�ق�k تعاون ع� 
إعادة الi� �i2�وف إنcائها وما إذا 4ان_ £�Fل�ها األساس�ة ت�ش��ها 
للفعال�ة اإلج�ائ�ة أم ت��د دورها ب�ع�]N الع�ب ع! ال#�احات 
ال�ح�cة ال�ي أج�]_ في ال#�� الع�Oي. بل« ت&�ن ال?7�ة األولى 

%'�t أقWار ال��+ الع�&ي وفN رفC'ا ت  في م�اجهة ال���Eات هي
أ� إلى أقWار غ'�ة وأقWار  - مقای�\ ال.راسة ال!ع�وضة أعاله

 - ، إلى أق7ار ت�ل« م�اه الc�ب وأخ�© ال ت�ل&ها... الخفق,�ة
  �eZ\ م���� الh8س في  واالس�عاضة ع! ها ال���2K �آخ�

 

  " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
   2017صيف & خريف   19-18ملحـــق العـــدد  

ــان العربـــي"  الملف   ــة لإلنسـ  " اللياقـــة النفسانيـــة والفكريـ
  مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نسخة رقمية ) تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=315&controller=product&

id_lang=3 

  )2018شتاء  ( 13العـــدد   -" بصائـــــر نفسانيـــــة"  
 )( بمناسبة انتقـال البروفيسور دمحم احمد النابلسي الى رحاب هللا

 عدد خاص:النابلسي... بدر إفتقد في ظلمة ليل عربي  :الملف

 جمال التركيد.  المشرف: 

 

 

 

 

 
  

 ) تحميل حر( واالفتتاحية  الفهرس  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs13/eJbs13-Content.pdf 

 ( نسخة رقمية ) تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=90&controller=prod

uct&id_lang=3 
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ــــــــــر السيكولوجـــــــــــــي والسياســـــــــ   ــــي النابلســـــــــــــيقــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــ
   النفـــــس المقهـــــورة *

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

 

     
     
لألم�4ة في اذهان ال&�m�]! م�! لP ی�32ه�ا لل�2اقN القائP ب�!  

الع�ل�ة i4اه�ة و�O! األم�4ة 4ای�ی�ل�ج�ا ج�ی�ة ( نi�]ة في ال�ع�فة 
���ق. وان 4ان_ االق�KادEة ت�F! ت���ها ت#اوزا" �ای�ی�ل�ج�ا ال

الت�قى الى ح�ود الi2�]ة الف&�]ة ال��2#ة الی�ی�ل�ج�ا). ه�ه الi2�ة 
 0�i2رة في اال<ار ال�Kل�ي �ق�_ م��ال2اق�ة ل�فه�م األم�4ة الع

 لغاEة |�ام ال�iاه�ات ال�عادEة له�ا ال��2 م! الع�ل�ة. 
معارض�!. ح�W م! جه�هP انق�P ال�i2�ون ب�! م(]�ی! و 

ان`�_ الى ال�عارضة ج��ع االت#اهات ال�ارقة (ال�?الفة لل�الEات 
ال����ة). وع2�ما جاءت م�حلة ال�k�37 الفعلي للع�ل�ة تع#ل_ دول 
نام�ة ع�ی�ة ر4�ب ق7ار الع�ل�ة م��#�Xة لالغ�اء االق�Kاد0. اال 

�ة ان ه�ه ال�ول س�عان ما اك�cف_ Eال�#�Oة ان للع�ل�ة آثارا" جان3
م�م�ة الق�Kادات ال�ول الفق��ة. ف&ان ان اج��ع_ ه�ه ال�ول ال2ام�ة 
 �c© ع�ول االح�ع�ف ب2اد0 الE ل�ة ع3� ما�ال����عة في الع
(ض�اEا الع�ل�ة) ال�0 ت��ل الى ال?��ة عc� وال یDال في ات�اع 
م����. ومع ال�ق_ اك�cف_ ال�#�عات االق�KادEة الKغ��ة اض�ار 

الى أ0 بل� ان��_ ه�ه ال�#�عات (ح�ى ل� 4ان_ الع�ل�ة ��Kال�ها 
ام���4ة). و4ان ل�عي ه�ه ال�#�عات في ال�ول ال��ق�مة اث�ه في 
دفعها ل�Uادة ت��4ات شع�3ة (مiاه�ات,واح�#اجات م�ع�دة الKع� 

 واالشFال) م`ادة للع�ل�ة. 
ه�ه ال�غ��ات ال��]عة اصاب_ م�D4 الع�ل�ة (ال�الEات ال����ة) 

ان ال��جه. ح�W ان7لk ال��جه اساسا" م! قاع�ة مفادها ب2�ع م! فق�
 Pن ه�ان اص�قاء ال�الEات ال����ة هP ر4اب ق7ار الع�ل�ة وان ال�ارق
ال��?لف�ن ع! ال�4�ب في ه�ا الق7ار. اال ان االنه�ارات ال�ال�ة في 
��« وال�2�ر اآلس��]ة اج3�ت االص�قاء على الD2ول Fرصات ال��ب

ال�ق_ ال�0 4ان �Zه �عN ال�ارق�! ال�ا�ق�!  م! ق7ار الع�ل�ة. في
ی�ه�أون ل�4�Oه. األم� ال�0 ت�R3 �ف�ضى ع�ل��ة تق�دنا الى <�ح 
س(ال م�ع#ل: "هل سق7_ الع�ل�ة؟". نق�ل م�ع#ل ��R3 المعق�ل�ة 

  ب�وز الiاه�ة واخ�فائها ق3ل ت��ی� ماه��ها وج�ه�ها. اذ ان ال#�ل ال

   في الفCاءات العال!�ة   م'اق�ة لف�ض�ات ال�!�قع الع�&ي  
م7Kلح الف�ضى ه� ال�7Kلح ال�اللي األوفى ل�صف ما آل_ 
ال�ه ال��اسة ال�ول�ة �ع� انه�ار ج�ار ب�ل�!. ح�ى ت3�و ��Uة 
ال�7Kل�ات ال�7�وحة م2 ذل« ال�ار]خ و4انها م#�د شائعات. ف�! 
ال�iام العال�ي ال#�ی� الى ص�ام ال�`ارات ونهاEات ال�ار]خ 

�ل�ج�ات والق�م�ات ...الخ م! ال�7Kل�ات ال�ي تiه� ل�?�في واالی�ی
ول��P م�اجع�ها وم! ثP ال��اجع ع2ها. وه� ت�اجع Eعادل االع��اف 
�نها م#�د شائعة. او اقله االعالن ع! ع�م ص�اب��ها ��ا یD]� م! F�
ح�ة الف�ضى و]عDز دالل�ها 7K�4لح مع3� ع! واقع حال ال��اسة 

Xالغ في الق�ل �ان ال7E »cاول م7Kلح الع�ل�ة ال�ول�ة. ولعل2ا ال ن
 نف�ه. بل ه� أن#ح شائعة م7Kل��ة لغاEة ال��م. 

 !Fة ل&2ه غ�� م��ائ�ال���قع صعR في خ`P ه�ه الف�ضى ال
ال�#2ي ل&�نه حاجة آن�ة وض�ورة م��ق3ل�ة الس�3ل ل�#اهلها أو ل���ل 

ت ال���قع وزر اه�الها. وه�ا ما ی�فع2ا الى م�اولة اس�ع�اض ف�ض�ا
الع�Oي في الف`اءات ال�7�وحة راه2ا". وهي م�اولة الت&��ل ب�ون 
�ء ف`اءات ج�ی�ة او م�Fلة c2ق3ل�ة ل��اس�cفاف االح��االت ال�

 للف`اءات ال�اه2ة. 
   
 . نهاZة الع�ل!ة 1

 �<�ح م7Kلح الع�ل�ة لل��اول ان7القا" م! اع�Xارها ªاه�ة. وه
ما ه� ای�ی�ل�جي. بل ل&ل ف&�م?الف  اع�Xار Eعادل ال�#اهل ال�ام ل&ل

للف&� ال3�اغ�اتي ال0 ق�لª _3اه�ة الع�ل�ة وفقه. ول�ا 4ان_ ال�#ل�ات 
االق�KادEة اسهل ت#���ات ال3�اغ�ات�ة فق� 4ان م! ال�37عي ان 
ت72لk الع�ل�ة م! مفه�م اق�Kاد0. ف7�ح ال�7Kلح ب�اللة " الع�ل�ة 

�ال�ف�ق االق�Kاد0 االم��4ي.  االق�KادEة". و4ان ها ال7�ح م�ع�ما"
وه� تف�ق م7لk ال ت3لغه ال�الEات ال����ة على الKع� ال��اس�ة او 
الع�F�]ة. وO�ل« ت��ل_ داللة م7Kلح "الع�ل�ة االق�KادEة" الى 

  "أم�4ة االق�Kاد العال�ي". وOات_ الع�ل�ة ردEفة
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��rة. ولP تق�K� ه�ه ال���4ات على  �cال��?لف ع! زوال ال
ال��7�ة الKع�� الع�F�0 بل ت?�7ه الى صع�� ال���ك م! اجل 

االق�KادEة. واخ7� م! ال����4! ال�عي ل�&�]! ت#�عات ع�|�ة 
كف�لة م��XUال" ب�ف#�� �ع`ها الXعN �ع��ا" ع! ال��7�ة. م�ا جعل 
العالP م�ش�ا" ل�الة م! الف�ضى االق�KادEة وال��اس�ة والع�F�]ة 

 وال#غ�ا�Zة. 
ال�الEات ال����ة 4ان_ لها ح�Kها م! هه الف�ضى. فهي ق� 

ادت على ت�ج�ه مKال�ها ��?الفة ال7�ف الN�U2. ال0 مmل�ه اع�
��rة. �cو الى ال�ان�ة ل��2قل دور العmة ال��ب العال��ة الEا لغاOاورو
وفي ج��ع االح�ال 4ان االم���4�ن ی3�م#�ن س�اساتهP و]���قع�ن في 
��rة �cلآلخ�. فل�ا غاب_ ال Pول�ة اع��ادا" على م?لف�ه�اسة ال��ال

ور]W وقع_ ال�الEات ال����ة في حالة فق�ان ال��جه. وها ب�ون ع�و 
ما ی(4�ه ه2�2غ��ن ح�ل الع#D ع! ت�ج�ه ال�Kالح االم���4ة في 
~�اب الع�و. بل انه KEل الى ح�ود ال�7الXة �الW�X ع! ع�و ح�_ 
ی��اءل: "هل 4ان انف#ار او4اله�ما ل���ث على ای� ام���4ة ل� 4ان 

الف�ضى االم���4ة ق��ها ا�ان ح�ب ه2اك ع�و؟!". ولق� بلغ_ 
ك�س�ف� ح�! اعل2_ م���عة م! X4ار ال��لل�! ال��اس��! العال���! 
ان 4ل��2�ن ال�Eل« اس��ات�#�ة م��دة. وه� ی�عامل مع ال�cاكل 

�رة ت&���Fة. ��Zل 4ل مFcلة ل�ح�ها ��عDل ع! األخ�© (K�Case 
 by  Case  �ن ال��اسي ی�3! ). اال ان ال��ل�ل ال�جعي ل�ل�ك 4ل��2

ل2ا انه 4ان E#ه� لل?الص م! مأزق "الi2ام العال�ي ال#�ی�/ الع�ل�ة" 
 ل���3�له ���اسة احالف ج�ی�ة. 

 .سق�� الع�ل!ة وان�عاث س�اسة االحالف 3
ال ت���7ع ال�الEات ال����ة ال��اح �?�وج ق7ار الع�ل�ة ع! ال��ار 

�نغ�س االم��4ي. م! خالل ال���د له ام���4ا". وها ما أك�ه 4ل��2�ن وال&
 kKل <ا�ع "ال����ة" ال�ل��ك حFcفات زرع_ ال�Kاقف وت�ج�لة م

 �الع�ل�ة. وم! اهP ال��اجعات األم���4ة ع! الع�ل�ة ن4�: 
 .     رف� ادراج ال'ف� في قائ!ة سلع م'~!ة ال�ارة العال!�ة: أ

وه� رفN مف�ق� لل�3�رات. فالc�4ات ال2ف�7ة هي اق�م الc�4ات 
لع�القة العاب�ة للقارات. وه� األحk �االدراج في هه القائ�ة م! ا

 خامات ع�ی�ة م�رجة ف�ها. 
خ�ج 4ل��2�ن على ق�ان�!  .    دع� ص'اعة ال%لD االم,��Eة: ب

�مة ل2Kاعة الKلR االم���4ة ت�_ Fال� Pما اعاد دع�ة ع2�i2ال�
ضغ� اض�ا�ات اص�اب معامل الKلR. ف&ان ها ال?�وج سا�قة 

  (4� على معاداة ام��4ا للع�ل�ة اذا تعارض_ مع مKال�ها.ت

یDال مق�K�ا" على الKع�� الل�اني. الXاحW ع! داللة ال�7Kلح   
وع! الف�ارق ب�! العال��ة والع�ل�ة. وغ�� ذل« م! ال2قاشات الل�ان�ة 

0 ��ل�لة دالل�ة لل&ل�ات وال�7Kل�ات. �cXل العقل الD�?ال�ي ت 
�ة الK2� األم��4ي في ال��ب الXاردة ( وOع��ا" ع! ان&ار وض�

ت�c� ال�#ارب ال�ار]?�ة الى ان ال�K�2� في ص�اع عال�ي Eع�� 
ت�ت�R العالP وفk مKال�ه) فان2ا ن��فk�� Í <�ح االس�لة واه�ها 

 ال�ال�ة: 
�ق) ح�لة · �هل 4ان م7Kلح الع�ل�ة (ب�اللة ای�ی�ل�ج�ا ال

م���4ة ال2اج�ة ع! ~�اب ام���4ة ل�غ�7ة الف�ضى االس��ات�#�ة األ
 الع�و؟. 
�ق · �ما هي االرهاصات الف&�]ة ال��ه�ة لiه�ر ای�ی�ل�ج�ا ال

 وع�ل��ها. 
مادا ع! ال7�وحات ال���ق3ل�ة ال�72لقة م! م�ل�ة س�ادة · 

 الع�ل�ة؟. 
�ق؟. ·  � ما هي ال3�ائل الف&�]ة ال�(هلة ل�راثة ای�ی�ل�ج�ا ال
 · �ر ب�ائل ج�ی�ة او الى اح�اء هل ی(د0 ت�اجع الع�ل�ة الى ªه

 ای�ی�ل�ج�ات ق��Eة؟. 
هل اس�3�ل_ ال�الEات ال����ة الع�ل�ة ���اسة االحالف؟ ودل« · 

ب�ل�ل تع�Eالتها ال��خلة على اس��ات�#�ة حلف ال2ات� ودع�ها الحالف 
 .Pل العال� ع�ی�ة ح

 .الف�ضى االس��ات��ة األم,��Eة 2
 �cاتOر�ف, في ادن م�(ول ه�= ج�رجي آ�ات�ف ،م��cار غ

 ام��4ي �ال�Xارة ال�ال�ة: 
 !FE Pو". ول�م! الع P4جلل ف�2! ن#�د R7?� PFX�Kان2ا ن"
آ�ات�ف م?�7ا" فق� ای�ه الحقا" االس��ات�#ي األم��4ي ص��ئ�ل 
ه2�2غ��ن في مقال�ه "تآكل ال�Kالح األم���4ة". ال�ي ت`�2_ ج�لة 

االم��4ي ال�Kل�ي في  اع��افات وم! اه�ها االع��اف �ففق�ان ال��جه
~�اب الع�و. ف2هاEة ال��ب الXاردة خلف_ عال�ا" ش�ی� االخ�الف الى 
ح� KEعR اس��عا�ه وم�غ��اته. فق� ت��ل_ دول حلف وارس� الى دول 
��Zاتي الى دول عادت ل��ت�0 اث�ابها �و<�2ة. وتف&« االت�اد ال

 �O��رة او�4mا�قة ل���rة. 1917ال�<�2ة واألت�2ة ال�cالخ م! ال..
ال�غ��ات ال�ي ت���_ �ف�ضى جغ�ا�Zة, وتال�ا" س�اس�ة", الم�mل لها في 
تار]خ الcX�]ة. وام��ت ه�ه الف�ضى الى دول العالP ال�ي 4ان_ م�زعة 
ب�! ال#Xار]!. و�Oع2ى آخ� فق� ت��ل_ الف�ضى الى عال��ة. م�ا 

  اغ�© ال�ول الق�م�ة في 4ل م72قة لل��خل م! اجل ملء الف�اغ
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اسل�ة ال�مار الcامل ال�ه�دة لل�لف م! ن�ع االرهاب ال�ولي ومل&�ة  
 وغ��ها م! الع2او]! ال�ي ی��ك تف���ها ل�#�]ات ال�Kالح االم���4ة. 

ولق� ع3� ماE« هام�, ال2ا<k بل�ان م#ل= األم! الق�مي 
االم��4ي, على هه ال�ع�Eالت ب�K�]ح مليء �ال�2اق`ات ال��U72ة اذ 

 Eعل!: 
ي . ان ال�لف ال یه�ف الى لعR دور ش�<ي دولي ل&2ه Eع12

 م�ألة مmل 4�س�ف� ال�اقعة خارج ال�لف مع ته�ی�ها ل�Kال�ه. 
. ت�خل ال�لف في 4�س�ف� ب�ون تف�]N م#ل= األم! ألن 2

�ل على ها ال�ف�]N لFE P! م�2Fا". اال ان ال�لف ��E�م Kال�
�افقة األمP ال����ة على ما Eق�م �ه!. �� Rق�ارات ال�#ل= و]�ح 

وله (ال�<! الع�Oي و�UOة . ان ال�لف س���خل خارج ن7اق د3
 اوروOا) ان ه� رأ© ف�ها ته�ی�ا" ل�Kال�ه. 

. ان ال�لف ل! ی��خل في م72قة ج2�ب ش�ق آس�ا (ر�Oا ت�_ 4
وما لE Pقله هام� ع! سعي  –ضغ� ال�K! عقR حادثة ال�فارة 

 ال�لف ل`P اس��ال�ا ال�ه). 
اما ع! االنعFاسات ال�Xاش�ة لهه ال�ع�Eالت F��Z! تل?�Kها 

 ع��Oا" ب: 
. اخ�اج ال�<! الع�Oي (الع�اق ول��3ا خاصة) م! دائ�ة نف�ذ 1

األمP ال����ة وم#ل= األم! وادخاله في دائ�ة ال��7�ة االس��ات�#�ة 
 األ<ل��ة. 

. اصXح رفع ال�Kار ع! الcعR الع�اقي والل�3ي خارجا" م! ی� 2
 �ه. األمP ال����ة وم��ال" لل�لف ال�E 0ارس م�(ول��ه وفk مKال

. اصXح �امFان ت��4ا (ال��قعة على ال��mاق ال#�ی� لل�لف) ان 3
�ن لألمP ال����ة حk اب�اء ال�أ0. FE ت#�اح ش�ال الع�ق دون ان 

. اص�X_ ال�الEات ال����ة قادرة على م� ال�i� ال#�0 ل��cل 4
 كامل االراضي الع�ا|�ة دون م#�د اس�cارة األمP ال����ة. 

����ة قادرة على م�ارسة ضغ�u . اص�X_ ال�الEات ال5
 �mاك _�Xاص �ال�الي فقOقائها الع�ب. و�ات م`اعفة على اص�ی�وته

ع�Oي ( ح�ى على صع��  -ق�رة على ل#P اEة م�اولة تفاهP ع�Oي 
 الق�P الع��Oة). 

. اس�#اب_ ادارة 4ل��2�ن ع3� ه ال�ع�Eالت لل�7�حات 6
اد األوروOي ی�ع� م2 االورو�Oة في م72قة ش�ال اف�]�Uا ( 4ان االت�

ف��ة النcاء ق�ة ت�خل س�]ع اورو�Oة في ش�ال اف�]�Uا). اال ان اص�ار 
ال�ئ�= ال#�ی� ب�ش على مc�وع ال�رع الKاروخي نDع هه ال�رقة م! 

  ی� االورو��O! فعادوا لل�7الXة �ق�ة ال��خل ال��]ع االورو�Oة.

�وع ت��Rع خ�Wات الع�ل!ة:  �ح�W  ج. معارضة ال�5نغ�س ل!
رد ال&�نغ�س �ال�فN م�ت�! م��ال���! مc�وع 4ل��2�ن القاضي ب���]ع 

 خ7�ات الع�ل�ة في ال�الEات ال����ة. 
د. تع.Zالت اس��ات��ة حلف ال'ات� (نG%� لها الفق�ة ال�ال�ة). 
وهه ال�K�فات تعF= ال�عي االم��4ي لKع�Oات وع�ائk ع�ل�ة 

وج�نا صاحR ف�ض�ة "ص�ام  ال�2�ذج االم��4ي. ف�! ال2اح�ة الi2�]ة
ال�`ارات" یل�ف على نف�ه ل�ق�ر ان تآكل ال�Kالح االم���4ة Eع�د 
الى فق�ان الع�و. والW�X ع! ع�و م�عارض م�U72ا" مع تو]Xه في 
ا<ار الع�ل�ة/األم�4ة. اما على الKع�� الع�لي فق� ب�زت ج�لة وقائع 

�ق االم���4�ة. فق� ب�زت وم(ش�ات ت�3! اس��الة م�ا�عة س�اسة ال
��« وال�2�ر اآلس��]ة االق�KادEة ��ا افق� الع�ل�ة ن�اذجها Fازمات ال�
�]�Uة. ح�W 4ان ازدهار هه ال3ل�ان ه� ال7عP ال�غ�0 �ال�عائ�ة ال�
لل�ول ال���ددة في ر4�ب ق7ار الع�ل�ة. وفق�ان هه ال�2اذج �االنه�ار 

خل ال�الEات ال����ة م`افا" ال�ه الالمXاالة االم���4ة ال�7لقة (لP ت��
النقاذ ال�2�ر اآلس��]ة م! ازم�ها وت��4ها ت�اجه م�K�ها ل�ح�ها) 
ش#ع غال�3ة ال�ول ال2ام�ة على ال�ه�ب م! االن?�اu في الع�ل�ة. ول�ا 
�ر ان تق3ل ال�الEات ال����ة ب�2�ذج ع�ل�ي ب�یل Kكان م! غ�� ال��

ة على االحالف مع فق� ل#أت الى اعادة اح�اء س�اس�ها الق��Eة القائ�
 –ت��]« ت#ارOها ورص��ها في ال�#ال. ف&ان ال�لف ال��4ي 

االس�ائ�لي(دعP اعالنه ألن وج�ده الع�لي ق�PE) ب�عاEة ام���4ة 
وOاب�اب مف��حة م��XUال" ل`P اع`اء اقل����! ج�د. اال ان ال?7�ة 
االم���4ة األهP على <�]k اح�اء س�اسة األحالف ت�mل_ �ال�ع�Eالت 

��خلة على اس��ات�#�ات حلف اال<ل�ي ��2اسXة ی��Oله اله3ي ال
 ال��Dام! مع ور<ة 4�س�ف� االورو�Oة. 

 . اح�اء حلف اال�ل�ي 4
��2اسXة ال���Oل اله3ي لل�لف تP االتفاق ب�! دوله على ادخال 
تغ���ات جر]ة في اس��اE#��ه. خاصة �ع� فق�ان ب2� اساسي م! ب2�د 

ألEة داللة. وه� ال23� ال�cE 0� الى ض�ورة االس��ات�#�ة الق��Eة 
ال�فاß على ال��ازن االس��ات�#ي مع دول حلف وارس� (تP الغاء ها 
ال23� ��R3 زوال حلف وارس�). اما ع! االس��ات�#�ة ال#�ی�ة فانها 
ت��ح لل�لف �ال��خل في دول اورو�Oة غ�� اع`اء �Zه (كان ذل« 

دة). واE`ا" فان ال�لف ض�! یه�د ���ب عال��ة اEام ال��ب الXار 
ل2ف�ه حk ال��خل في م2ا<k خارج اوروOا مmل ش�ال اف�]�Uا والc�ق 
االوس�. اما ع! االسXاب ال�ي Eع�3� ال�لف م3�رة لهه ال��خالت 

  فهي ع2او]! ع�]`ة قابلة لل�أو]ل ح�R ال�Kالح. m�4ل ال���Eات

« Nafssaniat »: N° 75 Spring & Summer 2022   2022ربيع & صيف  75العدد   »:نفسانيات « ة العربية المجل 

82  � �



  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

     

الف`اء األ<ل�ي األوروOي (ح�W ح�ب 4�س�ف� وتع�Eالت  
د االوروOي وت���اها. ال�لف ت�2اقN في ن�اح ع�ی�ة مع م�mاق االت�ا

���F�E W! اع�Xار ازمة ال��رو ال�ال�ة ن��#ة ل�غل�R مKالح الف`اء 
 اال<ل�ي على مKالح االت�اد االوروOي). 

 االس�ائ�لي وام��اداته ال���قعة.  –ال�لف ال��4ي ·    
الف`اء ال2�Kي: ال0 ف�ض نف�ه �ق�ة �ع� حادثة ال7ائ�ة    -

 PE�ف`اء ق �ومع�وف ���W لE PغR ع! ال�احة األم���4ة. وه
 ال�ول�ة ع3� ال�ار]خ. 

الف`اء االوروOي: الE 0#ه� ل�أم�! اس���ار]�ه وام��اده الى   -
 الف`اء ال���س7ي  ال�27Kع وغ�� ال��ص! لغاEة اآلن. 

�عى لالنف�اح على الف`اء ال2�Kي   -E 0الف`اء ال�وسي: ال
ع`هP ل?الفة دور في م�اولة ل�&�]! حلف م`اد ج�ی�. ی�ش�ه �

 القR7 ال3�یل. 
 ب.الفCاءات ال8.یلة 

�م�ها. �ال�غP م! اف�قارها للق�ة �Eب�ه2_ هه الف`اءات على د �لق
الالزمة ل�2اف�ة <�وحات الف`اءات ال�ف�وضة عال��ا". فق� ت#اهل 
 P��ال�K�2�ون في ال��ب العال��ة األولى هه الف`اءات. واعادوا تق

�رةK� Pة العال�Z27عة م?الفة لهه الف`اءات. ف&ان_  جغ�اKم
ال��2#ة ان معPi الK�اعات ال�اه2ة تع�د في جورها الى ها 
ال�#اهل. ف�! ص�اعات الc�ق األوس� الى ص�اعات ال3لقان ودول 
��Zاتي ال�ابk 4لها ص�اعات ت#� حورها في ال#�احة �االت�اد ال

ال&�ن�ة األولى  ال#غ�ا�Zة ال�ح�cة، ال�ي اج�اها ال�لفاء عقR ال��ب
،على خ�]7ة العالP. وق3ل ال��یW ع! الف`اءات ال3�یلة ال�اه2ة الب� 
م! االشارة الى ان م7Kلح الف`اء ه� م7Kلح ی�مD الى ال�#�عات 
ال&�3�ة. وه� ق� الKEلح لل�#�عات الKغ��ة على غ�ار �عN تل« 

لة. ال���اج�ة اEام ال��ب األولى. ل&22ا آث�نا اس�?�ام ال�7Kلح لل�ال
وOها نKل لل�(ال ع! الف`اءات ال3�یلة ال�7�وحة في م�اجهة 
الف`اءات العال��ة. ون7K�م في تع�]ف2ا لهه الف`اءات �الغ��ض 
�نها م�ت7Xة F� رها الى العل!. �4ا�ال0 یلفها ��R3 ع�م ªه
�االح��االت ال���ق3ل�ة ال�ف��حة. وهي اح��االت م! شأنها تغ��� 

أسا" على عقR. لل« ن&�في �اع7اء �عN ال7�وحات واقالبها ر 
 االمmلة على ه الف`اءات ون3�أ ب:  

الف`اءات الق�م�ة: على ال�غP م! اعالن وفاة الق�م�ات فان   -
م(ش�ات ع�ی�ة ت�3! ان هه ال�فاة ق� ت&�ن �ال�ع2ى االكل�F�2ي ل&2ها 

��Zاتي ال�ا�قة و �في غ�� ناجDة. فانXعاث الق�م�ات في دول االت�اد ال
  اماك! ع�ی�ة م! العالP ی3m_ ان خ3�وفاة الق�م�ة ه� خ3� 4اذب.  

   �و]Xقى األهP في ال2&�ص األم��4ي الى س�اسة األحالف ه
اعالن ال��اجع ع! م3�أ الi2ام العال�ي ال#�ی� ال0 ا<لقه ب�ش العام 

وما تXعه م! م�اولة تK�ی� ال�2�ذج األم��4ي وع�ل��ه.  1991
اال<ل�ي اع��افات ام���4ة ب�ج�د مKالح  ح�W ت`�2_ تع�Eالت

 Rا الى جان�U[�ة في ش�ال اف�Oب ش�ق آس�ا واورو�ص��2ة في ج2
�صا". Kاالم���4ة في م72قة ال2ف� خ 

 . األ�ل�ي Zع,. ت�زRع الفCاءات 5
<غ_ ال3�اغ�ات�ة وس�اسة ال�2فعة االق�KادEة على ت��4ات 4ل��2�ن 

 �( ال�ر<ة األورو�Oة ال�ي ت�33_ اواخ� اEام رئاس�ه. ف�! ح�ب 4�س�ف
في ت�ه�ر سع� ال��رو ��R3 اXrائها ال�ال�ة مع ت���rها لالق�Kاد 
 R2#اء ( ه�وب ام��4ي الى األمام ل���Kال Rاالم��4ي) الى ع�ل�ة ثعل
اEة م�اجهة لها ث�! اس��ات�#ي). وم! االع��اف �ال�Kالح االورو�Oة في 

لق�قاز امام ال�الEات ال����ة ( ش�ال اف�]�Uا مقابل ف�ح الk[�7 الى ا
ف�ج�_ ان م?Dونه ال2ف7ي اقل �m4�ا" م! ال���قع). وح�ى تع�Eالت حلف 
اال<ل�ي 4لها انعFاس ل��اسة ال�FاسR اآلن�ة. وهي ال��اسة ال�ي 
Eع��ض عل�ها ال#�ه�ر]�ن م�mل�! ب�و4� ب�ش. و�Oع2ى آخ� فان 

بل هي ع�ضة  الف`اءات ال��?لفة ع! س�اسة 4ل��2�ن ل��_ ثاب�ة
 لل�غ��� ���R س�اسات ال�ئ�= ال#�ی�. 

�جR ت�2Kفها الى ��E ع! الف`اءات Wی�فان ال� !FE مه�ا
 ف���! رئ�����! ه�ا: 

 ف`اءات Eف�ضها ال�اه! العال�ي. ·    
�ل�ج�ا ( الmقا�Zة ·  Oو�mالى االن �2��الف`اءات ال3�یلة ال�ي ت

 واالت�2ة والق�م�ة واالج��ا�rة وغ��ها). 
 أ. فCاءات ال�اه+ العال!ي. 

ع3� م�اجعة س�]عة ل�عای�� ال�ع�Eالت اال<ل��ة 22F�Eا اس�?الص 
االق�Kاد0  –ت�ز]ع الف`اءات ال�ف�وضة م! ق3ل ال�اه! ال��اسي 

 العال�ي على ال�2� ال�الي: 
 الف`اء األم��4ي وم�ف�عاته: ال�ي ت�`�! ف`اءات ف��rة اه�ها:  - 
�دان �ه �ع� اك�cاف م?Dونه ال2ف7ي). الc�ق األوس� (مع ال�ا· � ق ال
 · .!�Kاجه�ه لل� الف`اء اله2�0 الXاحW ع! ال�عP االم��4ي في م
الف`اء االس��الي ال�اعي لل��سع في ان�ون���ا وغ��ها م! · 

  ال�ول ال��ع�ل�ة في م72قة ج2�ب ش�ق آس�ا. 
 الف`اء االم��4ي ال�cالي. · 
  ف`اء ام��4ا الالت��2ة.· 
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الى ما XcEه الcلل لع3_ ادوارا" مق�رة ا�ان ال��ب الXاردة ل����ل  
�ع� نهاEة هه ال��ب. ولع3_ �عN ال�ول الع��Oة (مK� ول��3ا 
�صا") ادوار وسا<ة م! ال�رجة األولى لل��اه�ة في حل Kخ
الD2اعات االقل���ة االف�]�Uة. ع�اك ع! ال��ان�ة الع��Oة الفاعلة 
�ن مان�Eال وم2اضل�ه في ث�رتهP ض� الi2ام العK2�0 ال2#�ب �ل2ل

وOال�غP م! ج�امة هه ال�`��ات وت&ال�فها االق�KادEة  أف�]قي.
وال��اس�ة فانها 4ان_ الع�ن وال�عP ل�Kالح االفارقة. �4ا 4ان_ 
ت&�]�ا" ل�ور ع�Oي س�اسي اف�]قي ودولي غ�� م�F! ال�#اهل. 
وت#��ت اه��ة ها ال�ور �ال?7�ة ال�ي قام بها الDع�اء األفارقة 

 م��4ي على ل��3ا. بD]ارتهP ال�?��قة لل�Kار األ
االق�KادEة 4ان - وهFا فان ال�غ��� ال#ر0 في الل�iة ال��اس�ة

���Xع تغ���ا" م�از]ا" في £�Fل�ة م�i2ة ال�ح�ة E له م! ان �الب
األف�]�Uة وت7�]� هه اله�Fل�ة 4ي ت�الءم وم�غ��ات ال��اسة ال�ول�ة. 

س3��3�  ف&ان <�ح مc�وع  االت�اد االف�]قي. ح�W ا<لk ال�c�وع في
و4ان ال�c�وع <��حا" اذ دعى الى تأس�=  1999(ایل�ل) م! العام 

االت�اد على ال��2 الف��ی�الي االم��4ي. ت�_ ت���ة "ال�الEات ال����ة 
على شFل  53األف�]�Uة"  ���P`E W االت�اد ال�ول االف�]�Uة ال

والEات. اال ان الKع�Oات ال�ي اع��ض_ ت2ف� مc�وع بهه ال�رجة 
ل�7�ح  اق�`_ ج�عة �34�ة  م! ال�اق��ة  ومعها تع�Eالت م! ا

اساس�ة. ت`�2ها ال�c�وع ال�أس��ي لالت�اد ال0 اعل! ع2ه خالل 
مارس  2الق�ة األف�]�Uة االس�2mائ�ة ال�2عق�ة في س�ت (ل��3ا) في 

مای� (اEار) م! العام نف�ه.  26ل��خل ح�D ال�2ف� في  2000(آذار) 
 Xاد0ء ال�ئ��ة ال�ال�ة: و]T2 ال�c�وع على ال�

 ال��اواة و ال��افiة على اس�قالل وس�ادة ال�ول االع`اء.   -
 اح��ام ال��ود ال#غ�ا�Zة لل�ول االع`اء وع�م ال��خل ف�ها.   -
ت��i� اس�?�ام الق�ة او ال�ه�ی� ض� اEة دولة ع`� في   -

 االت�اد. 
 ة. ادانة ورفN م�اوالت تغ��� االن�iة �7�ق غ�� دس��ر]  -

اما ع! اله�Fل�ة االدار]ة لالت�اد فهي ت�&�ن م! "ه��ة عل�ا" هي 
�مات. اضافة الى م#ل= Fول وال��رؤساء ال P`م(ت�� االت�اد وت
 kزراء (وذل« وف�ت2ف�0 ی�ألف م! وزراء ال?ارج�ة او س�اهP م! ال
ال��اض�ع ال�7�وحة) في ال�ول االع`اء. اما ع! صالح�ات ها 

�#ارة ال?ارج�ة وال7اقة والDراعة وال2قل واالتKاالت ال�#ل= فأه�ها: ال
وال���Oة وال�Kة والmقافة والعل�م وال��3ة. �4ا یل�Í ال�c�وع ال�أس��ي 

k[�> !ي. عOة على ن�� االت�اد االورو�U[�ة افEادKعة اق��  م#�

و]�&�س 4ب ها ال?3� مع صع�د های�ر في ال�2�ا ع3�  
یR ال��Uقي لها ال?3� ص��2ا". اذ ان�?ا�ات د�Eق�ا<�ة. و]Xقى ال�&

FEف�2ا ال�i�� ��4اه�ات ص��2ي تای�ان ض� ال�الEات ال����ة ع2�ما 
قKف_ سفارة ال�K! في بلغ�اد (ه2ا ت#اوزت الق�م�ة ال�2�Kة مXاد0ء 

 - ال�K! ال�<�2ة–ال�Kل�ة  واالی�ی�ل�ج�ا وال��اEة االم���4ة ل�ای�ان 
ع! ان ال�`�ر الفاعل للف`اء في م�اجهة ال�K! الcع�3ة). ع�اك 

ال2�Kي الق�مي ه� خ�� ت&یR ل?3� وفاة الق�م�ة. في ال�قابل ن#� 
ان الق�م�ات ال&3�© (وم2ها الع��Oة) غائXة ع! ال��ع م(ق�ا". �4ا ن#� 
 ![�ان الق�م�ات الXارزة راه2ا" هي ق�م�ات صغ��ة وعاجDة ع! ت&

3ل ال�<! الع�Oي ف`اءات. وهه ال�قائع ت�اكP االس�لة ح�ل م��ق
والقالR الف&�0 ال�عاص� لق�م��ه. اذ ت�c� نi�]ة االس�ق�اء ال���ق3لي 
الى اس��الة انXعاث أ0 ف&� �قالR ق�PE ت?7اه الDم!. وOال�الي الى 
حاجة ها االنXعاث الى ق�الR ف&�]ة ج�ی�ة. ��ا Eف�ح االب�اب واسعة 

�لفة �األث�اب امام ت&ه2ات واح��االت معاودة ªه�ر الق�م�ات ال�?
 الف&�]ة ال��ع�دة. 

الف`اءات ال�ی�2ة: 4ان ل��اجع االی�ی�ل�ج�ات دور مق�ر في    -
صع�د االص�ل�ات ال�ی�2ة. ال�ل��ß في م?�لف االدEان (س�او]ة او 
غ�� س�او]ة او ح�ى ب�ائ�ة). وت&ف�2ا م�اجعة الK�اعات ال�اه2ة 

 `اءات ال�ی�2ة. القائ�ة على خل®�ات اص�ل�ة 4ي ن��3! <��حات الف
الف`اءات ال�ا�عة: ال�72لقة م! ف�ض�ة ع�دة نiام الق�37! (   -

ی�ع�د ال��ش��ن ل�ور القR7 ال3�یل. م! االت�اد االوروOي الى 
الخ). وفي هه ال�الة فان الف`اءات …ال2�Kي - ال��الف ال�وسي

 ال�ائ�ة في الفل« االم��4ي (ال�4�رة اعاله) س���زع على الق�37!. 
الف`اءات ال�Xاغ�ة: وهي الق�© ال�ع�اد ªه�رها ع3� ال�ار]خ    -

عقR اخ�الل ق�0 ل��از]! الق�©. وت�صف هه الق�© �ال�Xاغ�ة النها 
ت&�ن خارج ال��ا�ات وال��قعات. م�ا E#عل م! ªه�رها مفاجأة غ�� 
م��قعة. بل ان �عN ال���ق3ل��! االس�ق�ائ��! یه3�ن الى ان هه 

4ان_ على م� ال�ار]خ صانعة ال�`ارات. وهي ت72لk الق�© ال�Xاغ�ة 
م! شع�ب مغل�Oة على ام�ها وم�?لفة تفاجيء ال#��ع ب3�وزها 
ال�فاجيء. و]�7�ف �عN االس�ق�ائ��! ل��وا ان الcع�ب ال��فهة 

 –عاجDة ع! �عW ح`ارات ج�ی�ة. وه2ا ی�? <�ح الف`اء الع�Oي 
 .©�Kاألف�]قي اه���ه الق 

3R� قي.   .الفCاء االف
ها الف`اء لP ی32_ م! الع�م. اذ 4ان_ له ارهاصات اول�ة 

 عام تأس�= م�i2ة ال�ح�ة األف�]�Uة. ال�ي 1963ت�اك�_ م2 العام 
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ال��3ل ل��اEة ال�#�عات ال`��فة م! الوOان. امام هه ال�اجة 
ت��ل_ ال��ألة الى اس�ع�اض لل?�ارات �ع� ان ت?7_ م�حلة ال��دد 

رات في دخ�ل الف`اءات او ع�م دخ�لها. و�37Oعة ال�ال فان ال?�ا
ال�ع�وضة اعاله ت(م! �ع`ا" م! ال�Kالح الق7�]ة ل&ل دولة م! 
ال�ول الع��Oة ال�اردة ال4�. اال ان للف`اء الع�Oي االف�]قي م��Dات 
وف�ائ� اضا�Zة ت#عله ی�ق�م على ��Uة الف`اءات ال�7�وحة. وأهP هه 

 ال���Dات ال�ال�ة: 
�غ�ا�Zة     -�Eي �4لة دO�الع !>�واح�ة غ�� أنه یXقي على ال

م#Dأة. R2#�Z دوله اخ7ار ت`ارب ال�Kالح ال���ق3لي (مع ال��4� 
�أن غال�3ة ال�Kالح الع��Oة ذات عالقة �ال2ف� وأسعاره. وOال�الي فان 
ت`ارب ال�Kالح ال2ف�7ة س�ف�ح األب�اب ع�]`ة أمام س�ء اس�غالل 

 الm�وة ال2ف�7ة). 
ل�ي ت��ل دون انه Eع�ض ال2�اقT و]�?7ى العXUات ا         -

 |�ام ف`اء ع�Oي م��قل باته. 
أن الm�وات األف�]�Uة الFX� ت#ب ال�سام�ل االج�32ة     -

وتغ�]ها. وخاصة اس�ائ�ل ال�ي ت�عى لل�غلل في ال�72قة. وOال�الي فان 
اف�]�Uا هي عK2� جب هام لألم�ال ولالس��mارات الع��Oة في حق�ل 

 ع�ی�ة وم�2�عة. 
ل�ل الشFال�ة االن��اء ع2� الع�ب األفارقة انه Eق�م ا      -

% م! الع�ب). دون ال��اس �ان��اء الع�ب اآلس��]�! FcE)65ل�ن 
 .Pه�Oوع�و Pال�هKم Pع�ن في ف`اء ی� الی! س��خل

ان ت2�ع الف`اء الع�Oي األف�]قي وتع�دی�ه ی�ع�ان       -
 امFان�ات اتKاله وتعاونه مع الف`اءات األخ�© ( هي تع�دEة في

 غال��3ها وت�ل« ح�اس�ة في ال�عامل مع ف`اء ات2ي). 
ان الف`اءات القائ�ة راه2ا" ،و4ل« تل« ال�ي هي في       -

الk[�7 الى ال�Fcل، هي ف`اءات مغلقة في وجه الع�ب (��ع2ى انها 
التق3لهP �ع`�]ة 4املة وم�او]ة). في ح�! یXقى الف`اء األف�]قي 

 ملة. وح�ه ال�ف��ح امامهP وOع`�]ة 4ا
ان ال��اج� الع�Oي في اف�]�Uا قائP وم(ث� و]�2Fه ان FcEل       -

قاع�ة ان7الق لل�Kالح الع��Oة في الف`اء األف�]قي. فه� ی��اوح ب�! 
ال��اج� الف�د0 لل�هاج�]! و�O! ال�ج�د اس�اسي واالق�Kاد0. م`افا" 

 ال�ه تار]?ا" م! ال��اع�ات الع��Oة ال��2�عة لل�ول األف�]�Uة. 
-       �� م�i2ة ال�ح�ة األف�]�Uة وداع��ان الع�ب هP م(س

 Pد ال�اض�ة. ولل« فه�ن`االت الcع�ب األف�]�Uة على م�© العق
���ق�ن وض��ة م��Dة  في ها الف`اء. E 

  

ت�23ه ل�عاه�ة اب�جا القاض�ة �انcاء م#��عة اق�KادEة ( ت�Xع م�i2ة  
�`�! صالح�ات االت�اد ل&2ها لP تk37). �4ا ت –ال�ح�ة األف�]�Uة 

م2اقcة س�اسات اله#�ة وال2#��ة واقامة االجانR في ال�ول االع`اء. 
 kار0 (یل�cذا دور اس� �اما ع! ال3�ل�ان الE 0ق��حه ال�c�وع فه
4�ل ل���ی� آل�ات ت2ف�ه). �4ا یل�Í ال�c�وع انcاء م��Fة �ب�وت

]قي و2O« ق`ائ�ة أف�]�Uة وم#��عة م(س�ات مmل ص2�وق ال2ق� االف� 
االس��mار األف�]قي. وهFا F�E! اع�Xار االت�اد االف�]قي خ7�ة 
عقالن�ة وم�U72ة ال<الق ف`اء اف�]قي ض�! الف`اءات العال��ة 

 ال�7�وحة. 
 .الفCاء الع�&ي األف�Rقي. 4

م2 انcائها ارت7X_ م�i2ة ال�ح�ة األف�]�Uة �عالقات تXادل�ة مع 
Kال� �اء على صع��الح او على صع�� ال��اقف ال�<! الع�Oي س

ال��اس�ة ال�?�لفة. وعل�ه فان ال�ع�ة  للف`اء الع�Oي األف�]قي ت�أس= 
على ت#�Oة ناج�ة وم����ة م2 ارOعة عق�د. و]`اف الى ال�#�Oة 
ال��ل�ل ال��اسي للi2�ة ال#�� ب�ل����Fة لل�Kالح الع��Oة. ال�ي ت�© 

اء االف�]قي. وذل« م��ق3ل هه ال�Kالح  �ال�&امل الع�Oي مع الف`
�ل���Fي الع�Oي ال0 ی�3�© ب��زع، او O�ل#�لة وقائع اه�ها ال��Dق ال#�
انه م�شح لل��زع، ال3ل�ان الع��Oة على ف`اءات م?�لفة. وه� ت�Dق 

 ی�3�© �ال�iاه� ال�ال�ة: 
سل27ة ع�ان ال�ائ�ة في <�]k االن`�ام للف`اء اله2�0.    -

ء ��R3 رفN ع`�]�ه في م#ل= وق� ی�Xعها ال��! الى ها الف`ا
 ال�عاون ال?ل�#ي. 

ال�ول ال��قعة على معاه�ة ب�شل�نة. ال�ي تFcل خ7�ة على   -
<�]k االن`�ام للف`اء االوروOي. (في رأی2ا ان س�اسة وو4� ب�ش 

وها رأ0  –س�ع�k ها ال�7�ح األوروOي ال0 ا�احه 4ل��2�ن 
 ش?Kي). 

ادر على اس��عاب �اقي ال�ول االی�اني الق –الف`اء ال��4ي     -
 الع��Oة اآلس��]ة. 

 �وOها نKل الى ال�(ال ع�ا اذا 4ان الف`اء الع�Oي االف�]قي ه
 0�ال3�یل ل�R�2# ال�Xعm� الع�Oي في ف`اءات م?�لفة. مع ما ی72

الع��Oة. ال&ف�ل  –عل�ه مmل ها ال�Xعm� م! ت`ارب ال�Kالح الع��Oة 
 ى غ�� رجعة. ب�&�]= االنق�امات الع��Oة ال

 . . ال�Gارات الع�&�ة5
�ات ال�خ�ل في ف`اء اق�Kاد0 ض�ورة ل&ل ال�ول وال�#�عات 
 �ال`��فة وال�ف&Fة. فاالن`�ام الى اح� هه ال�&�الت (الف`اءات) ه
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  . ب�ش والفCاء األف�Rقي.7 
�ف ل��اسة وو4� ب�ش م2 م�اقفه cFامي ال��K© ال7ا�ع ال�ی�3
 .Rال`�ائ Nوع خف�cاد0 �اق�اره مK0 االق��األولى. اذ ق3ل ال��

2���ا" في مغام�ته على االس�ع�اد الس�?�ام اله��2ة الصالح اEة م
اع7ال اق�KادEة <ارئة ق� تP#2 ع! ها الق�ار (مmل الل#�ء الى رفع 
اسعار ال2ف� ل�ع�]N اEة خ�ارة ام���4ة على ح�اب اوروOا 
وال�ا�ان). وتأك�ت ص�ام�ة ال�ئ�= ال#�ی� ع3� اص�اره على مc�وع 

�نامج ر]غان "ح�ب ال#2�م" الE 0عل! ب�ش ال�رع الKاروخي (ت��ة ل3
انه مmاله األعلى). �4ا في ال��اجع ع! اع��افات 4ل��2�ن ب�ج�د 
مKالح ح��]ة لآلخ�]!. اذ عادت ال�?اب�ات االم���4ة لل��خل في 
ش�ال اف�]�Uا �ع� انق7اع (دام م2 تع�Eالت اال<ل�ي ولغاEة اس�الم 

�قلة جه�د ال�Kال�ة ب�ش ال0 س#ل ع�دة الع2ف ال#Dائ�0 وع
�مال�ة Kافة …ال�Kدان (نقل_ ال��الخ). مع ت�خل معل! في ال

�دان �ان عل�ه األخ��ار ب�! ال�عاون ال2ف7ي مع �االم���4ة ته�ی�ا" لل
�ب ح�ب اهل�ة في ج2�Oه). ع�اك ع! cن !�Oة و�ات ال���Eال�ال
k[�> !ة. ع�U[�ش في ض�ب اس�ق�ار سائ� ان�اء القارة األف� جه�د ب
ال��خل في اعادة اح�اء الK�اعات ف�ها. ح�ى امF! ال��یW ع! 
�صا" وأن ب�ش لE P?�ج Kة. خ�U[�الت ام���4ة عقاب�ة للقارة االف�ج
 Íات ی��ف[�على ال�ل�ك ال#�ه�ر0 الE 0ق�م ال�?اب�ات و]ع�7ها أول
عل�ها ال��Eق�ا<��ن. ل&! هه الK�ام�ة التع2ي ��ال االس��الم 

�4ة. اذ ان ع�دة الى ب�اEة عه� ر]غان ت�c� الى انه لل�ه�]الت األم�� 
�ن القائل �Fأ ن��ال" اع��ادا" على م3�ه� اE`ا" ب�أ عه�ه ص�ام�ا" مه
:" ق� ن`7� م! آن ألخ� ان نه�د اع�اءنا �اال Eع���وا دائ�ا" على 
ح2��Fا. اذ ان ��Fان2ا ان نأخ ق�ارات م2#�نة اح�انا" ". ل&! ر]غان 

ى ص�ا�ه واس�3�ل وز]� خارج��ه ال�Kادم ال&�2�ر س�عان ما عاد ال
£�غ الس��ضاء االص�قاء ال�D2ع#�! م! ع�وان�ة دبل�ماس��ه. وعل�ه 
كان م! ال�37عي ان ن#� اص�ارا" ع��Oا" وأف�]�Uا" على االس���ار في 
جه�د ارساء االت�اد وحل الD2اعات وف�ح اآلفاق امام الف`اء. م! ه2ا 

وغ��ض دبل�ماس�ة ب�ش) في دفع مc�وع  كان ال��]W (�ع� ص�ام�ة
الف`اء الع�Oي األف�]قي. مع االن�قال  لل�ع�ة الى االت�اد الع�Oي 
ال���2� الى ت#�Oة االت�اد االف�]قي. ح�W یi�2� ان تi2� الق�ة 
الع��Oة القادمة الى ها ال�c�وع ودرس وسائل ت��Uقه واخ�اجه لل2�ر. 

 ال�c�وع. وهـا Eق�دنـا الى ع�ض م?�K� لها 
 . ل,�8ا واالت<اد الع�&ي. 8

  Eق��ح ال�c�وع  ات�ادا" ع��Oا" تعاه�Eا" على ن�� االت�اد 

ان م�اوالت االخ��اق االس�ائ�ل�ة ألف�]�Uا ته�ف الى تأم�!    - 
م�ارد اق�KادEة ثاب�ة ت��ل االق�Kاد االس�ائ�لي م! اق�Kاد مع�نات 

�4� ه2ا �االح�&ار الى اق�Kاد م��قل. فاذا ما ن#�_ (R#E ال�
ال�ه�د0 ل�#ارة ال�اس الع��Oة). في ذل« فانها س��ل« امFان�ات 
 .Pا على العال�Oاعف خ7�ها على ال�72قة ور`E االس���ار الاتي ��ا

ان ال2ق7ة ال�ا�قة ت#عل مع�4ة م�اجهة ام��اد ال2ف�ذ االس�ائ�لي   - 
 ��ود ال#غ�ا�Zة. في اف�]�Uا مع�4ة ت�از0 في اه���ها  ال��اجهة على ال

ان الف`اء ه� اعالن ع! نهاEة ال�ول ال�<�2ة وال�#�عات    -
الKغ��ة. ل&2ه �ع�� ع! م#�د ادعاء الغائه لألت2�ل�ج�ا 
�ل�ج�ا. ب�ل�ل اس���ار]ة أث� م��4اته�ا وح�ى الD2اعات القائ�ة Oو�mواالن
على اساسه�ا. ف#ل ما �7Eح ال�ه الف`اء ه� تق�2! هه ال���4ات 

 م3�أ تأم�! ال�Kالح ال��c�4ة لأل<�اف ال�cار4ة في الف`اء. م! 
ان ال�Kالح الع��Oة األف�]�Uة ال��cا�Fة مع�وفة وم�ش�ة    -

م��XUال" لل�7�ر الى ح�ود ال�الزم ( ال�فاß على اسعار ال2ف� 
 �FXوات ال�mداني  –وال?امات األول�ة وال��مmال ذل« ال2ف� ال

�دا�ن في مق�مة االه��امات االم���4ة في ال�c�Fف ح�یmا" ل�`ع ال
ال�72قة). والف`اء ال��c�ك ه� اف`ل ال�3ل ال��احة ل��اEة هه 

 ال�Kالح ال��c�4ة. 
 .اله�زRة الع�&�ة لالنC!ام الى الفCاء ال!ق��ح. 6

امام هه االف`ل�ات وال���Dات ال�ي ی(م2ها الف`اء ال�ق��ح  7E�ح 
لالن`�ام الى ها الف`اء؟. ومعه ال�(ال ح�ل جه�ز]ة ال�ول الع��Oة 

اس�لة ح�ل الع�ائk وال��انع ال�ي ت��ل دون ها االن`�ام. وهي 
اس�لة الب� م! اس�ع�اض أج��Oها ال��U72ة ال�ق��حة وم! هه 

 االق��احات/ األج�Oة نع�ض ل: 
. ان دول ال?ل�ج الع�Oي ت�ع�ض ل`غ�u غ�� اع��ادEة. وهي  أ

�جR ال�عال#ة ال7ارئة. (��ا ضغ�u ته�د األم! ال?ل�#ي ع����ما" وت
ی(خ� تف&��ها في االن`�ام الى أ0 ف`اء. و]c#ع اح��االت ت�ر]7ها 

 في ف`اءات ف��rة). 
.  ان ما E#�0 في الع�اق م2فKل ت�اما" ع! ال��ألة ال&�]��ة  ب

 وه� FcEل اذالال" أم���4ا" ص�]�ا" ل&ل الع�ب. 
لل�ه�ی�ات االس�ائ�ل�ة  . ان دول ال7�ق ،والفل���2�7!, ع�ضة ت

م�ع�دة الKع�. ح�W أم2ها ��Eل واجهة اه��اماتها. وان 4ان ذل« 
 ال2�Eع ض�ورة تف&��ها ���ق3ل مKال�ها. 

األف�]�Uة ( تFcل ثلmي سFان ال�<! الع�Oي) -.  ال�ول الع��Oة ث
  جاهDة ل��3! مKل��ها في االن`�ام الى ها الف`اء.
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الق`ائي ال�ئ��ي ال0 ی��لى الفKل ب�! الD2اعات ال�ي ق� تc2أ 
  ء. وتل« ال�ي ت�Kل ب�ف��� ب2�د ال��mاق. ب�! األع`ا

 .الGالصة  9
ان الف�ضى العال��ة ال�اه2ة غ�� م�ش�ة لالس���ار 4�ن الف�ضى 
معاك�ة لل�#�© ال�37عي لألم�ر. و]Fف�2ا ان ن�ص� س�اسات االفقار 
ال��Xعة ض� ال�ول الع��Oة ،دون اس�2mاء، 4ي ن��cع� األخ7ار 

�ل �Zه مفه�م الK�اع م! الع�F�0 الى ال�ه�دة ل���ق3ل2ا في عالP ت�
االق�Kاد0. فافقارنا ی�P اما ع3� ال2هR ال�Xاش� للm�وات او ع3� 
ال�Kارات م�ع�دة ال�رجات واالشFال أو ع3� تق�PE ال#2اEة على 
<�]قة ال&�زا ن�س��ا (ال�ا�Zا). ح�E Wف�عل ال�ا�Zاو0 ال�cاكل و]?لقها 

 ل&ي Eع�ض ال��اEة م2ها وحلها. 
فان ح�اEة مKال�2ا وال�K�0 ل��اسات افقارنا وسلR هFا 

م�اردنا هي اله�ف ال���ق3لي ال�ئ�= والu�c ال���0 الس���ار]�2ا. وما 
تع�ضه ل��3ا ه� 24اEة ع! م#��عة اق��احات م�2قاة م! ض�! 

 م�2Fات ال�اه! وقابلة لل���ل الى وقائع م��ق3ل�ة في حال ت�23ها 

ان م! واجR ال�mقف�! الع�ب وم! والع�ل على اق�ارها. وعل�ه ف
�ل����Fة وات?اذ ال��اقف O�م�(ول��هP ال�ع�k في هه ال7�وحات ال#�

     ال�اض�ة والK�]�ة م2ها.
*سيكولوجية السياسة العربية   

  الناشر: مركز الدراسات النفسية

االف�]قي. وه� <�ح EعF= م�ونة س�اس�ة فائقة. ح�W ادراك ال�ع�قات  
�ات ال�ول�ة جعال ال7�ح ی�2قل م! ال�ع�ة لف`اء واس��عاب ال��غ�

م�c�ك الى ات?اذ خ7�ة م�از]ة لل?7�ة األف�]�Uة ال�ي خ7اها ثلmي 
الع�ب. وOاخ�Kار ش�ی� فان ها االت�اد ال�ق��ح ی(م! الف�ائ� الع��Oة 

 ال�ال�ة: 
. ت�_ م��ى "ال�#ل= االت�اد0 األعلى" (الP`E 0 ال�ل�ك  أ

���جR م(س�ة االت�اد عق� م(ت�� لل�#ل= م�ة وال�ؤساء الع�ب) ت
كل س�ة اشه�. وفي ذل« تق�2! للق�P الع��Oة. مع وضعها في ا<ار 

 م(س�اتي E?فف م! ال`غ�u ال����لة لل�(ول دون عق�ها. 
. ی�رج ال�c�وع آل�ة ال�(ت�� الق�مي العام ال�ي ت(م! ت��mال"  ب

ال�c�]��ة او  شع�3ا" في االت�اد. ق�امه اع`اء ت?�ارهP اله��ات
�ن ع�د اع`اء ال�(ت�� م��او]ا" ب�! FE یلة لها. على ان�اله��ات ال3
ال�ول. و]ق�م ال�(ت�� �7�ح ما ی�اه م2اسXا" م! اق��احات وت�ص�ات. 
 و]ق�م ��ه�ة رقا�ة على ع�ل ال�#ال= ال�2ف�Eة ال�m32قة ع! االت�اد. 

اسة . انcاء مK�ف م�0D4 ات�اد0 ت&�ن مه��ه ت�ح�� ال�� ت
ال2ق�Eة واالئ��ان�ة وال��Z�Kة في ال�ول االع`اء. وص�ال" الى دمج 
م(س�ات االص�ار ف�ها وت&�]! اح��ا<ي نق�0 ع�Oي. مع الع�ل على 

 ت�ح�� وح�ات ال2ق� على <�]k اص�ار ع�لة ع��Oة م�ح�ة. 
. ت��لى "م��Fة الع�ل الع��Oة " ال�ي ی�ع� ال�c�وع النcائها  ث

  ات الع�ل�ة ل�أس�= االت�اد. وت&�ن ال��جع مه�ات م�ا|Xة اآلل�
 

 " بصائـــــر نفسانيـــــة" 
   2017صيف & خريف   22- 21العـــدد   

 " علــم النفــس اإليجابــي و النشــاط البدنــي الترويحــي"  الملف  
 مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 ) تحميل حر( الفهرس واالفتتاحية  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=
product&id_lang=3  

 ( نسخة رقمية ) تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=

product&id_lang=3 

  " بصائـــــر نفسانيـــــة"  
   2017صيف & خريف   19- 18العـــدد   

ــان العربـــي"  الملف   ــة لإلنسـ  " اللياقـــة النفسانيـــة والفكريـ
 مرعـي سالمـة يونــسد. المشرف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ) تحميل حر( الفهرس واالفتتاحية  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=311&controller=product
&id_lang=3 

 ( نسخة رقمية )تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=312&controller=product&

id_lang=3  
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ـــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــــــي   قــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجــــــ
 اآلثار النفسية لممارسات اإلحتالل على الجمهور العراقي

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

 

     
     

 .ع نDاع أهلي ع�اقي وال�ه�ی�ات ال��افقة لهإ�Eاءات إن�ال. 9
10 . Pاصة م2ها ج�ائ?Oال��ارسات ال�لة ل#�¸ اإلح�الل. و

 0� .الc�ف واإلغ�Kا�ات واإلذالل ال�ع2
11 . Tق الف�د الع�اقي. ��ا ف�ها نق�إن�هاكات اإلح�الل ل�ق

 .الغاء وال�واء وال�عاEة ال��Kة واالج��ا�rة وال7Xالة وغ��ها
  .ائP األم���4ة ض� اإلن�ان�ةال#� . 12

وهه الع�امل الK�م�ة ت��� الى ال#�ه�ر الع�Oي وال��لP عامة ( 
 Pل دعmم kاب�ال��لة ال�عائ�ة ال����ة ع3� س2�ات للi2ام ال
الفل���2�7! وغ��ها) ��R3 مcاع� النR امام ال�عاناة الع�ا|�ة �4ا 

4�ن الع�اق ( الفل�جة  R3�� Pافع ال�عا<ف. واأله�ذجًا ) خ� ب�ن�
ال�فاع االول في م�اجهة ت#اوز ال�c�وع االم��4ي ل�ولة الع�اق الى 
دول أخ�© في ال�72قة. م! ه2ا فإن مقاتلي الفل�جة وال�قاومة الع�ا|�ة 
لP ی�افع�ا ع2ها فق� بل أE`ًا ع! دول ال#�ار الع�اقي ال�ه�دة 

 .أم���4اً 
  

  .الف�وق ب,+ ال'.� األم,�Eي وال!قاوم الع�اقي
أن  E ( De Tobingen )الحÍ الXاحW الف�ن�ي دو ت�2�Oغان 

- ردود الفعل اله�����]ة تDداد ب�! ال2#�د ال�قاتل�! ألسXاب مmال�ة
عقائ�Eة. إذ ��Eاج ه(الء الى ت3�]�ات ( ال��ج�ة اله�����]ة لقلقهP) 4ي 
ال cEع�وا �العار إلن��ابهP م! ال�ع�4ة. أما ال2#�د غ�� ال�ع��3! 

وم2?ف`ي ال�= للق�ال ف�c�2� ب�2هP حاالت الهلع الK�]�ة  عقائ�Eاً 
وت�3�© عل�هP اآلثار ال#��Eة لالرهاق ومعها األم�اض ال#��Eة 
ال2اج�ة ع! ال`غ�u. و]P�U دوت�2�Oغان هه ال?الصة ب2اء على 
 !�O�ة تقارن ب�! ال�قاتل�! في ال��ی�اص�ة عKات إخ�iمالح

ف�cة في 4ل ح�ب م2ها. وعل�ه العال����! ون��rة اإلض7�ا�ات ال��
فإن أولى الع2اص� ال�ف�]�Uة ال�اس�ة ب�! ال#2�0 األم��4ي وال�قاتل 
�ض��ة اإلض7هاد O2ي و>�الع�اقي هي الع2اص� ال��ت7Xة �ال�= ال

 .ال�ي m�Eلها أ0 إح�الل
  

�ع��ًا ع! م7Kل�ات اإلخ�Kاص ال�ف�Kل�ة فإن ال�~Xة في  
ل&ل ان�ان أو م#��عة �c�]ة ت�ع�ض اإلن�قام هي ردة الفعل ال���37ة 

 Pلiال الFى أش�للiلP واإلض7هاد. وته�ی� ال��اة ه� شFل م! أق
ال0 ت�ع�ض له ال#�اعات واألف�اد. فإذا ما ث�3_ م�ض��rة ها 
ال�ه�ی� وح�Uق�ه فإنها تلغي 4ل ش« في ح�U�Uة ها الiلP. ولق� 

". وهه تع�ض الcعR الع�اقي ل��ب شعارها " الK�مة وال��و]ع 
ال&ارثة أوقع_ عc�ات آالف ال`�اEا وه�دت غال�3ة  –ال��ب 

الcعR الع�اقي ���اته وح�اة أعDائه وªل��ه. ثP أعق3ها إعالن االح�الل 
 .وردة الفعل ال�ار]?�ة ال���37ة عل�ه وهي ال�قاومة

 

  أث� اإلح�الل االم,�Eي على ال8'اء ال'ف�ي لإلن�ان الع�اقي
��� إن اإلن�ان الع�اقي م�E �غ� Rع�Oار وKات ال��2�أث� �

 Rاره. وت�فاوت درجات ها الع�Kي ل�عاناة حO�على اإله�ال الع
�ª R�وف ال#�اعات الع�ا|�ة و¿ت#اهاتها. ل&! رض�ضًا ع�ی�ة ��
،رافق_ ال��ب وتل�ها, أث�ت �ع�k على ال�23ة ال2ف��ة لإلن�ان الع�اقي 

 :وأهP هه ال�ض�ض هي
ل�ات الع�F�]ة واألسل�ة غ�� ال�قل��Eة ال��و]ع ال�KاحR للع�.1

 .ال���?�مة ف�ها. یل�ه ت�و]ع ال�ه�ی�ات واإلع�قاالت ال�اسعة ال72اق
ص�مة اإلح�الل. ومعها ال��7�ة على مق�رات ال3ل� وث�واته . 2

 .وم��ق3له وسل�7ه
 .الف�ضى ال�ي تل_ اإلح�الل و~�اب األم! اإلج��اعي. 3
 .ع أم��4ا وته�ی�ها لل��ا<! العاد0£��2ة ال#�اعات ال���الفة م. 4
 .ال��ارسات ال����D]ة ب�! ال#�اعات الع�ا|�ة. 5
ته�ی� الPi2 ال�مD]ة لل3ل� م! اللغة واألرض وال��اث وح�ى . 6

 .العلP. و4ل واح� م2ها FcEل ص�مة مع2�]ة ج�ا�rة
تc�]� ق7اعات واسعة م! الcعR الع�اقي ب�ءًا �ال#�¸ وم�ورًا . 7

� .اتب�UXة ال�(س
�ر ال�لة إلع�قال ص�ام ح��!. وهي م�ف�ضة أقله على . 8Kال

   .الKع�� العcائ�0 
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ال�ي ت�و© ع! معاناة الف��2ام��! ال2#���O! م! سادEة وان��اف 
ال#2�0 األم��4ي. ولعله م! ال�ف�� ه2ا الع�دة الى الف`ائح ال��یmة 
 D2[اء األم��4ي في ال�ار�لل#�¸ األم��4ي في ال�ا�ان ح�W إض7� الل

�ن لإلع�ار م!��حاكP او2�4اوا ��R33 ج�ائP  ال��ع� ای�ل بي ه�ل
 Pر]ا وخاصة ل#هة ج�ائ�االغ�Kاب ال�ي Eق�م بها ج2�ده. و4ل« 4

 .الخ ...اإلغ�Kاب والcوذ وج�ائP ال�?�رات
 
�ق األق%ى -ب� إح%ائ�ات ع.وان ال'�د االم,�E,�ن في ال

ألف  500ألف عاه�ة و 200خلف األم���4�ن في ف��2ام   -
ة األ<قال في دول الc�ق األقKى <فل غ�� ش�عي وأس�اق ل�عار 

 .ال�ي 4ان�ا ی��اج�ون ف�ها
خلف االم���4�ن م#��عة م! ال�ول ال�2ق��ة على نف�ها  -

  .وال��قاتلة في ما ب�2ها على م�© عق�د
 
 ال'.� األم,�Eي في الع�اق -ج

ب�أت ف`ائح ال#�¸ األم��4ي في الع�اق م2 ل�iة ب�ء ال��ب. 
فة ع! ال#2�0 األم��4ي. ون4� وهي م7ا�قة للف`ائح ال�ع�و 

 :�ال��ادث ال�ال�ة
إقالة ضا�� أم��4ي في ال��م ال�اسع لل��ب �34� ب�ه�ة . 1

 .الف�اد. وهي ت�علk ب�3عه لل�?�رات ل2#�ده
2 . R3�ال�2�ان الK�Eقة ال�ي أودت ���اة ج2�د اإلئ�الف �

 .تعا<ي ال2#�د األم����4! لل&��ل وال�?#�ات أث2اء الق�ال
 .غ�Kاب ال2#�ياإل. 3
 .ال��قات. 4

  تق'�ات ال�ع3یD األم,��Eة
ع�ل األم���4�ن وم2 نهاEة األرOع��2ات على ت7�]� تق�2ات إن�Dاع 
ال��Uقة م! ال�ع�قل�!. وهه ال�ق�2ات على أن�اعها ت�`�! إن�هاكًا 
ل�&امل�ة اإلن�ان. وهي �ال�الي إع��اًء على 4�ام�ه. وف3ل ال�خ�ل في 

 :ال�عیR األم���4ة ن�رد ال�الحiات ال�ال�ة تفاص�ل م�ارسات
في والZة واش'W+ اس�G.م ال!.ی�  ( Wallo Wallo) في س+    أ

. فق� 4ان E#3� ال��اج�! على الع�دة وسائل ت<ق,N ف�R.ة م+ ن�عها
 uاء الق�ا�على ارت PارهXإج k[�> !ار0) عXص إج�إلى <ف�ل�هP (ن&

ة وعلى الDحف أرضًا. وق� خ`ع (اللفافة) وعلى ت2اول ال�ل�R �ال�ضاع
لها العالج ح�الي األلف س#�! وعلى ام��اد اث2ي عc� عامًا. وق� 

    ! أ<�© �عN ال�ل���4! م! ال��?�KK! على هه الi2�]ة العالج�ة

و¿ذا ما أردنا وضع ج�ول تف�]قي ب�! هات�! الف���! م! ال�قاتل�!  
 :ها األكm� تق�]�اً في الع�اق فإن2ا ن4� الع2اص� ال�ال�ة �إع�Xار 

�]ات العق��ة الق�ال�ة- 1�� .تفاوت أسال�R وم
 .الف�وق ب�! ال��ب الi2ام�ة وح�ب ال�قاومة- 2
 .خالفات داخل ال�#��عات الق�ال�ة وتف�عها الى م#��عات ف��rة - 3
�© ها ال�&�� - 4�� .ف�وق ال�&�� مع ال��3ة الق�ال�ة وم
�ل�ج�ة ال#2�0 األم��4ي ( س2ع�ضها - 5Fالحقاً  س� ). 
�ل�ج�ة ال�قاوم الع�اقي ( س2ع�ضها الحقاً  - 6Fس� ). 
  

  ف�C<ة أب� غ�DR ن!�ذجًا ل!!ارسات اإلح�الل
 �جاء نc� ص�ر إهانة إن�ان�ة ال�ع�قل�! الع�اق��! في س#! أب
غ�]R ل���ج الcعارات ال��اس�ة ال��ف�عة لل��ب األم���4ة على 

�Xاق ال�ئاسي األم��4ي. الع�اق. وجاء نc�ها في الف��ة ال��اسة لل
�ر مcاع� ال�أ0 العام العال�ي وأعادت <�ح Kأثارت هه ال Wح�

 .م�ض�ع تK�ی� ال��Eق�ا<�ة األم���4ة الى ال3ل�ان األخ�© 
 R7جهة ال�نف��ة فإن هه الف`��ة ت7�ح إشFال�ة  –م! ال

ال�ف�]k ب�! ال��]ة وال&�امة. ح�E Wف��ض أن ال�فه�مان م�7ا�قان. 
ا ی��ایDان في مmل هه ال�الة مmًال. فالcعR الع�اقي عاش إال أنه�

س2�ات <�]لة في ªل تق�2! حاد لل��]ات ول&! في إ<ار حفÍ له 
ك�ام�ه م! مmل إن�هاكات أب� غ�]R. وه2ا 7E�ح ال�(ال ع! ق3�ل 

 .الع�اق��! ل��]ة أم���4ة ی�فع�ن 4�ام�هP ث�2ًا لها ؟
ي و4ل« في ال�قارنة ب�! ال#�اب ن#�ه في إص�ار ال�قاوم الع�اق

أع�اد ض�اEا الi2ام ال�ابk وأع�اد ض�اEا الع�وان األم��4ي. وهي 
 W��� !�mة الiردة �اه���مقارنة ت�3! أن ال��Eق�ا<�ة األم���4ة ال�

 .تع#D ع2ه دول ال�72قة وشع�Oها. وهي �ال�الي ت�ف`ها
�ل�جي إلن�هاكات أب� غ�]R لل&�امة الع� F��ا|�ة أما ع! ال�ف��� ال

  :فه� ال�الي
 ان<�اف ال'.� األم,�Eي -أ

 �Xوغ��ه، ت�ت R[�غ �إن ال�K�فات ال�ح�cة ، ال��ص�دة في اب
مXاش�ة ب��X�4ة ال#�¸ األم��4ي. ح�W ی�P تغاضي ال�Uادة ع! الcوذ 
واإلن��افات ال2#��ة واألخال|�ة. وعل�ه فإن ف`ائح ال#�¸ األم��4ي 

في ال�اخل األم��4ي. وال�K�فات تc�2� في 4ل أماك! ت�اج�ه وح�ى 
ال�ي ن�اها في ص�ر أب� غ�]R هي ت&�ار ل�cاه� ش�3هة ��34ها 
ال�عاEة األم���4ة. و]Fفي ه2ا ال��4� �أن ال#�¸ األم��4ي ت�ك خلفه 
 TKى. إضافة للقKق األق�cان ال�بل Nاق دعارة أ<فال في �ع�أس
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�4اب  -ك�اب ال#الد ال���از �ع2�ان " اس�?�ام ال�Kادر الcX�]ة 
 1983ي أم��4ا ال2#��Oة م! ت��]2ي " واس�ع�ل �Fcل واسع ف

و]فKل ها ال&�اب م�ارسات ش�3هة ب�ل« ال�c�Fفة في  1987إلى
س#! أب� غ�]R. وال2�?ة األصل�ة 4ان_ تu��c اآلتي : ن7�ح 
أسل��O! في ال�ق�2ات: قه�]ة وغ�� قه�]ة،  و¿ذا 24ا ال نc�د على 

بها. ل&!  الل#�ء إلى ال�ق�2ات القه�]ة ل&22ا ن�غR �عDم أن تأخوا عل�اً 
�خ ح�ل ان�هاكات �cفي م#ل= ال kل على أث� ت�ق��ها ال�ق7ع ع

ل�XKح: إذ  1988حق�ق اإلن�ان م! R��4 ال��ت في اله2�وراس في 
ك2ا ناسف ش�ی� األسف لل#�ء إلى ال�ق�2ات القه�]ة فإن2ا مل�Dم�ن 
ق7عا �إعالمPF بها 4ي ت��اش�ا اس�?�امها. وال E?ل� ال&�اب م! 

ل#�ء ال��&�ر إلى ال�عیE R`عف ال�c�د األخالقي م! ال ت�ی�
 .ال�Pi2 ال0 ت�ارسه وت?7ئ 4ل م! Eع�2هP األم�

تP إدخال أشه� ال&��Xات اإلرشادEة في م2اهج  1966وم2 العام 
ال�عل�P ال�ع���ة في م�ارس أم���4ة ع�ة ال س��ا في ال��رسة 

��اس�ة في تای�ان. األم���4ة في ب2اما، وفي أكاد��Eة 4ادرات ال��ب ال
فعلى م�© عق� م! الDم! لق2_ تق�2ات االس�#�اب للع�F�]�! في 
أم��4ا ال2#��Oة واألس��]�! الی! ف�ض_ إل�هP ال�ه�ات الKغ�© في 

 .م�اجهة ال���د
علk ها ال��ر]R �ع� أن ع�ل_ �ه ل#2ة ب�ل�ان�ة  1967في 

لى ت#�ی� وث�3_ إدارة 4ارت� ها ال�عل�k. ل&! إدارة ر]غان ع��ت إ
نcاu م�رسة ال�عب�! األم����4! و¿لى ج�ع ال&�R في نc�ة ص�رت 

وص�ق عل�ها رس��ا مع أنها أه�ل_ ع�ل�ا ألن ال#الدی!  1983عام 
 .األكm� واق��ة ووض�حا 1963ارتاح�ا أكm� لل�عامل مع ن�?ة  

وق� أعاد ف�]k ال�ئ�= ر]غان عقارب ال�اعة  إلى ال�راء وأك� ق�اره 
لعKا�ات ال&اس��و]ة في أم��4ا، ال�س7ى ولP ی��دد في ��قاومة ا

 �ال�K�]ح ع3� وز]� خارج��ه ال&�2�ر £�غ �أن اإلرهاب ال�ولي ه
�مة األم���4ة ل����ة ال���د وال��4ات Fم م! ال��?��ال�ع�3� ال�

�ر]! آخ مFان حق�ق اإلن�ان في اه��امات2اmال. 
 ��m&ارها الcوان� R�&جاءت ت�ج�ة هه ال Pة ث�O�في أم��4ا ال2#

ب�! ق�ات م�اجهة ال���د ال��ل�ة ل��R3 إزعاجًا لل�23اغ�ن ل�رجة أنه 
وجه تق�]� س�]ًا إلى دE« ت2�cي ( وز]� ال�فاع في  1992في عام 

 R�4 ان ع2اص� غ�� مالئ�ة في��مة  ب�ش األب ح�2اك) �ع2Fال�
عN اإلرشاد �اللغة اإلسXان�ة Eع�ب ع! حال القلk �ال2�Xة إلى �

�]ها ها ال&�اب وال�ي ��E هة، ال�ي�3cالع2اص� اإلج�ام�ة  وال�
  ت�عارض مع أول�]ة ال�Uادة ال2#��Oة ب�c#�ع اح��ام حق�ق اإلن�ان 

�Rقة اآلت�ة    ب Wة ال�: یلX= في أی�ل'.ا ال�!ال�ة سادت ولف�
 Pان الع��2! و]�`�! عازًال س���ًا. ثFن ق2اعًا له ف��ة فق� م�#�ال�

T?c م! ال2�م نهائ�ا خالل األEام األولى م! اح�#ازه و]�E �3#�م ال
��ح له �االس�لقاء) و4ل« E ف (وال�أE`ًا على الXقاء في وض��ة ال�ق
فه� �E�م م! ال7عام خالل هه األEام. وOل« Eفق� ت�ازنه و]�خل في 
حالة غ��ل مخ. وتk37 هه ال7�]قة على ال�ع�قل�! الع�ب في 

� والع�اقاش�ائ�ل وغ�ان�انام. 
تق'�ات  ��1956رت ال�الZات ال!�<.ة  واب�.اًء م+ العام   -ج

. و4لها م����رة ح�ل عDل ال�#2اء به�ف م��Wرة ل�ف�5¨ ال�G%�ة
 R3�تع�7ل دماغهP و¿لغاء أEة مقاومة دفا�rة ع2�هP. إضافة إلى ال�
�ل �E اث ت2اذر دماغي�ًال إلى إح��القلk واإلذالل ال�ع2�0 وص

ودود، م7�اع على اس�ع�اد ل�ق3ل اإل�Eاءات وص�ًال إلى الT?c إلى 
 .الع#D ع! س�7�ته على نcا<ه اله2ي

 .CZاف ال,ها تق'�ة ال�ج�جة ال�ي تع�!.ها اس�ائ,ل    د
أما ع! تار]خ ال��ارسة األم���4ة ل�ق�2ات ال�عیR ف42� أنه ق� 

 ان�c�ت وح�ات خاصة مmل الXUعات ال?`�اء في الق�ات ال3�]ة وال
SEAl  ات�cة في ع[�لل�X�]ة وق�ة  الع�ل�ات ال?اصة في الق�ات ال#

ال�ول مmل اله2�وراس و¿ن�ون���ا وتاEالن�، والف�ل��3! وق�ع_ ر~Xة  
أول  1963شع�Oها �االس�قالل ال��اسي واالق�Kاد0. ونc� في 

وه� Xrارة ع!   KUBARK ك�اب إرشاد0 ع! س��  ال��ق�k �ع2�ان
سال�R ال�ي ته�ف أوال إلى س�R ال�عل�مات دل�ل مفKل ل�?�لف األ

 kاف�ها في ال��ق�م! ع2اص� ال�قاومة. وت3�أ �ال��اصفات ال�7ل�ب ت
��ع�ض ال&�اب ال�ق�2ات اإللDام�ة ال�ي ت?�م ها اله�ف. E P. ث�ال#�
 �[�cد ال�و]�c� ال&�اب إلى �`ع ت�ص�ات مادEة مmل ض�ورة وج

�ن ال�FE ة. ل&يEا�ائي م! ال3O�ل األخ�© ال&ه[��ل وأجهDة ال���
م��ف�ة إذا لDم األم�. و]ق��ح إ�قاء ال�ع�قل في حالة ح�مان ح�ي ( 
یXقى واقفا مع ح�مانه م! ال2�م واإلح�اس �الل�= والi2� خالل 
 T?ح ال�ل�cE إرادته. �4ا ��ف��ات ال��|�� ال7�]لة) وذل« به�ف 4

�ب ب�~Xة في ف#���ض الع2ف �أنه في الi�وف ال�mال�ة cEع� ال�
ب2ف�ه وOأن وسائل مmل ب�م�ل ال��اه وال�ئة االص27ا�rة  س�&�ن أش� 
�اء E إال R#E مة ال&�اب إلى أنه�مق ��c�37عة ال�ال تOفعال�ة. و

 .!فه�ه 4أنه  ت�خ�T �الل#�ء إلى تق�2ات قه�]ة
�ة م! ها ال&�اب و4ل« م! R�4 أخ�© Xال�قا<ع ال�ق� Nع�

[�F�ة العائ�ة إلى مK�2ف ال����2ات م! حقل االس�?Xارات الع
  تP األخ بها إلع�اد الX7عة الmان�ة م!  X وال�ع�وفة �اسP ال�c�وع
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�ع��! مق3�لة. ولق� قاد �cة ال�ان�ال�سائل ال2اجعة ل�2ع الcع�ب م! م
�ن�ي. ���E Wأتي ق�ار تع��2ه سف��ا لل�الEات Oن ن�غ�و�تل« الع�ل�ات ج

اس�2ادا إلى خ3�ته  2004ت��ز  1ال����ة في �غ�اد اب��اء م! 
 .اإل<ارال�اض�ة في ها 

 
 اإلدانة واإلس�هان الغ�&ي له3ه ال%�ر 

العالP لE Pفق� قلXه وه� تعا<ف إن�ان�ًا مع ال`�اEا الع�اق��!. 
وها Eع7ي �عN األمل في ال�عا<ي مع ال�أ0 العام العال�ي 
وم?ا<Xة آدم��ه ع3� اإلعالم. ول2ا في ل23ان ت#�Oة نc� إعالن م�ف�ع 

�ر0. في وسائل اإلعالم الغ��Oة ح�ل مK2رة اس�ائ�ل في ال�D#
و]�مها أع7لى اإلعالن فعال�ة فائقة. ور�Oا 4ان اله#�م على ق2اة 

  .!ال#D]�ة ل&�نها ت(م! ل2ا مmل هه اإلعالنات م#اناً 
ه2ا ال ب� م! ال��4� ���قف ال�أ0 العام العال�ي م! ال��ب على 

Pل�E Pاف� له م! وسائل. فالعال�ال��م  الع�اق. ح�! عارضها �Fل ما ت
ب2هاEة ال��وب و¿رتقاء إح��ام ال��اة الcX�]ة وت���! ن�ع��ها 
وª�وفها. وم! ه2ا فه� جاهD ل�عارضة 4ل ال��ارسات ال���2�ة الى 
الق�ة والقه� م! أ0 مK�ر أت_. وعل�ه فإن م! واج23ا ال��D�4 على 

 .م?ا<Xة عالP لE Pفق� قلXه
  

 س�(ـ�ل�ج�ة الــ'.� األم,�Eـي
��4ي ی�رك �ان س�اسة �الده تق�م على جلR ال�FاسR ال#2�0 االم

ع! <�]k ال�ه�ی� �الق�ة. فإذا لP ی2#ح ال�ه�ی� فهي تل#أ الى ال��و]ع 
�إس�?�ام تف�قهP ال��ل�ي. و]ع�ق� ال#2�0 األم��4ي أن |�ادته ال تDج 

 .�ه �أكm� م! رحلة ص��
وت�س?_ هه الق2اعات ع3� ح�ب 4�س�ف� ب�فN ال�Uادة إنDال 

�ن �2#�دهP إلنهاء  أ0��ج2�0 أم��4ي ق3ل نهاEة ال��ب ف�فع الف�ن
تل« ال��ب. أما في أفغان��ان فق� ت�ل_ الXUائل ال�ه�ة. ولP یD2ل 
ال#2�0 األم��4ي الى ارض افغان��ان اال �ع� إس�ق�ار األم� ف�ها. 
هه األمmلة ت�3! ق2اعة ال#2�0 األم��4ي ح�ل دوره الق�الي. وه� دور 

  .�?ا<�مع�وم ال
م! ه2ا 4ان_ ص�مة ال#2�0 األم��4ي أمام ال�قاوم الع�اقي ع�2فة 
إذ وج� نف�ه أمام أخ7ار ح�U�Uة وأمام م�اجهات مXاش�ة ت&اد تcل 
تف�قه ال�ق2ي وت#ه�Dه بmالث�! ألف دوالر م! ال�ع�ات ل��ای�ه. وهه 
ال�ض��ة تف�� ل2ا قائ�ة ال�iاه� الK�م�ة ال��3�Eة ل�© ال2#�د 

�اه� ال�ال�ةاألم�i��4! في الع�اق وم2ها ال�:   

  kة وت��ج2ا فعل�ًا. و4ان ت�ق��ات ال���Eال�وتق�ض مK�ا|�ة  ال
R�4  7داخلي في وزارة ال�فاع ق� أثار ق3ل �`عة أشه�  م�ألة 

إرشادEة ق�� ال��اول ور�7Oها ��االت مc�Fفة ع�ة م! ض�ب اله�اوات  
�ائ�ة و¿ع�امات واس�?�ام حcفات ع�|� .ق! ال��Uقةوت

م2 ال���2ات ی�ج� ما ی�ل على أن ت�ج�هات دE« ت2�cي الالحقة 
�الW�X و¿تالف 4ل ال�2اذج ال��ج�دة م! هه ال&�R في إ<ار ع�ل�ة  
ت����Kة �ع� أن أت_ مقاومة ال���د ث�ارها وأخ`ع_ ق��ا �34�ا م! 

أم��4ا ال2#��Oة، لP ت&! إال م�اولة رخ�Kة إلخفاء دالئل م?�7  
وصف ج�رج  2003وس �ع2اEة في خ7ا�ه ح�ل حال االت�اد م�ر 

ب�ش نiام ص�ام ح��!  �ال�الي : ص�مات 4ه�Oائ�ة إح�اق �الق`Xان 
 Pاب إذا لKان واالغ��ال2ار]ة واألس�� ب�� األع`اء 4ه�Oائ�ا ق7ع الل

 .FE! ها الc� �ع�2ه، ت&�ن هه ال&ل�ة فارغة م! مع2اها
! ب�ش اإلب! والی�ه �إ<الق ومع ق�ومه الى ال�3_ األب�N دش

ال�]غان�ة م! عقالها. ففي ح�! أقال ر]غان وز]� خارج��ه ال&�2�ر £�غ 
�R3 ت7�فه ) جاء ب�ش �Fل م�7�في إدارة ر]غان. ف&ان_ ب�اEات � )
ال�7�ف مع ت&��m ال��اج� وال�#�= األم����4! في ان�اء العالP مع 

ثة ال7ائ�ة اإلص�ار على مc�وع ال�رع الKاروخي. ف&ان_ حاد
وأعق�3ها حادثة سف�2ة ال�K� ال�ا�ان�ة.  2001ال�2�Kة نهاEة ف��ای� 

ل&! ال��ارسة األع2ف 4ان_ داخل ال�الEات ال����ة ح�W تP ق�ع 
مiاه�ات م�ی2ة س�2��2اتي األم���4ة �أكm� أسال�R الق�ع وح�cة. مع 

یR ال�ع��P اإلعالمي عل�ها. وهFا فإن إ<الق ال#�ل ح�ل م�ألة ال�ع
لP یه�ف �Fcل عام إال إلى ق3�ل وتع��P م�ارسات  2003نهاEة 

أم���4ة مc�2�ة �Fcل واسع. م��2�ة إلى الق�ة ح�2ها، وال0 ال إمFان�ة 
ل�ه�ئ�ه إال ع3� ت?7ي ع�د ال`�اEا ال��ن��! لل��ب على اإلرهاب 

�ل  أیل�ل. وه2ا ن��اءل: ق3ل أن ت&�ن  11ض�اEا Kه2ال« وس�لة لل�
�مات ألFE P! ال�عیR ال�2ه#ي ال�س�ي ت#���ا إلرهاب على ال�عل

 Pالع�اقي ل Rعcؤ على اإلدعاء أن ال�#E !ولة �ام��از؟... م�ال
 .ت�وعه ف&�ة ال�ج�د ب�! أی�0 جالد0 أب� غ�]R؟

وال��م ال�الEات ال����ة ت7الR �إل�اح ب�#�ی� ق�ار م#ل= األم! ال0 
الع�ل ال�ول�ة، الف&�ة واض�ة Eعفى ع�F�]�ها م! أ0 مالحقة أمام م��Fة 

�ازاة مع�4ة قان�ن�ة ع��Uة، تلقي �ال��(ول�ة على ال�Uادة العل�ا، ال�ي ��
�ن ال�2فون م����ن على Fال س��أ<لق_ �`عة �rارات في أف`ل األح

�© ، و4ل <�ح لل��ألة س�Kل إلى نق7ة م��ودة�� .أعلى م
 1983ام وفي ال2هاEة ت#�ر ال�الحiة الى أن �4ا�ًا أع� الع

  خK�Kا ل�K�ی� ال�عیR إلى أم��4ا ال�س7ى. ح�W 4ان_ 4ل 
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تالو]! الف�اد األم��4ي. ح�W ت�ج� عالقة ألن�اu وأن�اع   - 13
ف�اد ال2#�د �ان��اءاتهP الع�|�ة وال�UX7ة و�UOة ال�2اق`ات األم���4ة. 
وها ما ت#لى ق3ل ب�اEة ال��ب ��ادثة ال#2�0 األم��4ي ال0 ق�ل 

_[� .رفاقه في ال?��ة في ال&
�ة ل�© ال#2�0 األم��4ي. ح�W أن ~�اب العق��ة الق�ال- 14

ال#�¸ األم��4ي ال �Eل« عق��ة ق�ال�ة ت�فعه لل�`��ة ���اته 
مع ال2#�د األم����4! وال�ي   CNN ألجلها،وها ما ت2�3ه مقا�الت ال

تP م2عها الحقا. وها ال�2ع إن�ا EعF= هcاشة اله�Fل�ة لل#�¸ 
 .االم��4ي في الع�اق

ل#�¸ األم��4ي �{�اب ال�خاء فه� أما ع�ا �قي م! الل��ة في ا
سR3 وح�� ه� ال?�ف م! ال��ت وم! ال��اج� في الع�اق في وض��ة 
ته�ی� لل��اة م! ال�رجة األولى. وهي وض��ة ت&اد ت?�ج على 
ال��7�ة مع ال�7�ر ال2�عي لع�ل�ات ال�قاومة الع�ا|�ة. وال�ي بلغ_ 

اف م�(ول�! ح�ود قKف مق�ات ال�Uادة األم���4ة وال2#اح في إس�ه�
أم��X4 !��4ار. م�ا Eفق� ال�Uادة الق�رة على تق�2! م?اوف وانفعاالت 
ج2�دها.  وهه ال�قائع R#E أن ت3m_ لألم����4! أنه�E  Pل&�ن ج�cًا 
م(ذEًا وم�م�ًا ل&2هP ال �Eل&�ن ��ال ج�cا مقاتًال ول�= أدل على ذل« 

�mب �! <لR م! م�اوالت ب�ش ال������ة لله�وب م! الع�اق. ول
الغ�ث االس�ائ�لي ودفع ث�2ه ال�����ل. فc�اكة اس�ائ�ل في ال�ر<ة 
االم���4ة ت��ل ال�الEات ال����ة م! دولة ع�iى الى رئ��ة عKا�ة 
دول�ة ت��PF ف�ها اس�ائ�ل وتف�ض اإلتاوات على العالP ع3� الق�ة 

 .االم���4ة
 س�(�ل�ج�ة ال!قاوم الع�اقي

لKادرة ع! مiل�م ب�فع الiلP ع2ه هل ت�P مFاف�ة ر~Xة االن�قام ا
أم بD]ادة ج�عة الiلP ال��ارسة ض�ه؟. وعلى ال��`�ر]! م! آثار 
�ا لهP م2 اآلن ع! م7Kلح m�Xوردود فعله اإلن�قام�ة أن ی Pلiال

  .ج�ی� أكm� تع�3�ًا م! م7Kلح " اإلرهاب" الفاق� ل�الل�ه م2 والدته
لغاEة تف#�� نف�ه ان ش#اعة ال�قاوم الع�اقي وجه�ز]�ه لل��ت 

 Pن ن��انه�وت��]ل ج��ه أشالء ت`اعف رعR ال?ائف�! ال7E 0لق
  .خ�فًا الس�#الب األم! ع3� الع�وان

�ل�ج�ة ال�قاوم الع�اقي فه� إن�ان عاد0 ل��_ له Fأما ع! س�
�ل�ج�ة خاصة. وه� إن�ا Eف#� نف�ه ب�افع تع�ضه ل&ارثة مع2�]ة. Fس�

ساته واس���ارت ن�عه وأم�ه وهي 4ارثة ته�د |�P الT?c ومق�
ف�XKح ح�اته فاق�ة ل���Uها م�ا ی�فعه إلى اس��هال ال��ت. بل إلى 

   .ت�2ي ال��ت ه�Oا م! ت��ل أثار ال&ارثة و¿ذاللها

 .حاالت اإلن��ار ال�Oائ�ة ب�! ال2#�د األم����4!- 3 
ال�2�ان الK�Eقة./ ب�]7ان��! وش�<ة وم�عاون�! ع�اق��! وح�ى  - 4

 .ام����4!ت#اه ج2�د 
ز]ادة اإل|Xال على ال�?�رات وال&��ل./ ت�#ل ال�قاومة  - 5

إخ��اقات معل�مات�ة هامة لل#�¸ االم��4ي ب�أم�! ال�?�رات لل2#�د. 
(وج�ت زجاجات و]�Fي فارغة في ال7ائ�ات والع�Oات األم���4ة، 
 Wاعها. ح��كل« ت�ص� حاالت مc�2�ة م! إدمان ال�?�رات على أن

ال`Xاu األم����4! الت#ارهP بهه ال��اد، �4ا أنه  تP عقاب ع�د م!
م! ال�ع�وف أن تعا<ي ال�?�رات شائع ب�! الXcاب األم��4ي وال 
 Pع�ر ��ا ی�ت�_ تأث�� ال�? Pن وه���2mي ال2#�د م2هP، وه(الء EقاتلE

 .(ت&�ار وm4افة ال��ارسات اإلن��ا�Zة لل2#�د االم��4ان
 .(4ل شيء ق3ل أن أم�ت ت`?P ال�ل�ك الغ�]0D ( فألفعل - 6
س�7�ة الغ�ائD ال3�ائ�ة. وم! ه2ا تف#� الcوذ واإلن��افات - 7

 .األخال|�ة ذات ال7ا�ع ال�حcي ل�© ال#2�0 األم��4ي
 .ت2امي م?اوف ال��ت وال�~Xة في اله�وب م! الع�اق - 8
 .اله�وب م! ال?�مة / �ع`هP ی�Dوج ع�ا|�ات و]�لP و]?�3يء - 9

�ال�ة. ح�W أهل�ة ال2#�د األم����4! للق�ال ع�م ال#ه�ز]ة الق - 10
في الع�اق ت2?فN ت�ر]#�ًا ��R3 ت�اخل الi�وف ال�2اخ�ة مع ح�ب 
العKا�ات مع ال#هل ال�ام بmقافة ال3ل�... ألخ م! الi�وف ال�ه�دة 
لل#2�0 األم��4ي وال�ي ت#عله في حالة خ�ف دائP و¿رهاق نف�ي 

إ<الق ال2ار ول��ارسة ضاغ�، األم� ال0 ی�فعه لالس�ع#ال في 
 Pره الاتي �ال?7�. وذل« إضافة الى اإلرهاق ال2اج�الع�وان ل�#�د شع
ع! ع�م ت3�یل الف�ق األم���4ة ال�قاتلة وOقاءها في ساحة الق�ال م�ة 

 .أك3� م! ق�رتها على االح��ال
تفاقP الف�اد داخل ال#�¸ األم��4ي. وم! مiاه�ها  - 11

 Wح� .Pاعات على ال�غان�Kاد واسعة في ال#�¸ ال�س#ل_ ع�ل�ات ف
األم��4ي ب�ءا م! س�قة ال�3�ت لغاEة س�قة اآلثار، م�ورا ب�#ارة 
ال�?�رات وغ��ها م! مiاه� الف�اد وهه الع�ل�ات الفاس�ة ت�?للها 
عادة الK�اعات وال�K®�ات ال#��Eة ب�! ال2#�د األم����4!. وهي 

 .م2اص3هP ت�33_ �إقالة ع�د م! X4ار ال`Xاu األم����4!
12 -  Dادث ال����ال����D داخل ال#�¸ األم��4ي. ح�W ح

العK2�0 والX7قي ب�! ال2#�د األم����4! وO?اصة ال����D ال��ارس 
�ل على ال2#��ة األم���4ة. وه(الء Kة في ال�X~على ال�قاتل�! ر

% م! ع�ی� ال#�¸ األم��4ي. �4ا أن غال�3ة FcE24ل�ن ن�Xة 
  .لع�اق ی��2�ن إلى الX7قات األم���4ة الفق��ةال2#�د األم����4! في ا
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 العل� الع�اقي
ف&�ة العلP ال�ق��ح غ�3ة �Fcل غ�� مأل�ف. ح�W ال?7ان 
األزرقان m�Eالن ت?ل�ًا ع! ال�Kة اإلس�ائ�ل�ة في علP ال2ه�]! ( أ0 
ش�ق الف�ات). و4أنه EقK� األراضي الع�اقي على ح�ض ما ب�! 
ال2ه�]!. أما الل�ن األصف� ال�عل! رمDًا 4�دEًا فه� Eع7ي داللة ع��Oة 

ح�ة س�2ة وأخ�© ش���ة لل?�7! األزرق�!. و4أن تقاسP الع�اق وا
   .وتق���ه ت��ل الى ال�&�]=

أما الهالل فه� یc�2� على خل®�ة ب�`اء و4أن اإلسالم م#�د 
م�اولة ملء ف�اغ لها ال3ل�. فهل Eق3ل ع�اقي أو ح�ى ع�Oي م��2ي 

م!  ب�خ�ل ها ال3ل� الع�]k في حالة فق� ذاك�ة 4لي بهه ال�رجة
ال?7�رة ؟. وهل أص�X_ ح`ارة الع�اق م�ض�ع تقاسP في ªل دور 

 .و�ªفي لإلسالم؟
�اإلن�قال الى ال��ل�ل ال2ف�ي لل�سP ن#� أن ال?7�u الmالث تقع 
أسفل العلP وت��از �`�قها ودق�ها. األم� الE 0عF= ال2&�ص الى 

 .ال��حلة ال7فل�ة مع فق�ان ال�علk �ال�اضي وفق�ان ال#ور
Pالع�اقي  األه Pز العل�أن العلP ال�ق��ح ی�?لى ع! دالالت ورم

�ب �Fاسالمي م Dرم !�Oي وO�و0 ع�وح Pنه عل�ال�ي ت#�ع ب�! 4
ه� Xrارة: هللا أك3� ال�ي ال Eع�ضها الهالل ال?#�ل رغP ح#�ه 
وخاصة خلف��ه ال�3`اء. یXقى أن ال#��ع الحÍ أن ف&�ة العلP ت�`�! 

ائ�لي ورم�زه ال2ه�]ة. فهل ها ه� م��ق3ل تقل��ًا ص�]�ًا للعلP اإلس� 
�د؟c2الع�اق االم��4ي ال�.  

وال�?لي ع! ها العلP ال Eع2ي ��ال ال�?لي ع! األف&ار ال���4ة 
  .ل�#��عة أف&اره ال�امة واإل�Eاءات اإلس�ائ�ل�ة الفاعلة في ص�غه

  

ق� ال ت&�ن  ل�ی2ا ج��عا ش#اعة اس��`ار وجلR ال��ت  
ائ�ل لNXU روح2ا. ل&22ا نعاني م! اإلذالل الK?cي ودع�ة عDر 

ال��افk لل&�ارث ال�ع2�]ة وهي معانة ت�ج��ها الcع�ب الع��Oة 
ب�iاه�اتها وت3�عاتها وت`اعف شع�رها �االن&�ار واألهP م! 4ل ذل« 
ع3� شع�ر ال#�ه�ر الع�Oي �النR أمام ال`�اEا الع�اق��! و¿ح�قاره 

. بل ها اإلذالل ت��ل إلى لع#Dه ع! م� ی� ال��اع�ة للع�اق��!
شع�ب غ�� ع��Oة ت�2F_ م! ال����D ب�! ال#اني وال`��ة في ع��ة 
�ن �Oأدرك األورو �لل�#ازر األم���4ة. فق �ار اإلعالمي ال��هKال�
مmال أن هه ال#�ائP تعF= م��ل معادEة لإلن�ان�ة ول�= للع�ب 

���7ع�ن اس�E مًا، ال��عاب دوافع ل�ح�هP. ل&! ه(الء ،واألجانR ع�
اس�#الب ال��ت الK?cي ع3� اإلق�ام على ال��ت لغاEة ت��2ه. 
وال�ق_ ال ی��ع إلفهامهP العالقة ب�! االس�cهاد و ب�! الW�X ع! 
االع��اف �ال#�اعة / األمة و4�ام�ها. ف��23ا أن نع�ض على ه(الء 
ن�عا آخ� م! شه�ائ2ا. ذل« ال2�ع الKE 0اب و]Xقى یD2ف ح�ى 

ألم��4ي ال���`� 2�Eع  إسعافه ووص�ل إ0 م�اع�ة ال��ت الن ا
<�3ة له. ها ال2�ع m�Eل أق�ى <�ق ال��ت ال�ي F�E! لcX� أن 
ی�?�لها ح�W ت#��ع عل�ه اآلالم وم?اوف ال��ت ومcاع� الل ور~Xة 
االن�قام و4ل ج3�وت االض7هاد. و4أن ال�ح�ش اآلدم�ة ال ت&�في بهه 

mوانها على ج�ت��4ها لالن�ان وال��لل على العا�ات ف��ا�ع ع Wه ح��
أEام م�2هFة بل« ح�مة األم�ات. ل� ق�ر أل0 ش?T االخ��ار ب�! 
 !�O0 و�cX7اني وغ�� ال�cب ال�هه ال���ة ال��ال�ة بها األسل
ال��ت خالل ل�iات ب�ف#�� اس�cهاد0 ، فإن الT?c س�?�ار 

�لP أو الmان�ة ح�Fا. وذل« �غN الi2� ع! ان��ائه " ع�Oي أو م
���7ع ها الT?c أن iEه� ح��ه E ها فق��غ��ه�ا " وع2

  .لإلس�cهادی�! وتفه�ه ل�وافعهP و<�]ق�هP في ال��ت
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ـــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــــــي   قــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجــــــ
  فـي الفكــر االستشراقــي  نفسيــة قـــراءة

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – بلسيدمحم أحمد النا

  
 

     
     

إن كل خلية من خاليا الجسم البشري تحمل في طياتها برنامجا2 

الوراثي للشخص صاحب   -وراثيا2 معقدا2 هو بمنزلة التراث البيولوجي 

الخلية. من هنا كان اهتمام األطباء بمعرفة العوالم الوراثية 

النفسيين يصرون على تحديد  المؤثرة في صحة مرضاهم. بل بعض األطباء

"شجرة العائلة الوراثية" لمريضهم. وفي طليعة هؤالء العالم المجري 

ليوبولد سوندي يبني نظريته على أساس هذا التحديد. ويتضح لنا مدى 

تجاهل اإلنسان لتراثه وجهله له من خالل اختبار يتمثل بسؤال واحد 

  جيال2؟". 20هو التالي : "كم تعتقد يبلغ عدد أسالفك خالل 

 

س�ع#D ع! اس��`ار ال�عل�مات ال�?�Dنة في ذاك�ته لغاEة 
 �بل�غه س! الmالث س2�ات ح�! ت3�أ اللغة �ال�&امل في إدراكه. فل
<ل23ا م! أ0 ش?T الع�دة إلى أع�اق ذاك�ته وم�اولة ت4� أق�م 
ح�ث 2F�Eه أن ی�4�ه فإن2ا س2#�ه Eقف على مcارف ال�2ة الmالmة م! 

لعله م! ال��ه¸ أن ذ4�]ات تل« الف��ة ال�FX�ة م! الع�� ع��ه. و 
تأتي م�2اسقة وم2�#�ة مع ش?��Kه ال�اه2ة. و4أن ن�اة ال�K?cة ق� 
ت&�ن_ في ها الع��. ح�ى نcأ ت�ار نف�ي ی�ع� إلى دراسة 
ال�K?cة م! خالل أق�م ال4�]ات ال�ي ت���7ع اس��`ارها. ل&! 

�Pi�2 م2 س! الmالmة بل هي ذاك�ة اإلن�ان ال ت�اصل ت7�رها ال
س2�ات  8-5ت�ع�ض ل2��انات ع�ی�ة في الف��ة الع��]ة ال����ة م! 

    (وها ما ی�ع�ه ف�و]� �فق�ان الاك�ة ال7ف�لي وه� قابل لالس��جاع).
وت3�أ ذاك�ة الT?c �ال�ع2ى ال�أل�ف ل��#ل ت#ارOه ال��ات�ة 

�]ات ��ع2اها وتفاعله مع م��7ه �ال�لR وOاإلE#اب. ف��&�ن ال4
ال�قل��0 وOأث� ذاك�ة ال2�ع ��Eل الT?c الس��`ار ذ4�]اته 
اإلE#اب�ة ول2��ان و34_ ال�ل�3ة م2ها. ها و]�فk 4افة عل�اء ال2ف= 

T?cاجهة ال�ب4�]اته ال�ل�3ة ه� ن�ع م! أن�اع ال�ح�cة  على أن م
(ی�ع�ه ف�و]� مmًال �ال��ل�ل ال�حcي) فالT?c ال ی���ل هه 

ة إال إذا وضع األم�ر في س�اقها ال0 ی3�ر ح�وثها. أما ال��اجه
3�ت م! Fء ال�D#ع�3� أن الالوعي (ذل« الE ب�ار مارتي فإنه Pالعال

  الاك�ة) ه� معادل ال�قل األلغام وأنه ل�= م! مKل�ة ال��عالج

لق� <Xق2ا ها االخ�Xار في ب���2ا الع��Oة ف�Kل2ا على ت?��2ات  
ًا وم��ي سلف. في ح�! أن ال#�اب ال��Uقي ت�اوح_ ب�! أرOع�! سلف

ه� مل��ن سلف. بل إن ع�د األسالف KEل إلى مل�ار سلف خالل 
ثالث�! ج�ًال. ها إذا وافق2ا على اع�Xار عائالت األسالف عائالت 

   صغ��ة الع�د. وه� اع�Xار في غ�� مFانه في ب���2ا الع��Oة.
��!  إن ها الع�د الهائل م! األسالف الب� له م! E�أن ی�`�! ق

وم#�م�!، عقالء وم#ان�!، ش�فاء وم�2�ف�! وغ��ها م! ال�2اق`ات 
��! عقالء وش�فاء. E�إلى ق T?cة الX�ال�ي ت#عل2ا قادر]! على ن
ك�ا ت#عل2ا قادر]! على ن�Xة الT?c نف�ه إلى م#�م�! م#ان�! 
وم�2�ف�!. ففي خالف ج�ل�! ال أكm� ن#� في 4ل عائلة �7ًال Eقابله 

�ًا Eقابله م�2�ف. و4له�E Pل&�ن نف= ال?�]7ة أو م2#E�ن وق�
    ال3�نامج ال�راثي أو الاك�ة ال�راث�ة.

  0�cXع ال�إلى جانR هه الاك�ة ال�راث�ة �Eل« الT?c  ذاك�ة ال2
ال�ي أتاح_ لل#�! إف�از ال�ادة ال�ي ساع�ته على اخ��اق ال3�]`ة 

��ع ال#�2! األص�ات ل�3�أ ح�اته ال#�2�2ة ومعها ذاك�ته ال2�2#E) ة�
�ن م#��عه م! االرت&اسات و]��فÍ بها في F[عه وXإص T�[و
ذاك�ته ال3�ائ�ة ل&ي ی�اجه بها ح�اته ال�ق3لة خارج رحP أمه) ثP ت3�أ 
ذاك�ته ال�ضا�rة ل�© شع�ره �االخ�2اق ف�ر خ�وجه إلى ال2�ر. 

�عاني K�Z�خ ص�خة ال�الدة ل��خل اله�اء إلى رئ��ه لل��ة األولى ول
  أولى ت#ارب قلk ال�ج�د ال0 س�KاحXه <�لة ح�اته ول&2ه 
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ول� ن�! أمع2ا الi2� ل�ج�نا أن ف��ة الروة االس�c�ا|�ة ق� تDام2_ 
مع وقفة غ�رو (قائ� ال#�¸ الف�ن�ي) أمام ق3� صالح ال�ی! األی�Oي 
وه�افه: "ها ن�! Eا صالح ال�ی! ق� ع�نا فانهN م! ق3�ك وحار2Oا". 

تعامل صالح فهال ع�نا سXعة ق�ون إلى ال�راء م! تار]?ه ل2�© ��4 
ال�ی! مع الق�اد الKل���3! �أسل�ب شهP و ف�وسي �ع�� ع! ان�هاك 

    ح�مة األم�ات ��Xعة ق�ون م! ال�قي �ع� وقفة غ�رو.
  !�Oو �مة في االن�قام ت#�ع ب�! ها القائ�إن هه ال�~Xة ال���

معاص�]ه م! ال���c�ق�!. فهE Pع�3�ون فcل مc�وع ال��وب 
 Pلiلة الD2�� ل��3ةKاس�ع�ار ال Pله Pعي االن�قام. فإذا ما ت���E 0ال

ال�72قة ت�س?_ ل�یهP مcاع� االض7هاد ال��ض�ة. لل« اع���ت 
 .��cXال� !�Oاق و�cج ب�! االس�Dأ ال��في تل« الف��ة م3 Pاس��ات�#��ه
ل�`اف الحقًا إلى هه االس��ات�#�ة مiاه� ال��ل� ال��اسي 

3�تة  واالق�Kاد0 وم! ثP تف#�� 4افة ألغامFاعات ال�ار]?�ة ال��Kال
    (األقل�ات وال�ی�2ات وال�ه�3ات... الخ).

ان7القًا م! هه ال�ع�7ات لE Pعـ� �اإلمFـان الi2ـ� إلـى االس�cـ�اق 
ك�c�وع دراسي ی2`ـ�0 علـى �عـN اإلن�ـان�ة وعلـى القل�ـل األقـل مـ! 
ال��ض��rة. ف�~Xة االن�قام ت#عل االس�c�اق عاجDًا ع! االن7الق مـ! 

 �قــائع مــ�ورًا �ــال��ل�الت وصــ�ًال إلــى ال�2ــائج. فال�cــ�وع االس�cــ�اقي ال
ــــه  ــــ�ل ال#ــــاهDة ��ــــا E#عل ــــائج وم�`ــــ�ًا لل�ل كــــان مcــــ�وعًا جــــاهD ال�2
م��اجــًا إلــى ســ�ء تف�ــ�� ال�قــائع وت�ــ�]� ال��لــ�الت وصــ�ًال إلــى ن�ــائج 
م#هــDة ومق�لXــة م�ــXقًا ل��ــ�]k ال�لــ�ل ال�ــي ال ت?ــ�ج عــ! فــ�ض أســ�أ 

    ����cة ال��احة ألم�2ا.ال?�ارات ال
و<�ح2ا ها ل�= ته�ة نلق�ها جافًا بل ه� <�ح م�ض�عي  

ت�ع�ه حقائk ثاب�ة (Eع��ف بها �عN ال��2�ر]! الغ���O! الی! س2��د 
    م�جDًا آلرائهP الحقًا) أب�زها ال�ال�ة:

إن االس�cــــــ�اق هـــــــ� مcـــــــ�وع م�&امـــــــل م�ـــــــ�د ال�72لقـــــــات  - 1
ال���c�ق�! لـP ی�عامـل مـع ت�اث2ـا تعـامًال  والغاEات. وOال�الي فإن أEًا م!

ف�دEــًا (و¿ال 24ــا علــى اســ�ع�اد الح�ــ�ام آرائــه مه�ــا اخ�لف2ــا معهــا) و¿ن�ــا 
   كان ها ال�عامل داخًال في إ<ار مc�وع 4لي.

ــــ�ه  - 2 ــــًا ��ــــا Eفق ك�ــــا قــــ�م2ا فقــــ� 4ــــان االس�cــــ�اق فعــــًال ان�قام�
ل�2ـــــائج صـــــفات ال��ضـــــ��rة وال��ـــــاد العل�ـــــي والقـــــ�رة علـــــى اح�ـــــ�ام ا

    ال��U�Uة.
ی�عامل االس�c�اق مع األح�اث ال�ار]?�ة مـ! خـالل ت#D]�ـه  - 3

لهـا ومـ! خــالل عـ�م اح��امـه م3ــ�أ ال�ـ�اق الDم2ـي لل�ــ�ث (العـ�دة إلــى 
 الDم! ال�ار]?ي). وOها فإن االس�c�اق ی�ت&R م?الفة مDدوجة 

  

�ل معال#ه ب�! هه األلغام �Zف#�ها له دون واعي ودون ض�ورة. #E أن 
م! ه2ا ی�ع� مارتي الق�Kار ت�D�4 ال�عالج على م�اع�ة ال��عالج على 

   تف&�« األلغام فق� في ال�72قة ال��علقة �اض7�ا�ه م! الو�rه.
�ن اإلن�ان مفه�مه لآلخ�؟ إن ال�ض�ع  ّFE ��4 ال)�و]Xقى ال

أشه� أن ق�مه ت��2ي إلى ج��ه. و]�P ها  c�FE5ف في س! مع�له 
�ائ�ة ت7K�م م! خاللها ی�ه �ق�مه. وP4  االك�cاف أث� ح�4ةcع

 Rلة ی���ع �اللع[��ع� ال�ض�ع بها االك�cاف �Zق`ي أوقات <E
 Pر]#�ًا. فإذا ما ت�ه ت���أصا�ع ق�مه. ث�E P`ي الك�cاف ��Uة ج
ها االك�cاف أدرك أن ج�� أمه ال ی��2ي إل�ه و¿ن أمه هي شيء 

�ن ذل« آخ� �ال2�Xة له وOها ی3�أ ال7فل ب�&�]! مفF[م "اآلخ�" و�ه
    أE`ًا في ح�ود الmالث س2�ات م! ع��ه.

على هه األس= 22F�Eا الق�ل �أن ل&ّل ش?T ع�ة خ�ارات  
ق�ر]ة. فق�ره م(لف م! م#��عة ال?�ارات ال����cة ال��احة له وال�ي 
ت��دها ش�وu وراث�ه وª�وف ح�اته. إن ها ال�ع�]� E#�ع ب�! 

إذ نالحÍ م! جهة أن ال خ�ار لإلن�ان في ال#3�]ة و�O! االخ��ار]ة. 
ت��ی� خ�اراته ال����cة. إال أنه م! جهة أخ�© ح� في ان�قاء واح� 
م! ال?�ارات ال��احة له. ان7القًا م! اع�Xار أن ال��E T?cل في 
 ��ن م#3�ًا في معا�cEها ج��عًا فهFE دة ال�راث�ة خ�ارات م��<�اته ال

ذا ما أساء ها االخ��ار أمF! للعالج قادر على االن�قاء م! ب�2ها. فإ
ال2ف�ي م�اع�ته. هFا فإن تع�ف2ا إلى ال��اث الف�د0 للE T?c#عل2ا 
قادر]! على م�اع�ته ول&! أE`ًا على ت�م��ه ب�ح�cة. فل�2?�ل ماذا 
�ن م�K� ها الT?c إذا ما أخ�ج2ا له ف`ائح أس�ته وع�ف2اه FE

! أسالفه الKال��! على أسالفه ال��2�ف�! والفاس�ی! م�#اهل�
3�تاته Fل مF� اجه2اه�والc�فاء. ثP ع�نا ف2ق23ا في ماض�ه الK?cي ف

    ال�ل�3ة دفعة واح�ة. ثP أوح�2ا له �ان�قاء أس�أ خ�اراته ال����cة؟
إن ها األسل�ب مع��� في علP ال2ف= ال��اسي. بل إن ت�37قه  

ل�ها. وها ی�?7ى األف�اد إلى م#��عاتهP و¿لى األمة ال�ي ی��2�ن إ
   ت��ی�ًا ه� ما فعل�ه ال��4ة االس�c�ا|�ة �األمة الع��Oة و�O�اثها.

�اق: -1�  في االس�
إن ال��اث الع�Oي ه� الـاك�ة اللغ�]ـة لألمـة الع��Oـة. ل&ـ! تـ�اث     

�ل�ج�ـة اج��ا�rـة مع�قـة. لـا Oراسـ�ها دراسـة أن��و�ـل إال ب��FE األمة ال
ـــــى ال�cـــــ�وع االس�cـــــ�اقي ب�راســـــة ال ـــــ�اث الع�Oـــــي ال�ـــــ�ون وهـــــ� اك�ف �

اخ�Kـــار ی72ـــ�0 علـــى ال&�mـــ� مـــ! اح��ـــاالت الcـــ�7 وســـ�ء ال�ف�ـــ��. 
�صـــًا ل#هـــة ن�ـــXة هـــا ال�ـــ�اث إلـــى األمـــة ولغ�هـــا ل�Fـــ�ن ع��Oـــًا أم Kخ

�ن إسالم�ًا.F�Z !ی��3ه إلى ال�    ن
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هه ال���3mات ال ت&�ن دائ�ًا مأم�نة. فها ال��غل في ال�اضي 2F�Eه 
3�تة ف����ل هه إلى ر Fاعات ال��K© الات ألغام ال�ف#� لE اه2ة. أن

م! ه2ا 4ان وج�ب ال�ر وال��PF في هه الع�ل�ات. وق� K�Eل أن 
ی��خل آخ� و]��ع�ض و]�رس و]�اقR ماضي الات وال وع�ها. فإذا 
كان ها األخ�� إن�ان�ًا وم�ض��rًا فإن �إمFانه |�ادة ن&�ص الات 
في الk[�7 اآلم2ة. أما إذا 4ان ها اآلخ� وح�cًا (أو جاهًال) فإنه 

لات إلى تف#�� ألغامها الالوا�rة و¿لى ت�ه�! ص�اعاتها. ��ا Eق�د ا
 P�i2ازنها الاتي ومعاودة ت�Eفق� الات اح��االت الق�رة على اس�عادة ت

  نف�ها ب2ف�ها. ف����ل هه الات ن�� ال�ف&« وال�ف�_ وفق�ان اله�]ة.
و¿ذا 4ان ال��اث ال��ون ه� ماضي األمة فإن ال وع�ها ه� مD]ج 

�ها وص�اعاتها ال�اخل�ة ور~Xاتها ونDواتها و<��حاتها وف7�تها م! لغ
ومع�ق�اتها. وجاء االس�c�اق ل�2قR في ماضي الات الع��Oة 

ت�اثها ��cى ال7�ق ال�ي م! شأنها أن تع�k أ0 ن&�ص  ول�2�ف 
مأم�ن و]��ل ج��ع ن&�صات الات الع��Oة إلى غ�� مأم�نة وOال�الي 

3�تة في  إلى ألغام م! شأنها تف#��Fاخل�ة ال��اعات ال�Kج��ع ال
الات الع��Oة. مع اإلص�ار على ت��]لها إلى ص�اعات م�#�دة راه2ًا 

   وم��cة. ولل« �اس�?�ام م#��عة أسال�R م2ها:
تDو]ــ� الK2ــ�ص: و]ــ�P هــا ال�Dو]ــ� �Kــ�ر وأســال�R م�عــ�دة   -  أ
   م2ها:

�ص ع��Oة إلى الالت��2ة وان��ال م��ج��ها صفة Kت�ج�ة ن
(لف�!. ثP تأك�� ال���c�ق�! ال#�د لها االن��ال أو م�اولة فKلهP ال�

    األصل ع! ال��ج�ة.
�ص: على غ�ار ت��]� رسالة اب! م���ن  -K2ال �[�ت�

ونc�ها على شFل رواEة �اللغة الف�ن��ة. وق� بلغ ها ال���]� ح�ود 
ت��]ل هه ال�سالة إلى إدانة ال�`ارة الع��Oة وال�2&� ل��ام�ها مع 

    �� ال��ل��!.غ
�ص �ع� س�ق�ها. وال حاجة ب2ا ه2ا لل��4�  -K2ال Nإخفاء �ع

    �أن غال�3ة م?7�<ات2ا ال��اث�ة م�ج�دة في مX�Fات أج�32ة.
  س�قة ال�?7�<ات واآلثار ع��مًا وته�]3ها إلى ال?ارج.  - ب
�ص ال�ي تع�� إح�اء الف�! وال�2اق`ات: مmال ذل«   - جK2إب�از ال

 kت�ه�! االه��ام �إخ�اج وت�ق� �ات ال�ي تع�>�ونc� ال�?7
3�تة في الات الع��Oة. وت��ی�ًا نع7ي مmال Fاخل�ة ال��اعات ال�Kال
م2اقcة ب�و4ل�ان ل�ادثة صف�! وهي م2اقcة اع���ت م�جعًا ان�قائ�ًا 

   E?�م األه�اف ال��Xقة لل�(لف.
  

�صــــًا إذا 4ــــان  Kائهــــا (خDقــــة ال&املــــة ت?�لــــف عــــ! أج�Uفال� .kلل�72ــــ
�رة سل�3ة خm�3ة) وهي ل��_ م7لقة 4ـي إدراك هK� اء ان�قائيDه األج

نه�ل ع�امل الDمان وال�Fـان فـي تعامل2ـا معهـا. �4ـا ی�ت&ـR االس�cـ�اق 
مــ! خــالل هــا ال�عامــل، خ��7ــة ال��ل�ــل ال�حcــي ل�ــ�اث األمــة (وهــي 

  خ��7ة ج�م�ة على صع�� األف�اد ف�ا �ال2ا على صع�� األمP؟
ل�عـا<ي مـع الـ�ی! اإلسـالمي علـى أنـه E`ـع ال�cXـ�� ل2ف�ـه هـ�ف ا

أســـــ7�رة شـــــع�3ة ومـــــع ال�ع�قـــــ�ات اإلســـــالم�ة علـــــى أنهـــــا م2ق�لـــــة عـــــ! 
ال�ه�دEــة وال��ــ���ة. وهــ� بــل« ال یلغــي اآلخــ� c4ــ?T و¿ن�ــا �Eــاول 
 0�إلغاءه 4عق��ة. وفي ها ال��قـف ان�قـام سـاد0 قـ� FEـ�ن مـ! حـk القـ

��rة ال�ـي �Eـاول على ال`��� ول&2ه ح��ًا ال ی2�رج في خانة ال��ضـ
   ال���c�ق�ن ادعاءها.

�ق�_ اللغة الع��Oة والف&� اللغ�0 الع�Oي عXUات 4أداء في  - 4
وجــه ال�cــار]ع االس�cــ�ا|�ة. فاضــ7� االس�cــ�اق لل�عــ�ض له�ــا ف&انــ_ 
م�ــاوالت تع�7ــل اللغــة الع��Oــة �اع�Xارهــا ســX3ًا رئ��ــ�ًا ل�?لــف ال2ــا<ق�! 

ال��ل�ــــة والعام�ــــة. وأE`ــــًا  بهــــا. ومــــ! ثــــP م�ــــاوالت إبــــ�الها �الله#ــــات
ـــــ�اق ف&�هـــــا وح�فهـــــا بـــــ�ع�ات إلغـــــاء ال�cـــــ�Fل و�4اب�هـــــا  م�ـــــاوالت اخ�
�Oــة �ــال��ف الع�Oــي لل�?لـــي �Fــ#�ع اللغـــات ال�cــال��وف الالت��2ــة وت�
ــــخ مــــ! م�ــــاوالت اســــ�ه�اف اللغــــة وم�ــــاوالت  عــــ! هــــا ال�ــــ�ف... ال

    اغ��الها F4ائ! حي یلعR دور ال�ال�ة �ال2�Xة لألمة.
ـــk الع�ـــ - 5 ـــى ت#�ـــ�� أهـــ�اف االس�cـــ�اق مـــ! خـــالل خل ل عل

ال��ــارات وال�(س�ــات ال�ــي ت��`ــ! هــه األهــ�اف وتــ(م! اســـ���ار]�ها 
 kافـــ�ـــ�مات اســـ�ع�ار]ة أع�ـــk وأرســـخ. ت� وتفاق�هـــا وصـــ�ًال إلرصـــان مق

   على ه�ف نهائي ه� اغ��ال ثقاف�2ا.
ف&ــP 4ــان لهــه ال�cــار]ع مــ! تــأث�� علــى ف&�نــا الع�Oــي ال�عاصــ�؟ 

أ0 م�© ن#�_ في ت�ق�k غاEاتهـا؟ ومـا هـي ت7�راتهـا وأخ7ارهـا و¿لى 
    اآلن�ة وال���ق3ل�ة؟ ... الخ 4لها أس�لة و¿شFال�ات ت��اج لل�2اقcة.

� األلغام ال��اث�ة: -2�اق Zف�  االس�
قل2ا إن الالوعي مDروع �األلغـام و¿ن تف#�ـ� هـه األلغـام هـ� إسـاءة     

?�ــــــارات. فلألمــــــة �4ــــــا �الغــــــة واع�ــــــ�اء وحcــــــي ودفــــــع ن�ــــــ� أســــــ�أ ال
لألش?اص، ال وع�هـا ال#�عـي الـ0 یـ(ث� مXاشـ�ة فـي وع�هـا وسـل�4ها. 
فــإذا مــا تعــ�ض الــ�عي إلــى أزمــات راه2ــة وم�هقــة فإنــه یل#ــأ إلــى ال��ــل 
ال�فا�rة لل�فاß على ت�ازنـه وعلـى ذات��ـه. فـي مق�مـة هـه ال��ـل تـأتي 

ــًا عــ! ال��3mــ_. ���ــW تل#ــأ الــات إلــى ماضــ�ها �–ح�لــة: ال2&ــ�ص  m�
األزم2ة ال�اض�ة ال�ي حKل_ خاللها هه الرات على ت�ازن واسـ�ق�ار 
كــــاف��! ل��ســــ�خ ه�]�هــــا وتأك�ــــ� ذات��هــــا. فــــإذا مــــا حــــ�دت الــــات هــــه 

  ال��7ات ث��3ها في ذاك�تها ول#أت إل�ها وق_ األزمات. ل&!
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�]هها ور7Oها �ال�?لف الع�Oي ال�اه! به�ف cروسة ل��خ�7 م
  ت��]ل هه اللغة إلى م#�د ف�ل&ل�ر.

ال�راسة ال�ار]?�ة ال�فKلة لل��اث الع�Oي الK�اعات ال�اخل�ة: إن   -  ت
ت��ح لل�ارس�! ال�ع�ف إلى ن�اة الK�اعات ال�اخل�ة للات الع��Oة و¿لى 
آثار هه الK�اعات في تف&�« الات الع��Oة. م�ا E#عل م! ال�هل إعادة 

الفKام�ة ع! <�]k إثارة مcاكل األقل�ات –تف#�� هه العالئP ال�ف&�Fة 
    �ة والع�|�ة والق3ل�ة) في العالP الع�Oي.(ال7ائ®�ة وال�ه3

ال�ع�]`ات ال�����لة: تع�3� ال�~Xة م! ال�وافع ال�ئ���ة   - ج
ال��جهة ل�ل�ك الات وال��اع�ة على ت��Uقها ل��ازنها. فإن#از ال�~Xة 
FcEل 4فاEة للات. م! ه2ا فإن ال�cار]ع االس�ع�ار]ة تغ0 4افة 

k وت��?�م هه ال�~Xات ال�`?�ة ال�~Xات الع��Oة غ�� القابلة لل��ق�
ل&3_ وم�� ال�~Xات ال��ض��rة القابلة لإلن#از وال��ق�k و¿عادة الmقة 

    للات الع��Oة تال�ًا.
الD2وات الف�دEة: الD2وة ال#�ا�rة هي تع�]فًا نDوة م��ام�ة   -  د

األم� الE 0عق� اس�غاللها و]#عله ص�Xًا. و4ل�ا ت#Dأت هه الD2وة 
لP ال��ام�ات. وم! ه2ا تc#�ع الD2وات الف�دEة، ت�نى م�قعها في س

  م! ق3ل االس�ع�ار]�!، ودع�ها به�ف اس�غاللها في األوقات ال�2اسXة.
اإلحXا<ات: على ض�ء ال�قائع ال�ع�وضة أعاله تأخ  -هـ

ال�7�حات <ا�ع ال�ع�]N. و4ل�ا زادت اإلحXا<ات 4ل�ا �ع�ت 
�7�حات م! م�ض�ع��ها ال�7�حات ع! ال�اق��ة. وهFا فإن إف�اغ ال

    �E� ب�ع�]N الات لإلحXا<ات ال��&�رة.
ال�ع�ق�ات: وهي األصعR م2اًال ألنها تiل فاعلة في ت�ق�k  -و

ت�ازن الات (ألنها ت�اع�ها على م�اجهة قلk ال�ج�د وم?اوف ما 
�ع� ال��ت) ح�ى �ع� إعاقة وتع�7ل الع�امل األخ�©. فإذا ما ح�ث_ 

ات لالع��اد 4ل�ًا على مع�ق�اتها. مع ما هه اإلعاقة اض7�ت ال
���Xعه ها االع��اد م! خ`�ع 4لي E– ات ال�ي�صي لهه ال�ع�ق�ن&

تXKح م�mلة وح��ة له�]ة الات. ح�ى XKEح ال2&�ص ال�ی2ي داللة 
على إف�اغ الالوعي م! ع2اص� دفاعه وعلى ر~Xة الات في الع�دة 

ا ال��ل�ل �أنها معادلة ) هه الع�دة ال�ي cE�حهZEROإلى الKف� (
لل�~Xة في ال��ت. ل&2ها ت�#لى �الق�ل: "ل��2ي لP أول�" ع�ضًا ع! 

     الق�ل: "ل��2ي أم�ت".
�اق: -4�    في م�اجهة االس�

رأی2ا أن مcار]ع االس�c�اق ت���ع ب�عP ال�(س�ات ال�ي     
�مات الف&�]ة i2اخل مع ال��رًا –وضع�ها وت��Kن م�االس�ع�ار]ة ل�&

Kان�ة م! ال�Fإم �ی�ق3ل�ات وت���  ادر الهامة ل�عل�ماتها ول�سP ال�

<�= اإلن#ازات ال�`ار]ة الع��Oة: FEاد ال���c�ق�ن   -  د 
اإلج�اع على إن&ار أEة إضافة ف&�]ة أو عل��ة لل�`ارة الع��Oة. 
فالف&� الع�Oي م2ق�ل ب�أیهP ع! ال��نان. وهP ی2&�ون ف`ل الع�ب في 

–عل�م و¿ضافاتهP الفل�®�ة والفل�®�ة إرساء ال�2هاج ال�#�]3ي في ال
اللغ�]ة إلى ال��اث اإلن�اني. وهP لE Pع��ف�ا إال م(خ�ًا �أس�UXة اب! 
ال2®�= في اك�cاف ال�ورة ال�م�]ة. وهP إذا ما وج�وا أنهP م`7�ون 
لالع��اف �إن#از ع�Oي ما فإنهE Pع�دون ل��D4وا �إل�اح على الKفات 

ال��3m_ ال�أم�نة. –�ات ال2&�ص ال�ي تXع� صاحR اإلن#از ع! ع�ل
�ك �أخالقه أو �ان��ائه Fcة و¿ما م�O�ل غ�� ع��Z#�وه إما ذ0 أص
ال�ی2ي وال�ه3ي إذا اق�`ى األم�. و4أن ال�2ق�R في هه ال��اض�ع 

    أهP م! اإلن#از نف�ه.
أحادEة األحFام: ی72لk االس�c�اق م! م3�أ ال�راسة وح��ة  - هـ

خ� م�ف�ض. فها اآلخ� م#3� لل�عامل مع ه(الء االت#اه. فال��ار مع اآل
ال�ارس�! وفk ال�قای�= ال�ي �E�دونها هP. وال�ي تع�3� |��هP مق�سة غ�� 

   قابلة لل2قاش و4ل ما Eعارضها م! |�P اآلخ� ه� في حPF الcوذ.
    تc#�ع اللX= في تف��� الK�اعات ال�اخل�ة للات الع��Oة. -و
�ص وال�ع�7ات  - زK2الات إن&ار ال Pع�2ها أن تF�E ال�ي

الع��Oة وت�اهP في دعP ت�ازنها. وص�ًال إلى اع�Xار ال�عال�P اإلسالم�ة 
��D2لة ال�ض��ة. �4ق�مة إلن&ار ال��اث 4له واع�Xاره عاجDًا ع! 
�د في الDمان. وه� اع�Xار FcEل خ7�ة على <�]k ن�ف أ0 �Kال

   م�اولة ت&امل ب�! ال��اث و�O! ال��اثة.
ال�فا�rة –�ص (الع�دة إلى ال��اث) ل�= �ال��لة العقل�ة ل&! ال2&

ال�ح��ة. إذ ت�ل« الات وسائل دفا�rة أخ�© لل�فاß على ه�]�ها ع! 
<�]k اس�عادة ت�ازنها و¿عادة ت��i2ها. وع2�ما تأك� ألص�اب هه 
 W3ا إلى الع�ال�cار]ع فعال�ة هه الق�رات ال�فا�rة (ال3�یلة لل2&�ص) ل#�

   مة وOع2اص� ت�ازنه ��ا ی(ث� على اس�ق�ار الات وت�ازنها.�ال وعي األ
   الع�8 �ال وعي ال3ات الع�&�ة: -3

قل2ا إن وعي األمة ی�?7ى ت�اثها ال��ون إلى م#��عة     
�نة للعقل الع�Oي وهي نف�ها الع2اص� ال�ي 4ان_ وراء Fالع2اص� ال�

�]ه ال��اث ال FEفي و cه إن�اج ت�اثها ال�`ار0. م! ه2ا فإن ت�ح
�]ه هه الع2اص� ول�فع الات الع��Oة ن�� الc« �عقلها. م! ه2ا cل�

   كان ال��D�4 على الع2اص� ال�ال�ة:
اللغة الع��Oة: هه اللغة ال�ي مmل_ أداة ص2ع ال�`ارة الع��Oة 
وق2اة ت&�]�ها تار]?�ًا. بل إن هه اللغة ال تDال م�افiة على شXابها 

ال7�]ل. لل« 4ان الع�ل جادًا إلق�ار  وح��]�ها وأصال�ها ع3� تار]?ها
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�ب. �4ا ت3�ت ح�یmًا م! خالل االه��ام �األقل�ات ل�رجة ال�ع�ة الع
�رة ص�م�ة ع�ضًا ع! م2اق�cها K� إلقامة م(ت��ات ُتف#� ت2اق`اتها
�رة هادئة �ع��ة ع! اس�mارة مcاع� K� اني�في إ<ارها الDم2ي واإلن
�ب ال�ار]?ي. ولعل ف��ل أزمة األقل�ات ال�27Kعة mاسها الXاء و¿ل�الع

�رة ق� ب�أ اK� ن في ت�اث2ا�ش�عاله مع وع� بلف�ر. فل� نi� ال���c�ق
م�ض��rة ل�أوا أن ال�`ارة الع��Oة خلق_ م2اخًا تعا�cEًا، مع ال�ه�د 
�صًا، لP ت��F! ال�#��عات الغ��Oة م! بل�غه ح�ى اآلن. دون أن Kخ
Eع2ي ها ال�عاE¸ ال��اح لألقل�ات ب�2ف� مcار]ع اس�ع�ار]ة ت�Dق 

    الع���O!. ال#�� والات
إن الف�دEة ال���Dة ل2ق� االس�c�اق وع�م تأ<�� ها ال2ق� ی(دEان 
إلى ع�م تف�غ ال2قاد وتK�یهP لل2ق� �أسل�ب أق�ب لله�اEة 

لل�?TK واإلرصان العل�ي ل�2ه#ه م��دة. وOها نKل إلى  م2ه
  ال�(ال:

هل ت�صل ناق�وا االس�c�اق إلى رسP ال?7�u الع�]`ة ل�mل هه 
ة؟ ونقK� ه2ا عل��ة واض�ة وقادرة على إق2اع ال��ادی�! م! ال�2ه#�

.Pقفي العالmم   
في واقع األم� إن أ0 مc�وع م! ها ال2�ع 7KE�م �#�لة فائقة 
ال�P�i2 م! ال�(س�ات وال#���ات وKO?�ة هائلة م! العق�ل الع��Oة 
األس��ة. هه العق�ل ال�ي فcل_ في ت23ي ال2&�ص ال�ی2ي أو هي 

ج�ه ��4لة دفا�rة ف�ج�ت ال�ل �ال2&�ان ال�ام له�]�ها اك�cف_ سا
 P�i2ان�ة والعال��ة.. الخ إن ال��ت�_ م���ات ال��اثة والل�3�ال�ة واإلن
ال�&املي ب�! ه(الء و�O! ال�cار]ع األج�32ة 4ان ج�ی�ًا ب�أد أEة م�اولة 
ًا لق�اءة عقالن�ة ل�اقع الات الع��Oة ول��اثها ولالوع�ها. �4ا 4ان ج�ی� 

�دًا 4ان أو ع! غ�� Kاه� األس� العقلي مقiه� م! مiإب�از أ0 م�
.�Kق   

�اق ول!�ارRعه�   ال'ق. الغ�&ي لالس�
تFcل �4ا�ات نع�م ش�م�Fي ن��ذجًا مmال�ًا ل2ق� ال�72لقات الف&�]ة 
الغ��Oة ال�ي 4ان_ أساس األف&ار ال��Xقة ال�ي قام_ عل�ها مcار]ع 

 km3وما ان ��cXاق وال��cب االس��ع2ها م! مcار]ع ال�صاEة على شع
   العالP الmالW عامة وعلى الcعR الع�Oي خاصة.

وOال�غP م! یه�دEة ش�م�Fي وان��ائه إلى ال�وائ� األكاد��Eة  
األم���4ة ت�F! ها ال�ف&� م! ت&�]! ف&� ناق� وش�ی� ال��اس�ة إزاء 
 TK?ي م�F�الالع�ل. فه� ب�اEة رفN األل��2ة ال�ل��4ة (ش�م

ال��ل�ل�ة. ها ال�فN  –سًا �األل��2ة) واس�3�لها �األل��2ة ال��ل��Eة أسا
  واالس�3�ال ال�الي له FcEالن دعامة ال��قف الف&�0 لها ال�ف&�.

ال��خل في ت�ج�ه هه ال���ق3ل�ات. فإذا ما راجع2ا م#�ل ال�cار]ع  
     االس�ع�ار]ة وج�نا ف�ها أث� ال�عل�مات�ة االس�c�ا|�ة.–ال���ق3ل�ة 

   kار]ع ملقاة على عاتcاجهة هه ال��في ال�قابل ن#� أن مه�ة م
���7ع إن�ان ف�د E ��&اجهة –أف�اد ف�ع�Oي، �i�وفه ال�عل�مة، م

   مmل هه ال�cار]ع؟
ال�اقع ال�(سف ی�ل2ا على ع#D ه(الء األف�اد على ال��اجهة. فإذا  

Eة لالس�c�اق. ما قل23ا في م2�3�Fا الع��Oة وج�نا م#��عة م�اوالت نق�
ل&22ا ال ن#� م�اجهة نi�]ة م�i2ة واح�ة لل�K�0 لها ال��ض�ع. فإذا 
ما راجع2ا هه ال��اوالت الف�دEة وج�ناها م�c�4ة في �عN الهف�ات 

   وال2�اقT وم2ها:
أو  Eع�� ال2اق� إلى اع��اد ال��قف ال�فاعي و4أنه Eق3ل ال�ه�ة،

م2اقcة. ح�ى ی3�و ها  م#��عة ال�هP، ال�ي ی�جهها االس�c�اق دون 
ال��قف و4أنه اع��اف ض�2ي �االتهام. و]Dداد ها ال��قف تعق��ًا 
ع2�ما ت�علk ال�ه�ة �ال2�احي ال�ی�2ة. ح�XKE Wح ال��قف ال�فاعي 
ته�ة ��� ذاته. فالق`�ة اإل�Eان�ة ال ت2اق¸ إال في إ<ار ال�2اª�ات 

في ج��ع  ال�ی�2ة ب�! األ<�اف ال�ع�2ة. وهي م2اª�ات خارج�ة،
    األح�ال، ع! اخ�Kاص االس�c�اق.

�فة. �Zع���ون في ردهP   -  أcFة ال�Oار�Eع�� �عN ال2قاد إلى ال�
على ال���c�ق على م�اجع غ�� تل« ال�ي اس�2� إل�ها هه ال��ارOة 
ت�حي لل��ای� �أنها ه�وب وته�ب م! م�اجهة ال�قائk. مmال إن غال�3ة 

ه�ب في ردهP على <�حه ل�ادثة م�2ق�0 ب�و4ل�ان ق� اع���وا ها ال�
"صف�!". فه� ق� اع��� م�جعًا له �4اب "ال�لل وال�2ل" للcه�س�اني. فل�ا 
ردوا عل�ه اع���وا م�اجع أخ�© وت#اهل�ا م�جعه. ح�ى ب�وا عاجD]! ع! 
دفع ته��ه القائلة �فق�ان الع�ب لل�ق�مات ال�`ار]ة (��R3 حادثة 

ل�د على هه ال�ه�ة ال ی�P في رأی2ا الK?cي إن ا  صف�! �24�ذج).
ب�#اهلها أو ب�#اهل م�اجعها وال �االن7الق لل�فاع ع2ها و¿ن�ا Eأتي ال�د 
�اع�Xار هه ال�ادثة م! ال��ادث <���3ة ال��وث 24�ع م! أن�اع 
�رة mام ال�Uادث ال�ال�ة ل�الالمعارضة ل�© الات. فهل 22F�Eا اع�Xار ال�

���! لل�ق�مات ال�`ار]ة؟ أم نع�3� الف�ن��ة دل�ًال على فق�ان الف�ن
ح�ادث إی�ل2�ا دل�ًال على مmل ها الفق�ان؟ ون�أل ع! الف�ارق ب�! هه 
ال�ادثة و�O! ح�وب ال�Xع�! س2ة واألهل�ات ال��نان�ة واإلسXان�ة بل 
ن��اءل ع! ح�ادث ل�س أن#ل�س وما ت�c� إل�ه م! فق�ان ح�Uقي 

    ل�ق�مات ال�&امل ال�`ار0؟.
االس�c�اق 4أب ح�Uقي لل�cار]ع االس�ع�ار]ة في ی�3�© ل2ا   -  ج

عال�2ا الع�Oي. ولق� ت3�ت هه األب�ة واض�ة م! خالل ف�ل3ي ول�ران=
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 ��ن أن ال��ت ه� أول أشFال ال�ع�فة. وهc�O����2ج لE اFوه
ی72لk م! ها االس��2اج إلى الق�ل �أن الKالت القاس�ة ب�! ال��ت 
وال�ع�فة هي صالت لP ت2ع�م ق� في تار]خ الcX�]ة. وه� E#� في 

نف�ه، وفي ع�ل��ه ال�ادEة، واح�ًا م! وج�ه العالقة ب�! م3�أ ال�c�]ح 
�ال�ع�فة. ول&! ما ه� ال�c�]ح ب�أEه؟ال��ت    
ال�c�]ح ه� وضع اإلن�ان ق�� ال��ا|Xة وال�ف��¸ وال�ف&�« في  

 !�Oارس و�ال Rافة ب�! ال��اق�وضع ت#���0 له. على أن تق�م م
c�O��ن أن وض��ة اآلخ� (م�ض�ع ال�c�]ح). بها ال�ع�]� E#� ل

ال�c�]ح هه هي ال�ض��ة األساس�ة ال�ي قام_ عل�ها الفل�فة 
العقالن�ة ال�ض��ة (ال����رة م! فل�فة األن�ار) الس��ا "عل�م 
�ل�ج�ا. فهه العل�م لP ت&! ل�c2أ Oان" ال�ي تف�ع_ ع2ها األن��و�اإلن

�ن إلى الmقافات األخ�© ول� لE Pع��ف�ا ب�ج�د�Oی�ع�ف األورو Pل �ها. ل
 - 1ثE Pع�� ال�(لف إلى ال����D ب�! ف���! م! ال#��د ال�(س=: 

ج��د ال��ض�ع: وه� ی�#لى في علP األن��ل�ج�ا  -2ج��د ال��اقR و 
ح�W ی�رس اإلن�ان ال3�ائي على أنه جام� ج��د ال�ار]خ. �4ا ی�#لى 

    �Zه ج��د ال��اقR م! خالل اب�عاده ع! االتKال �ال��ض�ع.
 �FE د��ن إلى ض�ورة إج�اء ها ال#�c�O�! في أساس دع�ة ل

م�اجعة شاملة ل&افة العل�م اإلن�ان�ة. وذل« وص�ًال لل�ع�ة إلى إقامة 
�ث على أع�ال �Xار هه الKادلة" إذ إن اق�Xان�ة م��"عل�م إن
غ���O!، في ب��ات غ�]Xة عل�هE ،P#عل م2ها م�اض�ع ش«. وه2ا 

�#ل ال�(لف �عN الق2اعات ال�ي سk3 له تE ار4ةc�� ها���#
�" في تأس�= ال�عه� ع3� ال�`ار0.FEإ �    "ام3�ت

إن آفاق ها ال&�اب تل�kK �7ا�عه اإلن�اني العام. إذ ی(4� على 
أن العل�م اإلن�ان�ة ال تق�م ال م! خالل وج�د اآلخ� واع��اف2ا بها 

   ال�ج�د. وه� ق� ج�� أسال�R ها االع��اف على ال�2� اآلتي:
�ن  - 1c�O�وح�ة دراس�ة خاصة بـ  1982في العام أقام ل

 Pم! العال !�mة م! �اح�ح�"أت2�ل�ج�ا ف�ن�ا" على أن ت�ألف هه ال
 Pي على العالO�الغ �i2ًا الح�&ار ال�وضع بل« ح �ق �الmالW. وه

    (وه� اح�&ار ی�وم م2 ق�ون) ف�اذا 4ان_ ال��2#ة؟
    Pش�3هة ب�عل�قاته Wالmال Pي العالmعلى  4ان_ رؤ]ة �اح

ال�#��ع الف�ن�ي. وهي لP ت&! م��فiة �4ا هي ال�ال تعل�قات 
.!��O�الغ !�mاحXال    

�ن �اح�m! ص���2! ل�راسة اإل7Eال��! فiه�  - 2c�O�اس�ق�م ل
   جل�ًا اخ�الف الi2�ة وع�م ت�او]ها.

  

ف�فN ال�ل��4ة Eع2ي ��� ذاته رفN ال�2�ذج الف&�0 األم��4ي  
��i� PF�وفه ال��ات�ة وص�ًال إلى (وOال�الي الcع�ب) م! خالل ال

دفعه لالت�اق مع ن�k الP�U األم���4ة. هه الi2�]ة 4ان_ ��D2لة 
حKان <�وادة ال0 دخل م! خالل الف&� األم��4ي إلى عق�ل 
ال�mقف�! وأص�اب االخ�Kاصات اإلن�ان�ة (علP ال2ف= واالج��اع 

    واألل��2ة... الخ).
ها مmل الcع�ب وال&ائ2ات لق� اك�cف ش�م�Fي أن اللغات، مmل

�ل دون تk�37 ال�ل��4ة �E ف�ها م�ا�ال��ة، ت?�لف في ب��2ها وفي فل
عل�ها. ها االك�cاف 4ان وراء م�اقف ش�م�Fي ومالحiاته الت�اع 
 .!��O�اس��! الغ��اله�ة ب�! الق�ل والفعل في صف�ف ال��(ول�! وال

    ي ی2ادون بها.��ا ی�&cف ع! خ�انة فاض�ة لل�Xادo ال��Eق�ا<�ة ال�
لق� 4�س ش�م�Fي هه اآلراء ��Fا�ات ج�]�ة هي: "في ال��ب مع  

آس�ا" و "ال#3�وت األم��4ي وال���ع��ون ال#�د" و "ال�الم في الc�ق 
األوس�" و "ن�� ح�ب �اردة ج�ی�ة" و "ق�اص2ة وأ�ا<�ة" و "ثقافة 

�E��2ع اإلذعان" و "أوهام ض�ور]ة" و "إعاقة الKق�ا<�ة". اإلرهاب" و "ت
ولق� اح��ت هه ال&�R على إدانات ص�]�ة م�ض��rة ل�2اقN الف&� 
وال��ارسة في ال��اسة األم���4ة ح�W ت��?�م ال�الEات ال����ة تف�قها 

    الع�F�0 �ال رح�ة م! أجل ح�اEة مKال�ها واس��رار مغانP ش�ى.
و¿ذا 4ان_ م�اقف ش�م�Fي م�اقف س�اس�ة مXاش�ة وراه2ة فإن2ا  

ي ال�قابل نق�ًا م2ه#�ًا لل�راسات االس�c�ا|�ة. وم! أهP هه ن#� ف
�ن. c�O�ال��اقف �4اب "الi2� غ�� ال���او0" لل�(لف الف�ن�ي آالن ل
إن ال�k72 الف&�0 ال�ع��� في ها ال&�اب Eق�م أساسًا على م3�أ 
 Dذاته ناج ��� �اح��ام ت�ایD اآلخ�. واالع��اف بها ال��ایD ه

E ةEا�اآلخ�. ب� �i2او. فال�ع��ف ال�(لف أن2ا أص�اب نi� غ�� م�
ال ی��او© ب�! الcX� ألنه أساسًا نi� م?�لف ما دام صادرًا ع! 
م�ج��ات ثقا�Zة م?�لفة. ل&! الف&� الغ�Oي ال Eق� م3�أ ال��ایD إذ 
Eق�ل ب�ج�د نi�ة م��او]ة واح�ة (هي نi�ته �الX7ع) وفي س�3ل ذل« 

األخ�© ح�ى ی�© ف�ها نi�ته ه�. فه� Eع�� إلى اخ�Dال الi2�ات 
�ن إلى حادثة مق�ل هاب�ل على ی� قاب�ل، c�O�ول��P�r آرائه یT&2 ل
وذل« في إ<ار نi�0 ی�cا�ه إلى ح� �ع�� مع ت2اول عالP ال2ف= 
 W0 م! ح��ن�ال�#�0 س�ن�0 لها ال��ض�ع. ل&2ه E?�لف مع س

اة اس�?�اج دالالت هه ال�ادثة. ففي ح�! ی�© س�ن�0 أن ال��
ال2ف��ة للT?c هي م��ان ص�اع ب�! ال���ل القاب�ل�ة وال���ل 
�ن ی�© أن ال��ت ه� أصل ال�ع�فة. إذ إن قاب�ل c�O�الهاب�ل�ة فإن ل

    لP ی�ع�ف حقًا على أخ�ه إال �ع� أن ق�له.
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    ال�ي ت�?� 4افة العل�م اإلن�ان�ة ال��یmة ل?�م�ها.
    ت72لk م! ال?7�u الع�]`ة ال�ال�ة: إن م�اجهة هه ال�cار]ع 
إن ل&ل إن�ان معاص� ح�الي ال�ل�ار سلف خالل ثالث�!  -1

 W3راث�ة ألسالفه. لا فإنه م! الع�ج�ًال. وه� م��ل �ال?KائT ال
م�اولة تو]R ها اإلن�ان في أن�اu سل��4ة وف&�]ة وفي خ�ارات 

    ق�ر]ة ت�عارض مع ال?�ارات ال��احة له.
  اته الق�ر]ة E#عله "آخ�" م�&امل وغ�� قابل للوOان.فاخ�الف خ�ار 

إن اللغة الع��Oة هي ال�cف�ة ال�ي تPi2 ال وعي اإلن�ان  -2
2�نات ال Fلي إلع�ا�ه ع! مKس�� ال�ف�الع�Oي أو على األقل فهي ال
و�rه. لل« فإنها م�ف�قة 4غاEة 4ي Eع���ها 4لغة تعل�P مه�ا 4ان_ 

�ر ال��جهة لها. أما Kالق Pان ته�اللغات األخ�© فهي �ال2�Xة لإلن
الع�Oي م#�د أدوات لالتKال �اآلخ�ولال<الع على ثقاف�ه واالس�فادة 

    م2ها دون ال�?لي ع! ال?�ارات الع��Oة ال?اصة.
إن ال#�ه�ر الغ�Oي ال��2�ر م2ف�ح على اآلخ� ل&2ه ال ی�©  -3

�رة الق��3ة ال�ي رسP االس�c�اق مالم�ها. م! ه2اKال ©� أمامه س
 R�4 ثها�ي وأحO�ل ال��اث الع�ال�ق�ی� الفائk لل&�ا�ات األج�32ة ح
األس�اذ ال��4�ر سل�P ع�ار ح�ل اب! س�2ا واب! ال#Dار الKادرة 

   �الف�ن��ة.
��ا أن2ا عاجDون ع! تغ��� ت�اث2ا ال&�وم�زومي وعقل2ا الع�Oي  -4

(ال�23ي م! م#��عة ال?�ارات ال�ي ت���ها ل2ا وراث�2ا) و�Oا أن2ا 
م�ر4�ن أله��ة ت�اث2ا ال�`ار0 ال��ون فإن2ا ال ن���7ع ق3�ل أ0 

لا فإن م�قف2ا م!   مc�وع وأEة حل�ل ت�عارض مع هه ال�ع�7ات.
ال�`ارة ال�عاص�ة ه� اإل|Xال على 4ل ما ه� إن�اني (م�c�ك ب�! 
الcX�) ف�ها مع اإلص�ار على تع�یل 4ل ما ه� خاص �اآلخ�. ألن2ا 

�ص�ة Kنا على بل« ن���م خ�اع�E ف�ادته ��ا Rع���اآلخ� ون
    اك�cاف ذات2ا وت&�]�ها 4آخ�.

عل�2ا إE#اد معای�� ثاب�ة ل�ق��P فعال�ة ال�ل�ل ال#اهDة ال�ق�مة ل2ا 
كأف�اد و�4(س�ات وأح�انًا 4�ول. و2Oاء عل�ه عل�2ا رفN 4افة ال�ل�ل 

�ص��2ا وال تع��ف ب2ا 4آخ�.Kال�ي ال ت�اعي خ   

�اق  -6 �    وال!;اوجة الف5�Rة:نق. االس�
 Nاآلخ� وات�اد �ع NعXان�ة �ع`ها �ال�إن ت�اخل العل�م اإلن
ف�وعها ی�فع2ا لل�قارنة ب�! األت2�ل�ج�ا (وما اح��ته م! ال�راسات 
االس�c�ا|�ة ال�ي ح�دت م�قفًا م�Xقًا م! الع�ب) و�O! علP ال2ف=. إن 

ل#هة ع�م اع��اف هه ال�قارنة تiه� ت7ا�قًا الف�ًا ب�! أزماتها وخاصة 
���Xع االس��2اج �أن الف&� االس�c�اقي ال E ة �اآلخ�. ��ا�O�الف�وع الغ
یDال مه��2ًا على 4افة ف�وع العل�م اإلن�ان�ة ال�عاص�ة. �ال�غP م! 
�ء ع3� ال�`ار]ة في �ع`ها. ذل« أن ع�ائk ع�ی�ة ت��ل دون cن

Fي). راجع ش�م�–اع��اف الغ�ب �اآلخ� (مKال�ه وت�ق�k مغان�ه 
ك�ا ت�ج� ع�ائk أخ�© مK�رها ال�7�2ة الغ��Oة ل�mقف�2ا. ف��Kح أن 
�ن ول&2هP عاجDون c�O�ه2ال« �اح�m! غ���O! على ن�� ش�م�Fي ول
ع! تغ��� نi�ة ال#�ه�ر لآلخ�. وت&ف�2ا ه2ا ص�رة "الع�Oي الق�3ح" في 
وسائل اإلعالم الغ��Oة. األم� ال0 ی�قع مmقف�2ا في م#��عة م! 

    إذا هP حاول�ا إب�از وضع��هP 4آخ�. م! هه ال�آزق ن4�: ال�آزق 
األس� العقلي: إن عق�ل �عN الXاح�m! الع�ب ال��?�ج�!   -  أ

 RعKE W��� ة األج�32ة�i2قى أس��ة الXم! ال#امعات األج�32ة ت
  عل�ها ت?7ي ها األس�.

مcاع� النR: ال2اج�ة ع! ص�رة الع�Oي الق�3ح وال�ي ته��! على 
Nل �ع�    الXاح�m! وت`عهP في مأزق R#E ال?الص م2ه. عق

�ل دون ت�جه األكاد�Eي الع�Oي ن��   - ج�E 0ال?3�ات: ال Tنق
الW�X العل�ي ال�Pi2. ألنه م�ع� لل��ارسات الع�ل�ة ل�� ها 
ال2قT. مع ما ی�افk ها ال2قT م! ع�م وج�د ال��Dان�ات 

    واإلمFان�ات الالزمة للW�X العل�ي.
م#�د ع�2ات لل�آزق ال�ي ت��ل دون ت��F!  هه األسXاب هي 

�اح2�mا م! ال�Dاوجة الف&�]ة ب�! وضع��هP 4آخ� و�O! اس�ع�اد مف&�]! 
�ن ل�عP هه ال�ض��ة وم�اع�تهP على c�O�على <�از ش�م�Fي ول
إب�ازها. ح�ى ال�Dم�ا ���ود ت�ج�ة ف&� وR�4 مmل ه(الء ال�ف&�]! 

Pه�ءوا على م#�د تقل��#E ه(الء ول&! دون أن �بل  –. ف��اولة تقل�
م#�د ذ4� أف&ارهP دون ال�2�]ه ��K�رها الغ�Oي ت�اجه ق�عًا م�ع�د 
األصع�ة ت�ارسه ال�(س�ات وال#���ات ال�ي ت?�م م3�أ اخ�Dال اآلخ� 
وتقD]�ه في عال��ة الف&� الغ�Oي ال�ف�وضة ف�ضًا وال�ي ت��اج� في 

   ء أق2عة م�2�عة.م#��ع2ا الع�Oي ت�_ م���ات م?�لفة وت���� ورا
م! ه2ا الق�ل �أن االس�c�اق لE Pع� م#�د ت#��� اإلن�ان الع�Oي 
�رة ته�&�ة وه� م��وم حk ال�فاع ع! K� مان ودراسة ت�اثهDفي ال
 ال2ف=. بل إن االس�c�اق ف�ض م�اقفه ال��Xقة على اآلخ� وقDمه

   اس�ع�ادًا الب�العه وتو]Xه في م#��عة م! ال�cار]ع ال��7�رة

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 
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ـــــــــر السيكولوجـــــــــــــي والسياســــــــــ   ـــي النابلســـــــــــــيقــــــــــــــــــراءات فـي الفكــــ
  سيكولوجيـــة الشائعــــة

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  
 

     
 

�ل�ج�ا Fـــ��وصـــ�ال إلـــى ال�ـــ�ب ال2ف�ـــ�ة، جعـــل ال�XـــW فـــي م�ضـــ�ع ال
 0�ال��اســ�ة مق3ــ�ال ح�ــى وصــل هــا الق3ــ�ل إلــى اإلعــالن عــ! دور ح�ــ

 ت.لالخ�Kاص في م��ان ال��اسة وال�عل�ما
ولع2ــا ��اجــة لل�ــ�4� بــXعN األمmلــة ق3ــل ال�لــ�ج إلــى آل�ــة الــ�فاع     

ــة تــ�اخل  ال2ف�ــ�ة ال�ــي تع��ــ�ها الcــائعات وت(ســ= عل�هــا. والئ�ــة أمmل
�ل�جي ی�Kــ�رها مmــال Eعــ�د إلــى العــام Fــ��ع2ــ�ما  1953ال��اســي �ال

جـــــ�ب أحـــــ� ع�ـــــالء ال�?ـــــاب�ات األم���4ـــــة (و]ـــــ�عى أول�ـــــ�ن) عقـــــار 
L.S.D. �ـل على أصKقـة (م�Uل ال��قاء له الخ�Xـار الـ�واء 4ـ�افع لقـ

ال��Uقــة الــE 0ع7ــى لل#�اســ�= 4ــي یــ�ل�ا �األســ�ار) ولــP ت&ــ! ت#ــارب 
ت��Oـــــة األ<فـــــال ال�Xـــــاق�ة أو �عـــــ�ها ت#ـــــارب اله2�ســـــة ال�راث�ـــــة إلن�ـــــاج 
ال�Xاق�ة) بXع��ة ع! ال��اسـة. فقـ� 4انـ_ ال2از]ـة هـي الXادئـة بهـا ال2ـ�ع 

هــا ال�?�3ــ�ات األم���4ــة. أمــا آخــ� األمmلــة ال�ــي مــ! ال�#ــارب. ثــP تا�ع�
ن�ردهـــا فهـــي ت�علـــk �إن�ـــاج االت�ـــاد ال�ـــ��Zاتي ألســـل�ة غ�ـــ� تقل��Eـــة، 

وال یـــDال اللغـــ� دائـــ�ا حـــ�ل هـــه  "األســـل<ة العقل�ـــة"دع�ـــ_ فـــي ح�2ـــه 
األســل�ة. ح�ــE Wع�3ــ� �ع`ــهP أنهــا مــ! ال2ــ�ع ال#�ثــ�مي ال�ــ(ث� علــى 

KEــ� �ع`ــهP اآلخــ� علــى أنهــا الــ�ماغ وال#هــاز العKــ3ي. فــي حــ�! 
م#�د شائعة ش���rة في إ<ار ال��ب ال2ف��ة ال�ي 4ان_ دائ�ة آناك.

ال�ــائعات و ال<ــ�ب ال'ف�ــ�ة تــ.خالن فــي إ�ــار الWــD وOهــا فــإن     
 ���ـــــ?� 4ــــل تق�2ــــات االخ�Kــــاص لل?�مـــــة  ال'ف�ــــي الع�ــــ(E 0الــــ

الع�ـــF�]ة ســـ�اء فـــي زمـــ! ال�ـــ�ب أو ال�ـــلP. ح�ـــW ت�ـــ�زع م�ـــ(ول�ات 
خ�Kاص وت�2�ع �اخ�الف ال�اجات. وتcـFل ªـ�وف ال�ـ�ب م�ـ�انا اال

م��ــــDا لالخ�Kــــاص إذ ت��ــــ�ل م�ــــ��ل��ه إلــــى اإلشــــ�اف علــــى ال�ــــ�ب 
ال2ف�ــ�ة. ال�ــي ت���ــ�ر حــ�ل وقاEــة الــ�اخل مــ! اإلرOــاك وت�Kــ�2ه فــي 
وجه ال�#�=. �4ـا ال��ـاع�ة فـي ع�ل�ـات ال�#�ـ= ال�`ـاد وع�ل�ـات 

 �ه الc2اu اإلن�اني و ال�عل�مـاتي. إرOاك ال?PK. وهي ت�`�! 4ل وج
ـــــــاء واإلعـــــــالم وتKـــــــ�2ع ال�عل�مـــــــات و¿عـــــــادة  Xـــــــائعات واألنcوم2هـــــــا ال
تKـــ�2عها. وOـــالع�دة إلـــى حـــ�ب العـــ�اق F�Eـــ! ال�ـــ�یW عـــ! ت7ـــ�]�ات 

  ك�3�ة في م#ال ال��ب ال2ف��ة. ح�W ع��ت ال�?�3�ات اإلعالم�ة 

  الفهــ�س 
  ائعات�  الف%ل األول: م.خل إلى س�(�ل�ج�ة ال

  أه��ة الcائعة -
 أن�اع الcائعات -
 م�اصفات الcائعات وع2اص�ها  -
 ش�وu ن#اح الcائعة -
 شائعات فاشلة شه��ة وت�ل�لها -
 اآلثار ال��2اق`ة للcائعة. -

�R ال#�اعات .1��  
 �ع� م�ور الDم!  .2
 �ع� تأك�� نف�ها .3

 اق�  الف%ل ال�اني : ال�ائعات األم,��Eة في ح�ب الع
  1991شائعات مF�رة م!  .1
 �� لل��بشائعات ال��ه  .2
 شائعات أث2اء ال��ب  .3
 شائعات ما �ع� ال��ب  .4
 شائعات م�#�Oة .5

 ائعة�  الف%ل ال�ال� : تق'�ات ال
  ائعات� الف%ل ال�ا�ع : ن!اذج م+ ت<ل,ل ال

  

  ال!ق.مــة
�ل�ج�ا إلـى ال��ـ�ان ال��اسـي ن�عـا مـ! اإلق�ـام F��غالXا ما ی3�و دخ�ل ال

�ــــ��عي ســـق�u ال�3ــــ�رات وعـــE ــــ�وحات آو ح�ـــى االق��ــــام. ��ـــاcض ال�
ك'��ـــــة ل'ــــــاح للـــــ�وا�� وال�Kـــــ7ل�ات االخ�Kاصـــــ�ة. وهـــــا Eـــــأتي 

، �4ـــا للعلـــ�م اإلن�ـــان�ة األخـــ�©، ال��اســـة فـــي اســـ�غاللها لل�ـــ�(�ل�ج�ا
واح�&ارها ها االس�غالل �ات#ـاه واحـ�. فقـ� رف`ـ_ ال��اسـة ال��ـ�ل إلـى 

�رة عل��ة.K� ها�Oان�ات مقارFم! شل إم N2_ بها ال�فFوت� Pعل 
�ل�ج�ا، وصــ�ال     Fــ��إال أن ت�ســع ال��اســة فــي اســ�?�ام ت�37قــات ال

  إلى الcائعات ال��جهة لل�أ0 العام م�ورا �ان�قائ�ة ت��]R ال�عل�مات 
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ك�ـــا أنـــه لـــFE Pـــ! ه2ـــاك اح��ـــال النف#ـــار نـــ�و0 مـــ! م�ـــ��© ق32لـــة 
�ن أقـل قـ�ة Fروج�! سـ��ل انف#ـار ���4ـائي لغـاز اله�ـ�ه��وش��ا وحKـ

�ل تK�ع في غالف ال�عاK�� R3�ء ��mF� على ال�غP م! أنه ق� ی�
ال�ــــاو0 م�ــــا یــــ(د0 إلــــى نcــــ� اإلشــــعاع ال2ــــ�و0 فــــي ال�72قــــة ال�]®�ــــة 
ال�#ـــاورة و4انـــ_ شـــائعة االنف#ـــار واحـــ�ة مـــ! عcـــ�ات الcـــائعات ال�ـــي 

م72قـة هار]�ـ3�رغ وج�ارهـا فـي األEـام ال�ـي أعق3ـ_ ال�ادثـة،  سـ�ت فـي
ذلــ« آلن حادثــة جD]ــ�ة تــ�© مایــل 4انــ_ مmــاال رائعــا للiــ�وف ال�(ات�ــة 

ات، ففي ال�رجة األولى 4انـ_ ال�2ـائج ال����لـة لل�ـادث الن�cار الcائع
قاســ�ة 4انــ_ تcــFل ته�یــ�ا لل��ــاة نف�ــها، ثان�ــا، 4ــان ه2ــاك قلــk �34ــ� 
وح�ــ�ة بــ�! األهلــ�! الــ0 4ــان�ا �Eــاول�ن ات?ــاذ قــ�ار حــ�ل مــا إذا 4ــان 

 عل�هP الف�ار م! ب��تهP أم ال.
ا�Zـا ل&�®�ـة ف&P م! ال2اس ع�ا ال�ه2�سـ�! والعل�ـاء ��Eل&ـ�ن فه�ـا 4

ت��ی� األناب�ـR فـي ال�c2ـآت ال2�و]ـة؟. و4ـان ه2ـاك جانـR م�عـR آخـ� 
في ال�ادثة وه� ی��mل في <�3عة الع�و الغام`ة، فق� 4ان ذل« العـ�و 

  إشعاعا م���ا ال ی�© وال F�E! ال�32( ب�2ائ#ه.
وفــي م�اولــة إلEقــاف م�جــة الcــائعات أف�ــ�ح ال�ــاكP دEــ« ثــ�رن3�غ 

3�رغ و4ـان F�Eـ! آل0 شـ?T م�D4 ال��7�ة على ال�cائعات في هار]
أن ی�Kـل �الهــاتف بهــا ال��4ــD ل��Kـل علــى ال�قــائk. وع2ــ�ما بــ�أت 
�عــN الcــائعات ال��فائلــة �االن�cــار، شــع� ج�]ــل ث��وتmــال� وهــ� أحــ� 
م�ـــ��لي <ـــ�ارo ال�الEـــة فـــي ال�72قـــة �ـــأن األمـــ� cEـــXه مـــا �Eـــ�ث فـــي 

 �u واله3ـــ�u، واله3ـــ�u رواEـــة روســـ�ة �ق�لـــه: و]�ـــ��� ال�ضـــع فـــي اله3ـــ
ح�ى ن�© أنه لE Pعـ� ه2ـاك م#ـال لل�D]ـ� مـ! اله3ـ�u، ثـ�E Pـ�ث شـيء 
مــا و]3ــ�أ الKــع�د. لقــ� م�رنــا �أســ3�ع مــ! الcــائعات الف�iعــة أمــا ال�ــ�م 
فه2ـــاك مـــا 22F�Eـــا أن ن��ـــXه شـــائعة <�Xـــة. ول&ـــ! ال2ـــاس ســـ�فق� ثق�هـــا 

ج�یـ� �األخXار الX�7ة لف��ة م! الDم! في حال حKـل ت�ـ�ب إشـعاعي 
فــي ال�c2ــأة، أو أ0 إنــار آخــ� مــ! آ0 نــ�ع ه2ــاك، فــال أªــ! آن ثقــة 
ال2اس ال�ي ضعف_ ��R3 ال�ادث س�ف 2F�Eها أن ت���ل ذلـ«، وهـا 

 اآلن ما ی�m� قلق2ا أكm� م! ق`�ة اإلجالء.
ومــع أن الcــائعات ال�ــي ن#�ــ_ عــ! حادثــة جD]ــ�ة ثــ�0 مایــل     

ك�� س�ف تعاود الiهـ�ر لـ�© كان_ م! ال2�ع الق�K� األم�، فإنها �ال�أ
حKـــ�ل آEـــة أزمـــة مcـــابهة فـــي ال��ـــ�ق3ل وح�ـــى الcـــائعات ال�ـــي ت3ـــ�و 
تافهـــة تغـــ�ص فـــي أع�ـــاق ال2فـــ�س لـــ�= ألنهـــا ت&ـــ�ن م�ضـــ�عا للق�ـــل 
 kــــ�ة بــــل ألنهــــا تالمــــ= ال��ــــ�ة والقلــــ�mــــة ال��rثــــ�ة االج��ا�mوالقــــال، وال

مـmال  1978الع��ق�! ال�ائ�ی! في زمـ! الcـائعة. فقـ� حKـل فـي سـ2ة 
 أن ªه�ت شائعات ح�ل �عN ال��2#ات الغائ�ة ال�cه�رة، وتق�ل 

  

األم���4ـة والع�ا|�ــة إلـى م�اجعــة وت�Uــ�ح وت7ـ�]� أدوات ال�ــ�ب ال2ف�ــ�ة  
). ح�ــــW 4ـــان ال��و]ــــع 1991ال��ـــ�?�مة فــــي حـــ�ب العــــ�اق األولـــى (

�ــــ��ه E ــــ« ال�ــــ�ب. وهــــي مــــا ــــى تل وال�?�]ــــ� أحــــ� أهــــP اإلضــــافات إل
فــــي اع�ــــ�اف  "ال%ــــ.مة وال��وRــــع".�ــــ�ن ��Kـــ7لح ال��ـــ(ول�ن األم��4

 Pرته�م م�اعاتهــــا لقـــــ�ن��! وعــــ�ضــــ�2ي �قــــارة هــــه ال�ــــ�ب علـــــى ال�ــــ
اإلن�ــان�ة علــى االح��ــال. وهــا ال�#ــاوز ال�علــ! ل�3ــ�أ ال�ــ�ب ال�i2فــة 
أت�#2ـــR إیـــاء ال�ـــ�ن��! وتع�]`ـــهP ل`ـــغ�u ال�ه�یـــ� الع�ـــF�0 �7ـــ�ق 

دول�ــــا) ی32ــــئ �اســــ�ع�اد  غ�ــــ� تقل��Eــــة وOأســــل�ة ج�یــــ�ة وأخــــ�© م��مــــة
ـــة  Eان�! ح�ا�ال�الEـــات ال���ـــ�ة ل�&ـــ�ار هـــه القـــارة وهـــه ال�?الفـــات لقـــ

 ال��ن��! في ح�وOها ال�ق3لة.
ها و]i2� االخ�Kاص إلى أح�اث ال��وب وم?ا<�ها علـى أنهـا     

ته�یــ�ات مXاشــ�ة لل��ــاة. وهــي �ال�ــالي صــ�مات نف�ــ�ة ت��ــاج للعــالج. 
�مات ال�قـــاتل�! وال�ـــ�ن��!. ح�ـــW یهــــ�ف وه2ـــا E#ـــR ال�ف�]ـــk بـــ�! صــــ

عــالج ال�قــاتل�! إلــى إعــادة تــأه�لهP إلعــادتهP إلــى ال#3هــات. فــي حــ�! 
یهــ�ف عــالج ال�ــ�ن��! إلــى معال#ــة القلــk ال��افــk و إعــادة اال<��2ــان 
لل�Kــ�وم. مـــع اإلشـــارة إلـــى أن ال�ــ�وب القـــرة ال تفـــ�ق بـــ�! ال�ـــ�ن��! 

و]ة للف���! ��ا ی2اقN اتفا|�ـات والع�W��� !�[�F ت&�ن ته�ی�اتها م��ا
ـــ� ب�اEـــة ال�ـــ�یW عـــ! الcـــائعات �اســـ�ع�اض  ـــه مـــ! ال�ف� ج��2ـــ�. ولعل

  ال�راسات ال�ا�قة ح�لها.
 ائعات� الف%ل األول : م.خل إلى س�(�ل�ج�ة ال
ما هي ش�وu ان�cار الcـائعة؟. E#�ـR ال�(لفـ�ن علـى هـا ال�ـ(ال     

جD]ـ�ة ثــ�0 مایـل، فــي  مـD خـالل م2اقcــ�هP ل�ادثـة ال�فاعــل ال2ـ�و0 فــي
ب2�ــــلفان�ا فقــــ� أثــــارت هــــه ال�ادثــــة عــــ�دا مــــ! الcــــائعات ال�ــــي F�Eــــ! 
ات?اذهـــا m�4ـــال ل�راســـة أســـXاب ان�cـــار الcـــائعة وأســـXاب ت&ـــ�ار ªهـــ�ر 

�ر م?�لفة.K� ائعاتcال Nع�  
ªهـ�ت األخXــار األولــى عــ! ال�ــادث الــ0 جــ�© فــي ال�c2ــأة ال2�و]ــة 

آذار  328�رغ فــي ب2�ــلفان�ا فــي فــي جD]ــ�ة ثــ�0 مایــل �ــالق�ب مــ! هار]�ــ
وOعـــ� ثالثـــة أEـــام ان�cـــ�ت شـــائعة فـــي ال�ـــ�ن ال�#ـــاورة تقـــ�ل �ـــأن  1979

ال�فاعــل ســ�2ف#� وت�`ــي القKــة قائلــة �ــأن االنف#ــار ســ�ف یــ�م� 4ــل 
 k>م2ـــا kو0 وفـــ�شـــيء علـــى م�ـــاحة أم�ـــال ح�لـــه و]2فـــW اإلشـــعاع ال2ـــ

!Fلـ� Pة فل��m4 ة�U�Uد م?ا<� ح�ه2ـاك خ7ـ�  واسعة وعلى ال�غP م! وج
م! انف#ار وش�« ول�أك�� هه ال2ق7ة ªه� هارول� رابي دان��ن م! ل#2ـة 
تi2ـ�P الcـ(ون ال2�و]ـة علـى ال�لفD]ـ�ن لــ�عل! ب�ضـ�ح أنـه علـى الـ�غP مــ! 
أن مفاعــــل ال�c2ــــأة ال یــــDال ت�ــــ_ خ7ــــ� جــــ�0 فــــإن غــــاز اله�ــــ�روج�! 

  ال�#��ع �Zه لKE Pل �ع� إلى درجة ق�]Xة م! درجة االنف#ار.
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Rهـا ال&اتـ Rـ�وهـ� القـان�ن  و]ع���ون قان�ن الcائعة األساسـي ح
الــ0 4ــان مق3ــ�ال ح�ــى وقــ_ قKــ�� م`ــى Eع��ــ� جDئ�ــا علــى نi�]ــة 
ال#�cــــ�ال_ فـــــي علـــــP الـــــ2ف= ال�ـــــي قامـــــ_ ت(4ـــــ� أن اإلدراك ال��ـــــي، 
�ـــا<ة واالن�iـــام واإلح�ـــاس �االك��ـــال، Xال �لألشـــ�اء ی�2ـــ� دائ�ـــا ن�ـــ
والcائعات تkm32 ل�c�ح ال��اقـف ال���ـDة ال�ـي ته�2ـا ول��]�2ـا مـ! تـ�ت� 

ـــ� ال��ـــ�  �ت�ـــ�ان أE`ـــا أن عـــ�د الcـــائعات ی�غ�Oرت و�ة، و]ف�ـــ�ض ال3ـــ
  ح�R أه��ة م�ض�ع ال��ث ومق�ار الغ��ض في ال��قف.

 Pن األساسـي فـي علـ��ال�غP م! الق3�ل ال�اسع الـ0 ل�Uـه هـا القـان
الـ2ف= االج��ـاعي فإنــه لـP ی3mــ_ ت#��Oـا. وتcـ�� ن�ــائج ت��Uقـات ع�یــ�ة 

إلضــافة إلــى األه��ــة والغ�ــ�ض اآلن إلــى أن ه2ــاك م�غ�ــ�ات أخــ�© �ا
تـ(ث� علـى مc2ـآ الcـائعات ودوامهـا وقــ� قامـ_ ال�ارسـة فـي علـP الــ2ف= 
االج��ــاعي ســ�زان ان7ــ�ني، فــي 4ل�ــة ث�ال�دیــ_ فــي واشــ72!، �إحــ�© 
هه ال�راسات. وهـي قامـ_ مـ(خ�ا �اخ�Xـار الف&ـ�ة ال��`ـ�2ة فـي إحـ�© 

ضـــــ�ورRة إن اإلثـــــارة العا���ـــــة نi�]ــــات 4ـــــارل ی�نــــغ وال�ـــــي تقـــــ�ل: 
. وقـ� أجـ�ت أن7ـ�اني اخ�Xـارا |�اسـ�ا فـي القلـk الس�!�ار ح�ـاة ال�ـائعة

ال�ــDم! لعــ�د مــ! ال7ــالب الmــان�]�! فــي �Zالدل®�ــا، وعلــى أســاس ن�ــائج 
ال7الب فـي االخ�Xـار قامـ_ �اخ��ـار ال7ـالب الـی! 4ـان�ا ی���ـDون إمـا 

  ب�رجة عال�ة م! القلk أو �اله�وء ال2�3ي.
م! 4ل ن�ع وأخ`ع�هP ل�قابلة مع م�شـ� ثP اخ�ارت �`عة <الب 

تــ�ج�هي لل��ــ�ث حــ�ل ال2ــ�اد0 ال�ــي 4ــان�ا ی��2ــ�ن إل�هــا. وخــالل تلــ« 
ال�قابلـــة قـــام ال��شـــ�، �7لـــR مـــ! الXاحmـــة، �ـــإ<الق شـــائعة تقـــ�ل �ـــأن 
 Pــ�7ها ثــcأن NعXلــ �اد0 علــى وضــع حــ�صــع�Oات مال�ــة قــ� ت#3ــ� ال2ــ

  ]! في ال2�اد0.ذهR ال��ش� �ع� ذل« تار4ا ال7الب مع أع`اء آخ� 
 Pا ب�2ه��Z ائعةcا ال�cناق �ا ق�ع2�ما س�ل ال7الب ��Zا �ع� إذا 4ان
وجــــ�ت ان7ـــــ�ني أن ال7ــــالب ذو0 ال�رجـــــة العال�ـــــة مــــ! القلـــــk نcـــــ�وا 

 الcائعة ���اس أك�m4 �m�ا م�ا فعله ال7الب اآلم2�ن.
وق� قـام الXاحـW روسـ2� �الع�ـل مـع أن7ـ�ني والعال�ـة ال2ف�ـ�ة مار]ـا 

�]ان م! م�رسة ل2�ن لالق�Kاد في ت#�Oة 4ان مـ! شـأنها أن جاEف� ب��
  أث�3_ ووسع_ ما اك�cف�ه أن7�ني في ت#��Oها.

و قــام�ا �ــإج�اء دراســة فــي ث�ان�ــة مــ! صــف�ف ال&ل�ــة و نcــ�وا    
7�ا وهـــP یـــ�خ2�ن Xضـــ �ف أخـــ�© قـــ�شـــائعة تقـــ�ل إن <ال�ـــا فـــي صـــف

عة أEـام ��Uـاس ال�ار]#�انا في ام��ـان نهـائي. و4ـان�ا قـ� قـام�ا ق3ـل �`ـ
درجات القلk ال�Dم! ع2� ال7الب م�Xع�! ال�mل ال0 وضع�ه أن7ـ�ني 
فـي ت#��Oهــا ال�ــا�قة، وOعـ� أســ3�ع ســ�ل ال7ــالب إذا مـا 4ــان�ا قــ� نcــ�وا 

 القKة.
  

أحــ�ها أن شــ�4ة ماك�ونالــ� ت`ــ�� ال�یــ�ان إلــى س2�و]cــات الهــام3�غ�  
�ل شــائعة أخــ�© ال�ــي ت�2#هــا ل�قــ�0 مــ! ال���ــ�0 ال3�وت�2ــي ف�هــا، وتقــ

ـــ_ حل�]ـــات مـــ! مار4ـــة بـــ�ب ف�ـــ�ف  أنـــ« إذا مـــا شـــ�]_ الKـــ�دا وأكل
ت�ف#� مع�ت«. وح�ث أن ذ4� مـEع إحـ�© اإلذاعـات هـات�! الcـائع��! 
وســارع إلــى القــ�ل �ــأن 4ل�ــا الcــائع��! علــى خ7ــأ ول&2ه�ــا ان�cــ�تا فــي 

  م2ا<k م?�لفة م! الXالد خالل تل« ال�2ة.
�4ة ج2�ال ف�دز م�2#ة ب�ب إلى وق� اض7�ت ش�4ة ماك�ونال� وش

 Nح�ا<ات أخ�© لcوالرات في م�الت إعالن�ة ون�إنفاق آالف ال
 ��Kأت في ال�ان ب�ی�ة الKأن ق �ونال�ش�4ة ماك �ائعات. وتع�قcال

  ال�ابk في م�ی2ة تcاتان�غا في والEة ت��2�ي.
و4انــــ_ الcـــــائعة فـــــي ال3�اEــــة تقـــــ�ل ب�جـــــ�د عK2ــــ� غـــــامN فـــــي 

]2ــ�0 وهــي شــ�4ة م2اف�ــة ل�اك�ونالــ�. و]الحـــÍ س2�و]cــات هــام3�غ� و 
 �أحـــ� عل�ـــاء الـــ2ف= أن ال?ـــ�ف مـــ! وجـــ�د ال�یـــ�ان فـــي الهـــام3�غ� هـــ
خ�ف معق�ل وم3�ر ألن ل�P الهام3�غ� ال�2ـئ Eفـ�م �cـFل لـ�ل3ي cEـXه 
ال�یــــ�ان، ول&ــــ! ســــ�عان مــــا ان�قلــــ_ الcــــائعة إللKــــاق صــــ�رة ال�یــــ�ان 

 �ب فـي غ`ـ�ن أسـ3�ع ��2�و]cاد ماك�ونال�. وªهـ�ت قKـة حل�]ـات بـ
واح� م! إ<الق هه ال�ادة في إح�© م2ا<k الXالد وتق�ل الcـائعة أن 
أح� األوالد في ال#انR اآلخ� م! ال��ی2ة أو أح� مcاه�� ال�لفD]ـ�ن قـ� 
أكــل ثالثــة أك�ــاس مــ! تلــ« ال�ل�]ــات ب��2ــا 4ــان cEــ�ب الKــ�دا ف�ــات 

  م! ج�اء االنف#ار ال0 حKل �ع� ذل« في مع�ته.
 0�هـــه الcـــائعات حـــ�ل ماك�ونالـــ� وOـــ�ب رو4ـــ= أكmـــ� مـــا وت�ـــ�ه

3�ن قTK الcقاوة والقTK الف�iعة.�E !0 األ<فال الی� ت��ه
ون�ـــ��7ع أن ن�Kـــ�ر �4ـــ� أن األ<فـــال الـــی! ی�وجـــ�ن مmـــل هـــه 
القTK یXاه�ن أمام رفاقهP �أنهP أكل�ا مـ! هـه ال��2#ـات وOـأنهP مـ! 

  ال�غام�]!.
ذل« فاس���ار هـات�! الcـائع��!  ول&! ه2اك ما ه� أكm� وأع�k م!

فــي الــ�واج قــ� Eف�ــ�ه القلــk وال��ــ�ة فــي ال�#��ــع حــ�ل مــا E`ــاف إلــى 
ال��2#ـــات الغائ�ـــة وال&�ل�ـــ��ول وال�?ـــا<� الKـــ��ة فـــي �عـــN أنـــ�اع 
ال7عــام الــ0 ت�2اولــه وال�ــ�ت�ات وال�?ــاوف ال�ــي ت�2قــل مــ! األهــل إلــى 

ف ال�ـائعة �أنهـا رواZـة نعـ�ّ األ<فال. و]Fف�2ـا �ال2�ـXة لهـه ال�راسـة أن 
. وقــ� تعلــP م'��ــ�ة بــ,+ ال'ــاس دون أن Z(�نــ�ا م�أكــ.ی+ مــ+ صــ<�ها

�ء مmل هه القTK وان�cـارها م2ـ ªهـ�ر cع! ن ��m&عل�اء ال2ف= ال
�سـ��ان وهـا ال&�ـاب Oرت و�ك�اب علP الـ2ف= الcـائعة لغـ�ر ودون وال3ـ

  ه� أصل األع�ال في ها ال�قل.
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P . وتق�ل ال�واEة إن ال�ـ��ة لـ1735ل��ز]�ن�_ والEة ن��ج�ز0 في عام 
ت&! راض�ة ���cها في ال��اة. وأنها 4ان_ أما الث2ي عc� <فـال وأنهـا 
لل« دع_ إبل�= ألن یلع! ح�لها الmالW عc�. وت�`ي ال�واEة قائلة 
إن ال7فـــل لـــه مـــع مـــ�ور ال�قـــ_ أج�2ـــة وذیـــل 4ـــیل ال�ـــ�ل�ة وحـــ�اف� 
ووجــه ال�Kــان. و�4ــا 22F�Eــا أن ن��قــع فــإن شــ�7ان ل�ــ�ز، ال�عــ�وف 

ان جــ�ز0 ال �Eــ�ت. و4ــان cEــاه� ل�ــ2�ات ع�یــ�ة فــي أE`ــا �اســP شــ�7
ــــة  ــــة ل�2ــــ�ج�ز0. وخاصــــة فــــي ال��ــــ�2قعات فــــي م72ق �O�ال2ــــ�احي ال2#
�ایX2ـــار]D2. القـــ�ن ال�اســـع عcـــ� ســـ�ت شـــائعة مفادهـــا أن أحـــ� الق`ـــاة 
ال��ل��! ق� عق� ص�اقة مع ذل« ال�ح¸. و4ان االث2ـان ی�2ـاوالن <عـام 

ال��اســـــ�ة. و]3ـــــ�و أن ذلـــــ« اإلف7ـــــار ســـــ�]ة و]�Xاحmـــــان فـــــي الcـــــ(ون 
وKOـ�ة ج�ــ�ة. فقــ� رو©  1966الcـ�7ان 4ــان ال یـDال ح�ــا ح�ـى عــام 

أحــ� ج2ــ�د ال�الEـــة أنــه شـــاه� أثــ� حــاف� أك3ـــ� مــ! 4ـــ� اإلن�ــان، وقـــ� 
أ<لk ها ال&الم م�جـة ج�یـ�ا ال�&ه2ـات حـ�ل ذلـ« الـ�ح¸ الcـ�7اني. 

�نهـا انعFاسـات للKـF� ـا`Eة أ�E�ائعات القcال Nع� ����ر و]�F! تف
ال?�7ة األصل�ة وم�ت األب وهـي ف&ـ�ة ت�2اقلهـا األج�ـال ال��عا|Xـة فـي 
ت�اثهـــا وتcـــFل أحـــ� ال��ضـــ�عات ال�ـــي ت�ـــ��� فـــي ال�ـــ�¸ فـــي ال�ـــ�اث 

  واألسا<�� الcع�3ة.
ولقــ� ســ�ت شــائعة مــ! هــا الق�3ــل فــي ال�الEــات ال���ــ�ة فــي أواخــ� 

ـــل فـــ 1969 ـــD الغ2ائ�ـــة ق� ـــ�ل ماكـــارثي ع`ـــ� ف�قـــة ال�3ل ي تقـــ�ل إن ب
حـــادث ســـ�ارة وأن بـــ�Eال لـــه أخـــ مFانـــه. وســـ�ت الcـــائعة 4ـــال3�ق ع3ـــ� 
الــــXالد وت2اقل�هــــا صــــ�ف ال#امعــــات واألحادیــــW بــــ�! ال7ــــالب تغــــیها 
اله�ــDات وال�ل���ــات. وتcــXه شــائعة ماكــارثي أســ7�رة اإللــه اإلغ�]قـــي 
دیــ� ن�D]ــ�س، الــ0 ق�ــل إنــه لقــي مKــ�عه �ع2ــف ثــP أع�ــ� إلــى ال��ــاة. 

�ال&ــ�ارث أن ال��اقــف ال&ارث�ــة ت2ــ�ج ن�عــا غ�]Xــا مــ!  هــا و](4ــ� دارســ
الcائعات ال�ائ�]ة ال�ي ت3ـ�و فـي ªاه�هـا م�mـ�ة للقلـk ول&2هـا فـي ال�اقـع 
قـــ� تـــ(د0 إلـــى خف`ـــه. فال2ـــاس الـــی! ی�#�عـــ�ن مKـــادفة فـــي أعقـــاب 
كارثة ما، مـmال قـ� ی�2ـاقل�ن �عـN الcـائعات ال�ـي F�Eـ! أن تـ(د0 إلـى 

cاكل ال��c�4ة. XZع� الDلـDال الـ0 حKـل ال�?®�� م! القلk ح�ل ال�
مــmال ســ�ع ال2ــاج�ن شــائعات ب�قــ�ع 4ــ�ارث  1934فــي اله2ــ� فــي عــام 

�ـــ�2ف� فـــي �4ا�ـــه نi�]ـــة ال�فـــاوت �Z ن�أســ�أ. و]ف�ـــ�ض عـــالP الـــ2ف= ل�ـــ
 Pال�فــاوت العــا<في ال2ــاج Nت فــي ت?®ــ��ــائعات ســاعcال�ع�فــي أن ال

الDلـDال. و]�22Fـا القـ�ل ع! شع�رهP �النR لXقائهP على ق�� ال��اة �ع� 
�ــأن إع7ـــاء ال2ـــاج�! مـــ! الDلـــDال شـــائعات تـــ�ع3هP فـــإن هـــه الcـــائعات 
س�ف ت�اع� في ص�ف ان�XاههP عـ! القلـk الـ0 ی�2ـابهP ل&ـ�نهP ن#ـ�ا 

 �� م! ال&ارثة ب��2ا هل« أص�قاؤهP وأق�OاؤهP. و�Oا أن الcائعات تف

  

�ن (�اإلضـاف mـاحXصل إل�هـا ال�ة إلـى األ��ـاث و4ان_ ال�2ائج ال�ي ت
ال�ــي نcــ�ت فــي �4ــاب الcــائعة والق�ــل والقــال، وعلــP الــ2ف= االج��ــاعي 
والcـــائعة الـــ0 ألفـــه روســـ2� �االشـــ��اك مـــع العـــالP االج��ـــاعي غـــار0 

ال�ائعة ت'ـ�ج عـ+ أالن) إن هه األ��اث ت�عP الi2�]ة ال�ي تقـ�ل إن 
Nة والقل�ت^ـ�� ال�ـائعة . وOاخ�Kـار، فـإن االم�;اج األق%ى ب,+ ال<,

إما ل�<ق,N ال<اجات وال��قعات ال�ي أثارتها أو ح�ى تGفـ� م�ـ��� 
Nالقل. 

�ت��ان ی�فاعـل مـع الcـائعات Oرت و�كان القان�ن األساسي ل�© ال3
القKـــ��ة األمـــ� ال�ـــي ت2ـــ�ع¸ فـــي ~�ـــاب األدلـــة ال�ـــي ت2ق`ـــها. ول&2هـــا 
س�عان ما ت��ث ع2�ما ت#� ما ی�فعها أو ع2�ما تKـR فـي نـ�اح ذات 

� ©Dمغــ !Fــ�ال2�ــXة ل�اجــات ال#�هــ�ر، وه2ــاك حاجــات وت�قعــات ال ت
وال ته�أ وم! ب�2ها ال�اجـة لفهـP ال�ضـع اإلن�ـاني وال#ـ�ع ل�ـا هـ� فـ�ق 
ال�37عــة م�ــا E#عــل مــ! الcــائعة حاجــة إن�ــان�ة واج��ا�rــة. لــل« فــإن 
أهــP الcــائعات هــي تلــ« ال�ــي ت�ــ�#�R لهــه ال�اجــات ف�عــاود الiهــ�ر 

 ال�#��ع اإل�Eان�ة والفل&ل�ر]ة. ت&�ارا وت�#ر في ب�2ة
وقــــ� 4ــــان ال2ــــاس م2ــــ قــــ�ون وال یDالــــ�ن ی�Xــــادل�ن الcــــائعات غ�ــــ� 
ال�أل�فة ال�ي 4ان أ�7الها غالXا م! ال�?ل�قات األسـ7�ر]ة أو ال�حـ�ش 

 أو م! القادم�! م! 4�اكR أخ�©.
��ى هه ال�FاEـات E نغ�أو �األسـا<��  �ال�ائعات ال�G,ل�ةو4ان ی

E أن ال��ة، و4ان� �ةع�قZائعات العاد�تع��ـ� علـى ال�cـ�]ة وال�ـعي  ال
وراء األشـــ�اء غ�ـــ� العادEـــة أمـــا الcـــائعات ال�?�ل�ـــة ف���ـــاج إلـــى شـــيء 
غ�� ذل« إذ ت��اج إلى عا<فة ع��قـة مcـ��4ة بـ�! الع�یـ� مـ! ال2ـاس. 
و4ــــان ی�نــــغ یi2ــــ� إلــــى حFاEــــات الKــــ��ن ال7ــــائ�ة c4ــــائعات ت?�ل�ــــة 

�ـاعي مـ! حالـة العـالP. إضـافة إلـى ناج�ـة عـ! تـ�ت� عـا<في و4ـ�ب ج
ر~Xــة ال وا�rــة ��#ــيء قــ�ة خارقــة مــ! مــا وراء ال�37عــة لل�?®�ــ� مــ! 
ال�?ــاوف. ف�cــاه�ات مــ! نــ�ع الKــ��ن ال7ــائ�ة ی3لــغ ع2هــا م2ــ القــ�ن 
 Pات ع�اهcا في اإل�الغ ع! هه ال��ایDإال آن ه2اك ت .�cادس ع�ال

3ـ�و أن حFاEـات معاصـ�ة العالP 4له م2 األرOع��2ـات مـ! هـا القـ�ن. و]
�ن ال7ائ�ة ور4ابها ت�عP تف��� ی�نغ، ومعPi هه ال�FاEات �Kع! ال
ت��4ـــD إمـــا حـــ�ل م?ل�قـــات عل�ـــا <�Xـــة أتـــ_ إلنقـــاذ اإلن�ـــان�ة أو حـــ�ل 
م?ل�قــات شــ�]�ة ب�ه�یــ�ها أهــل األرض �ــأج�عهP تلعــR دورا فــي ت�ح�ــ� 

 أص�اب العقائ� ال�?�لفة ض� ع�و م�c�ك.
    cم ال�عة وم! أق�ائعات ال�ي راج_ في ال�الEات ال����ة م#�

م! ال�واEات ح�ل األ<فال ال7�cان��!. وأولى هه ال�واEات ال�4�رة 
  ت�ور ح�ل <فل اف��ض أنه ول� الم�أة ت�عى ال���ة ل�ر م! 
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4ل�ـة ل`ـ�X أسـعار أبـ�اب ال`ـXاب. و قـ�  26911أص�ر مـ4�ة مـ! 
عاشـــ_ 4ل�ـــا ال�وای�ـــان عـــ! مـــ4�ة ال�لفـــ�ف لX`ـــع ســـ2�ات ثـــP اخ�فـــ_ 

ع2ــ�ما عــادت الcــائعة إلــى الiهــ�ر  1988 ل�عــاود الiهــ�ر فــي ن��ــان
ثان�ـــة. و4ـــان ªه�رهـــا هـــه ال�ـــ�ة فـــي إعـــالن لcـــ�4ة م��Oـــل نcـــ� فـــي 
ص�ف مcه�رة و]iه� في اإلعالن شـFل 4�تـ�0 یـ�عى �اب�لـ�ني ب�ـ_ 
 Pـــ3�غ و¿عـــالن االســـ�قالل ثـــ�وهـــ� Eعـــ� 4ل�ـــات الKـــالة و خ7ـــاب غ���

�مة االت�ادEة إلى Fاءل ��4 إذن ت��اج ال���ة ل�K�ر 4ل 26911ت
  م4�ة ل`�X أسعار ال�لف�ف؟!

و4ان للKـ�افة دورهـا إذ ذ4ـ� وال�ـ� 4�ون�Fایـ_، ال�واEـة فـي نcـ�ة 
�نــات ال��ل�ــة ال�ا�عــة لcــFXة ســي بــي [Dال�لف �ــائ�ة فــي أحــ�األخXــار ال�
أس، وفي هه ال��ة ات?ت الcـائعة أ�عـادا دول�ـة ومـ�ت ب��ـ�ل ج�یـ�. 

Xاء في مـ(ت�� غـائي جـاء �Zـه وق� نقل_ ج�]�ة ل2�ن 4الما ألح� ال?7
وفـــي إعـــالن  4297ل�ـــة و فـــي ال�صـــاEا العcـــ�  56"إن فـــي الKـــالة 

4ل�ـــــة أمـــــا فـــــي ال��ج�ـــــه اإلدار0 لل�ـــــ�ق  300االســـــ�قالل األم��4ـــــي 
  4ل�ة. 26911األورو�Oة ال��c�4ة ح�ل تK�ی� ب�N ال�X فه2اك 

إن ها ال��2 ال�ائ�0 لcائعة ال�لف�ف EعF= ال�� وال#Dر في 
�ن ه2اك ال��� FE ا�mاللی! ی�2ا�ان ال�#��ع األم��4ي. ف�� kة والقل

�مة وح��ة ح�ل ن�اEاها ومK�اق��ها تع�د Fم! ال� kر �القل�شع
الcائعة إلى الiه�ر وها ما حKل �ع� ف`��ة ووت�غ�_. ح�_ 
قKة ال�لف�ف تعDز ال�?اوف الق��Eة م! ع�م 4فاءة األجهDة 

�م�ة ومات األسل�ب ال�3�وق�ا<Fار ال�عل��ات ذات ال��ي في إص
ال&ل�ات ال#�فاء الغام`ة وت&�ار س�اع الcائعة EعDز إمFان�ة 
تK�Eقها في ب�اEة األم�، ول&! ها ال�&�ار ی(د0 إلى عF= ذل« 
ع2�ما ت2?فN ح�ة ال���ة والقلk. وع2�ما KEل القلk إلى نق7ة دن�ا 

  ت?�في الcائعة ول&! م(ق�ا.
�ح ال!ه�ل معل�مات��اجع ال�ائعات ع'في العادة %Z ول  .ماDوت

أسXاب الغ��ض. ول&! ال��اض�ع واألف&ار الع��قة ال��`�2ة في 
�عN الcائعات ت3�و 4أنها ال ت��ت وهي تXKح جDءا م! ال�23ة 
االع�قادEة لل�#��ع وانعFاسا ل�ا cEغل �ال ال2اس ول�ا �Eل��ن �ه. إن 

ها تع�� <�]ال. <�فة ال�لف�ف شائعة ح�یmة العه� ن��3ا ول&! أمmال
وEان ت�ماس وم! ال����ل أن ت��¸ <ال�ا 4ان ه2اك ب��وق�ا<��ن 
� لل�ائعات,Wخ �أنه ع!ل�ة تقRو¿ن أوهام2ا كارالیل ق. وصف ال�ار :

ت�فاعل مع اح��اجات2ا وآمال2ا و]�2ج ع! ها ال�فاعل ª�وف خXKة 
ت��¸ ف�ها الcائعات ال�ي تc�2� اآلن ���عة أك3� م! ذ0 ق3ل 

�ن ووسائل اإلعالم ال��7�رة. ف���2ا ی�Pب�اس7[Dو ال�لف �  ة ال�ادی

األح�اث وOل« ت?فف م! ال��ت� ال0 یP#2 عادة ع! الغ��ض، فهـي  
ت�2ع¸ في أجـ�اء ال�ـ�]ة وال�2ـاف=. و]علـP العـامل�ن فـي ال�FاتـR مـmال، 
�ـ�لP رئـ�= E ما�ع2ـ RاتـFعة ع3� م��ات ال���ك�� ت��0 الcائعات �

�2قــل ال�FاتــR إلــى ب2ــاء آخــ� ...إلــخ. والcــيء نف�ــه ج�یــ� أو ع2ــ�ما ت
K�Eــل ع2ــ�ما ی�فـــاوض رؤســاء الــ�ول ف�2ـــ�ج ال�فاوضــات <�فانــا مـــ! 

  الcائعات ع! س�� ال�فاوضات.
 1977ونع7ـــي مmـــاال علـــى ذلـــ« شـــائعة عال��ـــة خ�7ـــ�ة ســـ�ت عـــام 

� على ال��اسل ال�Kفي األم��4ـي روOـ�ت Fس�ع2�ما ألقي الNXU في م
 ��ل على أسـ�ار رسـ��ة ت�ث م! ص��فة لKب�ه�ة ال� D�Eس أن#ل= تا

حــ�ل األ��ــاث ال�ــ�ف���ة فــي حقــل اإلدراك ال��ــي. وعقــR ذلــ« نcــ�ت 
صــــ��فة ن��]ــــ�رك تــــاD�E مقــــاال فــــي صــــف��ها األولــــى أل��ــــ_ �Zــــه إلــــى 
اح��ال وج�د عالقة ب�! حادثة إلقاء الNXU على ال��اسل وOـ�! تKـ�]ح 

ي ب�]#��2ـــ� (أشـــار �Zـــه إلـــى أدلـــى �ـــه رئـــ�= ال�ـــDب الcـــ��عي ال�ـــ��Zات
ســالح ج�یــ� غــامN أكmــ� هــ�ال مــ! أ0 ســالح ع�فــه العــالP ح�ــى اآلن. 
وه2ــاك دل�ــل علــى أن ب�]#��2ــ� 4ــان cEــ�� إلــى األ��ــاث حــ�ل اإلدراك 
فــ�ق ال��ــي.). ول&ــ! �ــالi2� إلــى العالقــة ال�ــ��Zات�ة األم���4ــة ال��ــ�ت�ة 

�Zـــه ال&فاEـــة فـــي ذلـــ« ال�ـــ�!. فـــإن تKـــ�]ح ب�]#�2ـــ� 4ـــان غام`ـــا ��ـــا 
ل�7لــk شـــائعات مفادهـــا أن االت�ــاد ال�ـــ��Zاتي هـــ� فــي ســـ�3له لل��`ـــ�� 
لcــيء مــا F�Eــ! ت�ــ���ه بـــ حــ�ب العقــل. وقــ� ت?�فــي مmــل هــه الcــائعات 

2�ات ثP تiه� في ی�م ما وت#�اح الXالد.�  ل
وم! األمmلة ال��m�ة على مmل هه القTK قKة مDحة ال�لف�ف 

واش72! في األرOع��2ات م! ها  ال&3�©. وهي شائعة ان7لق_ في
الق�ن 4�دة فعل على ح�لة ض�X األسعار خالل ال��ب العال��ة 
الmان�ة. وتق�ل القKة إن مR�F ض�X األسعار أص�ر م4�ة ح�ل 
ت��ی� أسعار ال�لف�ف. ولFE P! ه2اك شيء غ�� عاد0 في ال�4�ة 

4ل�ة. وان�c�ت قKة  26911س�© أن ال�4�ة 4ان_ ت�آلف م! 
�م�ة لف��ة م! الDم! م�X3ة اإلح�اج ال0 ال�Fال� u4�ة في األوسا

س�33ه آلهل ال�3�وق�ا<�ة اإلدار]ة ثP اخ�ف_ وعادت القKة إلى 
�ة  1951الiه�ر عام Xته را�7ة صانعي األل�في م(ت�� عق

ال2#��Oة، ع2�ما ق�م ع�]� ال�(ت�� م�ی� مR�F ت�3m_ األسعار وقال 
4ل�ة و4ان_  266ن ی�ألف م! مازحا أن خ7اب غ�����3�غ 4ا

4ل�ة وت`�! إعالن االس�قالل  2997ال�صاEا العc� ت�ألف م! 
كل�ة، 426911ل�ة ب��2ا ت`�2_ م4�ة مR�F ت�3m_ األسعار 1348

 Nف مع �ع�Kات ال�cة خالل األشه� ال�ال�ة في عKه�ت القªو
  ال���]� أح�انا. فق� قال_ �عN ال�Kف أن مR�F ت�3m_ األسعار
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م��ادEة م! إن فعال�ة وسائل اإلعالم ق� أوج�ت <اح�نة شائعات 
 Pة قلقه�أو ت�فع م! ح NعXال Pشأنها إما أن تق�ب ال2اس م! �ع`ه
وأوهامهP وفي 4ل�ا ال�ال��! ن#� أن ت&�ار الcائعات ال�ي لها جور 
م���ة في الق�ون ال�اض�ة ی�]2ا أن ال2اس لP ی�غ��وا �m4�ا ع3� 

P ال�ار]خ. ق� ت&�ن أسال�R ح�اتهP م?�لفة اآلن ع�ا م`ى إال آن قلقه
  وأوهامهP ال تDال �4ا هي.

اإل�ــالغ عــ! مcــاه�ة صــ�! <ــائ� م#هــ�ل اله�]ــة فــي مFــان مــا مــ!   
الXالد ن#� آن ذل« ی�2ج سل�لة م! الXالغات ع! مcاه�ات م�اثلة في 
أن�ــاء أخــ�©. وع2ــ�ما KEــل ال2ــاس فــي نفــاذ الKــ3� مــ! ال�3�وق�ا<�ــة 

�م�ة إلى ح� ما تع�د قKة ال�لف�ف إلى الiه�ر م! ج�Fوتأخـ ال� �یـ
�ن وال�ادی� في نقلها م! أقKى الXالد [Dف وال�لف�Kاها في الKإلى أق

 ª�ف ساعات مع�ودة.
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  جزاتالمن من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

 2021 للعــام عربيةال النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf 

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 ـامللعـــ  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

 

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

*** *** *** 

  " يّبةنحو لياقة نفسانية أفضل لحياة ط  "

  للدكتور جمال التركي  الصفحة العلمية

  تسجيل االشتراك

www.facebook.com/turky.PsyFitness  
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ـــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــــــي   قــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجــــــ
  )وارثـــــــــــــروب و الكـــــــــــلحس اـــــــم نفـــــــــــــعل( ــةـــــــــــــة النفسيـــــــــــالصدمـ

  

 نــــمن الباحثي  ةــــمجموع

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  1991الناشر : دار النهضة العربية  
 

     
 

  على ال%ع,. ال'ف�ي - 2
م! الKع�Oة ��Fان اس�ع�اض الi2�]ات ال�7�وحة في ها 

الفق�ة إلى تع�]� ال�iاه� ال2ف��ة  ال�#ال، لل« فإن2ا س2ع�� في هه
  ال�ي تالزم أوضاع ال&ارثة �اتفاق غال�3ة ال��ادی�!.

وفي ال�ق�مة ن�2اول العKاب الK�مي ح�R ت���ة ال��لل�! أو 
 R�وض��ة ال&ارثة ���R األ<Xاء ال2ف���! أو الK�مة ال2ف��ة ��

  عل�اء ال2ف= ال��ادی�!.
X�ة لT?c ما، إن�ا ت��mل وOاخ�Kار فإن ال&ارثة األك3�، �ال2

�ته الK?cي. وهFا فإن وض��ة ال&ارثة هي تل« ال�ض��ة ال�ي ��
ته�د ح�اة الT?c وت�لXه األمان ال2ا�ع م! اع�قاده �أن م�ته م(جل. 

إلى ال��ت ول&2ه   فاإلن�ان في ال�ض��ة االع��ادEة EعلP أنه صائ�
ا ما وج� E?�3ئ خلف ف&�ة "إني سأم�ت حقا ول&! ل��� اآلن ". فإذ

ها الT?c نف�ه في وض��ة ال&ارثة انقلR ها الcع�ر ل�Eه ل�XKح 
  إني سأم�ت ح��ا واآلن ". 9م�ل?Kا �ف&�ة: 

إن هه ال��اجهة مع ال��ت (م! خالل ال&ارثة) ت(د0 إلى ح�وث 
تغ���ات ع��قة في ش?�Kة ال��ع�ض لها. �4ا أنها ت?لف ل�© ها 

�ائ�ة س�اء على cردود فعل ع T?cي أو الK?c4ه ال�صع�� سل
�ل�جي [Dي الف���ل�جي. وع! ها االض7�اب ال2ف[Dالف� �ع�Kعلى ال

و�ª®�ة (أح�انا ع`�]ة) ت�فع �الT?c إلى  - تP#2 أحاس�= ج��Eة
م�اولة تعق�ل خ�فه م! ال��ت. وOال�الي فإنه �Eاول أن یW�X ع! 
سR3 م72قي ی3�ز خ�فه ها م! ال��ت. ف�ل#أ إلى ال?�ف م! 

وOها KEل إلى م�حلة عKاب ال�ساوس ال��ض�ة (ال��اق). ال��ض 
وتف�Kل ذل« أن ها ال�E T?cاول أن 3FE_ خ�فه م! ال��ت 
ف��3�© ها ال?�ف على أنه خ�ف م! ال��ض. ول&! وج�د 
األحاس�= ال#��Eة ال�Dع#ة (ال2اج�ة ع! اض7�ا�ات و�ª®�ة ���ة 

   ول�= ع! م�ض ح�Uقي) ت#عل الT?c صادقا في خ�فه م!
  

 مق.مــــة ال�5ــاب 
إن ال�X�Fة الع��Oة Eف�ق� م! ال��اجع ال2ف��ة ال��علقة �أوضاع 
ال��وب وال&�ارث وعالج انعFاسات هه األوضاع على الKع�� 

�رة خاصة. ها  -ال�Kي العام وعلى الKع�� ال2ف�يK� االج��اعي
الحÍ عل2ا �أن م�اجع�2ا لل�راسات األج�32ة ال���اف�ة في ها ال�#ال ن

أن علP نـف= ال&ارثة والR7 ال2ف�ي الع�F�0 ق� ن��ال إلى إخ�Kاص 
م�ف�د نi�ا ل��اخل وتcعR إنعFاسات ال&ارثة ان�cار هه اإلنعFاسات 
م�لي شFل أو�Oة نف��ة وج��Eة و¿ج��ا�rة. و��Zا یلي ن��د م��دا 

  م! األمmلة ح�ل هه األو�Oة.
1- �.�  على ال%ع,. ال
ل�ان، ع! ف��ة ال��ب العال��ة األولى، إصا�ة ی4� األ<Xاء األ - أ

أع�اد �34�ة م! ال2اس [ال�قاتل�! خاصة ] ب�اء اإلرت#اف ال2�E 0ع 
ال��ء م! ال�Uام ��#��عة م��ا�7ة م! ال��4ات. و](د0 �ال�الي إلى 

  اإلعاقة. وهأ ال�اء لFE P! ع`�]ا ب�ل�ل
  أن العالج ال2ف�ي وح�ه 4ان فعاال في عالجه.

� ال�قار]� اإلن#ل�D]ة أن إصا�ات الق�حة ق� ازدادت ب2�Xة ت4 -ب
  % إ�ان الغارات األل�ان�ة على ل2�ن خالل ال��ب الmان�ة.455
تف�� تقار]� األم����4! ع! ز]ادات مل��ªة في ن�Xة  -ج

ال�Kاب�! �ال��ة القل�3ة واألم�اض اإلن��ادEة ب�! ال�قاتل�! في ح�ب 
  ف��2ام
���! إلى معاناة أس�© ال��ب العال��ة ت�c� دراسات الف�ن - د

الmان�ة لع�د م! االض7�ا�ات ال2ف��ة وال#��Eة. �عN هه 
االض7�ا�ات 4ان حادا أما �ع`ها األخ� فق� تأخ� ªه�ره عc�ات 
2�ات. و إلى جانR العKاب الK�مي وارتفاع ال`غ� والق�حة �ال

�ن حاالت اله�م ال�FX� ال���ي أصاب_ وال��<ان ی2قل األ<Xاء الف�ن
 أول�« ال��ع�ض�! ل&ارثة االع�قال <�]ل األم�.
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الف%ل ال�ال�: "م'اهج ال�<� العل!ي في حاالت ال�5ارث 
  وال<�وب ".

R�#E ها الفKل على أس�لة م! ن�ع: " F�E ��4! لل�عالج 
ال��خل في مmل هه األوضاع "؟ وما ه� األسل�ب ال��Xع في دراسة 
حاالت الK�مة ال2ف��ة ال2اج�ة ع! وض��ة 4ارث�ة ؟، وغ��ها م! 

  األس�لة.
�قة في أوضاع ال5ارثة".الW!ارات ال'ف��ة ال�ف%ل ال�ا�ع: " االخ�

و�Zه تع�ض لع�د م! االخ�Xارات ال��ض�عة خK�Kا به�ف 
  ت��ی� اآلثار ال2ف��ة ال�ي ت?لفها ال&ارثة في نف= ال�K�وم.

  الف%ل الGام\: " األم�اض ال'اج!ة ع+ ال�5ارث ".
&! م! هه األم�اض ما ه� نف�ي ��_ أو ج��0 ��_ ول

ال#��Eة وفي مق�م�ها  -غال��3ها ت2`�0 في خانة األم�اض ال2ف��ة
�رة م�س�ن. ثP نأتي لع�ض �أم�اض ال�2اعة ال�ي ت��ث2ا ع2ها ال3�وف
عKاب ال�ساوس ال��ض�ة وعKاب القلk وأم�اض الق�حة وال��ة 

  وارتفاع ال`غ�.... الخ.
 ��أن!�ذج ال��ارة  -الف%ل ال�ادس: " االنفارات ال85

  فGGة".ال!
تXقى اإلثارة ال����ة م! أش� اإلثارات ال���ة ت�X3ا في اس�2فار 
ال#هاز ال2ف�ي وحmه ل�قاومة اإلرهاق ال2ف�ي ال2اجP ع! ته�ی� ال��ت 
ال&ام! في ص�ت االنف#ارات. وفي ها الفKل نع�ض ل�#�2�Oا في 
اآلثار ال2ف��ة ال2اج�ة ع! ال�عاcEة الق�]Xة ل&ارثة انف#ار ال��ارة 

  �ف??ة. هه الK�مة ال�ي عاcEها غال�3ة الل23ان��!.ال
�حات2ا الهادفة إلى �> ©���ونأمل أن Eأتي ها ال&�اب على م
ال��احة الفعل�ة في س� حاجات اإلن�ان الع�Oي وم�اع�ته على 
م�اجهة ش�ائ�ه �ال7�ق العل��ة. �4ا نأمل أن ی��F! ها ال&�اب م! 

لع��Oة ال�ي عاش ق�اؤها وال یDال�ن س� هه الmغ�ة ال`?�ة في م2�3�Fا ا
حالة ح�ب شXه دائ�ة وحالة 4ارثة �ات_ ته�د م#��عات 4املة 

  �أف�ادها وج�اعاتها وتقال��ها ومق�ساتها
   

 عـــ�ض د. جاســ� م<!ـ. ال�Gاجــة 
ها ال&�اب ه� أول ع�ل م! ح�W ال��ض�ع Eعالج اث� ال��وب  

واض�ا في ال�ق�مة ال�ي  وال&�ارث على اإلن�ان الع�Oي.و ها 4ان
ع�ضها د. دمحم ال2ابل�ي ح�W أشار ال&اتR إلى حاجة ال�X�Fة الع��Oة 
 Pة ال�ي م� بها العال�ی�ة ع! ال��وب العXل&�اب ی2اق¸ اآلثار ال���ت
الع�Oي. فال��وب وال&�ارث لها تأث��ات سل�3ة على ال#�انR ال#��Eة 

  ل��ف�T في ال�<! و ال2#��ة وال2ف��ة واالج��ا�rة. والXاحW ا

ال��ض وOال�الي م! ال��ت ال����ل. وهFا ت&��ل دائ�ة العKاب  
 Tاب 4ي ی�?لKال0 اخ�ار ها الع �دون أن ی�رك ال��]N أنه ه

  م! خ�فه ول&ي �3FEه.
  على ال%ع,. االج�!اعي -3

���Xعها ه! قلk ال��ت ت(د0 إلى إه�ال E إن وض��ة ال&ارثة مع ما
ي وت�D�4 4اهل تف&��ه على عال�ه ال�اخلي. وذل« الT?c للعالP ال?ارج

  ���W ی���ل الT?c إلى حالة ع! الcلل االج��اعي ال�ام.
وفي حاالت ال&�ارث العامة (ال��وب، الDالزل، االنف#ارات 
ال&3�©، األم�اض ال�Oائ�ة ال����ة... الخ) فإن ها الcلل االج��اعي 

ال2اس ���W ی(د0 إلى  Eأخ <ا�ع الع��م�ة R�K�Z أع�ادا �34�ة م!
شلل اج��اعي عام. ومmل ها الcلل یه�د ال�#��ع عامة و|��ه على 
�ص. وع2�ما KEل م#��ع ما إلى ها ال�رك م! الcلل K?وجه ال
االج��اعي ت3�أ ال��ب ال2ف��ة ال�ي 2cEها أع�اء ها ال�#��ع [أع�اء 

ال�قای�= خارج��ن أو م! داخل ال�#��ع). فع2�ما ته�D الP�U و ت2ع�م 
XKEح أف�اد ال�#��ع م��ع�ون ل�ق3ل أ0 إ�Eاء ی�ه�هP �ال��اع�ة 

  وOاس�عادة اآلمان والق�رة على الفعل.
�ن ذات�ا، 4أن KEاب FE 2ه أنF�E ك�ا رأی2ا فإن وضع ال&ارثة
الT?c ���ض خ7� أو ��ادثة ته�د اس���ار]�ه في ال��اة، �4ا 2F�Eه 

 Dن ال��ب أو ال��ن عاما 4أن ت&FE ارث أن�الزل أو غ��ها مKادر ل&
ج�ا�rة تR�K اآلالف في وق_ واح�. وها ال&�اب م?TK لل�االت 
األخ��ة. نi�ا ألنها �ات_ معاشة في و<22ا الع�Oي. و¿ن 24ا، ن�! 

  الل23ان��!، ق� عا2cEاها م2 أكm� م! خ��ة عc� عاما ولغاEة اآلن.
لعلP نف= و]ع�ض ها ال&�اب للK�مة ال2ف��ة ولل��ب ال2ف��ة و 

ال&�ارث وال��وب إلى جانR ع�ضه ألدوار الR�37 ال2ف�ي في مmل 
�ل ال�ال�ة:Kع�ض لهه ال��اضع ان7القا م! الفE �  هه ال�االت. وه

الف%ل األول: "ال%.مة ال'ف��ة وت�Wر مفه�م الع%اب 
  ال%.مي"

و�Zه ع�ض لل�7�ر ال�ار]?ي ل�فه�م العKاب الK�مي وص�ال 
ه�م ل�© ال��ارس ال��ل�ل�ة وال2ف��ة ال�عاص�ة مع إلى م2اقcة ها ال�ف

ال��D�4 على مفه�م ال#���ة األم���4ة للK�مة ال2ف��ة وان�قاد ثغ�ات 
  ها ال�فه�م

الف%ل ال�اني: دور الD,8W ال'ف�ي في حاالت ال�5ارث 
  وال<�وب".

 - 2ق3ل ال&ارثة،  -E1ق�P ها ال�ور إلى ثالثة م�احل زم�2ة هي: 
�ع� ال&ارثة. و]?�لف دور الR�37 وم�(ول�اته  -3، أث2اء ال&ارثة

  �اخ�الف هه ال��احل.

« Nafssaniat »: N° 75 Spring & Summer 2022    2022ربيع & صيف  75العدد   »:نفسانيات « المجلة العربية 

108  � �



  »العربـــي  لإلنسانة  اللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــ«  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

     

ت7�ق ال&اتR ل�#��عة أخ�© ل�ع2ى عKاب الK�مة ول&! 
س��2هي في نهاEة الفKل �اإلشارة إلى ال���2K ال���?�م اآلن في 
العالP الع�Oي وه� ما ق�م�ه ال#���ة األم�]�Fة للR7 ال2ف�ي، وخاصة 

  في ~�اب ال��رسة الع��Oة للR7 ال2ف�ي.
دور الR�37 ال2ف�ي في م�اجهة حاالت  الف%ل ال�اني Eعالج

ال&�ارث وال��وب م! تأل�� د. دمحم اح�� ال2ابل�ي. ه2ا س��7�ق 
الXاحW إلى دور الR�37 ال2ف�ي و��4 ی�أث� ها ال�ور في خ�مة 
 Nث م! ق3ل �ع�لة ع! ما حmاس�ة و]`�ب أم��األغ�اض ال

اإلن�ان األ<Xاء الع�ب ل��#�ل آثار ال��ب وال&�ارث ال�ي آث�ت على 
  الع�Oي.
: م�اولة م2اقcة م2اهج الW�X العل�ي في الف%ل ال�ال�  في

الرس  -ت�م ل�ن�ی!  - حاالت ال&�ارث وال��وب. م! تأل�� راف��ل 
  و]2�اث.

وهي دراسة قام ب��ج��ها دمحم ال3�و0 �4ا قام ���اجع�ها د. دمحم 
ها اح�� ال2ابل�ي. ها الفKل ی�ع�ض ألهP ال2قاu ال�ي R#E أن Eأخ

�ع�! االع�Xار 4ل �احW ی�رس تأث�� ال��وب وال&�ارث على اإلن�ان 
ی�اع�ها الXاحW على س�3ل   ف�! االع�Xارات العامة ال�ي R#E إن

  ال�mال:
أوال": R#E ت�اف� �عN ال�ع�7ات أو ال�ق�ی�ات ح�ل خل®�ة 

  ال��قف في الف��ة ال�ا�قة لل&ارثة.
cXعة ال��]ة ال��أث�ة �ال&ارثة ثان�ا": صع�Oة ال�ع�ف على ال�#�

  ال?اضعة لل�راسة.
ثP ی�7�ق الفKل إلى أهP  -ثالmا": ماذا ن�U= وم�ى ول�اذا و��4 

األس�لة ال�ي R#E أن R�#E عل�ها الXاحW : م2ها على س�3ل ال�mال :
ما هي أ�عاد ال&ارثة ال�ي أص�3_ بها تل« ال�#��عة  -  1

  ال�Fان�ة ال��أث�ة �ال&ارثة.
  ل ال&ارثة.ال�ل�ك خال - 2
ما هي ردود الفعل ال�Xاش�ة لل&ارثة وأل�عادها ال�?�لفة وOع�  -  3

أن ن��د االع�Xارات العامة واألس�لة ال�ي ت���0 على ال�عل�مات ال�ي 
ن�د أن ن�Kل عل�ها ل&ي ن#�R على ال��اؤالت، وOع� هه الع�ل�ة 
��ع�! بها الXاحW ل&ي ی��قk م!E ائ�ة ال�يKاإلح Rد األسال��ن� 

  ض ال�ي وضعها الXاحW.     الف�و
أما في الفKل ال�ا�ع فق� قام د. دمحم ال2ابل�ي ب��ج�ة مقابلة      

ح�ل االخ�Xارات ال2ف��ة ال���?�مة في أوضاع ال&ارثة م! 
 و ها الفKل مق�Acta psychiarica Scandinavica  P م#لة

  

�ارث وح�وب <�]لة و  F� <اف �ي قO�الع !>�ل&! الع�Oي E#� أن ال
�اهP أ0 م! الXاح�m! �إج�اء أEة دراسة ح�ل تأث�� ال��وب على E Pل
اإلن�ان الع�Oي وه2ا ی��اءل ال��ء: هل أن ع�م االه��ام في ها 
ال���ان Eقع على الXاحW الع�Oي أم أن الXاحW لP ت�ح له الف�صة 
ال�2اسXة ل�راسة ها ال���ان ل�ج�د الع�ائk ال��اس�ة واالق�KادEة ال�ي 

  ل_ ها ال���ان م��مًا على الXاح�m!.جع
ن��ك اإلجا�ة على هی! ال�(ال�! للقارo، ب��2ا اآلن ن�#ه إلى 

صف�ة مق��ة على س�ة  311ع�ض م���© ال&�اب ال0 جاء في 
�ل.Kف  

  أن ال�ق�مة ق� ق��_ إلى ثالث فق�ات رئ���ة...
   

��ة وه2ا ن�© أه��ة إع�اد ها ال&�اب ال0 ی�2اول الK�مة ال2ف
ال2ات#ة ع! ال��ب وال&�ارث وها ما ت��اجه ال�X�Fة الع��Oة ل�= 

  اآلن ول&! م2 زم! �ع��.
�ر مفه�م العKاب   إما الف%ل األول:Kة وت��ف��رس الK�مة ال2ف

الK�مي م! تأل�� د. دمحم ال2ابل�ي. ی�ت&D الW�X في ها الفKل ح�ل 
�ودوت= مفه�م عKاب الK�مة وه2ا ن#� إن أول م! ت��ث ع2ها ه�

ع2�ما وصف حالة ال��ارب االث�2ي ال0 أص�R �الع�ى، ثP ی�2اول 
ال&اتR أول م! قام �ال�#ارب ع! تأث�� حالة ال�ه�ی� أو ال?7� على 
ال&ائ2ات ال��ة. فالعالP اب! س�2ا ع2�ما قام ب��O ح�ل وذئR في غ�فة 
���7ع أح�ه�ا م7اولة اآلخ� ف&ان_ ال��2#ة هDول E ة دون أن�واح

ل وض��ره وم! ثP م�ته مع العلP أن اب! س�2ا 4ان Eق�م نف= ��4ة ال��
  ال7عام ال�ي ی�2اولها ال��ل في ª�وفه ال���37ة.

وتل_ هه ال�#�Oة دراسات وت#ارب ع�ی�ة في ال�#��ع الغ�Oي 
وهه ال�راسات أªه�ت ت�2Kفات ع�ی�ة ل�T�?c حاالت العKاب 

ح�W     للR7 ال2ف�يم2ها ما ق�م�ه ال#���ة األم�]�Fة  - الK�مي 
: !���  وضعه ت�_ ق

ها االض7�اب ال2ف�ي/ القلF�E k! أن تT?c الف�د ال0 
إذا     )KE Post Traumatic Stress Disord (P.T.S.Dاب بـ

  ªه�ت ع2�ه االض7�ا�ات ال�ال�ة :
1 -  _�ال�أك� م! وج�د ال��یW الK�مي. على أن الK�مة ل�

�  ان �Fcل <�3عي.م! األح�اث ال�ي تقع في ح�اة اإلن
  ت&�ار م��cة ال��ث الK�مي. - 2
  اس���ار تR2# ال#�اعة. - 3
  اض7�ا�ات في ال2�م. - 4
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أما الفKل ال�ادس واألخ��، فق� اس�?�م د. دمحم ال2ابل�ي مmاال" 
  وه� ن��ذج ال��ارة ال�ف??ة وتأث��ه على الل23ان��!.

:uع نقاOردود الفعل األول�ة أمام االنف#ار إلى أر WاحXال P�  Eق
  ردود الفعل األول�ة. -أ 

  د الفعل ق�]Xة األم�.ردو  -ب 
  ردود الفعل م��س7ة األم�. -ج 
  ردود الفعل <�]لة األم�. -د 
  

��ع E ما�ي ع2�ال��حلة األولى إشعار الف�د �ال�?�ی� ال�
االنف#ار ثP ی�2قل إلى ع�م اس��عاب ما �E�ث ح�له و]�Xع ذل« م�حلة 

  م! اله���]ا م! الK�اخ والFXاء وت�2ابها مiاه� نف��ة وج��Eة.
� ال��حلة األولى ردود الفعل ق�]Xة األم� وهي صع�Oات ال�ف&�� �ع

  وحالة م! القلk واض7�ا�ات ال�عق�ل.
أما م�حلة ردود الفعل م��س7ة األم� فف�ها ی3�أ اإلن�ان �الcع�ر 
�ع�م اال<��2ان وأح�انا" �النR لع�م ق�رته على تق�PE ال��اع�ة، وق� 

cاع� الع#D أما ال��ث ت�2اب الف�د حالة م! الغ`R نات#ة ع! م
وها ی(د0 إلى حالة االن�&اسات ال2ف��ة وال#��Eة تiه� على شFل 
�عN األع�اض ال#���ة وال2ف��ة. أما ردود الفعل <�]لة األم� فهي 
تع��� على ال?KائT والق�رات ال�ي ��Eل&ها الف�د ل&ي ی�&�� مع 

  األح�اث.
�ر وها ما س�ف ی(د0 إلى ردود الفعل ال��ض�ة مmل ªه

�س�مات�ة مmل الق�حة وان��اد الc�ای�! وأE`ا ªه�ر F��األم�اض ال
األم�اض ال2ف��ة مmل ال�االت الع�3Kة وق� ت�2قل إلى ال�الة 
الهان�ة، وه2ا ی�خل دور الR�37 ال2ف�ي ل�ق�PE ال��اع�ة ال�2اسXة 

  ل&ل ف�د في ال�#��ع.
� ها ال&�اب م�اولة م?�ارة لع�ض أح� ال��ض�عات ال�ي ت(ث

�ن فق�  - على ح�اة ال��ا<�2! ال�ي ت�� في 4ل مFان FE ن��2ى أن
ب�اEة ومق�مة ل�2اج ال�D]� م! ال&�R ال�ي ت�2اول هه اآلثار إلث�اء 
��ف�� م2ها الXاحW والق�اء E �7ع أن��E ال�ي R�&ة �ال�O�ة العX�Fال�

  على ح� س�اء

�0 4ل م2ها على أح� االخ�Xارات ال�ي  17إلى  ��E "مل�قا =�Uت
  تأث�� ال&�ارث وال��وب على اإلن�ان.

.kرد ن�اذج م! هه ال�الح�  ون
  ل�Uاس الc�ة ال2ف��ة. مل<N أ

  قائ�ة ال?3�ات ال&ارث�ة. مل<N ب
  القائ�ة العامة لل?3�ات ال&ارثة، وغ��ها م! االخ�Xارات. مل<N ج

والXاحW ه2ا قام ب��ج�ة االخ�Xارات ول&2ها ت��اج إلى دراسات ع�ی�ة 
ی��F! الXاحW الع�Oي م! اس�?�امها. إذ R#E ت��ی� الXmات ح�ى 

والK�ق ل&ل م! االخ�Xارات خاصة إذا ع�ف2ا ان هه االخ�Xارات ق� 
  وضع_ في األصل ل�Uاس م#��عات غ�� ع��Oة إسالم�ة.

أما م�ض�ع الفKل ال?ام=، األع�اض ال2اج�ة ع! ال&�ارث 
 ال2ابل�ي. وه2ا وقام ���اجع�ه د. دمحم  B وس�لي P ف&��3ه م�س�ن 

�ل�ج�ة ال�ي تiه� �ع� ��دارت األف&ار ح�ل األم�اض ال2ف��ة والف
تع�ض اإلن�ان �ع� ت&�ار ال&ارثة على الف�د مالحiا" �عN ال�راسات 
أن ه2اك أن�اعا" مع�2ة م! األم�اض تiه� ع2� �عN األش?اص 
���7ع الف�د أو E ��4ها و�ب وعاداتها وتقال��تXعا" الخ�الف الcع

�#��ع إدراك ال�قائع فأث2اء ال��ب العال��ة األولى أص�R ال2#�د ال
�ن فق� أص�3�ا أث2اء ح�ب �F[�د األم�األل�ان وال�لفاء �الق�حة أما ال2#

  ف��2ام ���ض ان��اد الc�ای�! وارتفاع ضغ� ال�م.
وس�اها ت2اذر ال�&��، وت��ى  Selye  ثE Pع�ض ال&اتR لi2�]ة
�ان اإلن�ان تiه�  Selye ح�W الحÍ أE`ا" بi2�]ة ال�&�� العام

�ل�ج�ة ع�ی�ة ن��#ة ل�ع�ضه ل`غ�u نف��ة، وت�� ��عل�ه تغ��ات ف
  الi2�]ة في ثالث م�احل:

  م�حلة اإلنار. - 1
  م�حلة ال�قاومة. - 2
  م�حلة اإلنهاك. - 3

وان�هى الفKل �ع�ض م#��عة م! األم�اض ال#��Eة      
23ان ف�! ض�! األم�اض وال2ف��ة ال�ي ªه�ت أث2اء ال��ب في ل

ال#��Eة لل��ب �ع�د ارتفاع ضغ� ال�م والق�حة. أما األم�اض ال2ف��ة 
  مmل حاالت القلk واالنه�ار واله���]ا.
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ـــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــــــي   قــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجــــــ
 نحـو رؤيـة تكامليـة لموضـوع المخـدرات فـي الوطـن العربـي

  2001 ورقة مقدمة إلى مؤتمر اتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية لمكافحة اإلدمان/القـاهرة
    

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  
 

     
 

  ت%'�t ال!.م',+ في ل8'ان
ج�ت العادة على ت��2K ال��م�2! وفk م�اد إدمانهP وال&��ات 
��هل&�نها م! هه ال��اد. ل&! ع�دة إلى أص�ل الiاه�ة ت�22Fا E ال�ي
 Wوف ال�عا<ي لل��ة األولى. ح��ª إلى �2��E ��2Kم! <�ح ت

 Íاد اقل نالح���ق� ت�ر]#�ا" ب�ءا" ��E أن اإلدمان Íأول ما نالح
خ7�رة (مه�ئات،ك��ل،ح�c¸...الخ) وص�ال" إلى ال��اد األخ7� 
و¿لى ال�Dج ب�2ها في �عN األح�ان. ل&! ها ال��رج في ال�عا<ي 4اد 
ی2ع�م خالل ف��ة ال��ب األهل�ة الل23ان�ة. ح�F�E W! ت��2K ب�اEات 

  ل�الي:ال�عا<ي على ال�2� ا
�اب ال!<ارب في ال�عا�ي      -1�: ح�W االن��اق وراء ال

كان_ �عN ال��ل��cات تع�3� أن ت��]ل أع`ائها إلى م�م�2! م! 
شأنه أن ی�سخ والءهP. و]#علهP اكm� اس�ع�ادا" ل�ق3ل األوام� وأقل 
ق�رة على نق� الDعامات. لل« 4ان س�ق ال�اف�ی! إلى هه ال��ل��cات 

7�ة م! خ7�ات أع�ادهP.ن�� ال�عا<ي خ  
2-      :��مارس_ �عN ال��ل��cات أسل�ب  ال�عا�ي الق�

اإلجXار على تعا<ي اله��و]�! على مع�قل�ها ومعارض�ها. وذل« ق�3ل 
.Pإ<الق س�احه  

ب�2_ ال���Uقات أن غال�3ة م2ف0  ال�عا�ي الاهل:      -3
�داء (م#ازر،س�ارات مف??ة،) 4ان�ا ی2فونها �وهP ت�_ الع�ل�ات ال

تأث�� ال�?�ر. �4ا ب�2_ ال���Uقات انهE P#هل�ن ن�ع ال�?�ر ال�ع7ى 
  لهP الك��اب الق�رة على ت2ف� هه الع�ل�ات.

كان �عN ال�ع�قل�! ی�ع�ض�ن   ال�ع3یD �ال�عا�ي:      -4
ل�#�Oة اإلجXار على اإلدمان ل����ل تعی3هP م! األشFال ال�قل��Eة 

  إلدمان.إلى تعیR �ال��مان م! م�اد ا
ح�W ت���رج الف��ات إلى  اإلغ�اء ع+ ��NR ال�عا�ي:      -5

  ت#�Oة ال�عا<ي ل���]له! الحقا" إلى م�اض�ع ج2��ة تا�عة.
  

ل�2ا ��اجة للع�دة إلى ح�ب األف��ن ب�! ب�]7ان�ا وال�K! 4ي  
ن3�ه! األ�عاد ال��اس�ة واالق�KادEة ل��ض�ع ال�?�رات. هه األ�عاد 

7أ معاملة م�ض�ع اإلدمان على انه ªاه�ة م�ت7Xة ال�ي ت#عل م! ال?
�ع�امل اج��ا�rة ���ة. وت#�2�Oا في ال�#��ع الل23اني ت�عP ض�ورة 
مقارOة ال��ض�ع ع3� رؤ]ة ت&امل�ة ت#�ع أ�عاد الiاه�ة وت�7Oها 
�الع�امل االج��ا�rة وال2ف��ة ال�KاحXة. ففي رأی2ا الK?cي أن 

فcل ال��اوالت العالج�ة  إه�ال هه األ�عاد ه� ال��(ول ع!
لإلدمان. وس2ق�م في هه ال�رقة ما ی�عP ها ال�أ0 م��ع�ض�! 
ال�االت ال��ادEة ال�ي عای2ها ل��م�2! ل23ان��! وغ�� ل23ان�!. و4ل« 
نع�ض إلسهامات م�D4 ال�راسات ال2ف��ة وم#ل�ه الmقافة ال2ف��ة 

عالج ال��?KKة في ها ال�#ال. ل2?لT إلى ن��#ة م(داها أن 
اإلدمان ال Eق�K� على ال�جه ال237ف�ي بل ی�?7اه إلى اس��عاب 

  ال�ج�ه األخ�© للiاه�ة اإلدمان�ة.
 

  ال!ق.مة
 kان عالج اإلدمان م! م72ل�ي في م��ی�خل الR7 ال2ف
�© الل�اقة ال2ف��ة في ال�#��ع. ع3� الع�ل ��م�(ول��ه في دعP م

نافع لل�#��ع مع على إعادة ال��م! لل�#��ع 4ع`� فاعل م�&امل و 
مل&�ة الق�رة على ت�ق�k ال�عادة الات�ة دون األض�ار �اآلخ�]!. إال 
أن ها ال�ور العالجي 7KE�م �#�لة مع�قات غ�� مأل�فة في 
االخ�Kاصات ال�37ة األخ�©. فال��ض ال#��0 ه� انعFاس 
الع7ال ع`�]ة م2فKلة ع! األ�عاد ال��اس�ة واالق�KادEة على 

ل�kK بهه األ�عاد. فل�© ت��]2ا ل�وافع اإلدمان و عF= اإلدمان ال�
أسXا�ه وª�وف ال�عا<ي لل��ة األولى وج�نا ،في ل23ان، انه م! 
ال��F! ت�ز]ع ال��م�2! على ف�ات ع�ی�ة م2ها ما ه� غ�� مأل�ف في 
ال��2Kفات ال�ع�وفة. لل« ن3�أ ورق�2ا �اس�ع�اض ت��2K ال��م�2! 

  الل23ان��!.
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P الق`اء على زراعة ال�?�رات ف�ها. و2�O_ اإلحKاءات ز]ادة ح#
ت#ارة ال�?�رات ال&�ل�م�3ة �ع� هه ال��ب. وت#�ر ه2ا اإلشارة إلى 

% م! ال�m! ال0 ی�فعه 5أن ال�Dارع ال K�Eل س�© على ن�Xة 
% الXا|�ة على ت#ار ال�?�رات ب�رجاتهP 95ال��م! ل���زع ال

ال�?�لفة. وهFا ی�`ح أن هه ال�#ارة 4ان_ أولى الc�4ات الع�القة 
هي ت�ارس أث�ا" اق�KادEا" �الغا" ع3� ع�ل�ات غ��ل العاب�ة للقارات. و 

األم�ال أو ت��3`ها 4ي ت���ل إلى أرص�ة ب�`اء ی�P ت��]Fها 
�ال��ا<( ب�! جهات ع�ی�ة. م�ا Eع7ي ل�#ار ال�?�رات سل7ة 
اق�KادEة ت`اف إلى سل7ة ال#�]�ة ال��i2ة ���2F�E WهP ال��خل 

�له�E رصات. ��ا�P إلى ال�أث�� في أسعار الع�الت وفي ال3
  االق�Kاد0 وال��اسي. فهل F�E! ن&�ان هه األدوار أو ت#اهلها؟.

م! خالل ها الع�ض ال�ق�`R لل��اخل ب�! عالP ال�?�رات 
وال��اسة واالق�Kاد XKEح م! ال�هل تف��� ما ح�ث م! ت�اخل 
ال�?�رات �ال��اسة الل23ان�ة. إذ اع���ت �عN الفKائل الل23ان�ة على 

�ار]�ها في ال��ب األهل�ة على هه ال�#ارة. ال�ي أشارت تام�! اس��
مل�ارات دوالر س2�]ا". ثP ت�قف ها  8اإلحKاءات ل3ل�غها ح�ود ال

�رة ف#ائ�ة وغ�� م�روسة مع تk�37 اتفاق ال�لP األهلي K� �العائ
 ©�(اتفاق ال7ائف). وها ما Eف�� واقعة أن االق�Kاد الل23اني 4ان أق

  ع�ها!.أث2اء ال��ب م2ه �
 kول�ة ع! عات)�و إی�ادنا لهه ال�عل�مات إن�ا یه�ف إلى رفع ال�
االخ�Kاص فالعالج ال 2F�Eه أن ی2#ح ما لP ت&�� ال�لقة ال#ه��2ة 
ال�(لفة م! م�م! ی�عا<ى ألنه E#� م! ی�3ع له ال�?�ر وم! تاج� 
یه�ب ال�?�رات ألنه E#� م! �cE�]ها م2ه. بل اكm� م! ذل« فان 

��2ى جانXا" ع2�ما K�Eل ال��ا<( ب�! هه الع�الP االخ�Kاص ی
ورم�زها. ل�رجة F�E! معها اع�Xار عالج ال��ف�ع�! ق��ا" لل�عا<ي 
��D2لة ال���0 لل�ل7ة ال�افعة بهP لل«. ��ا 2F�Eه أن یه�د ح�اة 

  الR�37 ال�عالج في �عN األح�ان.
   

  ان��ار اإلدمان في ال��+ الع�&ي
اإلحKائ�ات ال�|�قة ح�ل ها االن�cار. م! ال�37عي إال ت��اف� 

لل« ی�P الل#�ء إلى تق�ی� ح#P ال�?�رات ال���هل&ة �ال�قارنة مع 
ك��ة ال�?�رات ال�ي ت&�cف ال�ل7ات ته�]3ها. م�ا E#عل م! م�اولة 

  تق�ی� ن�R ان�cار اإلدمان ع�ل�ة تق�]�3ة.
ل و]�22Fا ال��یW ع! ان�cار ان�قائي لXعN م�اد اإلدمان في دو 

ع��Oة دون غ��ها. مع اإلشارة إلى االن�cار ال�Oائي لعادة ال��خ�! في 
  

  األش(ال ال�قل,.Zة ل8.اZات ال�عا�ي.   -6 
 !Fا" على م#��ع ال��ب الل23ان�ة إذ ت��F��2 ل�= حKوها ال�
مKادف�ه في أج�اء ال�#��عات ال�?�لفة. وه� �cE� إلى ع�m3ة 

�صا" في األج�اء م�اوالت ت��ی� ال�K?cة ال�ا�قة لل�Kعا<ي. خ
االج��ا�rة ال�`O�7ة. فإذا ما ت?2�7ا ال�#��ع الل23اني إلى 
ال�#��عات الع��Oة ل�ج�نا أن ال�عا<ي Eأخ شFل الف�ل&ل�ر أو ال�قل�عة 
�غN الi2� ع! م�© ان�cاره. مmال ذل« تعا<ي القـات في ال��! 

! ه2ا وتعا<ي ال��c¸ في �عN ال�ول الع��Oة ومmلها ال&��ل. م
تX2ع في رأی2ا �عN أسXاب ف�ارق ن�R اإلدمان ب�! دولة ع��Oة 
�© ال�خل ��وأخ�©. أما األسXاب األخ�© فإنها على عالقة ��

  وOال�ضع ال��اسي العام.
  اإلدمان وال��اسة في ل8'ان

KE�ح م�(ول ال�?�رات في األمP ال����ة ب�نار فاهي في العام 
ات ول�= م��هل&ا" لها. وها أن ل23ان ه� بل� مK�ر لل�?�ر  1989

ال�K�]ح جاء م�عارضا" مع ح�لة م�ل�ة جارفة ت�ر م! ان�cار 
 �cائي ب�! الل23ان��!. وت�افق_ تل« ال��لة مع نO�اإلدمان ال
إحKائ�ات ال ت��2� إلى أEة وقائع أو م�اجع عل��ة. ل���3! الحقا" أن 

�ن م�ض�عا" س�اس�ا" FE ادFE رات في ل23ان�ع ال�?�خالKا". إذ م�ض
أن ~�اب سل7ة ال�ولة أث2اء ال��ب جعل ل23ان Eأخ ل2ف�ه حKة 
�رة K� ق األم��4ي��م�`?�ة في س�ق ال�?�رات ال�ولي وال
خاصة. م�ا اح�ث هDات ع��قة في ب�رصة ال�?�رات العال��ة. ال�ي 
ت��اج إلى �عN ال�ف��� ق3ل ال�7�ق لW�X انعFاسات هه ال3�رصة 

  الل23اني.على ال�ضع ال��اسي 
 P#ة إلى أن ح�ال��� Pرات في األم�ال�? R�Fائ�ات مKإح ��cت

مل�ار دوالر س2�]ا" وانه  350ت#ارة ال�?�رات ی3لغ حال�ا" ح�ود ال 
فل� ن�!  2006مل�ار دوالر س2�]ا" العام  450م�شح للD]ادة إلى 

(ب�صفه عام  2000قارنا ها ال�#P مع ال�3لغ ال0 خTK للعام 
مل�ارات دوالر فق� ل�ج�نا أن 6�رات) وال0 ح�د ب مFاف�ة ال�?

�صا" �ع� ما ت��ب م! Kر]ة!. خ�مFاف�ة ال�?�رات ت���ل إلى ف�ل&ل
وثائk تف�� اع��اد ال��اسة على ال��ا<( مع أ�ا<�ة ال�?�رات ل�أم�! 
�ل م�ض�ع ال�?�رات إلى �E 0ة. األم� الª�م�ارد إضا�Zة غ�� مل�

ال7ا�ع مع ق�وم الع�ل�ة االق�KادEة  س�اسي ص�ف. وتDداد ح�ة ها
 .P#ل ها ال�m�� 2ها أن ت�#اهل ت#ارةF�E وش�4اتها ال`?�ة ال�ي ال
ول��ض�ح دور ال�?�رات في ال��اسة ن4� ���ب ال�?�رات في 

  ك�ل�م�3ا ح�W فcل_ ال�الEات ال����ة في 
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 -): عالج اإلدمان ومع�قاته1991دمحم اح�� ال2ابل�ي ( -
  الع�د الmام!.

��اني ( -Xان ال�Eة ): اإلدمان مFcلة ف�د1991ان7
  الع�د الmام!. -واج��ا�rة

): اإلدمان على ال��خ�! وعالجه_ 1993فایD ال�اج ( -
.�cادس ع�  الع�د ال

): اس�هالك ال��م2ات ل�© األ<فال 1995ب���مان.هـ(  -
  الع�د الmاني والعc�ون.- وال��اهق�! في الیD3غ

): تعا<ي ال�?�رات وأث�ه على 1995فایD ال�اج ( -
  والعc�ون.الع�د ال�ا�ع -ال�Kة ال2ف��ة

): العالج 1995دمحم ح��0 ال�#ار/ع�ض �4ا�ه ( -
  الع�د ال�ا�ع والعc�ون. -ال2ف�ي لإلدمان

): تع�یل اس�هالك ال�#ائ� ل�© 1996ب���مان هـ(  -
  الع�د ال�ا�ع والعc�ون. -ال�الم�

�ت�!1996تق�]�( -F�2االع��اد على ال T�?cد  -): ت�الع
  ال�ا�ع والعc�ون.

): ال�?�رات 1996(م7Kفى س�]�/ع�ض �4ا�ه  -
  الع�د الmام! والعc�ون. -وال�#��ع

الع�د ال�اد0  -): إدمان ال?��1997سل�P ع�ار ( -
  والmالث�ن.

- ) 0�Kال� �ل�ة1999ول�� -): ال7فل في ªل األس�ة ال&�
  الع�د ال�ا�ع والmالث�ن.

): عالج اإلدمان على 1999دمحم ح��0 ال�#ار ( -
  ل�ا�ع والmالث�ن.الع�د ا  – ال�?�رات وال�(ث�ات العقل�ة

): قائ�ة تT�?c س�ء 1999فP�7 وال#ارجي ورشاد (  -
  .40- 39الع�د ال�Dدوج  - االع��اد على العقاق�� وال&��ل

): دراسة لXعN حاالت اإلدمان K�Z1999ل الDراد (  -
  .40-39الع�د ال�Dدوج  - على العقاق�� وال&��ل

): اإلدمان مFcلة غ�� قابلة 2001دمحم اح�� ال2ابل�ي ( -
  ملف الع�د ال?ام= واألرOع�ن. -�#اهللل

): اق��احات ج�ی�ة 2001دمحم اح�� ال2ابل�ي/تق�]� ( -
  ملف الع�د ال?ام= واألرOع�ن. -لعالج اإلدمان

- ) �c2ر/ معادة ال�): ال��ل�ل ال2ف�ي 2001م7Kفى ز]
¸�cة م�عا<ي ال��K?cن.– ل�  ملف الع�د ال?ام= واألرOع

  

ت&�! في ازدEاد ملف_ ل2�R  معPi ال�ول الع��Oة. ل&! ال?7�رة 
 R�اإلدمان في �عN ال�#��عات الع��Oة في مقابل اس�ق�ار هه ال2
في ��Uة ال�ول الع��Oة. بل أن �ع`ها م2?فFc� Nل Eف`ل معه ع�م 
 Wی�م#�د ال� W3ع. وهه االخ�الفات ت#عل م! الع�ال�7�ق لل��ض

2ها ع! اس��ات�#�ة ع��Oة ل�Fاف�ة ال�?�رات. إذ أن ل&ل بل� م
خKائKه اإلدمان�ة. س�اء ل#هة ن�Xة االن�cار أو ل#هة ن��rة ال��اد 
أو ل#هة ال��ز]ع االج��اعي لل��عا<�! على <Xقات ال�#��ع وف�اته. 
لل« فإن2ا نع��� اإلحKاءات ال�عل2ة م! ق3ل ال�ول اح��اما" ل�اقعة 
ت�اخل هه اإلحKاءات ال�عل2ة مع ع�امل داخل�ة خاصة ومعق�ة �4ا 

نا أعاله. وعلى أساس هه اإلحKاءات 22F�Eا تق��P هه ال�ول أش� 
  إلى:

  دول ل�یها ن�Xة إدمان في ال��ود ال�ق3�لة أو دونها.      -1
  دول ل�یها ن�Xة إدمان عال�ة.      -2
  دول ل�یها م�ل لD]ادة ن�Xة ان�cار اإلدمان.      -3
  دول م�&�فة مع ن�Xة إدمان عال�ة ل�ادة م�ل�ة.      -4
وها ال�ق��P في رأی2ا ه� األف`ل 4�نه E`ع خ7�<ا" ت�2ع      

 W��� .اصKود االخ��اص في م�اهات خارجة ع! حKاالخ� uر�ت
��#�R االخ�Kاص لل�اجات ال�ي ت��دها ال��اسة ال��Kة لل�ولة. E

  إضافة إلى دوره ال�قل��0 في تق�PE ال��اع�ة العالج�ة ل7ال�3ها.
mقافة ال2ف��ة ال��?KKة على ها األساس تعا<_ م#لة ال

 NعOراسات و�ث وال��Xال �c2ع اإلدمان. فقاما ب�وال��D4 مع م�ض
 Rان�خ7�ات ال���rة وال���Um األساس�ة. ل&! دون ال�7�ق إلى ال#

  اإلحKائ�ة وال?7�ات ال��علقة �ال��اسة ال��Kة.
  إسهامات ال!�E; في مال عالج اإلدمان

�رة في اc2ث ال���Xة �اإلضافة إلى الKK?ة ال����لmقافة ال2ف
وال�ي س2�ردها أدناه قام م�D4 ال�راسات ال2ف��ة وال2ف��ة ال#��Eة 
�X7اعة �عN ال�7�]ات الهادفة ل���Um ال#�ه�ر وأهالي ال��م�2! 

�رة فهي ال�ال�ة:c2ث ال���Xات ال�?�لفة. أما الXووزعها في ال�2اس  
 - #��ع): اإلدمان وح¸ یه�د ال�1991دمحم اح�� ال2ابل�ي ( -

  الع�د ال?ام=.
  الع�د ال�ادس. - ): ال�ار]#�انا وال��c¸1991غ�ان Eعق�ب ( - 
): م7العة في قان�ن ال�?�رات 1991ج�ز]� مDه� ( -

  الع�د الmام!. -الل23اني
الع�د  - ): األعالم وأخ7ار ال�?�رات1991غ�ان Eعق�ب ( -

  الmام!.
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إلى الKف�). ور~Xة ت#��� الDم! ع2� ل�iات ال�عادة هي ر~Xة 
 والcاع� ن�ج��ة عامة ل�© ال#��ع. ح��E Wارسها ال�سام ع3� ل�ح�ه

ع3� ق�K�ته. و�Oع2ى آخ� فان 4ال" �Eارسها على <�]ق�ه ال?اصة. 
فإذا ما ت�خل االع��اد على ال��اد فانه XKEح ال3�یل ال�هل ل�2ف� هه 

" و�Zه �cE� قلN في ال<Cارةال�~Xة. وOها نKل إلى �4اب ف�و]� "
�© القلk الف�د0. وها ما Eع��3� إلى ان ال�`ارة ت��ل معها ز]ادة م

ع2ه ال��م ب�عاب�� ش�ى م2ها اإلرهاق �أن�اعه ال��ل� ل�ا اصXح Eع�ف 
". و�Oع2ى آخ� فان عل�2ا أال نه�ل ضغ�<ات أم�اض الع%�ب"

  ال��اة ال��م�ة في تK�ی2ا لل��یW ع! اإلدمان.
   

  مالح~ات خ�ام�ة
ن�! ال ن�افk على ال��ل ال�ائ� ل����ل االخ�Kاص أوزار عالج 

�اه� اإلدمان�ة iول�ات ها العالج. وذل« لق2اع�2ا ال�اس?ة �ان ال)�وم
م�ض�ع ال�?�رات م��اخل مع نPi الP�U االج��ا�rة وال��اس�ة. ال�ي 
غالXا" ما تFcل دوافع إدمان�ة اكm� وجاهة م! ال�وافع ال2ف��ة 
ال�ف��ضة. مmال ذل« أن ال�ه��¸ االج��اعي لT?c ما E#عل م! 

اغ ال�ج�د0 ال�KاحR لها اإلدمان حال" مالئ�ا" ل�?7ي الف� 
ومmله فق�ان االع��اف (�ال�ع2ى اله�غ�لي). ولعل ها ال�أ0   ال�ه��¸.

E#� دع�ه ع3� م�اجعة ���7ة ل?ار<ة ت#ارة ال�?�رات العال��ة. 
ح�W ت�2ج ال�ول الفق��ة ال�?�ر ل�K�ره إلى ال�ول األغ2ى ع3� ال�ول 

ت (سف� ال��م�2! ال���س7ة ال�خل. وه� واقع ت(4�ه س�احة ال�?�را
إلى ال3ل�ان ال��2#ة لل�?�ر به�ف اس�هالكه �أسعار أدنى). وها ما 

مل��نا" 4ل س2ة. وهي  E12ف�� ز]ادة ع�د ال��م�2! في العالP ��ق�ار 
ز]ادة ال ی���ل وزرها االخ�Kاص بل ت���له األ�عاد األخ�© 
لل�?�رات. وعل�ه فإن2ا ن�ع� إلى حK� م�(ول�ة االخ�Kاص في 

ق عالجه لل�االت الف�دEة وفي تق��Eه االس�cارات ال��اع�ة في ن7ا
�اه� اإلدمان�ة.i7�ة على ال��  ال

 - ) 0�Kال� �ة في إدمان 2001ول���): دور الع�امل ال2ف
  ملف الع�د ال?ام= واألرOع�ن. -ال��اهق�!

): خ7� اإلصا�ة �اإلی�ز ل�© م�م2ي 2001دمحم رشاد (  -
  األرOع�ن.ملف الع�د ال?ام= و  -اله��و]�!

): قائ�ة س�ء اس�?�ام 2001ل7في فP�7 ومcار4�ه ( -
  ملف الع�د ال?ام= واألرOع�ن. - ال��اد
  اإلدمان وجهة ن~� اخ�%اص�ة 

إن الR7 ال2ف�ي، والعالجات ال��ت7Xة �ه، ال 2F�Eه أن Eق� ال�3�أ 
�ورة ال'�ن في ال!�!ع ال!'�ن   ال�وماني القائلC� وها ما .

 �نادرا"، في م�اجهة ال�ائ� والcائع م! E`ع االخ�Kاص ،ول
  الق2اعات ال?ا<�ة.

ل&! ال��اقف م! هه الق2اعات ت?�لف �اخ�الف ال��ارس 
ال237ف��ة ففي ح�! تع��� ال��رسة األم���4ة م72لقات ب�اغ�ات�ة 

ت#اهل إشFال�ة   ت�K� ه�فها في ال�ص�ل إلى ال�&�� (مع م�اولة
��رسة ال�ی2ام�ة مK�ة على ال�&�� مع الق2اعات ال?ا<�ة) ن#� ال

م2اقcة ال��اض�ع ع3� ال2K�وق األس�د (العقل). ول&ل م! هه 
 ��ال��ارس اق��احاتها ال�ج�هة لل�ل�ل. إذ ت�ع� ال�ل��4ة إلى 4

ع3� ال��اح ت�ر]#�ا" ب�3ع   م'�فع خفي-م.م+- مه�ب حلقة
ال�?�رات. وهي ت#�Oة <Xق_ في ه�ل2�ا مmال" فأزال_ ال�اف��ة ال�ي 

�?E زع��ن ل��و]ج م?�راتهP. أما ال��رسة ال��ل�ل�ة ف��O�لقها ال�ه
ع��ما" على ت�ار]!. األول ی��O م�عة ال�?�ر �ال��عة ال2#��ة 
 !�Oب�! اإلدمان و �O�اني یmة. وال��وOال�الي ��#��عة العق� ال2#

  غ�]Dة ال��ت.
ومع ق2اع�2ا ال�امة ����]ة وض�ورة ال�&امل ب�! م?�لف هه 

ات فإن2ا نع��� م3�أ ال��O ب�! اإلدمان و�O! غ�]Dة ال��ت. االق��اح
ح�W ی�رك ال��م! ،خارج ف��ات اح��اجه لل�ادة، اآلثار ال��م��]ة 
إلدمانه. و]��افk ها اإلدراك مع مcاع� النR وال2�م وال�~Xة �اإلقالع 
ع! اإلدمان. فإذا ما جاءت ف��ة االح��اج Eع�د الT?c لل�عا<ي في 

ال�عا<ي.  -ال2�م -ذاتي ت�7�ر مع ت&�ار حلقة اإلدراك نDعة ت�م��
- وذل« وص�ال" إلى س�7�ة نDعة ال��م�� على االق�Kاد ال2ف�ي

 ال#��0 لل��م!. وه2ا ت��خل ث2ائ�ة الع�ا<ف ل�ف#� ال�~Xة في ت#���
�ة �ال�?�ر، في مقابل نDعة ال��م��. وهي حالة c2ة الiل� �م! ،ع2Dال

���ه ال��ل�ل ال2ف�ي �E ف� (أ0 إلى ش�3هة ��اKدة إلى ال�الع
الف�دوس الفق�د في �7! األم). ح�W ت�P م�اجهة ال?�ف م! ال��ت 

  " (الع�دة ل,�'ي ل� أول.(غ�]Dة م�ت) �ف&�ة " ل,�'ي أم�ت"ع3� ف&�ة "

 

 

 

« Nafssaniat »: N° 75 Spring & Summer 2022    2022ربيع & صيف  75العدد   »:انيات نفس« المجلة العربية 

114  � �



  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -من مجلة "نفسانيات"  75ملحق العدد  
 

ــــــــــــي والسياســـــــــــــي النابلســـــــــ   ــــيقــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجـ
 ـرــــــــــــــــــة التظاهـــــــــــسيكولوجيــ

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  – دمحم أحمد النابلسي

  
 

     
 

أسال�3ها في ال�iاه� وأدر4_ أن ن#اح تiاه�ة ما ی�ت�X �إن�اج ف&�ة 
 .تiاه�]ة م��ر]ة واح�ة جامعة ب�! ف�ات ال��iاه�]!

 ال�~اهــ�ات الع�&,ــة
�صًا ال�iاه�ات لق� ع�ف2ا في Kة وفي ل23ان خ�O�ول الع�ال

م�ع�دة ال�وافع. ونi�ًا ل��ل ال�iاه�ات ال�3�م#ة في م?�7 تغ��� 
دول الc�ق األوس� فإن2ا س2أخ ال�mال الل23اني ن��ذجًا لل��یW ع! 
ن�� هه ال�iاه�ات ح�W ن3�أ ���د تار]?ي ل�iاه�ات اإلح�#اج 

) و<لR الXقاء في وح�ة 1936 – 1920على إقامة ل23ان ال&�3� ( 
جغ�ا�Zة مع س�ر]ا. وOع�ها ال�iاه�ات ال�7الXة �إس�قالل ل23ان ( 

) ع! اإلن��اب الف�ن�ي. وOع�ها ال�iاه�ات ال�ي 1943 – 1936
) ودفع�ه لل�2ازل ع! الف��ة ال���UXة له 1952أسقc� _7ارة ال?�ر0 ( 

 .ك�ئ�= ج�ه�ر]ة �ع� ت#�ی� والی�ه
�Oي ع3� ال2اص� إرت7X_ ال�iاه�ات الل23ان�ة ومع ب�وز الP�rD الع

، والع��Oة ع��مًا، �ال�� الق�مي. ف&ان_ ت?�ج تای��ًا لع3� ال2اص� في 
). 1971وعام وفاته  1970و 1967و 1956م�اقفه ال�?�لفة ( 

 ) !����رة ال#Dائ�]ة ض� الف�نm1960ولل P��2�7! في ص�اعه�) وللفل
الع��Oة واإلسالم�ة ال�ي ال تDال مع إس�ائ�ل ... الخ م! ال�2اسXات 

 .م����ة
ثP جاءت ال��ب األهل�ة الل23ان�ة ل�2هي سل�ك ال�iاه� وس� 
عالقة إشFال�ة ب�! ال��ل��cات وال��ا<!. وهي عالقة ث2ائ�ة الع�ا<ف 
ی��ازج ف�ها ال?�ف مع ال��ا<�ء. وه� ما ح�ل اإلح�#اج م! سل�ك 

د الفعل على اإلغ��االت ال�iاه� الى سل�ك ال�#ازر. مmال ذل« ردو 
 .ال��اس�ة ال�اصلة خالل ال��ب

وها ه� ل23ان ��E¸ ال��م ردود الفعل الcع�3ة ال�#��ة 
إلح�#اجات الcعR الل23اني على وقائع ضاغ7ة على م���cه وعلى 
ح�اته ال��م�ة. و¿ن7لق_ هه ال�iاه�ات 4�دة فعل على إغ��ال ال�ئ�= 

اإلن7القة لل�7الXة �ال?�وج رف�k ال��]�0. إال أنها ت?7_ هه 
�ر0 م! ل23ان. وذل« �ع� ح�لة إعالم�ة <�]لة األم� وس?�ة �  ال

ت��د األدب�ات األساس�ة في علP ال2ف= ال��اسي ال�iاه� وتع�فه  
على انه سل�ك ج�اعي عل2ي 7Eغى عل�ه ال7ا�ع اإلنفعالي و]�2Fه أن 

ل7ا�ع 2F�Eه یc�2� �الع�و© على شFل تقل�� £�����0 ال7ا�ع. وها ا
أن Eأخ م�2ًا تKع��Eًا ل�Kل الى ح�ود الcغR أو ال�Xالغة في 
اإلنفعال�ة. و]ع3� ال�iاه� عادة ع! رسالة ت��د م�قفًا م! ات#اه أو 

 إج�اءات س�اس�ة مع�2ة. ذل« ه� ال�ع�]� العل�ي ألر4ان ال�iاه�
ك�ا وت�c� ال�روس األول�ة في علP ال2ف= االج��اعي إلي أن مmل 

ال��ان�ة ،اح�#اجا أو تأی��ا، تع� م! ض�! ردود الفعل ال���37ة تل« 
للف�د م2 <ف�ل�ه األولى. إذ ت3�أ مiاه� اإلح�#اج ل�© ال7فل مع 
ص�خاته اح�#اجًا و رف`ًا, و ض�Fاته و تK®�قه تXUًال و تأی��ًا. 
ومع ن�� ال7فل و بDوغ ال�ل�ك ال#�اعي ت�? ال�iاه�ة <ا�عها 

  .لXالغ�! في ال�احة ال��اس�ةال���ارس م! ق3ل ا
 Pر و¿ه��ام �34�]! م! دراسات عل�اه� �قiك ال��ولق� حiي سل
ال2ف= االج��اعي وال��اسي. ���W أمF! ت�Xع تار]خ الiاه�ة و 
 ��ª�جورها واس�?الص الق�ان�! ال�ل��4ة ال�ي ت��Fها, بل وفي ت

 �[�أسال�R تل« الق�ان�! في ت7�]� أشFال ال�iاه�ات. و4ل« في ت7
ال�عامل معها. س�اء ل#هة ت��i2ها أو تق22�2ها أو ال��7�ة على 
م#�]اتها ال�Kع��Eة. واس�فادت دول و شع�ب العالP م! مc�Fفات 
العل�م ال�ل��4ة وال�&2�ل�ج�ة على ح� س�اء في ت�ارع ذل« ال�7�ر. 

 .وم! ثP ع��ت الى ت���ª هه ال�ع�7ات العل��ة
م! أسال�R تعاملها مع ال�iاه�ات وهFا اس�فادت ال�ول ف7�رت 

 -بل و ت��]لها أح�انا -داخل ح�ودها, بل وم! أسال�R ت�ج�هها 
لل�iاه�ات في دول أخ�© وفقا ل�Kال�ها. وهFا حKل اس�2�اخ 
 uإن�اجها م?اب�ات�ًا إلسقا �ة وأع�E�ة ال�قل�[�لل�iاه�ات ال��اس�ة العف

�اء م! ق3ل جهات أن�iة ال�PF أو لc2� الف�ضى في ال3ل�. وذل« س
داخل�ة أم خارج�ة. مmال ذل« ال�عP ال�?اب�اتي األج32ي ل�iاه�ات 
�خارس_ وج�رج�ا واو4�ان�ا وفD2و]ال وغ��ها. واس�فادت Oارا و�cت���

  الcع�ب وال#�اعات واألحDاب ب�ورها م! جه�ها ف7�رت 
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على ال�جه اآلخ� وج�نا حDب هللا E?�ج ب�iاه�ة ال تقل ح#�ًا أو 
��ى �ال�عارضة. إال أنه خE اه�ات ماiفي ال�قابل تأث��ًا ع! م ��

رفع�ه ع! ال�خ�ل 74�ف س�اسي مXاش�. وه� ت�]�m4 W�ًا ق3لها ل&2ه 
إض7� لل« أمام ال�Kع�� ال�Xالغ لل7�ف ال�قابل. وهFا وج� ل23ان 
نف�ه أمام ته�ی� ح�Uقي إلس�ق�اره وأمام س��ورة 2F�Eها أن تق�د إلعادة 

�اجع �`ع إشعال نDاعه األهلي ال�اخلي. و4ان ال ب� لل#��ع م! ال�
 –خ7�ات الى ال�راء. وم! هه ال��اجعات إعادة خل� أوراق ال��االة 

ال�عارضة ��ا إس��Xع ع�ل�ات ت��ب ع�ی�ة ب�! الف�]ق�!. إال أن2ا 
وق3ل ال��یW ع! هه ال���Oات ن�د تق�PE ع�ض ت�ل�لي لل�iاه�ات 

 .الل23ان�ة األخ��ة ولل�2ائج ال�Xاش�ة ال���تXة عل�ها
 ــة لل�iـاه�ات الل23ان�ــةق�اءة ت�ل�ل�

�ال�قارنة مع ال�iاه�ات ال�ا�قة ال���لة أم���4ًا في ال�ول ال2ام�ة ( 
وم2ها مiاه�ات رومان�ا وج�رج�ا واو4�ان�ا وفD2و]ال ... الخ) ن#� أن 

 :لل�iاه�ات الل23ان�ة م��Dاتها ون�ائ#ها ال?اصة. وأهP هه ال���Dات ال�ال�ة
 1. u�ال�PF �4ا في رومان�ا وج�رج�ا  أنها لP ت(د الى سق

 .وأو4�ان�ا وغ��ها
 2.  k[�س�اسي ع �مة 4�امي أت_ في س�اق تقل��Fأن إس�قالة ح

 T?ألة ت7اول على ش�ول�= في إ<ار هD]�ة س�اس�ة. وهي م
 .ال�ئ�= 4�امي

أنها ع#Dت ع! <�ح م�ض�ع اإلس�ف�اء �4ا في فD2و]ال  .3 
ل�����! الل23ان��!. و<�حه مmًال. فاإلس�ف�اء FcEل ح�اس�ة ل�© ا

 .كان 4®�ًال ب�ف#�� ال3ل� ول�= ال�عارضة ل�ح�ها
 4.  kة �?لXون دفاعات أم�2ة مع ال�7ال�ب �أنها ت�4_ ال3ل

ف�اغات أم�2ة �إقالة رؤساء األجهDة. دون تق�PE ال3�ائل األم�2ة ل��اجهة 
الK�امات ال����لة في ªل ها اإلنق�ام ال0 ع�ق�ه ال�iاه�ات 

  .ضاف_ ال�ه أحالفًا عاب�ة وم(ق�ة ت2هار ل�#�د إق��ام ال�غانPوأ
إع��اد ال�iاه�ات على م3�أ ال���2K ال�27Kع الى  .5 

�ر0. �معارضة وم�االة. وه� ت��2K لE Pقاوم لغاEة إت�ام ال?�وج ال
م�ا إس��عى إعادة خل� األوراق. م�ا Eع2ي إع7اء تع�]� ج�ی� 

 .ل��4ة ال�iاه�ات
ل��اور ال�ع���ة 4عق��ة تiاه�]ة. خاصة �ع� خ�وج ساجة ا .6 

س�ر]ا وق3�ل ل#2ة ال��ق�k ال�ول�ة اللان أسق7ا هه العق��ة ل��ف#� �ع�ها 
 .ال�2اق`ات ال�?�فة ب�! م?�لف األف�قاء. وس42�ها في ال2قاu ال�ال�ة

أن ج��ع ال�عارض�! ال��ارنة هP م�ش��ن ل�ئاسة ال#�ه�ر]ة.  .7
�ن ��� .�ة س�iه�ها اإلن�?ا�ات القادمةوهP م�2اف

  

�ر]�!. وOهه ال�2اسXة إس�عاد  �ال���]ل م�ع�مة �ال?7اء واإله�ال ال
ال��ا<! الل23اني سل�ك ال�iاه� �ع� أن 4اد Eفق�ه في ªل ال��ب. 
�ر0. وال�ج�د الع�F�0 على �وم! �ع�ها في ªل ال�ج�د الع�F�0 ال

 .سيأشFاله ال ���Eل ال�iاه� اإلج��اعي وال��ا
وال�اقع أن هه ال�iاه�ات أرFO_ 4ل ال��ا�ع�! للcأن ال��اسي 
�ة في ��الل23اني. فال�اسخ في ذه! الل23ان��! أن ال�iاه�ات غ�� ال�
إ<ار م7الR م��دة ت&�ن م�Xقة ال��`��. وهي �ال�الي م��لة 
3�هة. إال أن ال�?��7 ال#�� لهه ال�iاه�ات إن7لk م! cرة م�K�

ئ��ي. وه� القائل ب�#اهل نقاu اإلخ�الف ب�! م3�أ ال�فاوض ال� 
�ن م! �i2ال� !Fت� Wح� .Pاإلل�قاء ب�2ه uعلى نقا D�4�األ<�اف وال�

 :إقامة هه ال�iاه�ات على ال��اور ال#امعة ال�ال�ة
�ر0: دون ال?�ض في تفاص�ل -�ال�7الXة �ال?�وج الع�F�0 ال

فهه ال�7الXة خل®�ات ودواعي هه ال�7الXة ب�! الف�ات ال�cار4ة. 
 .Nالى دواعي م�2اق`ة ت�ام ال�2اق �2��ل��_ عقائ�Eة بل هي ت
�ر]�! یX2ع م! تف`�لهP لل�ئ�= ل��د عل�ه. �فع�R ال��]�0 على ال
 Rع�Kزارة وع�له على ت�وم! ه2ا إن��ا�ه اإلح�#اجي م! رئاسة ال

 .مه�ة ل��د ورئ�= وزارته ع�� 4�امي
�ال ال��]�0: وه2ا ال ب� م! ال�7الXة ��ع�فة ال��Uقة ح�ل إغ�-

ال��اؤل ع! سR3 إخ��ار ها األسل�ب الفج وال�رامي في ع�ل�ة 
اإلغ��ال. فل� إق�K� اله�ف على إغ��ال ال��]�0 فق� 4ان �اإلمFان 

 .(إغ��اله على <�]قة ج�ن �2�4�0 ( ق2اص ورصاصة واح�ة
�ر0: رغP ال��لة ال�ول�ة ال�7الXة -�ال?�ف م! اإلن�قام ال
�ر]ة ( الق�ار �ال?��ر0 وال����Eة لل��اسة ال�وقان�ن  1559�وج ال

م�اسXة س�ر]ا وال�ه�ی� ��Kارها إق�KادEًا...الخ) فإن ال��iاه�]! 
�ر0 ال Eق�K� على الiاه� بل ی�?7اه �كان�ا ی�ر4�ن أن ال��اج� ال
الى مcار4ة س�ر]ة في ن��ج ال�#��ع الل23اني على م?�لف الKع� 

ل�ة واإلق�KادEة وغ��ها. وم! ه2ا ت�داد |�ادات االج��ا�rة والعائ
 .ال�عارضة ل�ل���ات ال?�ف وال�?�]� م! ال?�ف

ت�ق�k أك3� ق�ر م�F! م! ال�FاسR ق3ل تف#� خالفات -
ال��iاه�]!: وم! ه2ا دع�ات اإلس�ع#ال وال�هال« غ�� ال�3�ر على 

 �ن ج�لة خ7�ات 2F�Eها أن ت&�ن م(ذEة ب���عها وتع#�لها. فالل23ان�
�ن مmًال على قان�ن اإلن�?اب م2 |�ام ال�ولة ولغاEة ال��م. �K�?م
ومع ذل« KE� ال��iاه�ون وم2�ق�هP على إس�2�اخ قان�ن ج�ی� 
خالل �`عة أEام ل�#�د تأم�! ما Eع�3�ونه ف�زهP ال�(4� في 
اإلن�?ا�ات إن هي ج�ت ت�_ و<أة ال�iاه�ات. وال یهP �ع�ها 

  .ة ل�mل ها القان�ن اإلنعFاسات ال�ل�3ة ال����ل
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3. �Uعامات ال�Dشع3ي فاعل) ل�ا أن ال �ة الى رص��2���Uة ( ال�
�ر]ة على م�© �س�ي �ال�عارضة 4ان_ م�عاونة مع األجهDة األم�2ة ال
عق�د. وهي ت�اجع_ �ع� أن أبلغ_ �ال�~Xة األم���4ة والف�ن��ة 

 .�ال�خ�ل ال��]ع على ال?� الل23اني
حاول ال7ام��ن ر4�ب حKان ال�iاه�ات ال�عارضة <�عًا  .4 

> kه� في ت�ق�ª !ع Pعامات ال�عارضة أسق�7هDل&! ال .Pحه��
 .ال�Kان ��#�د ب�اEة خل� األوراق ب�2هP و�O! الف�]k اآلخ�

�قاء س�ر]ا الXrًا رئ���ًا ( ل&! ل�= وح��ًا �4ا ق3ل) الى  .5 
جانR 4ل م! ال�الEات ال����ة وف�ن�ا و¿س�ائ�ل. وها ال�اقع E#عل 

2اني. ألنه Eع2ي ع�اوة العR ع�اء س�ر]ا م�2�عًا على ا0 س�اسي ل3
 .رئ��ي في ال�احة ال��اس�ة الل23ان�ة

ت#ه� ال�ع�دEة لل�فاß على دور ل23اني إك���3ه ع3� ال�ئ�=  .6 
ال��]�0. وهي ال ت�]� فق�انه �فق�ان األخ��. إال أن ها ال�7�ح ی�اجه 
�7�ح إی�اني م�اثل. األم� الE 0ف�ح أب�اب ل23ان أمام سل�لة م! �

�3! الف�ع��!. وها Eع2ي ت#�د ال��ب األهل�ة فهل ها ه� الالع
ال�7ل�ب؟. أم أن �اب الالع�3! الف�ع��! یXقى م�ارOًا �إن�iار ت7�رات 

 .ال�ضع األم��4ي في الع�اق؟
إن ن&�ة تق��P ل23ان الى معارضة وم�االة ت��ل_ الى  .7 

���عي خل� األوراق إلE#اد ص�غة ت�2K®�ة ج�ی�E اجة. م�ا��ة ال
 .لل3ل� ول��iاه�0 ال�iاه�ات القادمة

یXقى إن�iام هه الع�امل م#��عة م�ت7Xًا �ال�فاجآت القادمة  .8 
ق�]Xًا الى ل23ان. ذل« أن ال�ضع ال�الي ه� وضع ف�ضى م��ودة 
ل&2ها مه�دة �اإلت�اع وال�ف#�. وم! ه2ا ض�ورة ح�وث مفاجآت غ�� 

ت3�و م7ل�Oة م! أ0 مi�2�ة لل?الص م! إح��االت الف�ضى ال�ي ال 
 .م! األ<�اف ال�اخل�ة أو ال?ارج�ة أقله لغاEة اآلن

قان�ن اإلن�?ا�ات ه� ال��شح الXارز لل���2K الل23اني  .9 
ال#�ی�. وذل« ���W ی��زع ال��iاه�ون القادم�ن على م(]�ی! ل�ع#�ل 
أو تأج�ل اإلن�?ا�ات. وم2هP م(]�0 الق`اء وال�ائ�ة ال�س7ى وال&3�©. 

E »لOو =���ن ل23ان ق� عاد الى س��ته ال�ا�قة. ح�W شعR مF
 .وم��زع ح�ل م�اور س�اس�ة ت��دها مKالح الDعامات وال7�ائف

 ت<ــ�الت ال!ه�ر الل8'اني �ع. ال!~اه�ات
�ال�غP م! ال��فiات ال�اردة أعاله فإن ت��الت ع�ی�ة <�أت على 

ن لP ت&! ال#�ه�ر الل23اني �ع� هه ال�iاه�ات. وهه ال���الت و¿
إE#اب�ة في ج�ل�ها إال أنها ساع�ت ج�ل ما �ع� ال��ب على ال���قع 

�رات ال�mال�ة ال�2اسXة لع��هKی3لغ ال� Pل �  في س�اسة ال3ل� و¿ن ه

أن ال�`�ر ال�2ي في ال�iاه�ات ال�عارضة إق�K� على آل  .8 
الفق�� وOعN ال�&2�ق�اu م! ت�ار ال��]�0. وO�ا واض�ًا أن ه(الء ال 

2�ن ال��اسة. في ح�! غاب_ أو غ�3_ الDعامات ال��2ة ال&�3�ة ی�ق
 .وال�قل��Eة
أن ال�`�ر ال�cعي إنع�م في تiاه�ة ال�عارضة وت&mف في  .9 

 .تiاه�ة حDب هللا
أن م�اقف الP�rD ال�رز0 ت�ت�X 4العادة ��Kل�ة ال7ائفة  .10 

ع ال�ي m�Eلها في نiام <ائفي. وه� ت��mل ال ب� له م! ال�عارض م
 .مKالح <�ائف األكm�]ة

 11.  (�أن م�ألة إقالة رئ�= ال#�ه�ر]ة ت�اجه ب2قN ( ف��
 .ماروني صادر ع! رأس ال7ائفة

~�اب ال3�ائل ال��اس�ة. ح�W قادة ال�#��ع ال�2Kع�! �ع�  .12 
 ال7ائف ال ی���ع�ن ��ق�مات وش�وu ال�Uادة وفk الالوعي الcع3ي الل23اني.

ال��اسي. ���F�E W! الc« في  وهP وصل�ا ع! <�]k ال�ال
إس���ار]�هP ل� إس�عاد ال2اخR الل23اني ق2اع�ه �أنه قادر على فعل 

 .ال�غ���
هه الع�امل ت�3! فcل أم��4ي س�اسي ل�?�7 ال�iاه�ات 
الل23ان�ة. فهي لP تغ�� نiام حPF ولP ت�ق� رئ��ًا �4ا أنها لP ت7�ح 

ة ح#�ًا و¿ن�فاعًا ول&! إس�ف�اًء. بل أن مiاه�تها ووجه_ �أخ�© م�mل
�#�عة ح�U�Uة م! العقائ�Eة ال�اس?ة. وعلى ال��اقR أن c?Eى أ0 
إح��ال تKادم ب�! ال7�ف�!. خاصة وأن ال�iاه�ة العقائ�Eة قابلة 
لل�&�ار ب�ون ت��]ل أو <ق�س م�افقة. في ح�! إح�اج إس���ار 

 .ال�iاه�ة ال�قابلة لل���]ل ال�?ي وإلقامة م��ح وحفالت غ2ائ�ة
 ت<الفــات مــا �عــ. الGــ�وج ال�ــ�ر�  

 Rان��ر0 م! ل23ان أصXح ال��یW م�احًا ع! ج��ع� االن��اب ال
 Rان�العالقة ب�! س�ر]ا و�O! ال��اس��! الل23ان��! عامة. وم! أهP هه ال#

�ر0، ن4� ال�ال�ة� :،ال�ي س�ف ت�سP ت�الفات ما �ع� ال?�وج ال
�! ل�ئاسة ال#�ه�ر]ة ق� م�وا أن غالة ال�عارض�! ال7ام� .1 

 Nال�ئاسة األولى. وال�ف Pل�ه�ب�مkc و<ل3�ا دع�ها وم�افق�ها على ت
�ر0 4ان م! أهP أسXا�ا ت��لهP الى معارض�!� .ال

�ر0 في ل23ان ع��قًا وم�?�7ًا  .2 �كان ال��خل ال��اسي ال
لل��ود. إال أنه حKل �`غ� ال��اس��! الل23ان��! الی! 4ان�ا ��Eل�ن 
خالفاتهP الى دمkc و]7ل3�ن ت�خلها ت�_ <ائلة تف#� ال�ضع 
�ر]�ن ث�! ها ال��رu في �ال�اخلي واإلس�ق�ار ال��اسي. ودفع ال

   .ت2اق`ات ال3ل� ال�اخل�ة
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 الGالصــة
إج��اعي وه� ع�ضة 4غ��ه م!  –إن ال�iاه� ه� سل�ك إن�اني 

ال�ل��4ات اإلن�ان�ة إلساءة ال����ª واإلس�?�ام. وO?اصة ع2�ما 
وق3ل إن�iار األج�Oة عل�ها.  Eأتي سل�ك ال�iاه� ق3ل <�ح األس�لة

وفي ال�mال الل23اني ن�أل هل ت�ل ال�iاه�ات اإلشFال�ات ال�ئ���ة 
 :ال�7�وحة على ال�احة ال��اس�ة الل23ان�ة m�4ل

 .مل�ار دوالر؟ 45ال��ی�ن�ة الXالغة  .1 
 .ال7ائ®�ة ال��اس�ة؟ .2 
 .ال?7� اإلس�ائ�لي؟ .3 
 .مFcلة ت�<�! الفل���2�7!؟ .4 
 .ل�2اح� ال7ائفي ال&ام! في ال ع�الة ت�ز]ع مق�رات ال3ل�؟ا .5 
 .ع�م اإلتفاق على دس��ر نهائي لل3ل�؟ .6 

إن ال��ل�ل ال��ض�عي ل�2ائج ال�iاه�ات األخ��ة ی�3! أن 
�ا الى ��ال��iاه�]! حقق�ا ªاه�]ًا ه�فًا م�c�4ًا واح�ًا. إال أنهP إنق

ال0 س�ف ی3�ر ج�اعات حقk 4ل م2ها أه�افه ال?اصة. األم� 
غ`Xة الف�ات األخ�© و¿ح�اسها �انها 4ان_ م�ضع إس�غالل م! ق3ل 
ال�فاق في ال�iاه�ات. ح�W تP اإل�Eاء ل&ل ف�ة م2هP �أنها هي 
صاحXة ال�iاه�ة. وفي ها مق�مة إلنق�امات داخل صف�ف الXcاب 
���� سل�ك ال�iاه� E اه�ة. لل« نأمل أالiارك في هه ال�cال�

�جه خارج�ًا سل�4ًا مع���ًا لل�ص�ل الى ال�2اصR ال���ل وال�
ال��اس�ة. وها یk372 على ل23ان �4ا على ��Uة دول ال�72قة ال�ع�2ة 
ال�ي ق� ت�اجع ال�#�Oة الل23ان�ة ال�اه2ة وت��ف�� م2ها ل��س�ع أ<� 
شع�ر الXcاب �الق�رة على الفعل وال�غ��� ب�ون اإلن��اق وراء 

  �اً اإل�Eاءات ال�ف3�4ة خارج

في ها ال���قع. إال أن هه ال���الت س���ك أث�ها على اإلن�?ا�ات  
القادمة أو على األسXاب ال�ي ق� تع�ق هه اإلن�?ا�ات. وم! هه 

 :ال���الت ن4�
إس�عادة الcع�ر �الق�رة على الفعل وال�غ��� ب�ل الcع�ر  .1 

�ار]ة �ال`آلة والالج�و©. و¿ن 4ان ال�(ال 7E�ح ح�ل إح��االت إس��
ها الcع�ر في حال إص7�امه بل�Xة خل� األوراق في ال��الفات 

 .اإلن�?اب�ة اآلت�ة
إعادة إح�اء رم�ز ال��ب وزعاماتها في ªل الع#D ع!  .2 

 .ت?ل�k زعامات ب�یلة مقابلة
 .الق3�ل �ع�دة ال��خل األج32ي ال�Xاش� في الc(ون ال�اخل�ة لل3ل� .3 
 .دة م#��ع على ال7�]قة األم���4ةف�ح األب�اب أمام ت�2Kع قا .4 
 .معاودة <�ح ال�2اق`ات ال�ه�3ة وال7ائ®�ة .5 
 .ت�#�ل سا�قة تع�7ل األكm�]ة ال3�ل�ان�ة وتق���ها ب���4ات شع�3ة .6 
ت#اوز إتفاق ال7ائف الى ف�اغ س�اسي ناجP ع! الع#D في  .7 

 .إن�اج إتفاق ب�یل له
 �ی�ن�ة وسالح حDب هللاإلشFال�ات الل23ان�ة ال�ه�دة: ال� .8 

 .والفل���2�7!..الخ
م�ا تق�م ال نXالغ �الق�ل �أن هه ال�iاه�ات جعل_ م! ل23ان 
ال��خل الى ف�ضى ال�72قة �Fاملها. وال�روس ال���فادة م! هه 
ال�iاه�ات س�لقى ت�37قاتها الع�ل�ة في ال�iاه�ات ال�ق3لة في ال3ل�ان 

لiاه�]ة ب�! الف�ات ال��iاه�ة األخ�© في ال�72قة. بل أن الc�اكة ا
 R[ر�اع واإلض7هاد. بل أن ها ال��اع� ال?cًا الى مX[�ل ق�س���
ال�mFف على ال�iاه� س�ف �Eارس إلعادة إح�اء الK�اعات الق��Eة 

  .وأخ7�ها الK�اعات داخل ال�ه�3ة
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  ســـــــــــــيقــــــــــــــــــراءات فـي الفكـــــــــــــر السيكولوجـــــــــــــي والسياســـــــــــــي النابل
 دمحم أحمد النابلسي   - السياســــــــــــــــــــةة  ـــــــــــسيكولوجيــ -

 دمحم أحمد النابلسي -الهارب الى ضوء الشموع -

 دمحم أحمد النابلسي -اإلنتخابــات وبرمجــة العقـول -

 ابلسيدمحم أحمد الن -العناية بضحايا العنف: السياسة وأخالقيات الطب النفسي   -

 دمحم أحمد النابلسي -اإلسـالم والطـب النفسـي الوقـائـي -

 دمحم أحمد النابلسي -مالمــح الشخصيــــة العربيـــة   -

 دمحم عبد الظاهر الطيب -العالج النفسي لألسرى وضحايا العدوان   -

 

     
 

�ل�ج�ا ال��اسة ب�أ في F��ل&! الW�X العل�ي ال��Uقي في م��ان ال
ل���ــــ�ة أث2ــــاء ال�ــــ�ب العال��ــــة الmان�ــــة. خــــ�! تــــ�ع�_ هــــه ال�الEــــات ا

ــ2ف= األورو�Oــ�! الهــار�O! إلــى أم��4ــا  ال�Xــ�ث به#ــ�ة مmFفــة لعل�ــاء اال
م! ال��ب. ف3�أت هـه ال�Xـ�ث مـ! م72لقـات ات�2ـة (ع�|�ـة) وسـ?�ت 
�ث ل�راسة الالوعي ال#�اعي والK?cـ�ات األم��ـة ألصـ�قاء �Xهه ال

�ل�ج�ة الـ�أ0 العـام ال�الEات ال����ة وأع�ائFـ?�� سـ��ها. في م�اولـة ل�
 فـــي اإلت#ـــاه ال��اســـي ال�2اســـR. وهFـــا ���ـــF�E Wـــ! إع�Xـــار والدة

�ل�ج�ا ال��اس�ة في م7لع ال?����2ات والدة ت�أم�ـة. ل&ـ! Fاسة وال���ال
س#ل_ ت�سـ�خ العلـ�م ال2ف�ـ�ة 4علـP لـه  1952هه الف��ة وت��ی�ا العام 

شــــــــــه� هــــــــــا العــــــــــام ªهــــــــــ�ر دواء  م2ه#��ـــــــــه ال�37ــــــــــة الKــــــــــارمة. إذ
ال&ل�رO�ومــاز]! (دواء معقــل) الــ0 4ــان مق�مــة إلرســاء ال7ــR ال2ف�ــي 
كأحــ� فــ�وع اإلخ�Kاصــات ال�37ــة م�ــا أذ4ــى الKــ�اع  بــ�! هــا الفــ�ع 
ــــــادی! ال��اســــــ�ة  ــــــات فــــــي ال�� ــــــ0 وجــــــ� ل2ف�ــــــه ال��37ف ال��ــــــ�#� ( ال

ه ال��ادی!. والع�F�]ة وال�`ار]ة....الخ) و�U� !�Oة الف�وع ال�ع�2ة به
بــل إن ال7ـــR ال2ف�ـــي بـــ�ا و4أنـــه �Eـــاول وضـــع الـــPi2 األخال|�ـــة لهـــه 
�صا ال��اس�ة م2ها. إذ ی�© الR7 ال�ف�ي ض�ورة اإلفادة Kالف�وع وخ
مــ! معارفــه( وضــ�ورة م�ــاع�ة ��Uــة الفــ�وع لــه) ل&ــي �Eقــk ال`ــ�ا�� 

 األخال|�ة ال�ال�ة:
إلن�ان (مmـل إن أEة أ��اث تع�ل على إح�اث تغ���ات في ا   -1

ــــــة واإلس�2�ــــــاخ وال#�احــــــة  ــــــة وأ��ــــــاث اله2�ســــــة ال�راث� ــــــة ال�Xق�] �O�ال�
ال�ما~�ة....الخ). و]#R أن ت&�ن خاضعة ل��اسـة إج��ا�rـة صـارمة 

 ته�P ب��ج�ه هه األ��اث ل����! ش�وu م��cة وسعادة اإلن�ان.
2-    kج�ههـا �إت#ـاه ت�ق�ـ�أن مmل هه األ��ـاث E#ـR أن 2�Eـع ت

 د أو ج�اعات أو شع�ب على ح�اب غ��ها م! الcX�.تف�ق أف�ا
R#E الi2� إلى ج��ع م�اوالت (ت���!) ال�ـل�ك اإلن�ـاني    -3

على أنها إع��اء على ح�]ة الT?c. �إس�2mاء ال�االت ال�ي ت�P ف�ها 

 السياســــــــــــــــــــةة  ـــــــــــسيكولوجيــ 
  
  

 لبنانالطب النفساني ،   – دمحم أحمد النابلسي

 
ـــــى  ـــــ� عالقـــــة ع`ـــــ�]ة تعـــــ�د ال �ل�ج�ا ع3Fـــــ��ـــــ�ت�X ال��اســـــة �ال ت
 P�£ل ال�فــــاFــــcــــاني . ا0 الــــى مــــا ق3ــــل ت�ال3ــــ�اEات االولــــى للف&ــــ� االن
4�ل�ج�ا �الi2�]ة ال0 م2ه�ا . و �الع�دة الى ارس7� ن#�ه 2KEف ال�ـ�
و ال��اســـة و االق�Kـــاد فـــي ا<ـــار العلـــ�م ال��U�37ـــة . مع�فـــا االخـــالق 

P دراســة ال�ــل�ك الK?cــي ، و االق�Kــاد علــى أنــه علــP علــى انهــا علــ
ت�ب�� م��cة العائلة و ال��اسة على انها علP ت�ب�� ال��ی2ة ( ال�ولـة ) 
. ل&ــ! ال7ــا�ع الع`ــ�0 لهــه العالقــة Eعــ�د ع�ل�ــا الــى حاجــة ال��اســة 
ال�اسة الEة وس�لة ت�ـهل االتKـال الـ��E 0ـاج بـ�وره الـى اEـة معل�مـة 

 ال��ه و ت���rها.      ت�اهP في اك�ال فع
ها وتع�د ال3ـ�اEات ال��یmـة لعلـP ال��اسـة  إلـى م7لـع ال?��ـ��2ات 
وهـي إق��نــ_ ب3ـ�اEات علــP الـ2ف= ال��اســي. فقـ� نcــ�ت م2ـ م7لــع هــا 

ال��اســ�ة. ال�ــي بــ�أها ف�و]ــ� �عــ�دة –القــ�ن الع�یــ� مــ! ال�Xــ�ث ال2ف�ــ�ة 
ســــة األســــا<�� إلــــى مــــا ق3ــــل ال�`ــــارة الcXــــ�]ة ل��2قــــل �عــــ�ها إلــــى درا

وت��یــ�ا م2اقcــة األســا<�� ال�ه�دEــة وم�ــألة ال��ح�ــ� فــي �4ا�ــه "م�ســى 
وال��ح��"ل�ـــ�خل �عـــ�ها مXاشـــ�ة إلـــى ال��اســـة فـــي مقال�ـــه "أف&ـــار ألزم2ـــة 
ال�ـــــ�ب وال�ـــــ�ت".ثP 4انـــــ_ دراســـــات ی�نـــــغ الcـــــه��ة حـــــ�ل األســـــا<�� 
والالوعــي ال#�ــاعي وعالق�ه�ــا �ــالالوعي الفــ�د0. وOعــ�ها أتــ_ م�اولــة 
إتXـــاع ف�و]ـــ� وال�c2ـــق�! ع2ـــه لل��ف�ــــk بـــ�! ال��ل�ـــل ال2ف�ـــي وال��اســــة 
�صـــا. �4ـــا ت#ـــ�ر اإلشـــارة إلـــى ال&�ـــاب الـــ0 Kـــ�ة خ�والi2�]ـــة ال�ار4

ت�ـ_ ع2ـ�ان " ال�37عـة اإلن�ـان�ة  1921نc�ه غ�اهـام واالس فـي العـام 
  في م��ان ال��اسة".
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12 -    Rــــ� و]#ــــcXــــة ل�&ــــاث� ال�E#ــــR أن تXقــــى العائلــــة ال�احــــ�ة ال�ئ�
ل�حـ�ات ال�ق��حـة. وحـ�ل حXـة ال�مـل اإلص�ار على ع�م إسـ�3�الها �ـأ0 مـ! ا

هــ(أ0 العائلــة) أ0 ت7ــ�ر الل(لــ(ة ال�ــي تcــFل ال�2ــ�ع الmقــافي اإلن�ــاني. الــ0 
 لP ت��7ع اإلق��احات ال�7�وحة لغاEة ال��م أن تأ0 ب3�یل له.

�صــا , و4أنهــا خــ�   Kــي خ�وOهــا ت3ــ�و العلــ�م ال2ف�ــ�ة , ال7ــR ال2ف
ل`ــا�� ال cEــFل ســ�© ق�ــة ج3ــل الــ�فاع ال`ــا�� لألخال|�ــات. ل&ــ! هــا ا

ال#ل��. ف�! ناح�ة Eقع ال7ـR ال2ف�ـي ومعـه العلـ�م ال2ف�ـ�ة واإلن�ـان�ة 4افـة 
ت�_ تأث�� عل�م أخ�© مmل اإلق�Kـاد واإلتKـال واإلحKـاء. وهـا األخ�ـ� 
�ــات قــادرا علــى ف3�4ــة ال�2ــائج �ــأ0 إت#ــاه 4ــان , وOاتــ_ اإلحKــاءات ل�Xــة 

�ل�ة في ها ال&�اب).ب�ون ق�اع�( أنi� فKل الع�ب والع 
وم! ناح�ة أخ�© فق� وقع_ العل�م ال2ف��ة في أس� الف&� 
ال��اسي. فعالقة هه العل�م �الفل�فة عالقة ق��Eة وع`�]ة وم�Xادلة. 
فل� راجع2ا ال��2Kفات ال�ق��حة لألم�اض ال2ف��ة ل�ج�نا أنها م�أث�ة 

Eع���  ل�رجة ال��ح� �الف&� ال��اسي ال�ائ�. فال���2K األم�]Fي
�اه�]ة م! خالل ت��ی�ه لل�T�?c م! خالل iال3�اغ�ات�ة وال oادXال�
 �الع�ارض. ح�ى إع�3� �عN ال�(لف�! Eأن ال���2K األم�]Fي ه
حKان <�اودة ال�E 0اول الف&� األم�]Fي ال2فاذ م! خالله إلى 
عق�ل األ<Xاء ال2ف���! ح�ل العالP.  فإذا ما أضف2ا  ال�قائع ال���اف�ة 

ساءات إس�?�ام الR7 ال2ف�ي فإنا ن#� أن الف! ال���ى ح�ل أ
�ال��اسة ق� إم�ل« الق�رة على ال��7�ة وعلى ت�?�� العل�م ل�Kل��ه 
مع �قاء ق�اع�ه س�]ة وع�Kة على األرصان في م2اهج أكاد��Eة 

.R[�#العل�ي وقابلة لل� k72خاضعة لل� 
 

  الهارب الى ضوء الشموع
 راءة نفستحليليةقتلناك يا آخر األنبياء... ق 

  الشاعر نزار قباني وعودته إلى األوديبية
 

 الطب النفساني ، لبنان  –دمحم أحمد النابلسي  

 

في ذ4�© وفاة الcاع� نDار |Xاني وع�دته إلى األودی�3ة ن�4� أ�ا 
 Rمًا وأن_ غائ�ت�ف�k ی�ثي إب2ه �Zق�ل : ثالث�ائة وخ��ة وس��ن ی

ا في ن&�ص شع�0 جامح ی4�نا ... و]�2قل إلى س�ارة اب2ه ل�2اج�ه
 ب�ق�ف الcاع� ال#اهلي على األ<الل !! 

في هه ال4�© تل�ح ل2ا معالP قKائ�ه ودواو]2ه ب�یلة ل��ارة اب2ه . 
فهل نقف على أ<اللها ؟ أو ن��ك ذل« ل#�ل تعلP ال�R على ی�Eه أو

  

هـــه ال��ـــاوالت �7لـــR مـــ! الcـــ?T نف�ـــه إلس�cـــعاره ال�اجـــة إل�هـــا.  
 ال��ض��rة ها اإلس�cعار.-ت�عP اآلراء العل��ةعلى أن 

إن "الالان�ـــــ2ة" ال���mـــــل  �إســـــ�3�ال أع`ـــــاء �cـــــ�]ة هامـــــة     -4
 �أع`اء ح��ان�ة هي م�ألة ت7�ح إشFال�ات أخال|�ة خ�7�ة.

أن ال�~Xــة الK?cــ�ة �اإلســ�فادة مــ! تق�2ــات مع�2ــة إلســ�غاللها     -5
� ال��اســـــــة ل��ق�ـــــــk أهـــــــ�اف ش?Kـــــــ�ة مـــــــ! شـــــــأنها أن ت2�ـــــــف ق�اعـــــــ

ــــE 0ق�`ــــي ال��]ــــW فــــي تcــــ�]عها  اإلج��ا�rــــة وأخال|�اتهــــا. األمــــ� ال
ل�Uــاس مــ�© قــ�رة هــه ال��اســة علــى إســ��عاب ال�عــ�Eالت. مmــال علــى 

الcـع�ب  ذل« أن الـ�ع�ة العال��ـة لل�ـ� مـ! ز]ـادة ال�ـFان (ومعهـا دعـ�ة
ال ی�#اوز م��س� أع�ارها األرOع�! عاما  لل�ـ� مـ!  ال�&ـاث�) تKـ7�م 

ل�~Xــات الK?cــ�ة فــي اإلن#ــاب �إســ�?�ام تق�2ــات <فــل األن3ـــ�ب أو �ا
 اإلس�2�اخ أو غ��ها.

إن أEة م�اولة ل�عـ�یل الK?cـ�ة  E#ـR أن ت?`ـع ل��ـ�0     -6
دوافــع هــه ال��اولــة ســ�اء مــ! ق3ــل شــ?T أو مــ! ق3ــل اإلخ�Kاصــي  

 ال0 ی��لى ع�ل�ة ال�ع�یل.
ى األفــــ�اد) إن ت7ــــ�ر تق�2ــــة اإلتKــــال (ومعهــــا ال�#�ــــ= علــــ   -7

یــ(م! م�ا|Xــة د|�قــة ل�ــل�ك األشــ?اص م�ــا یD]ــ� مــ! إح��ــاالت إســاءة 
�صــــا �عـــ� أن نعلــــP أن دوال Kـــة ( خX|اســـي لهــــه ال��ا��اإلســـ�غالل ال

 نام�ة ع�ی�ة ت?`ع �Fcل ج�اعي لها ال2�ع م! ال��ا|Xّة!).
أن م�ض�ع والدة بـ�ون رحـP ومعهـا م�ضـ�ع اإلس�2�ـاخ هـي    -8

�ات  ت��یـ� اإلن��ـاء العـائلي. األمـ� الـ0 یهـ�د م�اض�ع تالم= ح�اس
�ـ��k ال�راسـة E �یـ�ته �مفا£�P ال�23ة العائل�ة في ال�#��ع الcXـ�0. وهـ

 وال�2اقcة ال�ع�قة.
%) أو مـاEع�ف 20إن م�اوالت ز]ادة ال4اء ال�ـFاني (ن�ـXة   -9

ـــادة م��ســـ�  ـــاق�ة , وأE`ـــا م�ـــاوالت ز] Xـــاج ج�ـــل مـــ! ال� ���ـــاوالت إن�
� ��ــ�الي عcــ�]! �ال��ــة إضــا�Zة , هــي م�ــاوالت م�ف�فــة أع�ــار الcXــ

��?ـــــا<� اإلح�&ـــــار الـــــ0 یـــــ(د0 إلـــــى ال�ف�قـــــة وال����ـــــD العK2ـــــ�]�!( 
العل���!) م�ا E#عل ت&ـال�� هـه األ��ـاث األخال|�ـة خـارج إ<ـار قـ�رة 
الcXــ�]ة علــى ت��لهــا. فهــي تcــ#ع فــ�ز الcXــ� إلــى أذ�4ــاء وأغ�3ــاء �Fــا 

 األسXاب ال��ه�ة إلن�هاك حق�ق اإلن�ان.Eع2ي والدة ن�ع ج�ی� م!  
ـــــ�ل: إن الcXـــــ�    -10 ـــــة تق ـــــ�ت�X 4�امـــــة اإلن�ـــــان �قاعـــــ�ة ذه�3 ت

�ن�ن أكm� فعال�ـة وع7ـاء(أ0 أكmـ� إن�ـان�ة)  ع2ـ�ما نعـاملهP 4ـأح�ار FE
.Pف�ادتهOالات�ة و Pول�! م���ع�! �إس�قالل��ه)� م

لmقـافي ) إن م�ألة ال�فاß على ال�2�ع اإلن�اني ( ال#�2ـي وا  -11
أو م��ر]ة. وم�اولة إن�ـاج م?ل�قـات مmال�ـة ج��2ـا (–هي م�ألة ح��]ة 

  ثقا�Zا ع! <�]k الع�ل�ة) هي م�اولة ت��م اإلن�ان�ة م! ها ال�2�ع.
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لق� مات الP�rD ف#أة م! دون أن ی��ك ل2ا ف�صة القلk على 
�ر 4ارث�2ا م! دونه ، أو ت?�ل الف�اغ وم! �Eل(ه لق� Kص��ه ، أو ت

P�rDفي  مات ال Pنه�ج2ازته وم! ب�2هP فعاد أب2اؤه ال`ال�ن D�Eق�ن ع�
ص�خ اب! ش�ی� ال`اللة وع��k اال��ار في ���ر ال2�اء ص�خ نDار 

 |Xاني : " ق�ل2اك Eا آخ� األن�3اء " . 
وها ال`ل�ل ال�K�وم ه� اب! ب�_ دمcقي ع�]k وم�افÍ . وفي 
ذاك�ة نDار مcاه� م! <ف�ل�ه ت��جP هه ال��افiة ال�أل�فة تDم�ًا . 

أخ�ه ، ف#اءت ص�مة وفاة الP�rD ل���ك  وص�م�ه األولى 4ان_ وفاة
ك�ام! الK�مة الق��Eة ول��]ح نDار م! عRء 4ان ��Eله على ص�ره 

للXالغ و]2غT عل�ه سعادته وت�ازنه . فالP�rD ه� رمD ال�ل7ة �ال2�Xة 
أما رمDها ل�© ال7فل فه� األب وها ما E#عل الP�rD ب�Eًال لألب . 

�رة اله�ام�ة لألب سKار ال0 فإذا 4ان_ الD© ن�ة ( و هي حال�ها ل��
�Eّ�ل أ�اه ذنR وفاة أخ�ه ال��3�Oة ) فإن ال��افk مع ال�ل7ة ومع 
الP�rD ی��نى �ال��ازن مع س�ء ص�رة األب و]�3�© خفN ها ال��ازن 
مع م�© س�ء ص�رة األب . و]�3�© خفN ها ال��افk ع3� م�اقف 

�ود ال���د على ال���د ال2�ج�ي . ح�W معاك�ة ال�ل7ة تXقى في ح
 ��رة . فهmود ال�2ه أن ی3لغ حF�E ي��عN ث�اب�ها . فال���د ال2�ج
m�Eل ال#انR غ�� ال2اضج م! ال�K?cة ، و4ان ها ال#انR عا<®�ًا 

  ل�© نDار ال0 �قي عاشقًا م�اهقًا ح�ى م�اته.
ل&! الK�مات وال�ض�ض ال2ف��ة ت(د0 إلى وقف س��ورة ال���د 

�ص ال2�ج�ي أE`ًا ال�ي تف#� الع�ا<ف و¿ب�الها ����ورة ال2&
اإلE#اب�ة وتلغي ر~Xات ال���د . وOهه ال7�]قة Eق�م ال2&�ص �إصالح 
�ر اله�ام�ة ال���ة م��ًال ال��ض�عات م! س��ة ( ب�رجات Kال

 م?�لفة ) إلى ح�2ة ( ب�رجات م?�لفة أE`ًا ) .
ل&! ص�مة نDار ب�فاة ع3� ال2اص� لP ت&! ص�مة عادEة أو 

لة . ون���ل على ذل« م! خالل ع2ف ع�ل�ة ال2&�ص ال�ي م���
ت�ت3_ عل�ها . فق� قاد ال2&�ص �cاع�نا إلى ب�اEات الع�وOة و]2اب�عها 
2�ات �األولى ، ف�أ© أن2ا اع��نا إیاء ذات2ا واغ��ال رم�زنا م2 ال

 اإلسالم�ة .  –األولى ل�`ارت2ا الع��Oة 
 ل�= ج�ی�ًا عل�2ا 

 ول�اء اغ��ال ال�Kا�ة واأل
 ف&P م! رس�ل ق�ل2ا 

 وP4 م! إمام .. 
 ذ��2اه وه� KEلي صالة العcاء 

 ف�ار]?2ا 4له م�2ة 
  … وأEام2ا 4لها O�4الء 

�ن ؟ وOغN الi2� ع�ا Eفعله ه(الء  O�7قه أغاني ی�ددها ال�cخ ع�ن
وأول�« ، أل�= ح�]ًا ب2ا ال�(ال ع�ا أم�ى عل�ه شع�ه �ع� وفاته ، نcع� 

7Xار 4ان م�تDن[��رة ع`K� هK?c� اع� ًاcفاة ال� .ة وه� خ�� �m4�ًا ب
إلى هه ال?�ارة ت`اف خ�ائ� أخ�© أب�زها أن م#�ل األع�ال 
�© ال�Kانة ت#اه الDم! . فقKائ� الcاع� ��اإلب�ا�rة ال ت�ل« ذات م
�اها اإلب�اعي وفي ح�ث��ها وق�رتها على ��نف�ه ت�فاوت في م

نDار ال�غ2اة ت&��R زادًا إضا�Zًا االس���ار . وال ش« في أن قKائ� 
ی�عP اس���ار]�ها ول&! هل Eق�K� إب�اع نDار على الغDل وهل Eق2ع 
�ل�ج�ة Fوافع س��ه لX��ع� وفاته بXقائه شاع� ال��أة . وه� لقR اك�
�ل�ج�ة ال��أة F��أكm� م2ها إب�ا�rة فقKائ�ه الغDل�ة ت�`�! رص�ًا ل

ار ح�����ها. وها ال7ا�ع ودراسة مع�قة ألحاس��ها ومعاcEة ألف&
�ل�جي E`في على غDل�ات نDار صفة الق�رة على اج��از F��ال
ع�ا<ف ال��أة وتc#�ع اسقا<اتها ل�XKح هي ال�X�3ة أو ل���2ى أن 
�ع إال �ع� أن أح�قه �cء ال�ت&�نها . إال أن |Xاني لP یه�ب إلى ض

.  ض�ء ال�c= فه� تعا<ى ال��اسة في ح�اته وفي شع�ه ح�ى ال�أس
وه� لP یل#أ إلى ال��أة إال �4الذ و4ل�iة 4ان ی�د أن E#�� الDم! 
ع2�ها . فل�iة ال��أة في شع� نDار هي ل�iة ت��د أرادها نDار خارج 
الDم! ال�ع��ش فأح�ال األمة ال ت�� وم��ق3لها ی2ر �األس�أ ومmقف�ها 
م�زع�ن ب�! ع`�]ة ناقKة في حاش�ة ال�ل7ة و�O! فق� ال?�وج م! 

 ة ال�ل7ة والع�ل على رضائها ، و�O! �اح�m! ع! ال�ل�ل ألوضاعدائ� 
أم�هP واقع�! في فخ الW�X ع! حل�ل ألزماتهP ال�K?cة م��ر<�! 
في ات#اهات �ع`ها ی3�و مأم�نا وOع`ها الی3�و 4ل« .ل&! أح�ًا ال 
Eع�ف إذا 4ان ªاه� هه اإلت#اهات EعF= خل®�اتها ؟ ور�Oا 4ان ها 

 Dار |Xاني لله#�ة إلى عالP ال��أة . الغ��ض ه� دافع ن
ل&! ال�هاج� 4ان Eع�د م! مه#�ه إلى م�<2ه في األح�اث 
ال�فKل�ة وغKة في حلقه . إن هه األح�اث 4ان_ 4لها مأس�]ة .. 
فان�#_ �Fائ�ات .. و]�م وفاة ع3� ال2اص� عاد م! مه#�ه ل�FXي 

 الP�rD و4ان_ ع�دته أودی�3ة في هه ال��ة ...
أودیR ل�فقأ ع��2ه إن�قاما م! ذاته قاتلة األب إنه م��ر  إذ Eع�د 

م��ح�ة أودیR مل&ًا وم�ت&D العق�ة األودی�3ة ال0 ب2ى عل�ه ف�و]� نi�]�ه 
في ال��ل�ل ال2ف�ي ح�W ی(4� ف�و]� �أن مأساة أودیR حاض�ة دائ�ًا في 
الالشع�ر . و]أتي ی�نغ ل�(4� ح`�رها في الال شع�ر ال#�عي . ف�~Xة 

فل �اخ�فاء األب واالخ�فاء معادل لل��ت في وعي ال7فل تعادلها ر~Xة ال7
ال�mقف �ال���د على ال�ل7ة . ل&! ال�أساة ت#�اح الcع�ر وت��له وتcل 
الالشع�ر وع2اص�ه .. فالcع�ر �ال?�ارة ی2��2ا مFاسR ال��ض و]�فع2ا 

 . R2#ال� !Fاجهة واقع قاس و<اغ وغ�� م��  ل�
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X| ل� اني : أما تعق�ل 4ارثة الفق�ان ف��3�© في األب�ات األخ��ة ح�E Wق
 أناد0 عل�« أ�ا خال� وأع�ف أني أناد0 ب�اد 

 R�#�� وأع�ف أن« ل! ت
 وأن ال?�ارق ل��_ تعاد . 

وت�ل�ل اآلل�ات الالشع�ر]ة ��mل ها اإلن�iام إن�ا ی�ل على ص�ق 
الK�مي لل��ث ذل« أن تعاقR  –معاناة |Xاني وعلى ال7ا�ع الاتي 

ل�Dن ال�اد بها ال��ت�R ال2&�ص والف#�عة ومcاع� النR وال�عق�ل وا
ه� تعاقR ال شع�ر0 وه� Eقع خارج ص2عة الcع� ومهاراتها . فها 

��ى " ال�P�i2 " بلغة ال��ل�لE ع�2ه ما �ال2ف�ي وع�ل�ة  ال��ت�R ه
هه ال F�E! للT?c ت�ت�3ها ح�ى على م���]اته الcع�ر]ة م!  مmل

شع�ر وفk دون م�اع�ة م�لل نف�ي . أما ع2�ما تPi�2 م���]ات الال
نف�ي ) فإن ذل« ال  –ال�Xادo ال�|�قة لل�P�i2 ( ��فه�مه ال��ل�ل 

2F�Eه أن Eأتي إال ع! <�]k ص�ق العا<فة ، ��ا في ها الK�ق 
م! خ`�ع ل�Xادo ال��اعي ال�� لألف&ار وال�cاع� وت��]�ها م! 
�]اتها ول� أراد م�لل ما تP�i2 هه ��ال�قا�ات على م?�لف م

Xادo ال��ل�ل�ة فإنه س�#� نف�ه م`7�ًا إل<القها م! ال�cاع� وفk ال�
  ح�D الالشع�ر إلى ح�D الcع�ر ق3ل أن �Eاول الc�وع ب���i2ها .

لق� 4ان فق�ان ع3� ال2اص� ص�مة ق�م�ة 34�© وقاس�ة لق� 4ان 
ال��ث ال0 ح�ل معه م�ارة الفق�ان وأEقÍ ت#ارOه في ال�ج�ان . وع2� 

ن م��اك�ة و<ا~�ة ف�! ان��ار أخ�ه نDار وفي وج�انه ح�ادث الفق�ا
ال�X�3ة إلى م�ت اب2ه . ورثائه له ع3� س�ارته ال�ي ناجاها في ق�K�ة 
ذ4�© م�ور س2ة على وفاة اب2ه . ع�اك ع! 4�ارث الفق�ان ال�ع2�]ة 

�]هًا في وعي نDار ح�ى راح  -ال�ي زادت ص�رة األبcل7ة ت�ال
ل�ء �الK�مات یه#�ها و]ه#�ها إلى الل�iة . ف�اضي نDار م�

 k3ی Pال�ة " . لل« لmق3له خال م! " أنا م��وال�ض�ض العا<®�ة وم
 أمامه س�© معانقة الل�iة . وال�R أف`ل رف�k لهه ال�عانقة ،
فال�X�3ة ته�ب م! ماض�« ألنه ق� ��Eل ذ4�© غ��ها وتف`ل أن 
ت�?�ل ال���ق3ل على أنه م#�د اس���ار لل�iة . و¿ذا أردت تع�]`ًا 

��ال��3m_  –ًا فإن ال�XKE Rح ه� ال��ث F�Z®�« م(ونة ال2&�ص ن�ج
وOال�الي تف#�� ألغام ال�اضي وأحDانه . �4ا ه� X2#E« قلk ال���ق3ل 
�قة �الق�اد �وهFا فإن نDار لFE P! شاع� ال��أة ، ح�ى وصفه �عN ال

ال��ث . وف�اغ ل�iاته جعل م! ال��أة ح�ثه  –ل&2ه 4ان شاع� الل�iة 
اح Eع�ض معاcEاته لل�iاته �أسل�ب الل�iة وه� أسل�ب ال�ف`ل ف� 

Eفه�ه معاص�و الل�iة ��ه�لة فائقة . ل&2ه XKEح أكm� صع�Oة 4ل�ا 
  اب�ع�نا ع! الل�iة . لل« ت#� أن الل�iة مع�ة ب�ورها فهي غ�� 

هFا ی�اكX| Pاني ف#ائع الفق�ان في تار]?2ا ب�ءًا ����نا ع�� عل�ه  
ال���! عل�ه ال�الم وOاألئ�ة والKال��! وص�ًال  ال�الم م�ورًا ����نا

إلى ع3� ال2اص� . ح�ى ی3�و األم� في ذه! الcاع� و4أنه ف#�عة م! 
�ل م�عا|Xة ت3�ر وتف�� خ�ائ�نا ال�ار]?�ة م! األن�ل= وح�ى Kف

 . !�7� فل
وعلى غ�ار ما E#�0 في 4افة األح�اث الK�م�ة ن#� أن |Xاني 

ج�! م! ال&ارثة ، ف�#ل مق7عًا م! Eعاني مcاع� النR ل�© ال2ا
االع��افات ال�ي تo�3 ال`��ة وتنR ال2اج�! ( ال�ق7ع الmاني م! 

 الق�K�ة ) : 
أما ال�ق7ع الmالW م! الق�K�ة  ت�24اك في ش�= س�2اء وح�ك

 Pمي . وها ال�عق�ل ی��Kث ال�ار ل��اولة تعق�ل ال�Dه نKK?�Z
�33_ �الK�مة في عادة �اس��جاع ال�ال��ات والi�وف ال�ي ت

م�اولة لإلق�2اع �أنها 4ان_ ال��2#ة ال���37ة لهه ال�ال��ات 
والi�وف . وها ال�عق�ل یه�ف في الغالR ل��اجهة ال��ل إلى ع�م 

 تK�یk ال��ث . وم! ها ال�ق7ع : 
 ح�ى اح��ق_ …. رم�2اك في نار ع�ان 

 أر]2اك غ�ر الع�وOة ح�ى 4ف�ت 
الع��2! ، �ع� اك�cاف ارت&اب ج�]�ة  و]�3�© ال��ل األودی3ي لفkء

 ق�ل األب م! دون مع�فة في ال�ق7ع ال�ا�ع م! الق�K�ة وم2ه : 
 … و24_ أ�انا 

 اك�cف2ا …. وح�! غ�ل2ا ی�ی2ا 
 �أن2ا ق�ل2ا م2انا

وOل« نKل إلى ال�ق7ع ال?ام= واألخ�� م! الق�K�ة و�Zه �Eاول 
��2فه �Zق�© على م�اجهE نه علهDهار حªاني إX| أن أق2ع �ث �ع�ة ال�

نف�ه ب�K�Eقه . وهFا iEه� الcاع� ع�ا<فه وراء الفق�� 7�Zلk الع2ان 
ل�cاع� ال�Dن وال?�ارة والفق�ان و]���ل إلى رثاء ال�احل ع3� 
انفعاالت م��اخلة ت�&امل ف�ها وت�&mف 4ل أول�ات وس�2ار]�ات ال�قا<ع 

 ال�ا�قة ح�W ت�3�© آل�ة ال2&�ص في ق�ل الcاع� : 
 …. ل األسا<�� مات_ ك

 وان���ت شه�زاد . … ���ت« 
 أما مcاع� النR ف�3�یها نDار �ق�له : 

 وها ی�]k ال�م�ع عل�« وخ2#�ه ، ت�_ ث�ب ال��اد . 
 … وها E#اه� في ن�مه 

 ��Kوفي ال … 
 … یFXي عل�ه ال#هاد 
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وفي ªل هه الi�وف ال�ي ت#�0 ف�ها ع�ل�ة غ�ل دماغ 
ال�cاه� وض�! ال�2اخ ال���7� عل�ه ال F�E! اع�Xار ما E?�اره 

ومmل هه ال�الة ال ت�`�!   .��2ًا ی�تقي إلى ال�#�Oة العقالن�ةض
اس�?�ام ال��ء لق�اه اله�2ة ال?القة و]XKح خاضعًا للu�c ال�اقع 
أمامه مmل ال���ان ألنه ی�د على ال��ت� �الW�X ع! ال�?�ج و¿<الق 

و]�F! الق�ل أن ال�?�77! لل3�امج  . ت�ت�ه ن�� ال�?�ج نف�ه
�ن�ة وع� [Dت� ال�لف�ضها 7Eلق�ن على ال�2اخ أو األج�اء ال�ل��ة �ال�

» االض7�اب االج��اعي«وها ». االض7�اب االج��اعي«ت���ة: 
��3�ل E 0جه ال�ی�ل� أزمات في داخل مفا£��2ا و]��R3 �فق�ان ال�
�ن FE !ن. ف���[Dع�ضها ال�لفE ة ال�يDال�ف&�� ب�ق3ل األف&ار ال#اه

cل�ًا داخل هه ال����اه� وال3�امج وال��ت�ات ال�ي ت�m�ها ال ال��ء م
ی��ف� له ال�ق_ لل#�ء إلى دراسة عقالن�ة أو تأمل عقالني لهه 
 PE�اس في تق��ن أمامه XKEح ال2اقل ال�[Dة، فال�لف�الت ال�عقFcال�
ال��ت� وخ�ارات ال?�وج م2ه. فه� الE 0ع�ض ل2ا ص�ر ال��ت� و]ق�م 

��7ة عل�ها. XK�Zح ال�لفXة الO��ن في عال�ه شXه ال�اقعي األج[D
وOعالP ال�هP واله�وب م! ال�اقع ه� ��� ذاته ال�?�ج ال�ح�� والهام 

  .م! وج�دنا ال���ت�
�ن (ب�F� ) ع!    [Dل األدمغة ع3� ال�لف�و]ع�ب االخ�Kاصي في غ

�ن. ولل« [D0 ال�لف�اهcاه م! مEل ض�ا�اع�Dازه ب2ف�ه ألنه Eع�ف عق
 Pاس Pعل�ه k7لE»!اذج���ن » ال[Dاس7ة ال�لف�وف! غ�ل األدمغة ب

وتلعR ق�ة االع��اد عل�ه �Fcل ت�ر]#ي » اإل�Eاء«E#�0 م! خالل ق�ة 
�ع� ت�اصل اإلدمان عل�ه قابل�ة ل�© ال#�ه�ر في تق3ل ما Eع�ض م! 

�ن على أنه [Dحي �ه ال�لف�ی���ل » ال�اقع«ص�ر وأخ�لة 4�اقع. ف�ا ی
و�O�اجعة ال��لة اإلن�?اب�ة  .��لق�!إلى واقع فعلي في أذهان ال��م�2! ال

ال�ي إس�2�ت على اإلت#ار ب�م ال�ئ�= ال��]�0 ن#�نا أمام ح�لة 
إن�?اب�ة ت�ت&D على غ��ل األدمغة وتK�ف مالی�! ال�والرات 

ح�ى أمF! الق�ل أن ال�ال ال��اسي في هه   .االن�?اب�ة لها اله�ف
ارضات الل23ان�ة اإلن�?ا�ات ق� ص�ف مق�مًا في های� �ار4ات ال�ع

 .ال��2اف�ة. ال�ي ال تل�قي إال �أوام� ال�ف�� ف�ل��ان
لق� تP إس�غالل ال�2اسXة أ�cع إس�غالل وتP غ�ل االدمغة ع3� 

 :مKادر ال��ت�� ال�ال�ة
خلk مcاع� النR ل�© ال#�ه�ر �اإل�Eاء ���اه��ه في إغ��ال .1 

���ها اإلخ�Kاص مcاع� النR ل�© ال2اج�!E ) 0�[�م!  ال�
ال&ارثة) مع اإل�Eاء �أن ال�cار4ة في ال�iاه�ات ه� ال�ع�]N ال�ح�� 

Rلها الن.  
  

 م��ق�ة وأح�اثها م���دة فهي س�عان ما ت���ل إلى ماض في الل�iة 
ال�ال�ة . ل&! الع�R األك3� في الل�iة ه� ع3�دی�ها لل��ث . فق� یه�أ 

�ب ال0 ی2اm2ا ال�iاس ل�Xن في ل2ا أن2ا قادرون على إل�س23ا وع2�ها ن&
غ�3�Oة ت2��2ا أن2ا ول�نا في ل�iة ون��ت في ل�iة ون��ف�k في ل�iة 
. ولق� أفاق نDار في ل�iة م�ت الP�rD ف&ان_ هه الق�K�ة وم! �ع�ها 
الع#D ع! االس���ار في وهP ص2اعة الل�iة . والع#D اس��Xع تف#� 

و]7�2ها ح�ى ال�لل قلk ال���ق3ل . وOع� الP�rD ب�ا أن نDار FE�ر نف�ه 
 بل ح�ى وفاته .

 
 ولــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــات وبرمجـــــــــــــــــاإلنتخاب

  
  

 الطب النفساني ، لبنان  –دمحم أحمد النابلسي  

 
�ن ال��اس�ة [Dال��ء ب�امج ال�لف �اهcE ما�ث ع2��E 0ما ال

R[ر�م ب���ا<ة تقXفة؟ إنها ب�?�وت��]! ع�ل�ة ال�ف&��  والغ�3ة أو ال
  .ل�© ال��ء

�ن Eق�د الى غ�ل أدمغ�2ا. وغ��ل [Dن أن ال�لف�mاحX�2ج ال��و]
�ن مغای� ع! غ�ل ال�ماغ [Dة ال�لف�اهc0 ع3� م�#E 0ماغ ال�ال

�ن. ومع   .ال�قل��0[Dال�لف� !�>�O�ح مXKما ن�ه ال�ه ع2X�2ی �وال أح
  .ی! أمام ب�نامج ماذل« دع�نا ن��ع! ون���= ما �E�ث ل2ا c�4اه�

أال ن#� أن2ا ن�3�P أو تiه� على مالم�2ا عالئP ال�Dن أو 
االنفعال ح�! ن&�ن م2غ���! �ان�Xاه2ا ن�� مcاه� م��دة وم?�لفة؟ 

أ0 ع3� ال�أث�  ). ها ه� ال2�ع ال7E 0لk عل�ه غ��ل دماغ (س�ف_
�ن �ال�cاه� وما ت�حي �ه وت��4ه م! ردود أفعال داخل�ة. وألن ال�لف[D

أصXح م�ج�دًا في 4ل ب�_ فق� ت&�ن_ قاع�ة أو أساسًا لع�ل�ة غ�ل 
  .أدمغة ال��ا<�2!

وما �Zه م! ش�2ة » ال��ت��«وهه الع�ل�ة ت#�0 م! خالل م3�أ 
 P2ة» إ<الق«انفعاالت ث�cهه ال.  

 �[D7� عل�ه عادة ما ی��وال ش« أن خلk ت�ت�� ما ض�! م2اخ م
ت�ل�ها خ7�ة أخ�© ت�ف� سل�لة م! م! ن�Xة ال��ت� وهه ال?7�ة 

ال?�ارات ال�ي ت(د0 إلى إ<الق ش�2ة ال��ت� ال�ي cEع� بها ال��ء 
  .أمام مmل هه ال�االت

و<ال�ا أن ال�cاه� / ال`��ة Eع�ق� أن ال?�ارات ال�ق�مة هي 
ال?�ارات ال�ح��ة ال���ف�ة فإنه س�#� نف�ه م`7�ًا ل�ق3ل أح�ها ح�ى 

 �   .هلة األولىل� لE !FE Pق3ل �ه لل
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 أم الحقًا أن الئR ل�= ج�ته وأنه ال#�ه�ر الل23اني س��رك عاجالً 
�عى س�© إلف��اسه. فهل ی�رك ال#�ه�ر ذل« ق3ل ف�ات األوان؟. Eال
فالئR ی�]�نا ان نق��ل ون��ل �ع`2ا الى جWm 4ي ی��F! م! 
�رة مc�وعة دون ان ی�هP ه� �ق�لها. ف��اص�ة دور0 K� اف��اسها

�رة أخ�©. و K� ن�¿س�ه�اف ش�ع�ن هي ت&�ار إلغ��ال داني ش�ع
ع�� 4�امي �قان�ن األلف�! ه� إغ��ال ج�ی� ل�ش�� 4�امي و�UOة 
إغ��االت الئR آت�ة فهل ن�ف&� في بل� تKل د�Eق�ا<��ه الى إعالن 
|�اداته ع#Dها ع! تق�]� م�ع� اإلن�?ا�ات وتع�یل قان�نها وس��ورة 

Rاسي ال���الف مع الئ�� .إج�ائها لغاEة ت�ل��ها الى ال�ال ال
�K� ال��Eق�ا<�ة في بل� Eقع ت�_ ال��7�ة اإلعالم�ة ما ه� م

ال&املة ف���ك رسP س�اساته لل�Eع�! وال�Eعات ال�3�م#�! م?اب�ات�ًا 
 kم��ها دون إع7ائها ح�اس�ة والع�ل على ت��مع إقKاء زعاماته ال
ال�د!. فال�Dن على ال��]�0 ال Eع2ي ��ال الق`اء على ال�م�ز 

ان�ة. والW�X ع! ال��Uقة في إغ��اله ال Eع2ي الفاعلة في ال��اسة الل23
  .إه�ار دم رش�� 4�امي

ها ه� ال#2�ال ع�ن م32�ذ ل�#�د س(اله ع! ال��(ول�! ع! 
إغ��ال اإلق�Kاد الل23اني. وها هي الDعامات ال&�3�ة مmل 4�امي وسالم 
وال�T وف�ن#�ة وش�ع�ن... الخ تعDل ل��اب £�����]ا الئR وال�ال 

  .ال��اسي
E Pع� لل�أ0 اآلخ� م! وج�د في ل23ان فال#�ائ� ال��م�ة ومعPi ول

�نات ت�فN أ0 رأ0 م?الف. وت�ای�ها في ذل« ��Uة [Dال�لف
�نات[Dال�لف. 

ال��ألة ت��أهل دراسة ح�ل ت&��Fات ال��ب ال2ف��ة ال�ع���ة في 
 !��cالهام kف�اب أمام ت�های� �ار4ات ساحة الcه�اء ألنها ف��_ األب

 .ع3� إن�?ا�ات م�ف�عة سلفاً  الى ال�ل7ة
 

   العناية بضحايا العنف: السياسة وأخالقيات الطب النفسي
  
  

  الطب النفساني ، لبنان  –دمحم أحمد النابلسي  

يروي القديس اوغسطين قصة االسكندر. 

حيث دافع القرصان عن نفسه امام 

االسكندر قائال:"انت تسرق العالم فتدعى 

فأدعى  امبراطورا" وأنا اسرق سفينة

 لصا"!. 

�ن�ة لع�ض ردود الفعل ل�© م�ضى .2 [Dب�امج تلف T�K?ت
����]�! على ال��ث. ح�W األ<Xاء ال2ف���! ال�cار�4! لE Pق�م�ا �£
 Pا ب�ع���ال�عP ( <ل3�ا م! ال��ضى ال�#يء الى �rاداتهP). بل إك�ف
اله�����]ا ال#�ا�rة. وم! ق�اع� اإلخ�Kاص تR2# ع�ض هه 

ع�ضها ی�حي �أنها واجXة ال��وث ل�© ج��ع ال�االت. ألن 
ال�cاه�ی!. األم� الE 0ع2ي ال��R3 �اإلض7�اب ل�© ق7اعات 

 .واسعة م! ال#�ه�ر ��ا E?الف أخال|�ات ال�ه! ال�37ة
 3. Dأو ال�#ه Dال#اه Pال��ه �ت�D�4 الع�وان�ة وت�ج�ها ن�

 .م?اب�ات�ًا وه� ال�ل7ة ب�جاالتها ورم�زها
 .ال �ع�دة شXح ع�دة ال��ب األهل�ةاإل�Eاء �إح��.4 
 .تف#�� ال�cاع� ال�ل�3ة ض� ال�ل7ة ب�صفها ب�یلة لألب الE 0ق�ع.5 
 .ال�?�]� م! اإلنه�ار اإلق�Kاد6.0 
إصا�ة الق�© األم�2ة �الcلل وم2عها ع! ال�Uام ب�ورها في .7 

ال��7�ة على ردود الفعل ال?ا<�ة. وذل« ع3� إتهامها �اإلغ��ال. ما 
ل�احة ال��اس�ة الل23ان�ة مف��حة أمام ال�iاه�ات األم���4ة ت�ك ا

�رار وج�رج�ا وأو4�ان�ا وغ��هاc�2ع على غ�ار ت���Kال�. 
 8. Rاحة م#اًال ل7�ح 4ل ال�7ال�جلR ال�عا<ف �ف�ح ال

اإلع��اض�ة على ح�اب ال�2اسXة. ما ح�ل ال�2اسXة لإلس�غالل على 
 .ش�ى الKع�

إس���اد الق�رة على الفعل ع3� هه  ت#��ع الهام��c! �إ�Eاء.9 
ال��ب ال2ف��ة. خاصة وأنهP 4ان�ا م�ف�عي األج�. وم�ع�]! ل�cار4ة 
ال7�ف األق�© ال��ع�م خارج�ًا. األم� ال0 خلk م2اف�ة ف�ض�]ة ب�! 

!��cه(الء الهام. 
هFا وع3� هه ال��ب ال2ف��ة ال�ي ص�ف عل�ها مالی�! 

����]ا ال#�ا�rة في ل23ان. ما ق�ع ال�والرات ت�_ ع�ل�ة تع��P اله�
 Pا أف&اره�<�ح األس�لة وم�اولة ال�ف&�� وOات على الل23ان��! أن ی3�ل
�نات و�UOة وسائل [Dادرة ع! ال�لفKائ�ة ال�Eالعقل�ة �اآلراء اإل Pراته�وق
اإلعالم. فإذا ما جاءت اإلن�?ا�ات ت��ل_ اله�����]ا الى سل7ة ب�یلة 

 ن إن�?اب. وه2ا س(ال ال Eق3ل اإله�ال وه�: تق�م ب�ع��! ال2�اب ب�و 
�ز إس�3�ال ال�ل7ة ( على عالتها) �اله�����]ا؟. فإذا ما ح�ث #E هل

  .ف&P ت�وم هه اله�����]ا وماذا نفعل �ع�ها؟
ال#�اب في هه ال�FاEة: 4ان أح�هE P?اف الق�7 فه�ب م! 

إال أن  غ�فة ف�ها ق7ة الى غ�فة أخ�© ف�ج� ف�ها ذئXًا. ف�ا 4ان م2ه
عاد الى غ�فة الق7ة. ل&! الئR لعR ل�Xة ل�لى والئR وأق2ع سFان 

Pإلف��اسه �ع��E �   ...!!!ال�D2ل �الXقاء في غ�ف�ه. وه
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 ال���mلة ال��اس�ة -االق�KادEة الD�cوف�ان�ا ن�ع م! ع2ف ن�Oات
   .وغ��ها واالغ��االت الع2ف وع�ل�ات األهل�ة �ال��وب

 ته�ی� م! وتعاني  :Depressive االنه�ارRة ال�5انات  -  أ
 أن 2F�Eها ���W ال�أس الى ی�فعها م�ا ق�م�ةال وش?��Kها ه�]�ها
�ائ�ة، �7�]قة واآلخ�]! ذاتها ایاء على تع�لcال ع� |�ام الى" وص
 الل�iة ح�R ال�ف��ض الع�و ض� ان�قام�ة أع�ال �ارت&اب األف�اد

   .ال��اس�ة- االق�KادEة
 خالل م! الK�اع ی�iاه� ح�Manic:  W اله�س�ة ال�5انات

 ی�فcى ال0 اله�س ها. ال�ی2ي أو الع�قي أو الق�مي ال�7�ف ه�س
 ی���ع ال�ي العادEة غ�� الق�ة ت�ل« ل&2ها ،"ن��3ا صغ��ة م#��عات في
 ال�ه�وس. بها

 ام�اض�ة خل®�ات ال ح�Hysteric:  W اله���,�Rة ال�5انات -د
 اآلخ�]! على ال��7�ة على أو ال�ل7ة على الK�اع ه� وان�ا ح�U�Uة
  مق�راتهP. وعلى

 اله�����0  االغ�اء م�ألة نه�ل ال أن عل�2ا ال�الة هه في
 ن�هل أن عل�2ا أنه ك�ا. اآلخ�]! على ال��7�ة في ون#احاته
  اله�����]ا. س�ار ت�_ الهان ب�اEة اح��االت

1 - ��G�  ال%.م�ة ال<االت ت
 ال&ارث�ة عقR الK�مة ل�االت األمmل ال�T�?c أن رأی2ا في
R#E د ی�`�! أن�   :ال�ال�ة ال23
 نف��ة اخ�الالت م! ف�ها ��ا األساس�ة ال�K?cة ال�23ة دی�- أ

  .وج��Eة
  .االع��ادEة ال�ل�ك عالئP دی�-ب  -  د
 تل« و�O! ب�2ها وال�قارنة ال�اه2ة ال�ل�ك عالئP ت��ی� -ج  -  د

 ال��ازن  خلل وت��ی� الK�مة، أح�ث�ها ال�ي ال�غ��ات ل���ی� االع��ادEة
 ال?لل ها ح�ة ح�W م! األساس�ة ال�K?cة ال�23ة أح�ث�ها ال0

  ال���ق3ل�ة. ت7�راته واح��االت
  العالج�ة االس��ات��ة 
 االض7�اب به�Fل�ة وث�قة مع�فة الى ت��2� أن م! لها ب� ال

   :ال�الي ال�2� على ن?�K�ها ال�ي الK�مي،
. ال&ل�ة ��ع2ى �اران�Rائ�ة وض^�ة هي الC<�ة وض^�ة ان

 الى �ال��]N ت�فع ال�ض��ة لهه ال��افقة االض7هادEة وال�cاع�
 ل&2ه. ال��ض�ة ال�ساوس ل�Eه ف�2ف#� م�ته ب�ع#�ل له الق�ر ªلP ت�قع

D#عE !اس�ة <�3ع�ها �إدراك تعق�لها ع� م! خ�فه ف����ل ال�س
 م! ال?�ف ب�! ال��]N ی��اوح ثP ال2#�ن، م! خ�ف الى ال��ض
  هي ال�?�K�ة االم�اض�ة اله�Fل�ة هه. ال2#�ن  م! وال?�ف ال��ت

 م! وتف�عاته الK�اع تع�]� ن��3ة ت?�K� الق�صان، ها قKة 
 ال�ي ال2��3ة هه. ال�7Kل�ات م! وغ��ها وض��ة وارهاب ع2ف
»O�قف ت� وال�Dامه دوره وت#عل ال�ض��ات هه م! ال2ف�ي الR�37 م

P� على االرتXاك ها خ`P في. ب�وره" ن��3ا" م�ض�عا األ�ق�ا<ي �الق
R�37م أن ال�قE Pع�ة الEل7ال�3ه�ا والع2ا .�[Dاك ها ف�Xم! االرت 
�صا ال�7�وحة ال���Fات�]ة ال��2Kفات في ال�قة انع�امKوخ "

��2Kة الض7�ا�ات األم��4ي ال��cال Rم�ة عق�Kال 
(P.T.S.D).  ل�ل�ما العقل�ة لالض7�ا�ات االم��4ي وال� » ."ع�

  األم,�Eي ال�%'�t ثغ�ات -2
D#عE ��2K�2فات ومعه األم��4ي ال�Kعال��ا ال�7�وحة األخ�©  ال� "

   :ال�ال�ة �ال�اقعة ن?�K�ها األس�لة، م! <�]لة قائ�ة على االجا�ة ع!
 فعل ردود األل�ان األ<Xاء سّ#ل األولى العال��ة ال��ب أث2اء

 االرت#اف داء وم2ها اله�����]ا ن�ع م! األل�ان ال2#�د ل�© كارث�ة
 0���� األ<Xاء ه(الء س#ل فق� لmان�ةا العال��ة ال��ب في أما. اله�

 ال`غ� وارتفاع الق�حة ن�ع م! األل�ان ال2#�د ل�© كارث�ة فعل ردود
�س�مات�ة الفعل ردود م! وغ��هاF��Xال.  

 واخ�لفH األل!اني ال'.� فعل ردود ت8.لH ل!اذا: ه2ا ال�(ال
   ال%�رة؟ به3ه

  ال�ال� ال�ع. -3
 ال���7ة الi2�ة الاس�3� تق�`ي ال�(ال ها مmل على االجا�ة ان

 أخ�©  بi2�ة وض��ة ع2ف أنه على الK�اع الى تi2� ال�ي
�Rقة  ه� نق��حه ال�3 ال�ال� وال�ع.. األ�عاد ثالث�ة أ0 "ه�ل�غ�ا�Zة"�

�ة وعيZوف ومعا� س2���ه ما وها ،ال��اس�ة – االق�%ادZة ال~
 األل�اني ال�ضع الى نi�نا ن�! فل�. ال��اس�ة – االق�KادEة �الل�iة

 أنها ل�ج�نا األولى ال��ب إ�ان ال��اس�ة – االق�KادEة ل��iه في
 الى ��اجة ال#2�0 جعل ال0 ه� عال و�'ي �<\ ت��از كان_

D�)!ا األولي الR� cEع� أن ب�ون  ال��ب م! یه�ب كي لله���,
 على الع'%��  ال<\ <غى فق� الmان�ة ال��ب في أما. والعار �ال?#ل
 ال2#�د على اله�����]ة االصا�ات اق�K�ت وع2�ها ال�<2ي ال�=

!�[�K2الع.  
4- ��G�  ال%.م�ة اآلثار ت

Tم م�ا ن?ل�أن الى تق T�?cم�ة اآلثار ت�Kال �Xاش�ة م�تXم 
T�?cاعات، ب��K��2 لها نق��ح ال�ي الKال�الي: ال�  

 ال�ي ال&�انات هي و  :Schizoide ال!'ف%!ة ال�5انات  - ب
  �انف#ار ته�د وهي. &�]ةف أو/ و دی�2ة أو/ و ع�|�ة ت2اق`ات تعاني
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ة وما R#E على 4ل <�ف في سل�4ه ح�ال ال7�ف ال�عاش�ة الDوج�
اآلخ�، ثP في اف��اق الDوج�ة س�اء �ال7الق أو ال�فاة. وال ع#R في 
ذل« فاإلسالم أراد �ال��ل��! م#��عا" م��اسFا" صال�ا"، وال ت�اس« 
ل�#��ع وال صالح إال ب��اس« األس�ة وصالحها، فاألس�ة هي ال?ل�ة 

سالم�ه. ففي اخ��ار الDوج ال��لP  األولى أل0 م#��ع وفي سالم�ها
�! االخ��ار �Z?�ار �E أم�ه هللا �أنE ،ة ح�اتهF[�ن ش�ل�! س�&
ال��ل�ة ال�(م2ة و]��م عل�ه الDواج م! مc�4ة، �4ا ح�م على 
ال�(م2ة الDواج م! مc�ك. وال��Fة في ها ال���]P هي أوال" ت�c2ة 

ال�ی! اإلسالمي ج�ل م�لP على ت��Oة إسالم�ة ص���ة ل&ل ما Eع�2ه 
م! Xrادات وسل�ك ق�]P، وال ی�أتى ها إال إذا 4ان األب�ان م�ل��! 
م(م�2!. ثان�ا" ت�اشي اف��ان ال�(م! أو ال�(م2ة واالس��الم واالن�Uاد 
لل7�ف ال�c�ك. م�ا ق� ی(د0 �ه أو بها إلى زعDعة اإل�Eان بل ق� 

 ی(د0 إلى ال�دة وال&ف� �ع� اإل�Eان.
Pل�إلى مc�4ة أو م�ل�ة إلى مc�ك على  وE ��4أم! ال�

�F_ 4ل م2ه�ا لآلخ� و]أم! إEاه ؟ فال اتفاق ب�! E ��4أوالده�ا؟ و
ال?�� والc� وال ال��ام لل7ه� مع ال#2=. ول2ف= األسXاب ح�م_ 
الc�]عة الغ�اء زواج م�لP صالح م! زان�ة، �4ا ح�م هللا زواج م�ل�ة 

وتعالى : " الDاني ال صال�ة م! زان، وفي ذل« Eق�ل ال�k س�Xانه 
ی2&ح إال زان�ة أو مc�4ة والDان�ة ال ی2&�ها إال زان أو مc�ك وح�م 

). وها إ�Eاء م! هللا 2(س�رة ال2�ر، اآلEة    ذل« على ال�(م�2!
لل�(م�2! �فiاعة الDنى وخ7�ه على ال�#��ع اإلسالمي. ووجه 
 ال?7�رة في هه ال�ع�Kة أن Eأم! م(م! صالح إلى م�ل�ة زان�ة

K�Zاب �الغفلة ع�ا ق� تأت�ه هه العاص�ة م! فاحcة ح�ى �ع� 
الDواج وما ی��تR على ذل« م! ال2#= واخ�الu األن�اب ال0 ق� 
KEاب �ه ال�#��ع اإلسالمي و]3�د �4انه و]�م� أخال|�اته. �4ا إن 
نف= ال?7�رة تقع إذا تDوج_ م�ل�ة صال�ة م! م�لP زان قال تعالى 

�ا الDنا اO�ة " وال تقEرة اإلس�اء، اآل�نه 4ان فاحcة وساء س�3ال" (س
17.(  

إن اإلن�ان م! ج�ª Pاه� مل��س، وفي داخل ها ال#�P الiاه� 
ال�اد0 ق�© أخ�© غ�� م�ئ�ة ت��ك ªاه� اإلن�ان ال�اد0 وت��د 
سل�4ه مع نف�ه ومع غ��ه هه الق�© هي األولى م! ن�ع ال�ل�ك 

مع�جا". وان ما R�KE اإلن�ان  اإلن�اني م����Uا" 4ان ها ال�ل�ك أو
م! خ�� أو ش� نا�ع م2ه، وم! ص2ع هه الق�© ال?®�ة ال&ام2ة في 
داخله، و4ل« ال�ال في األمة، ف�ا أصابها م! خ�� أو ش� 4ان نا�عا" 
م! داخلها، فاألمة م#��ع األف�اد، و¿ذا ما اس�قام 4ل ف�د اس�قام أم�ها، 

 م�X�cة فهي تعق��اتها ع! أما. الK�مة �rادة في نKادفها ال�ي 
    :بـ اخ�Kارها و]�22Fا

  .س��Fات�]ة ق��ات- أ
�س�مات�ة ق��ات-ب  -  دFس�.  
   .مه�2ة -اج��ا�rة تعق��ات -ج  -  د

 وت����ر العالج�ة اس��ات�#��2ا ت��D4 ح�W العالج الى ونأتي
   :ال�ال�ة ال2قاu ح�ل
 ال�7�رات لل�� م! Anxiolytique للقلN/ مCاد ف-أ

�س�ماتF��Xة غ�� �ةال�i�2ال�.  
اب�ا وت�ج,هها االنفعاالت ت%�tR على ع!ل-ب  -  دZإ"، 

  ع2ها ال�ع3ّ� غ�� االنفعاالت ت�اكP وتالفي
 على الع�ل R#E ج��Eة أم�اض م(ش�ات وج�د حال في - د  - د

 .وتعق,.ها ت�Wرها والح�!االت ال!hش�ات له3ه ال�قائي العالج
 ع! �اءلن� ون�! الK�مة ض�اEا رعاEة ع! ح�ی2mا ن2هي بها

 لل�ع��P القابلة األخال|�ة ال`�ا�� وع! األ�ق�ا<ي �الق�P ال�Dام2ا م�©
 في ال��خل وفي الK�اع حل في ال2ف�ي الR�37 دور ت��د وال�ي

 االخ�Kاص ت�ر]� على ت�ف2iا ت�#�ل مع. ال&ارث�ة ال�االت
 و¿ساءة اللX= م7Kل�اتها ت���ل ال�ي الق`اEا في واالخ�Kاص��!

 والع�الة والK�اع اإلرهاب:  م7Kل�ات حال هي اك�. اإلس�?�ام
 .وغ��ها وال�ق�ق 

 

 اإلسـالم والطـب النفسـي الوقـائـي

 الجسدية  –منهج اإلسالم في الوقـاية النفسية  

   

  

 الطب النفساني ، لبنان  –لنابلسي  دمحم أحمد ا

 
يقتصر العرض على فقرة من فقرات بحث 

اإلسالم والطب النفسي الوقائي. وهي 

الجنسية. وكان -فقرة الوقاية النفسية

النابلسي بمشاركة زميله عبد الفتاح 

دويدار قد عرض هذا البحث في مؤتمر 

الجمعية اإلسالمية العالمية للصحة 

 1994 النفسية / األقصر

ت2اول الق�آن ال&�]P العالقات الDوج�ة �Fل تفاص�لها م! ب�ء 
  االخ��ار وال?X7ة ثP في االتفاق وال�عارف على الDواج، ثP أسل�ب 

« Nafssaniat »: N° 75 Spring & Summer 2022    2022ربيع & صيف  75العدد   »:نفسانيات « المجلة العربية 

126  � �



  »العربـــي  لإلنساناللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة  «  -"نفسانيات" من مجلة   75ملحق العدد  
 

     

 ���ى في الق�آن ال&�]P �القلR أو الف(اد أو ال�2ة، وهE ما �وال`��� ه
ال0 ی�جه هللا س�Xانه وتعالى إل�ه ال��Fة وال��عiة ال��2ة، ف�! 

7لXات الغ�ائD �ال�ي كان ض���ه ح�ا" و]قiا" تعاون مع العقل ف�ل�3ه م�
اله�اEة هي أح�!. وال`��� ال�ي ه� ال0 یه�0 اإلن�ان ب2�ر 

ال�Oان�ة D��E ب�! ال?�� والc� و�O! ال�k والXا<ل �Zأخ م! ها 
وذل« أح�2ه، م�ا ی�ضي ال?الk وال?لk و]Kلح �ه حال صاحR ها 
ال`��� وحال ال�#��ع اإلن�اني. واإلن�ان ال&امل م! و£Xه هللا 

��ا" س�]ا" وعقال" سل��ا" وض���ا" ح�ا". وال`��� ال2قي الKافي ج
  ه� ق�ة ال&�ال اإلن�اني، وه� ال�ارس األم�! الE 0قف أمام أه�اء

ال2ف= الcX�]ة ون�ازعها، ی�دها إلى ال�k والK�اu ال���P�U إذا ما 
 Pال�له �نDغ ف�ها ال7�cان �الغ�اEة وال�ع�Kة، وال`��� ال�ي ه

إلى اخ��ار أمmل ال�سائل لل�ل�ك الق�]P والفعل ال�ل�P، وال��ش� للعقل 
وم! ت�PF ض���ه في ف&�ه وق�له وع�له 4ان م�D4 إشعاع ال?�� 
للcX� أج�ع�!. " ونف= وما س�اها فأله�ها ف#�رها وتق�اها. ق� أفلح 

).  10 -7م! ز4ّاها. وق� خاب م! دساها" (ص�رة ال�c=، اآلEات 
ی(ت ال��Fة فق� أوتى خ��ا" �m4�ا" وما " ی(تي ال��Fة م! cEاء وم! 

  )269ی4� إال أول� األلXاب" ( س�رة الXق�ة اآلEة 
ول�ال ها ال`��� الزال_ ع! اإلن�ان 4ل الKفات اإلن�ان�ة 
�ن ه� مال&ها. FE ال" م! أن�ب Dان مل&ا" لغ�ائ�ال#�ی�ة �ه ولiل اإلن

ما" لغ�اEة والغ�ائD هي أضعف ن�احي ال2ف= الcX�]ة وأس�عها اس��ال
ال7�cان. ورغP م�اوالت العقل X4ح ج�اع هه الغ�ائD وت�ج�هها وجهة 
ال?�� لKاحXه ولل�#��ع. فانه ق� ی2#ح ح�2ا" ول&2ه Eفcل أح�انا" بل ق� 
�ر على أن Eق�م ��هامه على أف`ل وجه. ووضع_ Kی3لغ �العقل الق
 ن�اذج ج�ی�ة لل�&�� وال��ض، ومع االه��ام بW�X شFXة الع�امل
الع`�]ة وال2ف��ة واالج��ا�rة ال��X3ة لل��ض، ولا أصXح م! 
�اء نi�ا" ألث� ال��3ة وتغ�� �الKعR ال��یW ع! ن��ذج واح� جام� لل

�اء، الE 0ع� ن��3ا" إلى ح� �ع��.�    األدوار في ت��ی� مفه�م ال
وم! ه2ا رD4ت االت#اهات األح�ث في الR7 ال2ف�ي على ف&�ة 

ل�فاعل ب�! الع�امل الع`�]ة وال2ف��ة وال���3ة، تع�د األسXاب، وعلى ا
وعال#_ م�ض�عات ال�Kة وال��ض على أنها ت&�� ناجح أو فاشل 

  م! ال&ائ! الع`�0 ل���3ه.
وها ما ی�ض�ه الXاحmان في ال���ر ال?ام= ح�ل اإلسالم 
وال�قاEة ال2ف��ة م! إدمان ال?��ر وال�?�رات ومcاكله�ا م! أن�اع 

  ال���تXة على اإلدمان ووقاEة ال�(م! م2ها. ال���ات وال2�اتج

�ن صالحها أو  FE ر ما�ال��! في األمة �قKال !���U��وOق�ر ن�Xة ال�
ف�ادها. ف�ل�ك اإلن�ان إذن ن�عان سل�ك عادª 0اه�0، وسل�ك 
مع2�0 �ا<2ي. وال�ل�ك الiاه�0 م#ال ج�P اإلن�ان وأع`ائه و]iه� 

4ة ج��ه أو ع`� م! ل2ا ها ال�ل�ك واض�ا" مل��سا" في ح� 
أع`ائه. وال�ل�ك الXا<2ي م#اله الغ�ائD والعقل وال`���، وهي ع�امل 
دائ�ة الc2اu وال��4ة داخل ال#�P ال �E= بها س�© صاح3ها. وما 
ال�ل�ك الiاه�0 إال انعFاس ماد0 لل�ل�ك الXا<2ي وOق�ر سالمة الmاني 

�P ال�اد0 وصالحه �ق�ر ما ت&�ن سالمة األول وصالحه. و�4ا أن لل#
،kدها ال?ال�ائف حªا<�2ة  وأع`ائه وXامل ال�كل« األم� �ال2�Xة للع

فل&ل م2ها ه�ف ح�ده له ال?الk... وهي أه�اف أراد بها هللا خ�� 
اإلن�ان وسعادته في دن�اه وآخ�ته إذا ما ه�اه هللا إلى ت�ق�k هه 

ال�ن�ا األه�اف. وال یه�0 هللا إال م! آم! �ه واتقاه وسار في ح�اته 
وفk تعال��ه س�Xانه وتعالى. فالغ�ائD أودع_ ال#�� ل�فÍ ن�ع 
اإلن�ان م! االنق�اض، وها ال�فÍ م2�u بc2اu الغ�ائD م#��عة وم! 
هه الغ�ائD : غ�]Dة حR الXقاء وغ�]Dة ال#2= وغ�]Dة حR ال��ل« 
وغ�]Dة ال��7�ة وغ�]Dة الXmات على الات ... وهي 4لها م�ف�عة م! 

Rة حD[�د. غ�  الXقاء وال�~Xة في ال?ل
فغ�]Dة حR الXقاء ت�7لR م! اإلن�ان أن E?لفه م! صلXه م! 
 R#2ى تmله م! أن �ال ب �له ول �ل�E`�! الس�ه االس���ار، ول&ي ی
له ها ال�ل�، و<�]قه إلى ذل« ه� الDواج �#��ع <ق�سه وض�ا�7ه. 

�، فالغ�]Dة و]قال أن الغ�ائD ع��اء إذا ع�ل_ باتها دون ضا�� أو را�
كام2ة في ج�P اإلن�ان وال F�E! مcاه�تها وال مع�فة مFانها، ول&ي 
ت�c2 ال ب� لها م! م�m� ت2فعل �ه. ها االنفعال ال یDال 4ام2ا" ال 
�E= �ه إال صاحXه. فإذا ق�0 ها االنفعال ان7لk م! ج�P اإلن�ان 
��ى �الD2اع أو ال�ل�كE اه�ة. وها ماª ل أع�ال وح�4اتFفي ش 
وها ما K�Eله ج��ع ال���انات الع#�اوات. أما اإلن�ان ال0 ص�ره 
�]�ه فق� أك�مه خالقه فDوده �العقل وال`���، وOالعقل Kت !�هللا وأح
ی��ب� <�]قة ت2ف� م�7لXات الغ�ائD وOال`��� ی�جه ها الD2اع أو 
ال�ل�ك إلى ع�ل صالح Eف�� صاحXه وم#��عه فائ�ة ح�U�Uة ج�ی�ة 

�ن �إن�ان��هFتل« األداة ال�ي أك�م بها هللا ب�! آدم ل� �. والعقل ه
ع�نهP في ت�ب�� م�7لXات الغ�ائD وت2ف�ها. و]ق�م ها ال��ب�� على 
ع�ة خ7�ات م��ال�ة م�Kل �ع`ها بXعN وهي ما تع�ف �الع�ل�ات 
العقل�ة. وق� ت�2هي هه الع�ل�ات إلى ال�2ف� الفعلي ل��7لXات الغ�]Dة 

Kل�ة ال�#��ع، ل�ال ها ف��R ول� 4ان ف�ها أض�ار ����ا Eف�� صاح3
 ت�خل ال`���.
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لل�خ�ل في ش�وحات تف�Kل�ة. وOها ت�أك� ل2ا امFان�ة اخ�Kار هه 
وذل« على غ�ار ما فعله ال�(لف الE 0ع�ض  ال&�R وع�ضها في

لل&�R ال�ال�ة: "ت��ل ال�ل7ة" و "على <�]k ح`ارة عال��ة ج�ی�ة" و 
" ص�ام ال�`ارات" و "تآكل ال�Kالح األم���4ة" و " األل®�ة 

و " خ�افة ال��اجهة" و" نهاEة العلP" و " الK�اع ال�اخلي" و   �ی�ة"ال#
"األسا<�� ال�(س�ة لل��اسة اإلس�ائ�ل�ة" و "مmلW الc(م" و " ق�اص2ة 

– ق��Eها وح�یmها" و" إله ال�عارك – وأ�ا<�ة" و "األن�iة العال��ة
   ال��وب ال�ق�سة" و " الع�ل�ة" و" الi2� غ�� ال���او0". 

الع�ض الcامل ألهP الi2�]ات ال���ق3ل�ة ی�2قل ال�(لف �ع� ها 
لع�ض ال�اه! ال��اسي العال�ي ال0 ت72لk م2ه هه ال�راسات 

   ال���ق3ل�ة. ح�E Wع��� ها ال�اه! على عK2�]! أساس��! ه�ا:
   ال�عل�مات�ة وث�رة االتKاالت. .3
�صًا. .4Kاد0 م2ها خKهها ال�?�لفة واالق��   الع�ل�ة ب�ج

�ل�ج�ة لل�عل�مات وإلمFان�ة ت��ªفها في ف��7�ق إلى Fة س�cم2اق
ات#اهات خا<�ة وOال�الي إمFان�ة إساءة اس�?�امها. ثP ی��O ال2ابل�ي 
�ن قاتًال. FE 2ه أنF�E ه�ا#[Dل�ة ف��© أن م�ب�! ال�عل�مات�ة و�O! الع
��� وجهة نi�ه �الق�ل �أن ع�ل�ة ال�عل�مات ال�?�Kة Xت !F�[و

ن E#لR األذ© إلى ال��3ات األخ�© ال��ع�ل�ة. ب��3ة مع�2ة 2F�Eه أ
 0�iن �اض�ع على صع��اخ�Kاصي ل&2ه -وال�(لف ی2اق¸ هه ال�

  صع�� ال Eق3ل الفKل ع! الKع�� ال��اسي.
و]أتي ال&�اب إلى م�اولة تk�37 هه ال�ع�7ات ال����Fة �ال��اسة 

اض�ع: اإلس�ائ�لي. ف2�اه ی2اق¸ م�   –  العال��ة في م#ال الK�اع الع�Oي
�ل�ج�ا األس7�رة في اإلرهاب الKه��ني واألسا<�� اإلس�ائ�ل�ة Fس�

. �4ا ی�7�ق ل�2اقcة أزمة االن��اء ل�© ال�ه�د 425ال�(س�ة للق�ار 
اإلس�ائ�ل��! والق�ة ال2�و]ة اإلس�ائ�ل�ة �4ا ع�ض ها الفKل ل�c�وع 

    ال�(رخ�! اإلس�ائ�ل��! ال#�د ب�صفه مc�وعًا ل�ا �ع� الKه��ن�ة.
وق`�ة الK�اع ب�! الع�ب و¿س�ائ�ل تع�� <�ح أزمة االتKال ب�! 
الع�ب والi2ام العال�ي ال#�ی� و¿شFال�ات ها ال��اصل. ح�W ی�© 
ال�(لف ع�m3ة ال?7اب الع�Oي العاجD ع! ال��جه في زمان الع�ل�ة. 
�ل�جي الع�Oي. وذل« ان7القًا م! F��و]�c� إلى أزمات ال?7اب ال

�ل�جي.ق2اعة ال�(لف �أن F�� ال3�اغ�ات�ة هي م! ن�اج الف&� ال
�ل�ج�ا دور ال3�یل الع�لي F��وOال�الي فإن ال2ابل�ي Eع7ي لل
لإلی�ی�ل�ج�ات. وها ال3�یل و¿ن 4ان قاص�ًا ول&2ه سائ� وصالح 
لالس�?�ام في زم! الع�ل�ة. وم! ه2ا أه��ة م2اقcة أزمات ال?7اب 

�ل�جي الع�Oي. وعلى ال7�ف اآلخ� E#هF��  � ال�(لف ل�ق�PE ص�رة ال

  ة  ـــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــح الشخصيـــــــــــــــــمالم 
 سيكولوجية السياسة العربية / العرب والمستقبليات

  
 

  دمحم أحمد النابلسي
 

أح�ث العل�م اإلن�ان�ة وه� م�ت�X مXاش�ة    علP ال���ق3ل�ات م!
إلى ن�� سل�ك ف�د أو ج�اعة مع�2ة م!  �العل�م ال2ف��ة. فال�ع�ف

�اع�نا على ت�قع ردود الفعل ال����لة لKاحR ها E شأنه أن
 !�Oج�ة و��لF��ال�ل�ك.بها ت��3! ل2ا العالقة ال�ث�قة والع`�]ة ب�! ال
ال���ق3ل�ات. ل&! هه األخ��ة لP تiه� إلى ح�D ال�ج�د إال ب�عP م! 

ة إلى علP ضا�� وم��ار0 ال��اسة وت��ی�ًا ��R3 حاجة ال��اس
لالق��احات االس��ات�#�ة ال��23ة على ق�اع� ال��ل�ل الاتي للعامل�! في 
م#الها. و�Oا أن ال��اسة ال ت���ل األخ7اء االس��ات�#�ة فق� 4ان م! 
ال�37عي أن ت�عى جاه�ة للW�X ع! وسائل |�اس وحPF م�ض�ع��! 

  لل7�وحات االس��ات�#�ة.
N2�2ا �عmو¿ذا ما اس�  R�4 !ود م�د م��ة لع�O�ال��ج�ات الع

ال���ق3ل�ات (مmل ت��ل ال�ل7ة وص�ام ال�`ارات .. الخ) 22F�Eا 
الق�ل �أن ال�X�Fة الع��Oة خل� م! هه ال�راسات وال&�R. ون�! ن�© 
في ال�قابل اك�iاß هه ال�X�Fة ���ات ال&�R ال�ي ت2اق¸ الع�ل�ة 

  عل�ها �c�وu .. الخ. وت��زع م�اقف ق3�لها ورف`ها ثP اإل|Xال
�ل�ج�ة ال��اسة الع��OةFقائع رأی2ا ل&�اب "س��الع�ب   – أمام هه ال

�صًا وأن م(لفة ال��4�ر دمحم أح�� Kق3ل�ات" أه��ة فائقة. خ��وال�
ال2ابل�ي ه� أح� أهP األ<Xاء ال2ف���! الع�ب وأكm�هP اه��امًا �ف�ع 

الR7 ال2ف�ي االج��اعي ���ف�عاته ��ا ف�ها   – الR7 ال2ف�ي
    ال��اسي.

      Pي �قائ�ة م! أهO�الع oي ب�ع�]� القار�ب�اEة Eق�م ال2ابل
وأشه� R�4 ال���ق3ل�ات. �Zع�ض لها وألف&ارها األساس�ة ول�72لقاتـها 
الi2�]ة. ثP ی�2قل إلب�اء رأEه بهه ال�72لقات. ال�(ال ال7E 0�ح 

&�R في ع�ة نف�ه ه2ا : " هل F�E! لل�(لف أن K�?E� مmل هه ال
   صف�ات �ال�غP م! ح�اثة <�وحاتها وصع��Oها؟ .

ون#� ال#�اب في م#لة " ش(ون خارج�ة" وت��ی�ًا في مقالة نc�تها 
ال�#لة في أرOعة صف�ات فق� و4ان_ �ع2�ان " ص�ام ال�`ارات" 
�ئ�ل ه2�2غ��ن. و4ان_ هه الKف�ات 4ا�Zة ل�ل?�T ال�ؤ]ة �Kل

ها ال�(لف وأص�رها في �4اب فإنه لP ال���ق3ل�ة لل�(لف، وع2�ما وسع
 E`ف إضافات أساس�ة هه ال�قالة. ل&2ه اس�غل م�احة ال&�اب
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مآسي ال��ب الل23ان�ة واالج��اح اس�ائ�لي واالع��اءات االس�ائ�ل�ة 
ال��&�رة على ل23ان <�لة رOع ق�ن. عای! خالله ض�اEا هه 
الK�مات ال��2�عة في �rادته ال?اصة. فال2ابل�ي E#�ع ب�! 

!�Oي و�ال��ر]R ال#امعي والW�X  ال��ارسة ال��ادEة لل7لR ال2ف
وال�أل�� العل�ي. و]ع�3� �4ا�ه " دراسة في م#��ع ال��ب الل23ان�ة " 
اول ال��اجع الع��Oة في ال���ان. ح�W اع��� م�جعا لغال�3ة دراسات 
ال��ب الل23ان�ة واع��� لل��ر]= في ال#امعة الل23ان�ة وجامعات ع��Oة 

الع��Oة في الع�ی� م! اخ�©. �4ا اس�?�م م�جعا ل�راسة ال&�ارث 
الK�اعات الع��Oة. بل ان ال&�اب ال یDال i�Eى �اه��ام خاص 

. �4ا قام ال�(لف �1985ال�غP م! ص�ور <Xع�ه االولى في العام 
�ل في Kرته م#لة " ف�ة اص��ب��ج�ة ع�د خاص �الK�مة ال2ف
الR7 ال2ف�ي االس2&�ی2افي " ونc� هه ال��ج�ة ت�_ ع2�ان " 

�علP نف= ال��وب وال&�ارث ". ولعل اهP دراساته  - �ة الK�مة ال2ف
االكاد��Eة في ال�#ال هي ا<�وح�ه ل�2ل ال��4�راه في <R االم�اض 
ال2ف��ة والعقل�ة وال�ي 4ان_ �ع2�ان " العقاب�ل ال2ف��ة والعقل�ة 

�س�مات�ة لالوضاع الc�Eة ". F�� وال
� م! اE`ا شارك ال�(لف في ع�ض ال�آسي الل23ان�ة في الع�ی

 R[ر�ة ورشات ع�ل ل��ول�ة اضافة القام�ه ع�ة وال�O�ال�(ت��ات الع
 R[ر�مات. ولل��Kا الEاص��! لل�عامل مع ض�اKاء واالخ�X>اال

 على تk�37 �عN االخ�Xارات الK�م�ة. 
وOل« Eأتي �4اب عالج االس�© ل���ج هه ال?3�ة ال��اك��ة 

ل2#�ب الل23اني. ول�7�ق م�ض�عا <�حه االن��اب االس�ائ�لي م! ا
ال0 ت�افk مع ت��]� اس�© مع�قل ال?�ام. ح�W م! ال���قعاس�XUال 
��Uة االس�© وت��]�هP. وال�7الXة �ال���]� ت?T ج��ع االس�© 
الع�ب ل�© اس�ائ�ل ول�= فق� الل23ان��! م2هP. م�ا E?�ج ال&�اب م! 
ا<اره الل23اني الى ا<ار ع�Oي اش�ل. ح�W ی3�أ ال&�اب �ع�ض 

اEات االس�© ع! ت#ارOهP في االس� على <�]قة ال#��cال_. وهي ل�و 
<�]قة ت��ح لل����ع ت��ی� ال�فاصل االكm� انفعال�ة في ال�واEة. اذ ان 
ال�او0. ودون وعي م2ه، ی�D4 على هه ال�فاصل. ��ا F�E! ال����ع 

ال�عالج م! اس�&cاف نقاu ال�عاناة االكm� س?�نة وت�X3ا  -
واEة. ولق� اح�! ال�(لف ان�قاءه لل�واEات �اض7�اب صاحR ال� 

�ص�ة في ال�عاناة. Kجاءت 4ال م2ها تع�3�ا ع! خ W��� ال�ع�وضة
ك�ا ت�F! وم! خالل هه االن�قال�ة ان ی3�ز الف�وق الف�دEة ب�! 
 !�االس�©. ح�W ت?�لف ال�عاناة �اخ�الف ع�امل ع�ی�ة مmل ال

�ا�قة لل�ع�ض الىوال#2= وال��قع وال��ر]R ال��k3 وال�K?cة ال  

م�ح�ة وم�ض��rة ع! واقع ال�الEات ال����ة. فه� ی�© أن اس��عاب  
ها ال�اقع ض�ور0 إلقامة عالقة ح� أدنى مع القR7 األوح�. لل« 
ن�اه ی�7�ق ل��اض�ع م! ن�ع: ان��افات ال�ؤساء األم����4! 

�4ا وال��ل��cات األم���4ة ال�3`اء (العK2�]ة) والق�ة ال�ه�دEة في أم�
وم! ثP فه� Eق�م ت�ل�ًال نف��ًا ل�K?cة ال�ئ�= 4ل��2�ن. ل�2هي فKله 
��2اقcة ال�ه�ة ال�لKقة �الع�ب وهي ته�ة "اإلرهاب". وه� م�ض�ع 
ال یDال مmار نقاشات على أكm� م! صع��. الفKل ال�ادس KK?Eه 
�ل�ج�ة لل&�ارث الع��Oة م�?ًا م! ال&�ارث الل23ان�ة Fراسة س��ال�(لف ل

�ذجًا ل�راس�ه. و]ل�ه فKل سا�ع �ع2�ان : " ال�K?cة الع��Oة في ن�
�ل�ج�ة الcائعات". أما الفKل العاش� Fان "س��عالP م�غ��" وثام! �ع2

. "=��ل�ج�ا في م#ال ال�#F��   واألخ�� ���Zل ع2�ان " ال
وال&�اب Eع��� م2ه#�ة م?الفة �عN الcيء وه� E?�ج على 

��ى �R�F ال�قاالت E ف ما�ال�#�عة. ح�ى ی3�و أن ها ال7�از مأل
�ن غالXًا خالل الف��ة القادمة. فال�(لف Eع�ض لmالث�! Fس� R�&م! ال
ك�ا�ًا م! أهR�4 P الف&� ال��اسي ال�عاص� و]ق�م رأEه في <�وحاتها. 
ولFE P! ال�(لف ل��اجه صع�Oة ت4� ل� أنه حاول ص�اغة هه 

 ��ل آراءه وان�قاداته إلى م��E W��� ل ال&�ا�ال�ع2ي الع�وض�ر و]�
 �Kن نافعة في ع�إلى م�جع. إال أن هه ال��لة ق� ال ت&
االتKاالت. ولعل ال�(لف أراد إ�قاء ال�قاالت على ال�ال ال�ي نc�ت 
 �cق��ه في نXعلى أس ßوتار]?ه، لل�فا �c2ان الFه، مع ذ4� م�Z
�عN ال��قعات ال���ق3ل�ة واآلراء ال�عارضة ل7�وحات سائ�ة. مmال 

ل« ت�اؤله ع�ا إذا 4ان_ ال�الEات ال����ة س�ف تK� على الع�ل�ة ذ
أن هي رأت ف�ها أض�ارًا �ال�Kالح األم���4ة؟ وأE`ًا ت�اؤله هل 
ی�?لى 4ل��2�ن ع! س�اسة " االح��اء ال�Dدوج" ل�3�لها ب " س�اسة 
ال�ف��_ الع2ق�د0؟ وه� تف��_ ت�3�© عالئ�ه حال�ًا في ی�غ�سال�Zا 

  لق�قاز .. الخ و¿ن�ون���ا وا
 

  *العالج النفسي لألسرى وضحايا العدوان  
  
 

  **دمحم عبد الظاهر الطيب
 

ع! م�D4 ال�راسات ال2ف��ة بل23ان ص�ر لل��4�ر دمحم اح�� 
ال2ابل�ي �4اب �ع2�ان " العالج ال2ف�ي لالس�© ول`�اEا الع�وان ". 

¸Eاذ عا .!>�   وال�(لف Eع�3� ال�(س= لف�ع دراسات ال&�ارث في ال
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9�ي ال#�اعي و العالج ال2ف -  8ال�ف�]غ االنفعالي و  - 7الاتي و  
العالج ال�اقعي. واس�فاض ال&�اب في  - 10ال��ا�عة العالج�ة و  -

ش�حة لهه ال�ق�2ة العالج�ة ال�ي ق22ها الXاحW ال&�]�ي ��c� ال�ش��0 
�ª R�وف ال��3ة الع��Oة.�� 

ان هه ال&�اب FcEل اضافة هامة الى ال�X�Fة الع��Oة في م#ال 
ح� اصعR اشFال الK�مة او دراسات الK�مة. فه� ع3� تK�Eة ال

  اكm�ها ته�ی�ا Eق�م امFان�ات ال�ع�k في االشFال الK�م�ة االقل ح�ة.
نD]ل  -وتلف�2ا ه2ا ال�قارنة ال�ي Eعق�ها ال�(لف ب�! م�]N ال�ل 

 kاعKال �ی�ال�ه Wان م! ح��O�#ا�ه ال�cه االس��. اذا ت��Oح وKال�
ل�ع�قل. وت?�لفان �ال��ت واح��ال ع�م ال?�وج ح�ا م! ال�Kح او ا

ص�م�ة م?�لفة جر]ا م! ح�W مK�ر ال�ه�ی�. و�Oع2ى آخ� فان ر 
ال�(لف Eق�ر وج�د عالقة تXادل�ة ب�! م?�لف ان�اع ته�ی�ات ال��اة 
��ح للXاحW ولل�عالج �اس�عارة ال?3�ات ونقلها م! م��ان آلخ�. E ا��

ل2ا وع3� االشارة الى ��W ال2ابل�ي ح�ل معاناة م�]N ال�ل ی��3! 
ان عالقة ال�(لف مع ال�االت الK�م�ة Eع�د الى ما ق3ل معا�cEه 
لل��ب الل23ان�ة. اذ ب�ا دراساته في ال�#ال م! خالل ال�االت ال?7�ة 
لل�Kاب�! ب�اء ال�ل. �4ا التف�ت2ا دراساته ح�ل ال�عاناة ال2ف��ة 

 ل��ضى ال��<ان وح�ل ال�عامل مع عائالت ال��ضى ال��نف�! على

ا E#عل2ا نع�� تع�]� ال&�اب �4ا اورده ال2اش� على صف�ة ال��ت. م�
ال��ضى ال��نف�! على ال��ت. م�ا E#عل2ا نع�� تع�]� ال&�اب �4ا 
 k3ل لل�(لف س#�E .اورده ال2اش� على صف�ة الغالف االخ��ة
اص�اره الول ال&�R الع��Oة الXاحmة في م�ض�ع ال��وب وض�اEاها 

 �F���]ات ال2ف��ة و ال��س�مات�ة ... و ها ال�k3 م�ع�د على ال�
�ل�ج�ة Fي �4(س= لف�ع س��الKع� FE�س ال��4�ر دمحم اح�� ال2ابل

 ال��وب و ال&�ارث في ال�<! الع�Oي .
*المؤلف: دمحم احمد النابلسي 

 2001الناشر: مركز الدراسات النفسية 

  ** جريدة الكفاح العربي

  ��ا في ت��ی� اض�ار االس�... الخ م! الف�وق ال�ي تلعR دورا رئ�
الK�مة وآثارها ال���ق3ل�ة. وها الع�ض ان�ا ی3m_ ل2ا اه��ة دراسة 
هه الف�وق م��XUال. ل&! االول�ة تXقى االه��ام �عالجهP م! ش�ائ� 
 T�?22ا تلF�E Wي لل&�اب. ح��االس�. وها ه� ال��ض�ع ال�ئ�

ي: تأتي االق��احات العالج�ة ال�ق��حة م! ال2ابل�ي على ال�2� اآلت
ال�عاEة ال�37ة وعالج االم�اض الع`�]ة في ال�ق�مة ل�ل�ها م�حلة 
�ش ت�_ ضغ� االس�) في ال��حلة cعي (ال��عالج اض7�ا�ات ال
الmاني. ثE Pأتي العالج ال2ف�ي ال�اعP وال��اع� على ال�&�� والع�دة 
لل��اة العادEة في ال��حلة الmالmة. مع االن�Xاه الc�ی� ل`�ورة م�ا�عة 
ت7�رات ال�الة في ال���ق3ل. وفي ج�لة س�]عة في ال����]ات ن#� ان 
ال&�اب ی3�أ �ع�ض ل�واEات االس�© ح�ل ت#ارOهP ل��2قل الى ش�ج 
تق�2ات ال�أث�� على ال�عي ول��قف ع2� ال�ق�2ة ال�ع���ة اس�ائ�ل�ا 
وال���اة �ال#�ج�ة. ح�W ت�ضع وسادة ت�_ راس االس�� ل��تج 

�رة م��اصلة ت�2K� W��� »ع <���3ة. وذل�عه م! ت�ق�k ف��ات ن
ی(د0 اض7�اب ال2�م الى اض7�اب ال�عي. دون ان E?لف ذل« آثارا 
م�2Fة ال�الحiة فاس�ائ�ل ش�ی� ال��اس�ة في ما ی�علk �اخفاء 

  ع�وان��ها واس�عارة االق2عة لها. 
�ع� ذل« ی2قل2ا الى ع�ض م�ل�ل االع��اءات االس�ائ�ل�ة ال��&�رة 

�رة على ل23K0 لها. الك�ال ال�Kي في ال��ان م2اقcا دور الR7 ال2ف
TK?E ال&�اب فKال لل�ع�]� �عKاب ال��ب �Kف�ه اح� االشFال 
االكm� ح�ة للعKاب الK�مي. و]�P ها ال�ع�]� ع3� م�ا�عة تار]?�ة 
لc2أة ال�7Kلح واس�?�اماته ال�?�لفة وال?ل� ب�2ه و�O! العKاب 

ل���2K االم��4ي لها العKاب ول��3! الK�مي. ل�Kل الى م2اقcة ا
 ��K��2. ول&! ماذا ع! مKة في ها ال��ی�د ثغ�ات ع�وج
الK�مة؟ هل هي ت�2هي �ان�هاء الع�امل ال`اغ7ة؟ وهي ت�iاه� 
خالل م�ة م��دة؟ وهل ت��ل �عN اشFالها لالزمان؟ ... الخ م! 

س االس�لة ال�ي R�#E ع2ها الفKل الmالW ل�ع�3� ان عKاب ال�ساو 
ال��ض�ة ه� الFcل االكm� ان�cارا للK�مات ال�Dم2ة. ثE Pأتي ال�(لف 
 oة ال�ي ت`ع القارE�ل ال��ه��Kهه الف �ع االس�© �ع�ل�2اقcة م�ض
في اج�اء ال�عاناة الK�م�ة �Fافة ص�رها وتفاص�لها. �Zع�ض للعالج 
ال�2�]�ي الE 0#�0 على شFل دورات. وه� م�Xع في عالج حاالت 

�ش ال�عي. اما علىاالك��اب cاع ت� وال�~Xات االن��ار]ة وسائ� ان
oادXع�ض ال&�اب ل��Z ي�ال��ارات العالج�ة  صع�� العالج ال2ف

تق�2ة ت�م�P ال�23ة  -  2تق�2ة ازالة ال���= ال�ه2#ي و  -  1ال�ال�ة: 
 تأك�� الات و -  4تق�2ة العالج ال2ف�ي ال�?�لي و  - 3ال�ع��Zة و 

 تق�2ة العالج ال�2�]�ي - 6االس��خاء ال��اقR ال�3�ف���اك و  - 5

 

 " بصائـــــر نفسانيـــــة"
)2019 شتاء & ربيع  ( 24-23العـــدد    

 " النفسانية والصحة واالرهاب التطرف"  الملف  
  د. ماجد الياسريالمشرف: 

 ) تحميل حر( الفهرس واالفتتاحية  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=362&controller=pro

duct&id_lang=3 

 ( نسخة رقمية )تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=

product&id_lang=3 
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