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turky.jamel@gnet.tn -  j.turky@gnet.tn   

 

 بكل أعضائه ال بدماغه فيفكر   شيئا وال متاعا، ال محالة أو قفصا، وال غريبا عن الفكر أو ضد العقل، اإل�سان ليس إن اجلسد:
فسي بد�ي وغري بد�ي معا، والسلوك وعي داخلي وردود فعل عضلية أو واحلادث الن. فجسمه منظور وروحه غري منظور:  إ�ه واحد ووحدة فقط

مرفوضة الثنائية البعيدة يف ال وعينا، فاحلسي واملعقول ال ينفصالن بل مها يتحدان يف مبدأ الوجود، والوجود هو األول ومتقدم على املثايل . حركية جسمية
.واملهاوي والفكرا�ي

 فعرب جسمه تتم .ذلكبون إىل جسمه، كتغريها بالنسبة ملاضيه، ضرورة حتمية إن أراد لنفسه الشفاء وأرد�ا له  �ظرة الزتغرييف العالج النفسا�ي 
النفسي اال�قسام بني النفس والبدن، والعالج  إن معطيات الطبنفسي ألغت .ذاته، وتتكون األ�ا املستقلةالتغريات ويتم جتاوز املأساة، وعربه يعي اإل�سان 

فالصحة واحدة، ال بد�ي من جهة و�فسية من جهة أخرى، وهي مشولية ترى . ج البدن عندما يتمكن من إعادة العميل إىل تواز�ه النفسييبلغ غايته بعال
والسلوك واجلسد العاجز أو الناقص هو الروح العاجزة أو الناقصة، وهو النفسية املتوترة، . البدن كأ�ه ليس غري الروح، بل كأ�ه الروح مع اختالف يف الدرجة

 إن كشف العوامل اال�فعالية املكبوتة يف الالوعي .ذاكالعضو أو ذا االحناليل، واجلروح النفسية يف أبسط العواطف قد ال تشفى بأسرع من أخرى يف ه
 ال يكفي العلم .ست كافيةاألسباب اليت سببت االجنراح ضرورية، لكنها ليومعرفة . والتجارب األوىل والنظرات القدمية وحمتويات األ�ا األعلى القامع
وال بد من . ال بد من إرادة للشفاء، ومعاو�ة من افكارية جديدة عقال�ية ومنفتحة.. باملرض كي يشفي، وال تكفي النظرة العقال�ية للواقع كي تعاجله

، بأن بدهنا هو هي، لك الذات إعادة شعورها جبسمهاذي يوفر لتوال بد من اتمع الصاحل ال. تغيري يف البيئة، يف احلقل، يف اجلماعة بأسرها داخل جمتمعها
 .ذلك اتمع الذي ال تفرض فيه األ�ا العليا اهلرمة �ظرهتا إىل البدنإ�ه . وأهنا وبدهنا واحد

אאא" عــن–بيروت، لبنــان /  "א

  
ودراسات مبعثرةموسوعة الشخصية العربية 

بعيدين عن هذهنكون  قد .هنا وهناك
 ولكن هل املطلوب هذا أو بعض من،الطموحات

هذا؟ أليس من باب التضخيم أن نزمع حتقيق آل
هذه األهداف؟ إن ما نصبو إليه ال يعدو أن

 مسرية األلف خطوة، هذه املسريةيفيكون خطوة 
إمساعيلاليت بدأت مع جيل الرواد انطالقا من 

 عبد العزيز القوصي،،قباني، أمحد عزت راجح
مصطفى زيورسليمان جناتي، عبد العزيز عسكر، 

، حممد)سورية(، مجيل صليبا، فاخر عاقل )مصر(
 مرورا بعلي زيور،)تونس(سلطان وسليم عمار 

وصوال إىل أمحد) لبنان(حممد أمحد النابلسي 
 ).مصر(عكاشة وحيي الرخاوي 

  للمسامهةيسععلمي الحسبنا هبذا املشروع ال

الة اإللكرتونيةتدخل  العدد التاسعهبذا 
 عامها الثالث، آملني جتاوز نقائص،للشبكة

تطورا حنو األفضل، إن ما حتقق يف سنتني
منلكل وبإمكانات جد متواضعة، إجناز حيسب 

أنهرغم ، ساهم يف تأسيس هذا العمل وإثرائه
أملما ن مازالت تفصلنا مساحة ممتدة بني

وما حتقق، بني تأسيس بوابة إلكرتونية حتقيقه
جامعة لألطباء واألخصائيني العرب مقيمني
ومغرتبني وما وصلنا إليه، بني إرساء قواعد
مدرسة تربز خصائص املمارسة العربية للعلوم
النفسية وما أدرآناه من مالمح مازالت

بني حنت املصطلح النفسي العربي ،جنينية
مستوى مراآز األحباث واحملاوالت على "بكتاملر"

بني العمل العلمعربي الفردية هنا وهناك،
األآادميي املشرتك والتعاون املتعثر، بني تأسيس 
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يف حماولة أن" النفسي يف البيئة العربية
يستوطن العالجنفسي مكانة بني الطرق العالجية

 تعزز تصاحل جليلةاألخرى ملا يقدمه من خدمات
ع مستوىترفمع جمتمعه والفرد مع ذاته و

 .لياقته النفسية

 رغم تعدد مدارس العالج النفسيإنه 
 مازلنا نفتقد يف جمتمعاتنا،ونتائجه اإلجيابية

أمام حمدودية  خاصة،هذا النوع من العالج
بعضفعالية العالج الدوائي الطبنفسي يف 

يف غياب أخصائيي العالج النفسيإنه احلاالت، و
املرضى هؤالء لعالج ى تصدملثل هذه احلاالت

 إن تضخيم.نووالدجال نوالنفسانيني املشعوذ
 العالج الدوائي النفسصيدالني ساهم يفأمهية

تدني العالقة العالجية بني الطبيب واملعاجل
لينحصر دوره يف وصفة دواء قد ال متثل

 نوعاالستجابة العالجية املثلى، إن احلاجة إىل
آخر من اإلنصات، نوع آخر من الرعاية ومن

ة يف مثل هذه احلاالت، إن ضرورهتماماال
لشرآات األدوية العمالقة دورا ال خيفى يف برجمة

تضخيم دور الكيمياء يف املداواة والعقول
قد ال ينكر أحد أمهية العالج. النفسية

الدوائي يف رعاية املرضى النفسانيني، أما أن
األدوية النفسصيدالنيةتقتصر الرعاية على 

 حلق اإلنسان يف نوع آخرطبغدون غريها فهذا 
 قد يشكل املخرج احلقيقي الضطرابه،من العالج

 .    وأزمته النفسية

مبدخل تشخيصي عالجنفسي"نستهل امللف  
عبدـ ل"متعدد احملاور الضطراب الشخصية

بني فيه أن اضطرابات) مصر (الستار إبراهيم
الشخصية تنقسم إىل ثالثة جمموعات، األوىل يتسم

 تضم،الربود والغرابة والشكوكأصحاهبا ب
الشخصيات االضطهادية، الفصاموية، املعادية

الثانية يتميز أصحاهبا باالنفعالية. للجميع
والتقلب الوجداني وتضم الشخصيات احلدية،

أما الثالثة فيسيطر. اهلستريية، النرجسية
على أصحاهبا القلق، واخلوف وتشمل الشخصيات

لوسواسية، آماالتجنبية، االعتمادية، ا
 ملعايري تشخيص هذه االضطرابات الباحثيعرض

وفقا لنظرية احملاور املتعددة اليت حتدد ثالثة
 يفةتمثلممعايري لعملية التشخيص والعالج 

أساليب التفكري، املعتقدات الشخصية، املشاعر
تكون أول. واالنفعاالت واملهارات االجتماعية

اصل فعالةخطوات العالج يف بناء عالقات تو
باملريض وحتقيق التطابق يف األهداف العالجية
واالتفاق عليها، من ذلك أن جناح العالج
النفسي حيتاج حملاور متعددة تشمل أوال وجود
معاجل خيلق ويؤآد رابطة عالجية تتميز
باالهتمام واالحرتام مع إميان عميق بإمكانية
.الشفاء، ثانيا لالستفادة من العالج النفسي

خيلص الباحث بشيء من التفصيل اية البحث يف
إىل عرض مسار العملية العالجية من خالل
صياغة املشكلة احملورية، حتديد أهداف العالج،
اختبار األساليب العالجية املالئمة وإىل تبيان 

يف دفع مسرية العلوم النفسية يف أوطاننا حىت 
 مكانة تسمح بإحداث نقلة نوعية لصحةتتبوأ

 وصوال إىل لياقة نفسية تسمح،ية مرتديةنفس
حفضاومبشارآة فعالة يف حتقيق ضة آن أواا 

 يف زمن عوملة،لذواتنا من االندثار والتالشي
 .متأمرآة ملغية اآلخر ومهمشة له

إن تردي الوضع النفسي يدخل ضمن إطار
تردي الوضع العربي على مجيع مستوياته، إنا

من هوان لو مل يتقوقعمل نصل إىل ما حنن عليه 
 مكتفيا بثقافة،الفكر العربي على ذاته

اليت أربكت إبداعه وانطالقته ومهشت" ةالعنعن"
واقعه على حساب تضخيم مرضي ملاض حنن يف حاجة
إىل إعادة قراءته وغربلته من شوائب أعاقت

نا نساهم يف رأب صدع نرجسية متضخمة عّل،ضتنا
 الذات العربيةمنحرجة، لقد حفر الزمان على

أخاديد عميقة شرختها فأفقدهتا مالحمها
وخصائصها ومميزاهتا وأعاقت منوها عند مرحلة

 متمسكة بعقدة التشبيث، رافضة آل،معينة
حماولة لالنعتاق والتجاوز آأن الزمن يف
املفهوم العربي غري فعال، فهو ال يدور إىل
األمام وصوب اجلديد، إن العالقة بني الزمن

، فاألنا)1(نا العربية عالقة غري سويةواأل
تتشبث بنهضة داخله وتقدسها وترفض االخنراط

 وحتلم بالعودة،والتطور مادامت حتن إىل الرحم
إن الذي تضطرب  نظرته. إىل حيث املثل األعلى

للزمن هتزل شخصيته، وتتصلب مواقفه
االجتماعية، فيقدم احللول املسبقة، ويرفض

ذلك هو املريض. ونةالتكيف، ويفقد املر
وتلك هي الذات العربية يف تصلبها،. النفسي

يف مجود نظرهتا للمواقف اجلديدة، يف ترددها يف
أخذ احللول اجلذرية للتكيف مع الواقع العاملي
و نداءات العقالنية والدميوقراطية واتمعية

 .)2(وما إليها

صدورهيأتي هذا العدد متأخرا عن موعد 
ن لعنة الزمن تالحقنا، فال حننآأ) مرة أخرى(

أدرآنا الدقة والصرامة يف التعامل معه وال
 وأن،أدرك جمتمعنا أن الكل واحد والواحد آل

الفرد ال يعد أن يكون حلقة يف سلسلة ممتدة
وأن سعيه يف جتاوز الزمن السكوني غري آاف ما
مل تسعه بقية احللقات، وستبقى عالقتنا

جهة النفسية ما ملبالزمن غري سوية من الو
ندرك أن الزمن وسيلة تغيري وإعادة بناء،
إنه حقل تزرع فيه الذات اليت تتجاوز
أخطاءها، وتتمثل تارخيها، وتغسل ذنوهبا

، إنه قدرنا أن نسبح ضد)3(لتأخذ معىن جديدا
تيار استحكم واستوطن، آملني أن نكون

 مشعةإضاءةبإصرارنا مواصلة اإلصدار واملسرية 
 . سواد ليل حالكهبا زقمن

א א...אא
"א "אאאא:
 العالج" هذا العدد حول ملفيأتي موضوع  
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قدمها صاحب). 2001للطب النفسي منذ 
من خالل حبثه) مصر (خليل فاضل خليلالتجربة 

 بتعريفه على أنهيف املوضوع الذي استهله
ستخدم طرقا تعتمديإحدى طرق العالج النفسي و

داخل جمموعة لتحقيق" الطاقة اإلبداعية"على 
باالعتماد على" التغيري"و" التشايف" عملية 

احلرآة(املساندة، التشجيع والديناميكية 
ويتحرك أبعد من جمرد عملية الفحص) الدائمة

يالتقدم العملية سب. والعالج التقليدي
إبداعيا بعيدا عن الروشتات، امللفات،
النظريات، املعتقدات اجلاهزة، مرآزا على
الروابط الالشعورية مع املاضي، واإلحساس
الواعي باإلجابات اليت تظهر مع احلياة بكل

 .قوة إبداعها

شارآنا أيضا هذا امللف من فلسطني آل من 
االجتاه حنو" بدراسة آفاح حسنو زياد برآات

لدى عينة من الطالب"  النفسي وعالجهاملرض
 من خالل تطبيق،اجلامعيني  يف مشال فلسطني

وقد" مقياس االجتاه حنو املرض النفسي وعالجه"
خلصت الدراسة إىل أن أغلبية الطلبة أظهروا
اجتاهًا إجيابيا حنو املرض والعالج النفسي حيث

ميال موجبًا حنو% ) 9,75( أظهر ما نسبته 
عالج النفسي، بينما أظهر ما نسبتهاملرض وال

ميال سالبًا حنو ذلك، وجود فروق%) 1,24(
دالة إحصائيًا حنو املرض والعالج النفسي تبعًا
ملتغري التخصص وذلك لصاحل الطالب الذين
يدرسون ختصصات طبية وهندسية وصيدلة، وجود
فروق دالة إحصائيًا حنو املرض والعالج النفسي

مر وذلك لصاحل الطالب صغارتبعًا ملتغري الع
العمر وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا حنو

اجلنس،: املرض والعالج النفسي تبعًا ملتغريات
، ومكان السكن، ودخل األسرةوالتحصيل
 .الشهري

عليشارآنا آل من ) سلطنة عمان(من مسقط  
 بدراسة عنعلي مهدي آاظم وعبد جاسم الزاملي

الحتياجات اخلاصةسيكولوجية األطفال ذوي ا"
تضمنت عرضا "واسرتاتيجيات التعامل معهم

للخصائص السيكولوجية لألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة بشكل عام مع الرتآيز على اإلعاقات
األآثر ظهورًا بني األطفال سواء قبل املرحلة

وبالتحديد ثالثة من أهم. االبتدائية أو بعدها
وصعوباتاإلعاقة العقلية، (اإلعاقات وهي 

، مستعرضني خمتلف)التعلم، واإلعاقة السمعية
واألساليب الرتبوية هلذه الشرحية االسرتاتيجيات
 آل رعاية واهتمام، على اعتباراليت تستحق

أم من الشرائح االجتماعية الواجب رعايتها
واالستفادة منها يف إطار التنمية االجتماعية

.ت البشريةواالقتصادية اليت تتطلع هلا اتمعا

عمر هارون اخلليفةآما نعرض يف امللف دراسة  
" العربيةلبيمارستاناتا" عن) اليابان/السودان(

فنيات العالج املستخدمة مع خمتلف الفئات 
منها العالج املعريف، تدريب السلوك االجتماعي

 .واملهارات التفاعلية

مىن فياضلـالبحث الثاني هلذا امللف  
ئي النفسي وإن آاناألخصا"عن ) لبنان(

ضرورة اجتماعية يف بيئتنا العربية أو هو
، مستهلة حبثها برسم صورة"عمل من ال عمل له

الناس من خاللعامةاألخصائي النفسي لدى 
استمارة مت تطبيقها من طرف طلبة علم النفس
على عينة من الناس العاديني خلصت إىل

أن زيارة الطبيب: استنتاجات عدة أمهها
ي أمر غري طبيعي يف اتمع اللبناني،النفس

اص يرتددون علىأن العديد من األشخ
أمهية تواجد األخصائيالروحاني، تأآيد 

النفسي يف املدرسة وليس يف باقي املؤسسات، أن
الروحاني ملم مبجال معاجلة األمراض
الروحانية اليت ال تتعلق مبجال األمراض

اني وسعي ثقة باألخصائي النفسوأخرياالنفسية
 .أن يكون يف مرتبة الصديق أو القريب

بعد هذه الدراسة امليدانية ننتقل إىل حبث 
)فلسطني احملتلة/ الناصرة  (خولة أبو بكر

 لرتفع"زنا احملارم يف البييئة العربية"حول 
زنا" من خالل عرض مشكلة ،الستار على املستور

وانعكاساته" سفاح القربي"أو " احملارم
ملدمرة على مستوى تقدير الذات،النفسية ا

صورة اجلسد واملوقف من اجلسد وممارسته، مؤآدة
يف بداية حبثها أن جرمية سفاح احملارم حتصل يف
مجيع اتمعات وأن الظاهرة طويلة العهد

 مع ميل معظم،ورافقت تطور احلضارة اإلنسانية
 إىل أن متكنت الدراسات،اتمعات للتعتيم
سامهة يف فك صمت الضحاياالنسوية من امل

وتثقيفهم ولفت نظرهم إىل اإلساءة اليت حصلت
يف حقهم وإىل تشجيعهم للتوجه للعالج أو
للقانون أو لالثنني معا، إال أن هذه
الدراسات نادرة يف جمتمعنا العربي للتحفظ
حول دراسة اجلنس واعتبار ما يدور حوله

رآزت الباحثة من. يعيب الباحث واملبحوث
على أمهية عدم إاء" وردة"ل عرض حالة خال

العالج قبل أن تصل الضحية لرتتيب صحي وبّناء
مع جسدها وإعادة بناء عالقة إجيابية مع
موضوع اجلنس وما ألمهية تقدمي شكوى حبق اجلاني
وحماسبته أمام القضاء آوسيلة ملواجهة احلاضر

التدريب على تعزيز قدراتهذا إىل جانب 
"وردة"واملدافعة عنها، إال أن حاجة الذات 

قررت عدم مواجهة جسدها وعدم مواجهة
والدها وآانت قوية هبذين القرارين وما آان
على العالج إال أن حيرتم خيارها ويوافق على
عدم التحرش اإلضايف يف أجهزهتا الدفاعية أو يف

 .خبايا عقلها الالوعي

 آتجربة"السيكودراما"البحث الرابع عن  
 يقوم هبا مرآز فاصل(يف العالج النفسي رائدة 
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بالنسبة لألشخاص الذين يتعرف هبم ويعطون
، حيث أن الصدمة يف اتمع)معىن حلياته

الفلسطيين يتقامسها اجلميع واجلميع يتعاون
داعيا الباحث يفلتقدمي العون إىل اآلخرين، 

،إىل مساندة املعاجلني الفلسطينينياية دراسته 
 .اجلميعالذين تقامسوا صدمات أصابت 

نعمان الغرايبةخنتم هذا امللف مبقالة  
اآلثار اجلانبية واالضطراب"عن ) األردن/أمريكا(

مبينا أنه آما" الطبابي املنشأ للعالجنفسي
للعالج الدوائي أثارا جانبية مؤقتة،

 فإن للعالج،ائيةواضطرابات دوائية املنشأ 
النفسي آثاره اجلانبية املؤقتة وقد حيدث أيضا

طرابات طبابية املنشأ ال ختتفي بانتهاءاض
 فهي وإن آانت يف املعاجلة الدوائية،العالج

مرتبطة بنوعية الدواء ومقادير اجلرعات فهي يف
العالجنفسي مرتبطة بنوعية هذا العالج وآفاءة

 من ذلك أنه بقدر ما ترقى آفاءة،املعاجل
املعاجل بقدر ما تتدىن نسبة اآلثار اجلانبية

ابات الطبابية املنشأ وترتفع هذهواالضطر
 .النسبة بقدر ما تتدىن آفاءة املعاجل النفسي

بشريـ هذا الباب ببحث أصيل لنستهل 
تصميم استبيان لقياس"عن ) اجلزائر (معمرية

هدف إىل تقنني" الشعور باليأس لدى الراشدين
. عينات من البيئة اجلزائريةاالستبيان على

تأتي أمهية هذه الدراسة من احلاجة امللحة إىل
 نظرا،تصميم استبيان لقياس اخلصائص النفسية

للصعوبة اليت جيدها الباحث بسبب ندرته مما
جعله يلجأ إىل استخدام استبيانات مت تقنينها
على جمتمعات أخرى والذي من شأنه أن جيعل

 بصدق عن خصوصياتنتائج البحوث ال تعرب
يتكون االستبيان يف. العينات اليت مت دراستها
 بندا متت صياغتها30نسخته النهائية من 

بأسلوب التقرير الذاتي، وقد تكونت العينة
 فردا مت تقسيمها على عينتني فرعيتني966من 

 تبني من،) سنة37-26 سنة و25-18(وفقا للعمر 
 شروطهالقيم املستخرجة لالستبيان حلساب

أنه أداة قابلة) الصدق والثبات(السيكومرتية 
لالستخدام لتحديد األبعاد الثالثة لقياس

االجتاه السليب حنو الذات،: الشعور باليأس
، االجتاه السليب حنواملاضياالجتاه السليب حنو ا

 وهو قابل للتطبيق بصورة مجاعية.املستقبل
الوفردية ويستعمل خاصة من أجل التنبؤ باحتم

 .إقبال املفحوص على االنتحار

حيي الرخاوييف املقالة الثانية نواصل مع  
عن الفطرة اليت" اإلنسان"قراءته لـ) مصر(

تتضح مالحمها من الصراط املستقيم الذي نطلب من
اهللا تعاىل أن يهدينا إليه يف آل قراءة فاحتة
وآيف أن من يشذ عن الصراط املتناغم مع اجلميع

 اهللا يصبح مثل النيزك الضال إذ الكون إىليف
ميثـل  يعد شاردا، مل ازاـينفصل عن أصله، نش

قراءة تارخيية للمشايف النفسية العربية اليتيف  
تعترب أهم املؤسسات يف تاريخ احلضارة العربية

آانت وضعية البيمارستاناتقد  و،اإلسالمية
للمرضى العقليني ممتازة مقارنة بأوضاع املرضى

يني يف أوروبا املسيحية، حيث آانواالنفسان
حيرقون ويلقون بالسالسل يف األقبية املظلمة حىت
املوت أو يوضعون يف السجن أو برج اانني يف حني
آان يراعى البعد السيكولوجي املعماري عند
بناء البيمارستانات من حيث مالئمة املبىن
للظروف اخلاصة بالعالج النفسي مثل هتيئة الربك

ياة اخلارجية والنوافري واحلمامات وبناءواحل
احلدائق واالهتمام بالتزهري ومراعاة اهلدوء
املكاني، آما آان للبيمارستان دورا هاما يف
التدريب على العالج النفسي  وآانت جترى فيه
املقابالت واالختبارات الطبية والسيكولوجية

  .الختبار آفاءة األطباء

 بدراسة عنجبرياض بن رمن تونس شارآنا  
التجربة: التحليل النفسي يف اجلامعة"

طارحا إشكالية تدريس التحليل" التونسية
 التكوين يف هذا الفرعالنفسي وإىل من يعود 

م، هل إىل اجلمعيات النفسية أمن العلوم
اجلامعات، مستهال حبثه بقراءة تارخيية لنشأة
مجعيات التحليل النفسي وعالقتها بالتعليم

ليخلص إىل عرض التجربة التونسية. ياجلامع
 إدراج سيكودراما التحليلنفسيةمن خالل جترب

الفردي والتحليلنفسي يف الربنامج التعليمي
لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس،

 .مستعرضا عديد املواقف جتاه هذه املبادرة

 دراسة عنأنور واديمن فلسطني قدم  
السياسيني بعد خروجهمالعالج النفسي للمساجني "

شريا إىل أن حوايلم" من سجون االحتالل اإلسرائيلي
 ألف فلسطيين تعرض للسجن من طرف احملتل600

175 000اإلسرائيلي على مدى ثالثني سنة منهم 
 وآان معظمهم قد عاىن،أثناء االنتفاضة األوىل

ويف حماولة لتقدمي. أنواعا متعددة من التعذيب
لنفسي هلؤالء عمل الباحث منالدعم والعالج ا

خالل معاجلة عديد الروابط العائلية، اجلماعية،
 احملافظة على اهلوية وإعطاء معىن وهدف،اتمعية
 حيث من الصعوبة مبكان احملافظة على،للحياة

معىن التواصل وتأآيد معىن اهلوية يف ظل تفكك
 خاصة وأنه إىل جانب املعانات،هذه الروابط
جلسمية جند السجني السابق جيابهالنفسية وا

.مشاآل اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة
وقد متثلت املهمة العالجية يف توفري مناخ جيد فيه
املتعاجل معىن لشبكة عالقاته السابقة وتطويرها
الحقا، األمر الذي يتطلب من املعاجل إضافة إىل

 مستوى إنساني،فهم الثقافة والكفاءة املهنية
 موظفا نظرياته العلمية خلدمة حقوقراق،

إن عملية. اإلنسان والقيم اإلنسانية العليا
التوقيف والتعذيب وإطالق السراح تؤدي إىل
الصدمة مبستويات متعددة، فهي انتهاك على

خاصة (املستوى العائلياملستوى الشخصي، وعلى 
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حرونا عنيدا حىت لو آان فيه فناؤه، مبينا
 يأتون منأن املنحرفني وارمني واملتمردين

األطفال الذين عاشوا خربات العقاب اجلسدي
والرتهيب والتهديد والقهر النفسي واالزدراء
والتخجيل والسخرية والتهكم، فالذي احتقر
يف صغره وآان موضوعا للسخرية والقمع
النفسي يتشكل لديه أسلوب عصابي يف التعامل
مع اآلخرين يدفعه إىل رد االعتبار لنفسه

 األنا من خالل النيل ممن يتخذهوإعالء صوت
بتكرار الضحاياضحية من هؤالء اآلخرين و

تضخم األنا إىل أن يكون بصورة البطل يف ذهني
 .صاحبه العصابي بال حدود

حيي لكل من موجزةخنتم هذا الباب مبقاالت  
حممد أمحد النابلسي، )مصر (الرخاوي

قدري، )العراق (أمحد لطيف جاسم، )لبنان(
فارس، )اجلزائر (سهام بلعارف، )صرم (حفين

عادل صادق جبوري، )العراق(آمال نظمي
طارق )مصر (خليل فاضل خليل ،)العراق(

،"التكامل املعريف"عن ) انكلرتا (الكبيسي
،"العالج النفسي ألطفال االنتفاضة"
العالجنفسي بالتدريب على املهارات"

،"دعوة إىل احرتام العقائد"، "االجتماعية
البيئة العراقية"، "ية بيارمارتينظر"

سيكولوجية ثقافة"، "والكرب النفسي
 و"حنو مفهوم جديد للعالج النفسي" ،"الطابور

دور التدخل الطبنفسي املبكر يف خفض اضطراب"
 ".الشدة التايل للصدمة

اجلمعيةنعرض يف هذا الباب وثيقة برنامج  
لطب النفسي ملكافحة الوصمةالعاملية ل

 يف نسختهوالتمييز بسبب مرض الفصام
 تأسس هذا الربنامج للقضاء على.العربية

اخلرافات وسوء الفهم الذي أحيط مبرض الفصام،
حيث ختلق الوصمة دائرة مغلقة من العزلة
والتمييز مما تؤدي باملريض إىل العزلة
النفسية، عدم املقدرة على العمل، استعمال
املخدرات واملسكرات، التشرد، أو اإلقامة ملدد
.طويلة داخل مؤسسات مما يقلص فرص الشفاء
حيارب الربنامج التحيز يف آل مسارات احلياة ألن
هذا التحيز يقلل من آفاءة حياة املرضى

حيرمهم من احلياة بالفصام وعائالهتم آما
صمم برنامج اجلمعية العاملية للطب.معنا

 الوعي واملعرفة بطبيعة مرضزيادةلالنفسي 
تحسنيلالفصام وآافة أنواع العالج املتاحة، 

مواقف العامة من املصابني أو الذين أصيبوا
ختاذ إجراءات ملنع التمييز والمن قبل وعائالهتم

 .والتحيز ضد هؤالء املرضى

א
نعرض يف بداية هذا الباب أول إصدارات 

،لكرتوني لشبكة العلوم النفسيةسلسلة الكتاب اإل

تلك النغمة اإلميانية اليت تشرتك يف عزف حلن 
 .الكلى إىل وجهه تعاىلاإلميان 

عمر هارونـ يف هذا الباب لالثالثالبحث  
ذآاء"عن ) اليابان/ السودان  (اخلليفة

بني فيه من" األطفال يف اليابان والسودان
خالل مقارنة ذآاء األطفال اليابانيني

 تفوق األطفال يف السودان يف،والسودانيني
االختبارات اللفظية والشفاهية والسماعية يف
حني تفوق اليابانيون يف االختبارات العلمية
واحلرآية والبصرية واإلدراآية مالحظا متيز
األطفال يف اليابان حبس عال يف آيفية استخدام

 فضال عن ذلك،عيوم الصغرية وأياديهم املاهرة
 بقدرة عالية يف قراءة وتصميمتميزوني

اخلرائط بينما تقل هذه املهارة بالنسبة
للطفل يف السودان ورمبا يعود ذلك لفقر

رمبا ميكن. التدريب واملمارسة واإلجراءات
القول بأن القدرات اللفظية تدرس يف املدرسة

 احلرآية على-بينما تعتمد القدرات البصرية
فهل ترآز. اة عموماالتدريب املستمر يف احلي

املدرسة السودانية على آليات احلفظ
والتكرار واملشافهة أآثر من املدرسة
.اليابانية اليت التعري انتباها هلذه القدرات

، سوف يظل الطفل السوداني الباحثيف تقدير
-يف حالة من الفقر يف عملية التآزر البصري

 املكاني ما مل تتم عملية تدريب–احلرآي 
وحلد آبري.  يف مرحلة مبكرة من العمرصارم

ترتبط املهارة يف الصناعة والرياضة
.والتصميم واالخرتاع بعملية التآزر هذه

خاصة يف(السؤال آيف ميكننا يف السودان 
تدريب األطفال على) مدارس األطفال املوهوبني

.جتويد عملية التآزر البصري املكاني احلرآي
ربية هي ثقافةميكن القول أن الثقافة الع

شفهية ولفظية ومساعية يف حني أن الثقافة
اليابانية هي ثقافة بصرية وشكلية

للدور" أنثى"حرآية وهي ثقافة وإدراآية 
الكبري الذي تلعبه األم يف حني أن الثقافة

يلعب األب فيه" ذآر ")العربية (السودانية
ليخلص الباحث يف اية دراسته. دورا آبريا
للكشف" طائر السمرب"عريف مبشروع إىل تقدمي ت

 .عن األطفال املوهوبني يف السودان

 دراسةقاسم حسني صاحلمن العراق قدم لنا  
معرفا" التحليل النفسي لثقافة اإلرهاب"عن 

 لغة على أنه إخافة الطرف اآلخر يف"اإلرهاب"
الصراع وال يعين فعل إيقاع األذى النزاع أو

نذار الذي يسبقبه، مبعىن أنه أقرب إىل اإل
"ابعاإلر"الفعل ليحذر اخلصم، يف حني أن 

يتضمن ترويع الناس وإشاعة الذعر بينهم
 شاع استعماله اصطالحا على أنه ماوهو

اإلنسان ال يولد إرهابيا إمناف ،"إرهاب"
األسرة، النظام( املؤسسات االجتماعية تصنعه

رهابي عصابي، فقداإل، ف)الرتبوي، السلطة
 التعامل مع األحداث وال جيد إال حالاملرونة يف

هـ جيعل،هـة تسيطر عليـواحدا قسريا لكل قضي
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آمدخل لفهم نظرية التحليلنفسي" فينيكوت
هلذه احملللة النفسانية من خالل تسليط بعض
األضواء على املظاهر النظرية والسريرية
لفكرها النفستحليلي الذي يبدو معقدا يف

اهراتأربع تظيف تنعقد هذه امللتقيات . ظاهره
.تتمحور آل واحدة على إحدى فرضيات فينيكوت

اليوم الثاني لألطباء"آما نعرض لربنامج  
"حدود الثناقطبية: "حول" اجلامعيني بتونس

 بالبحث األسس البيولوجيةيتناولالذي 
 للثناقطبية مع مقاربة تشخيصوالتطبيقية

تفريقية هلذا االضطراب مقارنة بالفصام
فسي، املزاج الوجداني، القلق النالوجداني
 . الشخصيةواضطرابات

املؤمتر الثالث يف هذا الباب نعرض فيه 
امللتقى الثاني للجمعية الربيطانية"برنامج 

  اهتموالذي) البحرين" (العربية للطب النفسي
 الصحة النفسية ورعاية: مواضيع أمههاةبعد

يف ظالل االحتالل، إعادة تأهيل الصحةالفلسطينيني 
ة يف العراق، االغرتاب والتأقلم والصحةالنفسي

النفسية، الروحانية يف املمارسة الطبنفسية
واملداخالت النفسعالجية، الصدمة النفسية واالضطرابات
التابعة هلا إضافة إىل جمموعة أخرى من املداخالت
تتعلق باضطرابات الفصام، القلق، الوجدان، الرهاب

 .والوساوس

ر اإلرشاد يف الدولمؤمت" برنامج أيضانعرض  
الذي ينعقد حتت شعار) اإلمارات" (العربية

، متناوال بالبحث"مضي قدما لنصنع املستقبلن"
االبتكار يف ممارسة مهنة: احملاور التالية

اإلرشاد، طرق وأدوات التقييم، معايري ممارسة
مهنة اإلرشاد، العناية الذاتية حملرتيف املهنة،

ارسة اإلرشادالنماذج الدولية وأنظمة مم
 .وتطوير اإلرشاد الشخصي واملهين للمؤسسات

املؤمتر اخلامس يف هذا الباب نقدم فيه 
احتاد األطباء النفسانيني اخلواصبرنامج 

باالشرتاك مع) ألفابسي (الناطقني بالفرنسية
اجلمعية التونسية لألطباء النفسانيني باملمارسة

 الطبالعالقة العالجية واألدوية يف"احلرة حول 
 ).تونس (النفسي

املؤمتر" أيضا الربنامج املفصل لـنعرض 
)ماليزيا" (العاملي التاسع عشر للعالج النفسي

الذي" العالج النفسي يف عصر البيولوجيا"حول 
 باالشرتاك معاالحتاد الدويل للعالج النفسيينظمه 

 متناوال بالبحثاجلمعية املاليزية للطب النفسي
 العالج النفسي العائلي،:مواضيع عدة أمهها

اجلماعي، الزوجي، الدينامي ، سوء استعمال
املواد، التعب املزمن، اجلندر واملرأة، األمل،
املشاآل اجلسدية، العنف، ضحايا اضطرابات

 .الشدة، إضافة إىل مواضيع أخرى متفرقة

"اجلمعية املغربية للتحليل النفسي" آما تنظم 
نـ موعة احملللي "االختالف اجلنسي"  حول ملتقى

للربوفسور الراحل" يف بيتنا مريض نفسي" 
 وقد حرصنا أن يكون أول إصداراتعادل صادق

هذه السلسلة للراحل اعرتافا ملا قدمه من
خدمات جليلة على مستوى االختصاص وتكرميا

هشامتكرم االبن البار (لروحه الطاهرة 
). ترشيح هذا اإلصدار ومدنا نسخة منهصادق

فردعترب الكتاب مرجعا لكل أسرة  ولكل ي
باالضطراب" معارفه وأصدقائه ابتلى أحد 

 مقدما هلم خدمات جليلة يف آيفية،"النفسي
التعامل مع هؤالء املرضى من خالل فهم عديد

قد أهدى األستاذآان االضطرابات النفسية، و
الراحل هذا الكتاب إىل آل إنسان يعيش يف

ي، إىل آل إنسان يعيشبيت واحد مع مريض نفس
يف بيت واحد مع مريض عقلي، إىل آل قلب يتأمل
من أجل عزيز أصابه املرض، إىل آل عقل يريد
أن يفهم ليساعد عزيزا أصابه املرض وما

 رمحةعادل صادق رحم اهللا .أقساه من مرض
واسعة، وأسكنه فراديس جنانه، سنبقى
مقدرين مسريته، مكربين عطاءه العلمي آملني

ن يواصل اخللف رسالة سلف أضاؤوا عتمةأ
 .ليلنا العربي بنور علومهم

عدنان حب اهللاآما نعرض آخر إصدارات  
أشكاهلا: الصدمة النفسية"عن ) لبنان(

 هذا يأتي."العيادية وأبعادها الوجودية
 يف الزمن األفضل إلنساننا العربيالكتاب

الذي تتواىل عليه الصدمات الواحدة تلوى
إن الواقع الصدمي ما إن يدخل فجأةاألخرى، 

إىل احلقل الذاتي، حىت خيلق تغيريات يف ترتيب
السلسة الداللية، ال تستطيع الذات بعد،
البقاء يف املكان الذي قبعت فيه من قبل،
فهي مضطرة إىل تقدمي قراءة جديدة لتارخيها

إن الفرضية اليت يدعو هلا. وعالقاهتا بالعامل
لسببية الصدمية وأثرها يفاملؤلف هي فرضية ا

 وأن هذا يستدعي عمال عالجيا،اجلهاز النفسي
يتبدى ضروريا ملساعدة الذات على استيعاب

 وعلى،الدال اجلديد ضمن السلسلة الداللية
 .متكينه بالتايل من التكيف يف مواجهة العامل

مرواننعرض يف خامتة هذا الباب إصدار  
العالج النفسياالستشارة و"عن ) فلسطني (دويري

مفصال" مقاربة ثقافية: عند العرب واملسلمني
فيه خالصة خربة عالجية امتدت على مدى مخس
وعشرين سنة من العالج النفسي واملمارسة يف

.)املغرتبني العرب( وأمريكا البيئة العربية
ه األولؤتناول جز: جاء الكتاب يف ثالثة أجزاء

طور النفسياإلرث النفسثقايف، جزؤه الثاني الت
واالجتماعي للشخصية داخل اجلماعات، وجزؤه
الثالث املمارسة امليدانية مع املعايدين العرب

 .واملسلمني يف الواليات املتحدة

אא מ  א

 ملتقياتبرنامجنستهل هذا الباب بعرض  
 اتمقارب" حول مجعية التحليل النفسي املغربية
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- سية والنفسديةمرآز الدراسات النف(
 جبائزهتاالربوفسور حيي الرخاوي، فوز )لبنان
 تعد أرقى اجلوائز العربية يفاليت ،2005لسنة 

إني إذ أتقدم للربوفسور الرخاويوميداا، 
بأحر التهاني أن ناله هذا الشرف، أتقدم
أيضا بالتهاني إىل جلنة أمناء اجلائزة أن

مضافا هذا العامل العربيوشح سجلها باسم 
إىل خنبة من أبرز وجوه االختصاص يف الوطن

 لقد آنت دوما أعتقد أن القيمة.العربي
احلقيقية ألي جائزة إمنا تقاس بقيمة

 أسندت إليها، إناليتالشخصيات العلمية 
إسناد هذه اجلائزة إىل شخصيات من قيمة

 وعبد اخلالقالرخاوي وحفين والزراد
 من وغريهموالسنديوني والنجاتي والتكرييت

لقيمة الرمزية العليااعزز ي إمنا ،الرواد
لقد استحق الرخاوي هذه. هلذه اجلائزة

وأقر أا وصلته متأخرة ،اجلائزة بامتياز
، أسرة أمناء اجلائزةأحد أفرادالعتقادي آ

لقيمته ، آان أبرز مستحقيها من زمانهأن
 ونظرياته وفلسفته اليت وأعمالهالعلمية

اص إىل اإلنسان يف سعيه التطوري،جتاوزت االختص
علنا هبذا. إنه منارة يف زمن البخس والتشيء

التكرمي نساهم ولو جبزء يسري يف إيفاء الرجل
حقه علينا ملا قدمه على مدى نصف قرن

 من فكر أصيلللعلوم النفسية ولإلنسان عامة
جتاوز نفعه اإلنسان العربي إىل اإلنسان

ىلإ ع حتية تقديرال يفوتين رفآما . العاملي
رئيس جلنة أمناء اجلائزة حممد أمحد النابلسي

 وهلذا هلذه اللفتة الكرميةاألمناءمجيع إىل و
 .اإلسناد املوفق

، وإىل أن نلتقي يف افتتاحية العدد القادم
يسعدني دعوتكم مشارآتنا إثراء موضوع امللف
الرئيسي للعدد العاشر من الة  حول

صراعاترأة العربية والصحة النفسية للم"
آملني جتاوز تأخري صدورها يف األعداد" احلداثة

 .القادمة

...المـــــم الســـــــــوعليك
بيروت، لبنــان ،التحليـــل/ علـــــــي زيــــــــور ) : 3 (–) 2 (–) 1(

 النفســـي للذات العربيــــة 

 ).املغرب(الناطقني بالعربية  

املؤمتر"للمؤمترات بـخنتم هذا العرض املفصل  
الذي ينظمه" اإلفريقي اخلاص للعالج النفسي

باالشرتاك مع" الس العاملي للعالج النفسي"
حول موضوع" اجلمعية املغربية للتحليل النفسي"
"اهلجرة، الصحة العقلية، العالجنفسي والثقافة"
والذي يبحث مواضيع تتعلق باهلجرة،) املغرب(

ج النفسي، التحليلنفسي،الصحة النفسية، العال
اإلدماج، الرتبية، التشريع، الرعاية التقليدية،

أجندة"العقيدة والدين والشفاء، وأخريا نعرض 
املؤمترات العاملية يف الطب النفسي وعلم النفس

 ".2006لربيع 

א
مراجعةيف ما بقي من أبواب نعرض يف باب  
ثاني من الد السادس ملخصات العدد ال،جمالت
لة العربية للطبا"لـ ) 2005نوفمرب (عشر

 اليت يصدرها احتاد األطباء النفسانيني"النفسي
 وملخصات العدد الرابع والستون.العرب

الثقافة النفسية"من ) 2005أآتوبر (
 الذي يصدرها مرآز الدراسات،"املتخصصة

 . بلبنانلنفسديةالنفسية وا

باملعهد نقدم تعريفا فسيةنمجعيات يف باب  
باملعهد األعلى، األعلى للطب النفسي بطهران

)لبنان (لتطوير األحباث والرعاية الطبنفسية
.وباجلمعية التونسية لألحباث يف الثناقطبية

 فنعرض للجزءمستجدات الطب النفسيأما يف 
الطب النفسي"األول من ملخصات أحباث جملة 

 هذه األبواب، وخنتم"وعلم النفس السريري
 بداية باإلصدارمبعجم العلوم النفسية

وبداية حرف" أ"تتمة مصطلحات حرف(العربي 
بداية مصطلحات(واإلصدار اإلنكليزي ") ب"

بعض(وأخريا اإلصدار الفرنسي " ) C"حرف 
 .")G"مصطلحات حرف 

 بإعالن جلنة 2006متيزت الثالثية األوىل لسنة 
 "يـجائزة مصطفى زيور للعلوم النفس"ء أمنا
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