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  رـمقاربة سيكولوجية للتفكي... ل المسلم وإعادة تشكيلهـالعق 

  
<<I<7  المــد الســد عبـــخال	

 

	10101010   ةــــــــوم النفسيـــــــــوالعل" ةـــــــالعربي:   الملـــف   	

	11  ةــــوم النفسيـــوالعل" ةـــالعربي"ــــوع أسب: الملــف إفتتاحيــــة 

>!!أشــــــواك فـــي مـــــروج الضـــــــاد  <<<I<12  ـيـــادق السامرائــص 

>السيكولوجيــا ورهانـات التعريـب فـي التعليـم العالــي  <<<I<24  اوــــي أحرشـــالغال 

>ة الفكريـة والنفسيـةومصارعـة طواحيـن التبعيـ... العربية  <<<I<34  ـان زعطـــوطـرمضــ	

	37  ويـود عشـى مولـمصطف>I>> ةـــــة والترقيـــــةوالعربيــــة العربيــــترقي 

>!!ة العربيــــــــة والعــــــــربـــــــاللغ  <<<I<39 ـيـــادق السامرائــص	

	46 ـيـــادق السامرائــص>I>>  !!ــويار اللغـــــــــــــــــــــــــاإلفتق 

	49 ـيـــادق السامرائــص>I>>  !!صاحبــــة الجاللـــــة المتوجـــــة بالضــــاد 

 < << << <
	

	إصـــــــدارات في الملـــــــف  	51515151	 	

	51  ى الرخـــــاويــيحي>I>>  يـــي القومــل الوعــة وتشكيــــة العربيــــاللغ 

	59  ى الرخـــــاويــيحي>I>>  ســـــــــوم النفـــــــو عل» ةــــــالعربي« 

 < <	 	< <
	

	أبحــــــــــاث و دراســـــــــــات   	64646464	 	

	65  يـواد التميمــداد جـس>I>> يـــم االسالمـــــي العالـــي فــاء الطائفــــالوب 

	71  نــان حسـا شعبـمرسلين>I>> !ي؟ـــن الطائفـــــواالم ةــــــول الطائفيــــح 

	76  ـانوليـــــد سرحـــ>I>>   ـــالمـــــــــار واإلســـــــــــــاإلنتحـــ 

	84  حـــن صالـم حسيــقاس>I>> راقــي العـدث فــدث ويحـا حـي لمـل سيكولوجـتحلي 

	87  بلحــاج مــالكري دــعب>I>> ريـــه الفكـــعول مشروـــدي حـــة مع وقيــوقف 

	90  يــواد التميمـداد جـس>I>> استعمال المواقع االلكترونيةمع  والهوية الشخصيةالعقلية  الصحة 

	96  نــان حسـا شعبـمرسلين>I>>  ة ؟ــة الذاتيــدر والمسؤوليـة والقـة السببيـالحتمي ولـح 

	100  يــواد التميمـداد جـس>I>>  ـــراب الشخصيــــة النرجسيــــةنرجـــــس واضط 

   < <  	
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	104104104104  اصــــــدارات حديثــــــــة  	

 {{{{{{‘c<»<l]…]‚{í{{{{{{{{{{{{{{fjÓÚ<í{{{{{{{{{{{{{{{Óf�Ö]  < <  	 	

	105  ـةبشيــــر معمريــ>I>>  ــازة الدافــــــع إلــى اإلنجــسيكولوجيــــــ  	

	109  ـاوالغالـــي أحرشــ>I>>  ـــةـانيــوالتنميــــــــة اإلنس ـةالمعرفـــــ  	

	113  م الصنيـعصالح إبراهيـ>I>>  راثإلنسانيــة لـدى علمـاء التــاإلنســان والنفــس ا  	

	116 ـيـادق السامرائــص>I>>  فخري الدباغ: تأليف - "!! اســــــاء والنـــــاألطب"  	

	121  ل ــــل فاضــــخلي>I>>  اضطراب نوبات الهلَع لموتمصيدة اإلحساس با:من على الشيزلونج  	

 lø{{{{{{{{{{¥<æ<l^{{{{{{{{è…æ�  < <  	 	

	124  شبكة العلوم النفسية العربية>I>>  ــة ــــوم النفسيــــعلـلل العربيــــةة ـــالمجل  	

       	 	

	132132132132  مؤتمــــــرات نفسيــــــــة  	

 133  اإلسكندريــة ،مصــر I>        النفسى العاشر للطب الحادى   إلسكندرية العالمىمؤتمر ا 

 134  انــــروت، لبنـــبي I>  يـب النفســر للطـث عشـي الثالــر العربــالمؤتم 

 138  رــــــــــالجزائ I>  رـة في جميع دول الجزائـللصحة النفسي: المؤتمر الدولي 

 140  ــرـ، مصرةــــالقاه I>   يـوك اإلدراكـالج السلــة للعـــة المصريــالجمعي 

 141  ـرـ، الجزائـ عنابـــة I>  ملتقـى وطنـي حـول  الذاتويـة أو طيــف التوحـد 

 144  ــرـ، مصرةــــالقاه I>وي ـــي السنــب النفســطللي ــر الدولـــلمؤتما 
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آلن كل سلوك وتصرف  أخرىما يواجه أزمات  أكثرفي العقول والتفكير  أزمةيواجه العالم االسالمي اليوم 
هو في األصل نتاج طبيعي للقناعات واألفكار والبنية الفكرية التي نتبناها ونقتنع بها والطريقة التي نعالج بها 

ذا نجد الكثيرمن العلماء والمفكرين قد ساهموا في محاولة تفكيك وله. معارفنا ومعلوماتنا التي نتعلمها أو نكتسبها
العقل المسلم من أجل إعادة تشكيله ال سيما مساهمات كل كتابات مالك بن نبي وكتابات عابد الجابري وكتابات 

 .كثيرينركون وغيرهم أمحمد الغزالي و شكيب أرسالن ومحمد 
سالمي، أنه يفكر إما كمتَّهم أو كمتَّهِم، لة األفكار في العالم اإلفالعقل المسلم حسب مالك بن نبي في كتابه مشك

نه يحمل عقدة الذنب أحيث ينظر إلى العالم من حوله من زاوية التبرير و الدفاع عننفسه ودينه وعقيدته وك
اها رهاب التي أصبحت لصيقة بكل مسلم في العالم، والذي غذّكجريمةاإل ،رتكبهامشتبه في اواالتهام لجريمة 

وفي .سالمنفسهم دعاة لإلأسالميين الذين ينصبون سالموفوبيا في الغرب ودعمتها ممارسات الكثيرمن اإلتيار اإل
ين لكل دأحيان أخرى يسيطر على تفكيرهم السب والشتم واللمز والغمز واالتهام بالتآمر والخيانة والخروج عن ال

بدليل ما نجده من صراع .عضاء جماعتهمأودعاتهم، و و يناقش علماءهمأمن يفكر بطرقة مختلفة عن تفكيرهم 
امة  حتى أصبحت كل. سالمية لالستيالء على المساجد والجمعيات في كل دول العالمواقتتال بين الجماعات اإل

  .جزافيبشكل ختها وتتهمها بكل االتهامات أتلعن ) جماعة (
الكثيرين من األتباع بحيث ال يستطيع ، ن العقل المسلم يمتاز بالتقديس لكل ما له عالقة بالدينأكما 

كشيء مقدس وبين تفسير وفهم القرآن والسنة كعمل ) القرآن الكريم(التمييز بين الدين والمريدين لهذه الجماعات 
. عقلي بشري يخطيء ويصيب أو يقارب الصواب، بدليل وجود تفسيرات متعددة للقران الكريم ماضيا وحديثا

ي أو اجتهاد يصدر من أكل فكرة ذهنية نمطية بطريقة واعية أو ال واعية تعتبر وا يشكلون صورا أصبح حيث
و الشيخ يعتبر مقدسا ال يحق آلي كان مناقشته وال أسالم والدين والداعية لمجرد انه يحمل صفة اإلمنهم ص خش

بكل هؤالء لدى بل كثيرا ما نجد مقاومة وهجوما وقصف . اعتراضه وال مواجهته ونقده بأفكار و فهم جديد
والبعض من . و غيرهمأو مثقفين أو مفكرين أاألساليب والوسائاللمشينة لمن يفعل ذلك سواء كانوا علماء دين 

تم تكفيرهم ثم اغتيالهم فيما بعد ومناقشة طروحاتهم وألفوا لذلك كتبا ونشروا مقاالت الذي تجرأوا على نقدهم 
  .كعملية منطقية وإجرائية لديهم

كثر ما يتعلق بعالم األفكار بحسب تعبيرمالك بن أاص خمسلم بأنه يتعلق بعالم األشياء واألشويمتاز العقل ال
نبي، لذلك نجد الكثيرين ال يحاولون مناقشة األفكار التي تطرح للنقاش عليهم بقدر ما يتعرضون للشخص الذي 

األخالقية  صصشويه وتلفيق القوبالتشكيك والت ىخرأيناقشهم إما باالستهزاء تارة و باالتهام والتخوين تارة 
كما فُعل بالكثير من المفكرين والمجددين والعلماء المعاصرين ال سيما محمدالغزالي والبوطي ومحمد . ضده

  .وأبو حامد الغزالي و ابن رشد وغيرهم في القرون الماضية ركون أ
  

 اليوم االسالمي العالم يواجه
 والتفكير العقول في أزمة

أخرى زماتأ يواجه ما أكثر   
 
 
 في هو وتصرف سلوك كل 

 للقناعات طبيعي نتاج األصل
 التي الفكرية والبنية واألفكار

 التي والطريقة بها ونقتنع نتبناها
 التي ومعلوماتنا معارفنا بها نعالج

نكتسبها أو نتعلمها  
 
 

 بن مالك حسب المسلم فالعقل
 األفكار مشكلة كتابه في نبي
 فكري أنه اإلسالمي، العالم في

 حيث كمتهِم، أو كمتهم إما
 من حوله من العالم إلى ينظر
 عننفسه الدفاع و التبرير زاوية

 يحمل وكأنه وعقيدته ودينه
 لجريمة واالتهام الذنب عقدة

ارتكبها في مشتبه  
 
 

 بالتقديس يمتاز المسلم العقل
 ال بحيث بالدين، عالقة له ما لكل

 األتباع من الكثيرين يستطيع
 الجماعات لهذه ينوالمريد

 القرآن( الدين بين التمييز
 وبين مقدس كشيء) الكريم
 والسنة القرآن وفهم تفسير

 يخطيء بشري عقلي كعمل
  ويصيب
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جراءات التطبيقية المستوحاة من فلسفة أن العقل المسلم يهتم بالشعارات والدعايات أكثر ما يهتم بالبرامج واإل
ن المسلم اليوم ليس في حاجة إلى من يعرفه بدينه وعقيدته أوهو ما جعل مالك بن نبي يقول , سالمالحياة في اإل

دات و التعاليم الدينية إلى سلوكات وبرامج عمل ابل يحتاج إلى من يترجم تلك القيم واالعتق ،موجودة لديه نهاأل
ميدانية ترقى بالمسلم إلى مستوى الحضارة والتحضر في عالقته وتصرفاته وفي قناعاته اتجاه العلم و العمل 

  .وغيرها من األمورالحياتية
خطاب أحادي االتجاه وليس تفاعلي ال توجد ( التقليدي المسجدي أن العقل المسلم مازال حبيس الخطاب

والذي يمتاز بالعاطفي واالنفعالي التعبوي والتحشيدي لكسب المناصرين  )فيهاال مناقشة وال رد على ما يقدم
 هين المنطقيةاو البر قناع بالحججللجماعة التي ينتمي إليها الخطيب أكثر ما يميل إلى الموضوعية يحاول اإل

فهو عقل . قيم ومبادئ االسالم ومقاصدهوفق والتفكيروك لوالعقلية والعلمية الميدانية، لجعل الناس يلتزمون بالس
  .بداعلم ينمو في المعاهد والمراكز العلمية التي تنمي التفكير واالجتهاد واإل

ة في قراءة األحداث ومقاربتها كثر ما تسطير عليه البصيرة والحكمأأن العقل المسلم اليوم تسيطر عليه االنفعاالت 
لذلك كثيرا ما يقع في فخ ردود األفعال واالندفاع والتهور في معالجة قضايا الصراع الفكري  ،دوات علمية ومنطقيةأب

منها ما عالجها المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه الصراع مثلة ذلك كثيرة أوالمعاصرة والحروب النفسية 
سلمان  ا معاصرة مثل قضيةكتابياقضمستعمرة في خمسينيات وستينيات من القرن الماضي، الفكري في البالد ال

حيث نجح  .ئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وغيرها من القضايا الحضارية المتنوعةيرشدي والرسومات واألفالم المس
و وهمية كما أنا في معارك هامشية مام وضعيات المثير واالستجابة الستنفاذ طاقاتغالبية المسلمين أ خرون في جعلاآل

لزرع  عالميةالخطابات المسجدية واإلبعضهو الصراع المذهبي والديني فيما بين المسلمين اليوم الذي يغذيهالجميع في 
  .الكراهية أكثر فأكثر ثم االقتتال المسلح كما هو في عالمنا العربي واإلسالمي

ا وصية على عقول بقية المسلمين فتحتكر لنفسها الفهم أن عقول الكثير من المسلمين أصبحت تنصب نفسه 
لنصوص القرآنية والسنة النبوية بطريقة ل ريفسالتيفهم و يحاول و أفكر يوالتفسير للنصوص القرآنية معتبرة من 

 وزنديق وغير ذلك من القوالب الفكرية الجاهزةأ  ال وخارج عن الدين أوفاسقض  فهووبمنهجيات مختلفة أخرى 
خرى لنفس األ قوتفس  سالمية تكفرإصبحت كل جماعة أحتى. ف إعالميا ومسجديا بشكل جزافيالتي تقص
  .واالعتبارات  األسباب

أن العقل المسلم يميل إلى القوالب الجاهزة واألفكار النمطية وإلى الموروث الثقافي الماضي والفهم 
والطروحات المتجددة  وقبول االجتهادات الجديدةبداع كثر ما يميل إلى الفهم المتجدد و إلى اإلأالكالسيكي للدين 

وهو نوع من المقاومة النفسية والفكرية والخوف الالشعوري من كل جديد وكأنه نوع من  .من علماء معاصرين
  .الحرص على الدين نفسه

علمي األحيان يميل إلى قبول الخرافات واألوهام أكثر ما يقبل بالتفكير ال  أن العقل المسلم في الكثير من
المنطقي واالستقرائي في الكثير من القضايا والظواهر وخاصة فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية والنفسية 

وظهر هذا األمر في خطابات بعض الدعاة والشيوخ بادعائهم انهم وجدوا حلما ينبئهم بقروب النصر  .والسلوكية
اك كرامات ظهرت لدي مقاتليهم كما حدث في وبقتال المالئكة معهم ضد إخوانهم المسلمين اآلخرين، وان هن

 أفغانستانأو أنهم رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المناميزكيهم أو أنهم رأوا في السماء كلمةاهللا أكبر أثناء 

 يتعلق بأنه المسلم العقل يمتاز
 ما أكثر واألشخاص األشياء بعالم

 بحسب األفكار بعالم يتعلق
  نبي بن تعبيرمالك

  

  
 يحاولون ال الكثيرين نجد

 تطرح التي األفكار مناقشة
 ما بقدر عليهم للنقاش

 الذي للشخص يتعرضون
 و تارة باالستهزاء إما يناقشهم
 أخرى تارة والتخوين باالتهام

 وتلفيق والتشويه وبالتشكيك
ضده األخالقية القصص  

 
 

 يهتم المسلم العقل أن
 ما أكثر والدعايات بالشعارات
 واإلجراءات مجبالبرا يهتم
 فلسفة من المستوحاة التطبيقية

اإلسالم في الحياة ,  
 
 

 المسلم أن يقول نبي بن مالك
 من إلى حاجة في ليس اليوم

 ألنها وعقيدته بدينه يعرفه
 من إلى يحتاج بل لديه، موجودة

 و واالعتقادات القيم تلك يترجم
 سلوكات إلى الدينية التعاليم

ميدانية عمل وبرامج  
 
 

 تسيطر اليوم المسلم عقلال أن
 تسطير ما أكثر االنفعاالت عليه

 في والحكمة البصيرة عليه
 ومقاربتها األحداث قراءة

ومنطقية علمية بأدوات  
 
 

 غالبية جعل في اآلخرون نجح
 المثير وضعيات أمام المسلمين

 في طاقاتنا الستنفاذ واالستجابة
وهمية أو هامشية معارك   
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ظفونها في الحشد الجماهيري وكسب المزيد من القداسة وواجتماعاتهم وغيرها من الخرافات التي ي تجمعاتهم
حتى أصبح هناك من مازال يصدق و يؤمن بالتغيير الفجائي الذي يأتي بطريقة . لى أعمالهم وتصرفاتهمع

نساني وفق سنن المعجزات كما حدث في عصر األنبياء والرسل وال يؤمن بالتغيير الذي يأتي بالسعي والعمل اإل
  ).نفسهمأا في قوم حتى يغيروا ما في إنا اهللا ال يغير م( الذي يخطئ ويصيب وفق قوله تعالىاهللا في التغيير 

حبيس أدبيات التنظيمات والجماعات التي تنشط تحت راية الدعوة اصبح عند البعض أن العقل المسلم   
. للمريدين واألتباعسالم والتي لكل منها أهدافها السياسية والتنظيمية لحشد الجماهير وتعبئتها سالمية ونشر اإلاإل

و أمؤمن ومن ال ينتمي إليها  تعتبرهكل من ينتمي إليها بها ترى قوالب عقلية جاهزة نجد أنها تشكل لها لذلك 
بل البعض من الجماعات تعتبر من لم   له،  أو عدو   سالمو أنه ال يحب اإلأيمانه إاليساندها فهو مشكوك في 

ثناء الحمالت االنتحابية أين وقد ظهر هذا التفكير كثيرا أ .كافرا بالدين  يساندها ولم يقبل أفكارها وطروحاتها فهو
 تجد قادة جماعات اإلسالم السياسي تمارس إرهابا فكريا على عقول المسلمين عندما تضع لها االختيار بين اإلسالم

وبين الكفر والخروج عن االسالم يعني التنظيمات والجماعات األخرى التي تفكر وتفهم ) يعني تنظيمها وحزبها( 
صنم  مام واإلصنم  الزعيم وصنم كصنم الشيخ و (  صناما جديدةللمريدين أفصنعوا . اإلسالم بطريقة مختلفة

لكل تصرفاتهم، وقد غذوا اعتقادات  نقدالتفكير والحتى ال يمنعونهم من )وغيرهاوصنم الجماعة او الحزب  األمير
وهو   .ر خروجا عن الدينوتصورات لديهم بمقوالت مغلفة بنوع من القداسة كلحم العلماء مسموم أو رد كالمهم يعتب

دين الجماعة ودين ك: متنوعةمسميات  كل جماعة إسالمية تحملدى ذلك إلى ظهور شبه أديان جديدة لدى ماأ
  .الطائفة ودين القبيلة ودين الدولة ودين المقاطعة و القطر الجغرافي  ودينودين المذهب   الحزب
ك وإعادة النظر قبل العمل على تفكيك إلى التفكي  وغيرها من المواصفات والخصائص التي تحتاج 

ومراجعة المرجعيات الفكرية والدينية التي سبق وان خاض فيها الكثير من المفكرين والعلماء في دراساتهم 
قامت بحجبها  السياسي سالمولكن الكثير من حركات اإل .الدقيقة المراجعة العلميةو بالتجديد والتمحيص  وكتبهم

لديهم يه والتشكيك و التخوين والتكفير والتفسيق وغيرها من القوالب التي نمتها وغذتها عن عقول أتباعها بالتشو
  .لألسف الشديدالغالبية العظمى من المسلمين  أصبحت جزءا من إستراتيجيات نظام تفكيرف

 ندنوخرين وآرائهم وحججهم وبراهينهم حتى فكار واجتهادات اآلأكثر على أكم نحن في حاجة إلى التفتح ف
أهوائنا عوامل كثيرة ال سيما تفكيرنا نظام التي لن نبلغها ما دمنا بشرا تتحكم في أفكارنا و ،معا إلى الحقيقة

وكذا ظروفنا االجتماعية  ،مراضنا وضغوطناالنفسيةأوشهواتنا ونزعاتنا وأمزجتنا وعصبياتنا وعقدنا النفسية و
وتصوراتنا اتجاه كل القضايا التي نفكر حكامنا المسبقة أنا وإلى جانبتأثير خلفيات ،عالميةوالسياسية والثقافية واإل

وفق نظرية التعلم االجتماعي لباندورا فراحه و ايجابياته أحزانهوأتجاربنا وتاريخنا النفسي بآالمه و تأثير وفيها، 
روف الذي يؤكد على أهمية عملية التفاعل بين الخبرات والتجارب والظروف النفسية الخاصة بالفرد وبين ظ

كما يتأثر . بيئته االجتماعية والثقافية والسياسية في تحديد طريقة معالجة األفكار وطريقة التفكير لدى اإلنسان
  . تفكيرنا أيضا بمرجعياتنا الفكرية وميولناوتخصصاتنا العلمية وغيرها

لعقلية التي تتطلب وهو ما يفسر سر اختالف العقول في التفكير واالستنتاجواالستنباط وغيرها من العمليات ا
، والتي تجعلنا نقبل االختالف مع اآلخرين ونحترم وجهات نظرهم واستنتاجاتهم والمعارف معالجة للمعلومات

 ..وال ننغلق على أنفسنا ونتعصب ألفكارنا

  من الكثير في المسلم العقل أن
 قبول إلى يميل األحيان

 ما أكثر واألوهام الخرافات
 لمنطقيا العلمي بالتفكير يقبل

 من الكثير في واالستقرائي
 فيما وخاصة والظواهر القضايا

 االجتماعية بالقضايا يتعلق
  والسلوكية والنفسية

 
  

 يؤمن و يصدق مازال من هناك
 يأتي الذي الفجائي بالتغيير

 حدث كما المعجزات بطريقة
 وال والرسل األنبياء عصر في

 يأتي الذي بالتغيير يؤمن
 وفق ياإلنسان والعمل بالسعي
 الذي التغيير في اهللا سنن

ويصيب يخطئ  
 
 

 عند اصبح المسلم العقل أن
 أدبيات حبيس البعض
 التي والجماعات التنظيمات

 الدعوة راية تحت تنشط
 والتي اإلسالم ونشر اإلسالمية

 السياسية أهدافها منها لكل
 الجماهير لحشد والتنظيمية

واألتباع للمريدين وتعبئتها  
 
 

 من تعتبر عاتالجما من البعض
 أفكارها يقبل ولم يساندها لم

بالدين كافرا فهو وطروحاتها . 
 
 
 

 التفتح إلى حاجة في نحن فكم
 واجتهادات أفكار على أكثر

 وحججهم وآرائهم اآلخرين
 إلى معا ندنو حتى وبراهينهم

 الحقيقة
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      < <                                   

                    �‚{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ÃÖ]<Ì{{{{{{{{{{{{×Ú  
    

                                                    

        ةــــوم النفسيـــوالعل" ةـــالعربي"وع أسبــــ: الملــف إفتتاحيــــة      

              

>I>  ـيـــادق السامرائــص       <         !!ــادـــــروج الضــــــي مــــواك فــــأشـ

        < <         

>I>  اوــــي أحرشــــالغال       < >السيكولوجيــا ورهانـات التعريـب فـي التعليــم العالــي <       

        < <         

>ــان زعطــــوطـرمض       < <I< < >ومصارعـة طواحيـن التبعيـة الفكريـة والنفسيـة... ةـالعربي <       

        < <         

>I>  ويـود عشـى مولـمصطف       <        ةـــــترقية والـــــةوالعربيـــــة العربيــــترقي

        < <         

>I>  ـيـــادق السامرائــص       <         !!ربـــــــة والعـــــــــة العربيــــــــاللغ

        < <         

>I>  ـيـــادق السامرائــص       <         !!ويــــــــــــار اللغــــــــــــــــاإلفتق

        < <         

>I>  ـيـــادق السامرائــص       <         !!ادــــبالض ـــــةالمتوجة ــــــة الجاللـــــصاحب

        < <                                           

        < <               

<Ì{{{{{{{{{{{{×Ú<»<l]…]‚{{{{{{{{{‘c  

    

        < <                   

        < <                                           

>I>  اويـــــالرخ ـــىيحي       <          يـــي القومــل الوعـــة وتشكيــــة العربيــــاللغ

        < <                                             

>I>  اويـــــالرخ ـــىيحي       <         ســـــــــوم النفــــــــو عل» ةـــــــالعربي«

        < <                                           

        < <                                           

        < <                                           

        < <                                           
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 ة ـــوم النفسيــوالعل" ةــالعربي"أسبـــــوع 
 2014ديسمبر  25الى  18من :  األسبوع السنوي االول 

 
arabpsynet@gmail.com 

     

  
  
  
  
  
  
  

  

 )25/12/2014-18من (  ة ـــالنفسيوم ـــالعل و ةـــالعربي وي األول عنــوع السنــال باألسبــإحتف : الملــف
 :تظاهرة علمية سنوية أطلقت عليها  أسست شبكة العلوم النفسية العربية ،)ديسمبر من كل عام 18( بمناسبة اليوم العالمي لللغة العربية 

  "لعربية والعلوم النفسيةا: األسبوع السنوي "   

في  ديسمبر، تم خاللها عرض مجموعة من األعمال ترسخ لمكانة العربية  25إلى  18التظاهرة من  و قد إحتفلت باالسبوع السنوي االول لهذه   
  .حقول علوم النفس

  :و مكانتها بين اللغات" العربيـة " عن  تم إستهالل هذا األسبوع بتساؤالت البروفسور يحيى الرخاوي    

�   �� )  و���ر��   ����� (  ��ه���   �وق   ه	�ك   ه�  -1 �   �  (�ص   ���'   ا%$"�#��   "!�ن��

4�   و��		� ) ا$1"�3�,�2 ا01/!.    -",�ن   آ!!*� (   � ا-:����؟   ا-"�8   7��"6   ا-�5

�وق   أ�B   أم   -,�ن   �وق ه.   - و�?ت   إن -  ا->�وق   ه5;   ه�  -2    �8-   Cر��Dو  ، �  و��GH (  ود�

 2�I��8�ة؟   وأ0�اف   وأه?اف ) إ� 

�,M-� ه.    اM,N-�   ه�  -3    OP:D    .��H ء���%   Cر��D   ?R   S?H  ، أم   �Bأ   �-M,�   ���Dإ   �T�  

���>�؟ �X�ى    وإ�V3م   ���رات   �Uار  

��ذا -4    � وا�?؟   �",�ن   ا-:"!�ء   ��   ا-��ا�T   ]�ورة   0

��ذا  -5    ��   ا-:����   ا-"�D   �8^   أ��و   اN,��["��ت   0� اN,��[�؟   0"�م   �	_�ر   

��ذا  -6    �0   �Ha:-ا   � (��T؟   واa3%م   �0�� )  ا%�Iن (  ��-?�

�   (��c   �Tت   -":����   ه�  -7 �I   أن   G��D    d؟   ا%��7�,7   ا-:"�م إ�T�) 

 أ->�ظ؟   R   f�8D�د ه.    اM,N-�   أن   أم   ا-"�   �8�f8 ا-:"!.    اN	�   gV�f8   ه�  -8

�"6   درس   إذا   و����'   ا3��a-' ا-:�j    ا-:��   �,�:�?   ه�  -9 Dو   lmأ7'   أم   ��-:����؟   و  

 ؟   ���   p�ور o  و��!�دى    �3	:#ل 

  ا3�:�د   إذا   ا%�?ا��0   وH?را�t   و�Dر�Vs   �*�ا�Vr   -8�' ا-:�j    ا-:��   �,�:�?   ه�   و  -10 

 ����   ;f�<D   ؟   و�����   و��د;   و��آ��'-a��3ا 

ساهم في تحريرها نخبة من أبرز وجوه   في هذا العدد الحادي عشر من بصائر نفسية ، نعرض في ملفه مجموعة من األعمال القيمة في الموضوع، 
 .االختصاص في الوطن العربي
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 !!أشـــواك فــي مــروج الضـــاد
 
<

<

<

  العـــــــراق /أمريكـــــا  –الطـــب النفســــي- ــي ــــادق السامرائـــص. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
     

 

 �:X-وا-:"6 وا ���� وا->",>�� وا-�واr^ اN:�, -�8 ا-:�و�� وا��Uرة وا->

 G�T��-ا �]H�*-ا , G��:�-د وا�1?اد , ا-["��8 ا�R1د, -�8 اaD1ور�3-� ا. 

ذات ا-	68 , و�Tت اyU ووا��0 ��اه� �>�دات إدراك �	���^ اw x7�:N ا-,!�ء 

 O�5:-ا , O�/:-وا-[?�^ ا ,Oوأر� Oة آ� أد�f)وذ. 

 .اN[� 0". أy ا1ز��ن وD�ا��D اyU, و�Tت ا%�Iن , إ�B -�8 ا->��Hن 

7��ن و7�/". , وfTورة ذاD	� ا���1 , وه���	� ا�1?�� , -8�	� ا-:����  �{

��ءات ا-:#ة ا��Uر��  w x�D�7رات |��3 إ�7�ا]��, و?H �	[�5D و�,�اه�. 

�""� ��-,	�ء Nء ا�}:Nء ا�	ه5; ا-"�8 ا-8ّ , �V�"0 أن �87ر �	وا�[ �� ,

� ��وR ?�:7?ه� ا%�?اx0 ا%����ري اN	f , �و��V ا->���ء و7#�� ا1|�اك 

 .ا-,��^ ا1ر��ء

 �t��?�M� �]	� O"H �� ����0 ��� , �B�UM� y<sو , �V!�7ا�� �7Mو� , �V]	و�

 �V�7�:� ,ا->��ض xو�3�ه� ا%دراآ �V�paو�. 

�T�:7و}� ��4 و �	ا-:���� � ��	��0|� -8!!  

  

  !!ـة يا عــــرباللغــ...اللغـــة 

  "اللغة مرآة حقيقة الوجود"
لكنني أصاب , نحن نقدر العرب ألن النبي عربي ونحترم العربية ألنها لغة القرآن:"مثقف باكستاني قال لي

وال يعرف أكثر مما , بالدهشة واإلحباط عندما أرى العربي ال يعرف لغته وال يهتم بها وال ينطقها نطقا سليما
  ".أعرف عنها

  .ذا قد اختصر مشكلة العرب مع لغتهموبه 
هذا المثقف إلتقيته صدفة في مناسبة إجتماعية  ووجدته يتكلم العربية بفصاحة وينطق اآليات القرآنية 

ألنه أخذ يتباحث معي في شؤون اللغة , وما كنت أعرف ما يريده , وإندفع يسائلني , بوضوح ودقة متناهية 
لقد " تواصلنا في الكالم لما يقرب من الساعة نهض وصافحني وهو يقول وبعد أن , العربية وكأنه يمتحنني 

, كلما إلتقيت عربيا حسبته عارفا بلغته "لكنه أضاف , ولم أفهم قصده "  أثلجت قلبي فالعربية بخير والدين بخير
متني إال أنت فقد أفح, لكنني أصاب بخيبة أمل ألنني أجد نفسي أعرف أكثر منه وأنه يجهل لغته كثيرا 

  ..."وأدهشتني وأفدتني 
إن العرب ال يهتمون بلغة "قال والدموع تترقرق في عينيه , قلت ما الخبر أنا لم أقل شيئا غير مألوف  

 "!!القرآن وبعضهم ال يحترمها وينكرها

 
لغة العروبة والحضارة والفكر 

والروائع , والعلم والشعر 
المعرفية والفلسفية الثاقبة 

, غة التعريف البلي, التوصيف 
ورسالة , لغة األمجاد واألجداد 

 األتالد
 
 

وصوت , إنها لغة الفرقان 
وتراتيل الحق المبين , اإليمان 

 على أفق األزمان
 
 
بها نكون ونتجلى ونرتقي في 
, فضاءات العزة الحضارية 

وبسواها تذيبنا قدرات شرسة 
 .إنقراضية
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  ". وكيف توصلت إلى هذا اإلستنتاج"قلت 
  ". من خالل إحتكاكي الطويل معهم"ال ق

, وبعد أن ودعته رحت أتساءل عن أسباب هذا اإلنطباع السلبي عن العرب تجاه لغتهم من مسلم غير عربي 
وعندما وضعت مالحظاته في الميزان تيقنت بأنه قال الصواب , وحدقت في العرب من حولي , وتأملت أحوالنا 

  . األليم
ال يمكنه أن يقنع اآلخرين بأنه يقرأ ,  ينطق العربية بفصاحة ونحوية مقبولةالعربي الذي الوأدركت أن 

 .القرآن ويفهم ما فيه

بل والبعض منهم يهزأ بها ويهينها وينطق , إن العرب يهملون لغتهم وينفرون منها , نعم يا أخي الباكستاني 
  . بلغة أخرى لكي يحسب على العصر وأنه من المثقفين البائسين

ويمحقون وجودهم من خارطة الحضارة , هؤالء أنهم يحرقون هويتهم ويهينون تأريخهم ووطنهم وينسى 
  . اإلنسانية

وقد صدقت بأن كل من عرفته منهم قد سخر من لغته وسقط في إمتحانك اللغوي البسيط الذي يجب على 
  . خريج اإلبتدائية أن ينجح فيه

وهذه هي , والتعبير عن الفكرة بلغة عربية صحيحة,  نطق كلمات وإعراب جمل وفهم معاني بعض الكلمات
  .أبسط قواعد التفاعل اللغوي ما بين أبناء أية لغة

وتبتعد عنها , وهذا يؤكد أننا أمام مأساة أجيال عربية تتناسى لغتها وتعجز عن التعبير عن أفكارها بها 
ي أعماق النفس العربية الشعور المرير ألن األنظمة السياسية العربية قد زرعت ف, وتعاديها إن صح التعبير 

, وزعزعت ثقة العربي بنفسه وبتأريخه ومعتقداته وكل ما يشير إلى عروبته وهويته , بالدونية وعدم الكفاءة 
ومنعته من , بل أنها ألغت حياته ,وحقنته بطاقة عالية على إنكار معاني وجوده ودوره الحضاري في الحياة 

  . مآسي والفواجع المتالحقة بال إنقطاعالتمتع  بغير األحزان وال
, فاألنظمة العربية قد شوهت معالم الوجود العربي وسخرت جميع الطاقات من أجل عبادة الكرسي العتيد 

  . فتفرعنت وتمتعت بمذهب قارون وعقيدة الذهب اللماع
واحدا يستطيع أن وهيهات أن تجد مسؤوال عربيا , فأضاعت لسانها وفكرها وقدرتها على التعبير السديد 

  !! هيهات, هيهات ,يلقي خطابا بليغا ومؤثرا في الفكر والثقافة 
  . نجد هذا الفرق الكبير, وعندما نقارن خطب قادة العالم مع خطب قادتنا 

حتى لتبقى راسخةً في قلب , فالقائد في أية دولة تكون خطاباته في غاية الدقة البالغية واللغوية والفكرية 
  . درس فصاحتها وبالغتها في كتب اللغة كمثل في التعبير اللغوي المتميز وت, التأريخ 

أو يلقي خطابا غنيا بالعثرات واألخطاء اللغوية , وال يجوز لمسؤول في دولة أن يتحدث بلغة هابطة 
  . مثلما يحصل عندنا, والبالغية والتعبيرية واللفظية 

, ية قبل أن تكون تربوية وثقافية وقضية هوية ومصير إن المشكلة اللغوية التي نواجهها هي مشكلة سياس
وأن األحزاب الحاكمة واألنظمة السياسية , لكن الواقع يقول بأن األمر سياسي , رغم إستغراب البعض من ذلك 

وخطب قادتها التي ال تحترم لغة الضاد وال تبصر , العربية قد أسهمت في إضعاف اللغة عبر وسائل إعالمها 
  . ال بعيون األجي

فأنه , وعندما يجد العربي من يمثله يتفاعل مع اللغة بعدم إكتراث وتجاهل لقواعدها وأصولها وكل معاييرها 
وهذا يؤدي إلى ضعف الفكر والتفكير وعدم القدرة , وبهذا تكون األجيال ضعيفة اللغة , يسير على ذات الطريق 

 . على اإلبداع والفهم المنطقي المفيد

 
لعرب ألن النبي نحن نقدر ا

عربي ونحترم العربية ألنها لغة 
لكنني أصاب بالدهشة , القرآن

واإلحباط عندما أرى العربي ال 
يعرف لغته وال يهتم بها وال 

وال يعرف , ينطقها نطقا سليما
 ".أكثر مما أعرف عنها

  
 
قال والدموع تترقرق في عينيه 

إن العرب ال يهتمون بلغة "
 القرآن وبعضهم ال يحترمها

 "!!وينكرها
 
 
أن العربي الذي ال ينطق 
, العربية بفصاحة ونحوية مقبولة

ال يمكنه أن يقنع اآلخرين بأنه 
 يقرأ القرآن ويفهم ما فيه

 
 
إن العرب يهملون لغتهم 

بل والبعض , وينفرون منها 
منهم يهزأ بها ويهينها وينطق 
بلغة أخرى لكي يحسب على 
العصر وأنه من المثقفين 
 البائسين

 
 
أننا أمام مأساة أجيال عربية 
تتناسى لغتها وتعجز عن التعبير 

وتبتعد عنها , عن أفكارها بها 
وتعاديها إن صح التعبير 
  
 
األنظمة السياسية العربية قد 
زرعت في أعماق النفس 
العربية الشعور المرير بالدونية 

وزعزعت ثقة , وعدم الكفاءة 
العربي بنفسه وبتأريخه 

ا يشير إلى ومعتقداته وكل م
عروبته وهويته 
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التي لو تكلم أي سياسي , فلماذا ال يكون اإلضطراب اللغوي عيبا سياسيا مثلما هو في المجتمعات المتقدمة 
  .فيها بلغة ضعيفة لشهرت به جميع وسائل اإلعالم ومسحته باألرض

يعني ضبط التفكير والتفاعل الصحيح  ,إن ضبط اللغة نطقا ولفظا واإللتزام بقواعدها وأصول ترتيب كلماتها 
  . ألن أي تفاعل غير منظم ال يؤدي إلى نتائج ذات قيمة, مع المحيط بمفرداته وعناصره المتحركة فيه 
  . وعليه فأن النتائج ضعيفة وضارة, وبما أن اللغة ضعيفة فأن التفكير ضعيف 

فكيف يمكنه أن يحقق النجاح والتقدم , سليمة فمن ال يعرف التعبير اللغوي السليم ال يمكنه أن يفكر بطريقة
  .ويبني معالم الحياة

, تهتم بلغاتها أعظم اإلهتمام وتعلم أبناءها ومنذ مرحلة ما قبل المدرسة , ولهذا نرى المجتمعات المتقدمة 
م وكيفية وضع األفكار في صياغات الكال, وتركيب الجمل والعبارات , أساليب نطق الحروف وصياغة الكلمات 

  . والكلمات قادرة على التعبير عنها بال تكلف أو إضطراب, لكي تكون الفكرة واضحة ومفهومة 
  . ألن هذه المجتمعات تسعى إلى ضبط أصول وقواعد التفكير وغرس معايير النظام في أعماق أجيالها

, سيكون منظما ومفيدا فأن سلوكك , فعندما يكون تفكيرك منظما , فاللغة الدقيقة الواضحة تعلم البشر النظام 
  . وال يمكنك أن تقبل بغير النظام

هي من أهم أسباب ضياع النظام وإضطراب السلوكيات والتفاعالت ما , وهذه العلة المتفاقمة في مجتمعاتنا 
  . بين أبناء المجتمع العربي

, يرها ومعاني كلماتها وتدريس أبناءنا أصولها ومعاي, ولهذا فإن العودة السياسية إلى اللغة والتركيز عليها 
لفقدان أدوات , التي نتحدث عنها وال نعبر عنها في سلوكنا , ستؤدي إلى تحقيق النظام والسعادة  الديمقراطية 

  . وعلى رأسها اللغة العربية السليمة القادرة على حمل األفكار والرؤى والتصورات, التعبير عنها 
وقدرة عالية على إستخدام اللغة في , وعي لغوي متقدم  فلكي يكون المجتمع حضاريا ومتقدما ال بد من

.  وبهذا ينحسر الغضب وتخمد العواطف ويتألق دور العقل والحكمة في صناعة الحياة وإتخاذ القرارات, التعبير 
  .ومن أهان لغته أهان وجوده وإنتهى في وادي النسيان, فاللغة جوهر القوة والحضارة وأصل التقدم والرقاء 

  !                                من همة يا أمة الضادفهل 
 3الزخرف " أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"و

  
  !!المفـــردات اللغويـــة والتقـــدم

تساهم في قدراتها على إستيعاب , المجتمعات القوية الفاعلة في الحياة تمتلك مفردات لغوية ثرية ومعاصرة 
وال يمكن لمجتمع أن يكون متقدما من غير ثراء لغوي متواكب مع مستواه , من حولها  التطورات المتسارعة

  . الحضاري
قد إمتلك مفردات لغته التي تعينه على , وهكذا نجد في المجتمعات المتألقة أن الفرد ومنذ طفولته المبكرة 

  .ط من حولهوقدرات مؤثرة في سلوكه والمحي, التعبير عن أفكاره ومشاعره بمهارات واضحة 
وفي عالمنا المعاصر هناك العديد من البرامج والمبتكرات التي تساهم في تقوية المعرفة اللغوية وزيادة 

  . وتثري ثقافتهم وتمدهم بأدوات تكفي لصياغة األفكار والتعبير عن التطلعات, أرصدة مفرداتها في عقول الناس 
مما يخطر وال يخطر على البال من , غيرها الكثير جدا كالكلمات المتقاطعة وملئ الفراغات ولعب الكلمات و

  . النشاطات التي تنمي األرصدة اللغوية 
  . بينما نحن ال نعرف جيدا هذه المبتكرات التي تساهم في التقدم واالرتقاء 

 

 
إن المشكلة اللغوية التي 
نواجهها هي مشكلة سياسية قبل 
أن تكون تربوية وثقافية 
وقضية هوية ومصير 
 
 
 
لماذا ال يكون اإلضطراب 
اللغوي عيبا سياسيا مثلما هو في 

التي لو , المجتمعات المتقدمة 
تكلم أي سياسي فيها بلغة 
ضعيفة لشهرت به جميع وسائل 
 اإلعالم ومسحته باألرض

 
 
 
إن ضبط اللغة نطقا ولفظا 
واإللتزام بقواعدها وأصول 

يعني ضبط , ترتيب كلماتها 
حيح مع التفكير والتفاعل الص

المحيط بمفرداته وعناصره 
المتحركة فيه 
 
 
 
بما أن اللغة ضعيفة فأن 

وعليه فأن , التفكير ضعيف 
 النتائج ضعيفة وضارة

 
 
 
من ال يعرف التعبير اللغوي 
السليم ال يمكنه أن يفكر 

فكيف يمكنه , بطريقة سليمة
أن يحقق النجاح والتقدم ويبني 
 معالم الحياة

 
 
 

واضحة تعلم اللغة الدقيقة ال
فعندما يكون , البشر النظام 

فأن سلوكك , تفكيرك منظما 
وال , سيكون منظما ومفيدا 

 يمكنك أن تقبل بغير النظام
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وتحقيق اإلبداع األصيل على جميع , وال نفهم في دور المفردة اللغوية وتأثيرها الجاد في تحفيز العقول 
 .إلنسانيمستويات الحياة وأروقة التقدم والتطلع ا

التي شيدت , أجدادنا قد فقهوا ما فيه من المفردات ومعانيها فاستحضروا أمهات األفكار , ولدينا كتاب واحد 
  . معالم حضارية ذات قيمة إنسانية وتاريخية

وعدم قدرتنا على تطوير المعاني , بينما نعيش في زمن ال نعرف فيه إال نسبة ضئيلة من مفردات القرآن 
  .ات لكي تكون ذات دور مؤثر ومعاصروتجديد الكلم

وعدم التمعن بالعربية وإظهار , بل ما نراه هو جنوح عن اللغة وهرب إلى لغة أخرى خصوصا اإلنكليزية 
  . وقدراتها الفائقة على المواكبة والنماء واإلبتكار مثل أية لغة أخرى في األرض,  دورها وفعالياتها اإلبداعية

من لغات األرض بأبجديتها وأصواتها وتركيباتها ونضوجها البالغي والنحوي بل أنها تتفوق على العديد 
  . المتميز

لكنها تتفاعل بمعاصرة وجد ونشاط مع ما يستجد من , فالكثير من اللغات لم تنضج بالغيا ونحويا إلى اليوم 
  .تغيرات وتطلعات إبداعية متسارعة

ائها الذين إستهانوا بأنفسهم ودورهم اإلنساني وداسوا على وإنما في أبن, والسبب األساسي ليس باللغة العربية 
ويفضل , وأصبح الكثير منهم يخجل من نفسه عندما يتحدث بلغته , لغتهم بأقدام الجهل والتداعي واإلمتهان 

  .لكي يحسب على أنه صاحب شأن وينتمي إلى حلبة الحياة التي تتصارع فيها القدرات, الكالم بلغة أجنبية 
يحتاج فيه البشر للقضاء على أي شيئ يضعه في خانات األوصاف التي تبرر الهجوم الشرس  وفي زمن

وننظر إلى أحوالنا بعين , أصبحنا في زاوية ضيقة نحشر فيها لغتنا وما عندنا , والمدمر عليه وإجتثاثه من الحياة
نداء هزيمتنا الداخلية ونقضي على لكي نحقق , ونستجلب األفكار السيئة والحمالت المتوحشة إلى ديارنا , السوء 

  .وجودنا الصحيح
, بإهمالنا لها وعدم إحترامنا لمفرداتها , صرنا أعداء لغتنا , وبسبب هذه الهزيمة الداخلية المريرة والعميقة 

وتنامي , مما وفر األسباب الالزمة لضعف تعبيرنا وخمول تفكيرنا , وكسلنا في تطوير أرصدتنا من المفردات 
  .الذي يتم توظيفه لتدميرنا والقضاء علينا, تنا وإستعار غضبنا إنفعاال

العودة إلى المفردة , وفي هذا الوقت الحضاري العصيب أصبح من أولويات البقاء والتواصل اإلنساني 
ونتخلص من أفكار اليأس ومفردات الذل , لكي نستعيد شخصيتنا ودورنا , اللغوية وتعميق المعرفة اللغوية 

  .ونتعلم كيف نضع أفكارنا في كلمات معبرة عن الفعل والجد واإلجتهاد واإلبداع المتميز والقوي ,والهوان 
فمن القوة والتقدم أن نتمسك بلغتنا ونتباهى بقدراتنا اللغوية وما نعرفه من مفردات ضرورية للتفاعل مع 

وإستيعابه وتمثله , كل جديد  وأن نبني مخزونا لغويا وفيرا عند أطفالنا يساعدهم على هضم, مستجدات العصر
  . لكي يحققوا دورهم وإضافاتهم المتميزة

وتمكنا من التعبير األفضل عن أفكارنا ومشاعرنا والتفاعل , وكلما تعلمنا مفردة لغوية إزددنا قوةً ووعيا 
  . المنير بعقولنا

  . وبهذا نتحرر ونتقدم ونمتلك إرادتنا فنكون
تكون أمته قد , ة اإلنسان وعجزه عن التعبير عن أفكاره ومشاعره بها وبضعف لغ, فاللغة العربية هويتنا 

وطمست دورها وأنكرت تأريخها وإندحرت في آبار ذاتها المظلمة , فقدت أهم مالمح وسمات شخصيتها 
وهي تقف كالمسمار تنتظر أن تسقط على رأسها مطرقة الفناء التي تحملها أذرع , وكهوف هزائمها المتفاقمة 

  .ن بهاالطامعي
 

 
 
لكي يكون المجتمع حضاريا 
ومتقدما ال بد من وعي لغوي 

وقدرة عالية على , متقدم 
إستخدام اللغة في التعبير 
 
 
 
اللغة جوهر القوة والحضارة 

ومن , وأصل التقدم والرقاء 
أهان لغته أهان وجوده 
 وإنتهى في وادي النسيان

 
 
 
المجتمعات القوية الفاعلة في 

مفردات لغوية الحياة تمتلك 
تساهم في , ثرية ومعاصرة 

قدراتها على إستيعاب 
التطورات المتسارعة من حولها 
 
 
 
ال يمكن لمجتمع أن يكون 
متقدما من غير ثراء لغوي 
 .متواكب مع مستواه الحضاري

 
 
 
ال نفهم في دور المفردة 
اللغوية وتأثيرها الجاد في 

وتحقيق اإلبداع , تحفيز العقول 
ميع مستويات األصيل على ج

الحياة وأروقة التقدم والتطلع 
 اإلنساني

 
 
 
نعيش في زمن ال نعرف فيه إال 
نسبة ضئيلة من مفردات 

وعدم قدرتنا على , القرآن 
تطوير المعاني وتجديد 
الكلمات لكي تكون ذات 
 دور مؤثر ومعاصر
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  !!المفــــردات والقـــدرات

  .وضعف المفردات يساوي ضعف القدرات, المفردة اللغوية قوة فكرية وسلوكية 
  . ومعرفة مفردات أكبر يحقق سلوكا أفضل في الحياة ويدفع بها إلى التقدم األمثل 

  . وتوفر مفردات أقل يعني اللجوء إلى السلوك الضعيف والمؤذي
وقدراتهم ,  لتبين لنا أن مخزونهم اللغوي أو مفرداتهم قليلة, ولو أجرينا إمتحانا ألصحاب السلوكيات المقيتة

الذي يظهر لنا اإلنسان وكأنه , ولهذا يلجئون إلى السلوك األولي المتوحش , على التعبير بالكالم ضعيفة أيضا 
  .ويتفاعل بيديه وقدميه وأسنانه وال يعرف معنى السلوك الحضاري  المفيد, أخرس ومعوق عقليا 

وال يمكننا الخروج من هذا , م في أي عصر إن أفكارنا وسلوكنا ولغتنا ثالثة أركان تصنع وجودنا القائ
ومدى قدراتها في التعبير عن األفكار وترجمتها إلى بيئة نفسية , المثلث الذي نؤسسه وفقا لتفاعالت أضالعه 

  . وإجتماعية نكون فيها
لى التي تحافظ ع, وهذا المثلث محكوم بالمفردات اللغوية التي تمنحه القوة والقدرة على صياغة التفاعالت 

  .ما فيه من األجيال البشرية التي يتحدد مصيرها بأضالعه
, وال تساهم في صياغة  النظريات التي ال تعرف واقع الحياة , فالمفردات اللغوية تؤسس وحدة تفاعلية جادة 

  .وتأخذ األجيال إلى سوء المصير
التي , ألرض العربية إن الضعف العربي تحقق بضعف اللغة العربية وسيادة الجهل واألمية في أركان ا

  . كانت تنطق اللغة وتتعامل معها بحب وإبداع وقوة ثقافية وحضارية عالية
في , وال زلنا ال نعي هذه العلة وال نقترب منها ونحسب الحديث فيها نوع من التأخر والرجوع إلى الوراء 

  . حين أنها مهماز الصيرورة الكبرى والتطلعات الحضارية المشرقة
ة على وجه األرض وعبر األزمان إستطاعت أن تبني وجودها الحضاري من غير المفردة فال توجد أم

وتجسيدها الواضح في الواقع , التي تحفظ أفكارها وتمنح العقول المادة الالزمة لصناعة رمز الفكرة , اللغوية 
  . التي تحفظها وتودعها في عقول األجيال المتعاقبة, والتعبير عنها في الكتابة 

الذي بواسطته تمكنوا من , ا فقد إخترع السومريون الكتابة والمفردات اللغوية وأسسوا نظامهم اللغوي ولهذ
  . وإنطلقوا من بيئة القصب والطين إلى بيئة البناء والتحضر واإلبداع, إكتشاف الدروب الحضارية المنيرة 

وذلك لقلة , هم أقل تحضرا منهم وعندما نقارن ما بين أجيال اليوم التي تتوطن بيئة السومريين نجد أن
مما حولهم إلى أدوات يستخدمها الغير لتحقيق , مفرداتهم اللغوية وأميتهم المهيمنة  على كل شيء في حياتهم 

  . مصالحه المتنوعة
  فما هي حضارة هذه األجيال  وهي تتعامل مع ذات البيئة التي تعامل معها األولون السابقون؟ 

الذي ,  سباب والتبريرات لكن السبب الواضح والعملي والصريح هو الفقر اللغوي قد يأتي البعض بآالف األ
مما جعلها غير قادرة , أصاب هذه األجيال وحدد قدراتها العقلية والفكرية وسجنها في زنزانة األمية الشاملة 

  .على اإلبداع والتطور واإلنتقال إلى واقع الحضارة اإلنسانية والمعاصرة الثقافية
مثل تجلى في بلدنا على مدى القرون الماضية التي لم تترك لنا أثرا واحدا يشير إلى همة حضارية  وهذا

  . وفكرية وثقافية
بل تكلست وحققت تحجيما للدماغ , فما رأينا إال غوصا متواصال بالقصب والماء ومفردات بسيطة لم تتطور 

وال تسمع فيه إال صوت األنين وبكائيات ,  وصنعت مجتمعا مقيدا بالعثرات واألمراض واآلهات, والنفوس 
  . األحزان واللطم السعيد

 

 
 
الكثير من اللغات لم تنضج 

لكنها , بالغيا ونحويا إلى اليوم 
تتفاعل بمعاصرة وجد ونشاط مع 
ما يستجد من تغيرات وتطلعات 
 إبداعية متسارعة

 
 
 
أصبحنا في زاوية ضيقة نحشر 

وننظر , فيها لغتنا وما عندنا 
, لى أحوالنا بعين السوء إ

ونستجلب األفكار السيئة 
والحمالت المتوحشة إلى ديارنا 

لكي نحقق نداء هزيمتنا , 
الداخلية ونقضي على وجودنا 
 الصحيح

 
 
 
بسبب هذه الهزيمة الداخلية 

صرنا أعداء , المريرة والعميقة 
بإهمالنا لها وعدم , لغتنا 

وكسلنا , إحترامنا لمفرداتها 
رصدتنا من في تطوير أ

 المفردات
 
 
في هذا الوقت الحضاري 
العصيب أصبح من أولويات 
, البقاء والتواصل اإلنساني 

العودة إلى المفردة اللغوية 
لكي , وتعميق المعرفة اللغوية 

, نستعيد شخصيتنا ودورنا 
ونتخلص من أفكار اليأس 
ومفردات الذل والهوان 
 
 
 
كلما تعلمنا مفردة لغوية 

وتمكنا من , وعيا إزددنا قوةً و
التعبير األفضل عن أفكارنا 
ومشاعرنا والتفاعل المنير 
 بعقولنا
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  .أجيال معدمة لغويا ولهذا فهي محطمة حضاريا
وعندما تأخذ عينة عشوائية من بلد متقدم وآخر متأخر تندهش من الفرق الكبير ما بين عدد مفردات الطرفين 

الذي أسسه نضوب المفردات في عقول , هذا الخلل العقلي والنفسي  ويتضح لك أن العلة الكبرى تكمن في, 
, بينما غزارتها في عقول المتقدمين دفعت بهم إلى تحقيق المستجدات والرقي المعاصر والمتواصل , المتأخرين 

ليثير كل خلية دماغية ويحثها على , ألن سيل المفردات المتدفق ال ينضب في عقولهم ويتنامى من حولهم 
  .التي تصنع الحياة المتألقة األركان, تفكير واإلنجاب الجديد لرموزها ال

عندما يتجاهل موضوع المفردات اللغوية وأهميتها في , إن الكالم عن القدرات والتطلعات يكون بال معنى 
يا ونسقط ضحا, وترميم السلوكيات الضارة الناجمة عن القحط اللغوي الذي نكابده , صياغة الحياة والتطور 

ألنه يلغي العقل وينمي العواطف واإلانفعال فيخلق إضطرابات , بريئة تحت وطأة قهره وتدميره لوجودنا الفعال 
  . ودموية التفاعالت والرؤى والتصورات, سلوكية قاسية النتائج 

اقات ونشحنها بط, فاللجوء إلى العقل ال يمكنه أن يكون ناجحا من غير أن نضخ األدمغة بالمفردات اللغوية 
أما أن يتسيد اإلنفعال ويموت العقل . وأدوات التفكير واإلستنتاج واإلستنباط وفقا ألصول التفكير العلمي المعاصر

وبدونها , فأن اآلفة ستتفاقم ألن العصر بحاجة إلى مفردات غزيرة لكي نتواصل معه , بسبب الفقر اللغوي 
  .ونمضي كالخفافيش الحائرة في ضوء الظهيرة الساطع  سنبقى خلفه ونتساقط على هامشه المظلم فال نرى النور

  
  !!اللغــــة العربيـــة واإلبتكــــار

فإذا هجعت قوة االبتكار توقفت , أو دالتها العامة , وإنما اللغة مظهر من مظاهر االبتكار في مجموع األمة " 
  "اللغة عن مسيرها وفي الوقوف التقهقر وفي التقهقر الموت واإلندثار

فلو أخذنا عددا , غة إبتكار اجتماعي يساهم في توفير آليات التفاعل ما بين أفراد المجتمع البشري في أية بقعة الل
  . فأنهم سيبتكرون لغة جديدة يتعاملون بها مع بعضهم, من الناس يتكلم كل منهم لغة ما ووضعناهم في جزيرة نائية  

زمة للتفكير والتعبير عن ابتكاره فأن اللغة ضرورة لتحقيق وما دام اإلنسان مخلوق عاقل ويمتلك األدوات الال
التي , ومفردات هذه اللغة تتطور وفقا لتنامي الحاجة وزيادة التفاعل وتكاثر المبتكرات األخرى , التعبير عن األفكار 

  . هاوقواعد تدلل على كيفية التفاعل معها والوصول إلي, تستدعي أن يكون لها اسما يميزها ويشير إليها 
علينا أن نضمها إلى قاموس اللغة لكي تتواصل , وهكذا نرى مع كل إبتكار هناك مفردات مصاحبة له 

  .المستجدات 
وحينما أصبحنا في عصر اإلنترنيت تكونت الكثير , فعندما ظهر الكمبيوتر رافقته أسماء عديدة مرتبطة به 

  . على هذا كل مبتكر وإختراع يتحقق في المجتمع وقس , من المفردات المصاحبة لهذا التفاعل البشري الجديد 
لكن المجتمعات األخرى تضم المسميات إلى لغاتها وتهضمها , وعادة تكون المفردات الجديدة بلغة المبتكرين 

 . وتعبر عنها بأسلوبها

لكن أنظمتها متشابهة ألنها ذات منشأ , فاللغات ذات قدرات متقاربة وإن إختلفت أصواتها وحروفها 
فمراكز الفهم والتعبير اللغوي واضحة وثابتة , وإرتباطات عصيبية متشابهة عند جميع البشر , سيولوجي واحد ف

 .وما يصيبها من أضرار يؤدي إلى ذات األعراض والعالمات في أية لغة كانت, في الدماغ البشري 

إمتدادت عصيبية مع فمركز ويرنكا في الفص الصدغي األيسر الذي يفهم اللغة ويحل رموزها مرتبط ب
وأي خلل في المنطقتين وإرتباطاتهما يؤدي إلى إضطراب في التعبير , مركز بروكا في الفص األمامي األيسر 

  . اللغوي
 

 
 
بضعف لغة اإلنسان وعجزه عن 
التعبير عن أفكاره ومشاعره 

تكون أمته قد فقدت أهم , بها 
, مالمح وسمات شخصيتها 

وطمست دورها وأنكرت 
ا وإندحرت في آبار تأريخه

ذاتها المظلمة وكهوف 
هزائمها المتفاقمة 
 
 
المفردة اللغوية قوة فكرية 

وضعف المفردات , وسلوكية 
 يساوي ضعف القدرات

 
 
إن أفكارنا وسلوكنا ولغتنا 
ثالثة أركان تصنع وجودنا 
القائم في أي عصر 
 
 
إن الضعف العربي تحقق 
بضعف اللغة العربية وسيادة 

مية في أركان الجهل واأل
األرض العربية 
 
 
ال توجد أمة على وجه األرض 
وعبر األزمان إستطاعت أن 
تبني وجودها الحضاري من غير 

التي تحفظ , المفردة اللغوية 
أفكارها وتمنح العقول المادة 
الالزمة لصناعة رمز الفكرة 
 
 
السبب الواضح والعملي 
,  والصريح هو الفقر اللغوي 

جيال الذي أصاب هذه األ
وحدد قدراتها العقلية 
والفكرية وسجنها في زنزانة 

مما جعلها غير , األمية الشاملة 
قادرة على اإلبداع والتطور 
واإلنتقال إلى واقع الحضارة 
 اإلنسانية والمعاصرة الثقافية
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خرى يتعلمها تكون في وأية لغة أ, ويتكلم البشر اللغة األصلية أو األم ويكون إرتباطاتها في مركز المنطقتين 
لكي يقرر إرتباطاته , لكن الدماغ البشري يحتاج إلى لغة أصلية واحدة , محيطهما الذي يتسع للعديد من اللغات 

  . القادرة على توليد اللغة وفهمها والتعبير عنها
  . فمركز اللغة في الدماغ كمركز الشم والسمع والنظر واإلحساسات األخرى

وال يمكن للبشر إال أن يتكلم ويؤسس لغته لكي يتفاعل ويبقى يمارس , م فأننا نتكلم ومثلما نرى ونسمع ونش
و يعتمد على اللغة الصوتية والتعبير في , فهو يحتاج اللغة كحاجته إلى األحاسيس واإلستجابات األخرى , حياته 

  .اديات ال نفهمهالتي تجيدها باقي المخلوقات وتقرنها بأصوات وأبج, تواصله أكثر من لغة اإلشارة 
واإلرتقاء به من الحياة الغابرة , وللغة دور أساسي في صناعة الحضارة وإنطالق عجالت التقدم اإلنساني 

يمكنه , خصوصا بعدما إكتشف البشر الكتابة وحول لغته إلى رموز أبجدية , في الكهوف إلى ما هو عليه اآلن 
  .يسجل أفكاره ويتوارثهابها أن يعبر عما يريد قوله وما يدور في أعماقه و

وهذه اإلنتقالة الحضارية وفرت الوسائل الالزمة لتواصل األجيال وتفاعلها مع اإلبتكارات والرؤى 
وإجتهدت في , ولهذا مضت البشرية في تحقيق اإلنتقاالت الكبرى والثورات الفائقة في الحياة , والتصورات 

  . حضاري إبتكار المفردات التي تتناسب وتقدمها وموقعها ال
ولهذا فأن , حيث يتم إضافة المفردات والتعابير والصياغات , وبقيت الكتابة هي الرافد المهم من روافد اللغة 

خصوصا الشعراء والكتاب والمفكرين , المنشغلين بالكتابة يكون على عاتقهم مسؤولية تنمية مفردات لغتهم 
  .وأن يساهموا في مسيرة اإلبتكار الحضاري والمعرفي الذين من واجبهم أن يضخوا اللغة بالجديد, والعلماء 

وتواصلها وتطورها , وقد قام كتاب وشعراء لغات مختلفة بأدوار مؤثرة وفعالة في الحفاظ على لغاتهم 
  . وإرتقائها إلى حيث عصرها والبقاء متجددة منيرة في دروب األزمان

والحفاظ على , مسؤولية الغيرة على العربية  ولهذا فعلى عاتق شعراء وكتاب وعلماء اللغة العربية تقع
وضخها بالمفردات الالزمة لمعاصرتها وتفاعالتها المتجددة مع الزمان الذي تكون , روعتها وجمالها وتجددها 

  . فيه 
ويساهموا في اإلثراء اللغوي , وأن يحققوا إبتكارات لغوية ذات قيمة ثقافية وحضارية مؤثرة في الحياة 

ويبتكرون الوسائل الالزمة للنهوض بآليات وبرامج تدريس , المفردات اللغوية لدى الناطقين بها وزيادة أرصدة 
  .فاألجيال متشوقة لجديد عصرها وتفاعلها الخالق مع زمانها, اللغة العربية 

كلما و, والشعراء والكتاب هم حفظة اللغة والحاملين لراياتها والمجددين لها والمبتكرين لمفرداتها وعباراتها
  . تزايد عدد الشعراء والكتاب في لغة ما فأنها تكون بخير وقوة وكلما قل عددهم تنكمش لغتهم

وما دامت لغة الضاد غنية بهم وولودا معطاء فأنها تبقى حية متجددة ذات دور إنساني كبير يعز أهلها وينير 
 .مسيرتهم في علياء اإلنسانية

  !!العربيــــة والقلــــم

  
                                       "وكم عز أقوام بعز لغات"  

  .العربية لغة غنية ثرية جامعة وذات قدرات حضارية حيوية ومتفاعلة مع الزمان
  .إستوعبت أفكار السماء وال تتردد في إستيعاب أفكار البشر في كل العصور واألوطان

حترامها وضبط قواعدها وأصولها في القول وهي تنادي أبناءها بقوة وتحثهم على الحفاظ على سالمتها وإ
إن لم , الذي ال يجوز لمن يمسك القلم أن يخط كلماتها , وأن تبقى جميلة مؤثرة في تعبيرها ونحوها , والكتابة 

 .ويكون واعيا ومتفهما لقيمة العربية في الحياة, يحسن صنعته ويهذب ألفاظه 

 
 
أجيال معدمة لغويا ولهذا فهي 
 محطمة حضاريا

 
 
العلة الكبرى تكمن في هذا 

الذي , الخلل العقلي والنفسي 
أسسه نضوب المفردات في 

بينما غزارتها , عقول المتأخرين 
في عقول المتقدمين دفعت 
بهم إلى تحقيق المستجدات 
والرقي المعاصر والمتواصل 
 
 
اللجوء إلى العقل ال يمكنه أن 
يكون ناجحا من غير أن نضخ 

, اللغوية األدمغة بالمفردات 
ونشحنها بطاقات وأدوات 
التفكير واإلستنتاج واإلستنباط 
وفقا ألصول التفكير العلمي 
 المعاصر

 
 
العصر بحاجة إلى مفردات 
, غزيرة لكي نتواصل معه 

وبدونها سنبقى خلفه ونتساقط 
على هامشه المظلم فال نرى 
النور ونمضي كالخفافيش 
الحائرة في ضوء الظهيرة 
 الساطع

 
 

إبتكار هناك مفردات مع كل 
علينا أن نضمها , مصاحبة له 

إلى قاموس اللغة لكي تتواصل 
المستجدات 
 
 
 
مركز ويرنكا في الفص 
الصدغي األيسر الذي يفهم 
اللغة ويحل رموزها مرتبط 
بإمتدادت عصيبية مع مركز 
بروكا في الفص األمامي األيسر 
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ويمكنها أن تلم بجميع , لى التعبير والتفاعل الفكري والفلسفي العربية من أكثر لغات األرض حيوية وقدرة ع
  .وتسجل العواطف واألحاسيس اإلنسانية بصيغ تتفوق فيها على جميع اللغات, المسميات 

ونرى ذلك واضحا عندما نستمع لتالوة , وأصواتها ذات تأثير جمالي ونفسي متميز في القلوب والمسامع 
  .حسي الخالبالقرآن الكريم ذات الجمال ال

أو أنها ضعفت عن إستيعاب التطورات ولم , وال يمكن أن ندعي بأن لغتنا العربية غير قادرة على المواكبة 
وإنكماشنا وعدم تمكننا من , فذلك يدل على كسلنا وتراخينا الحضاري , تعد وسيلتنا في التخاطب المعاصر 

  .ترسم أحوالها وتفاعالتها وتسجل دورها ومقامهافاللغة مرآة األمة تعكس حالها و, الخطو بسرعة زماننا 
ال يمكنها أن تعجز عن إستيعاب أفكار اآلخرين , هذه اللغة التي حوت آيات السماء ومختصر أفكار األكوان 

  .ومبتكرات عقول الناس أيا كانت
ال , ة ال محدودة لغة غنية بالطاقات التعبيرية وتمتلك أبجدية متميزة وأصوال وقواعد مكتملة ووسائل إشتقاقي

ويعتمد ذلك على أبنائها األشاوس الذين أبدعوا وسائلها وتوصلوا إلى , يمكنها أن تكون عاجزة أمام التطورات 
  . نظمٍ وبرامج سباقة في عصرنا المتسارع

وقد صدقت . فالعربية في أنظمة المايكروسوفت وتتفاعل مع المبتكرات اإلليكترونية بكفاءة عالية وقدرة وافية
  : على لسان حافظ إبراهيم قائلةً

  "أنا البحر في أحشائه الدر كامن      فهل سألوا الغواص عن صدفاتي"
وإشتقاقات وإضافات , وال بد لنا من الغوص في بحر اللغة وإكتشاف جواهرها الكامنة  من عبارات وكلمات 

  .ذات قيمة فكرية ونحوية فعالة في الحياة
والمعاجم والموسوعات والمصادر الفكرية , لبديع والشعر والكتب األدبية النادرة اللغة العربية لغة البيان وا

ونتساءل كيف إستطاع األجداد في تلك األيام من اإلتيان بها , والعلمية الباهرة التي ننظر إليها بدهشة وانبهار 
ونعجز عن كتابة , لضاد ونحن في زمن تتوفر فيه جميع الوسائل والمهارات نقف كسالى أمام لغة ا, وتأليفها 

  .بضعة سطور بها من غير أغالط إمالئية ونحوية قاسية
وأن نجابه من ال يحترمها ويكتب بها بأسلوب مشين ونحوية , فال بد لنا من تعزيز الغيرة على العربية 

ين يكتبون الذ, وتشجيع النقد اللغوي  لكي نحافظ على سالمة اللغة العربية من أعدائها , ضعيفة وإمالء مخجل
  .بها ويجهلون أصولها وقواعدها ومعاني كلماتها التي يسطرون

وكم هو . وفي جميع المواقع ال نقرأ إال قليال عن التصدي ألخطاء لغوية ونحوية في هذا المقال أو ذاك
ها إنزعجت من, ) مقالة(مفرح أن نقرأ مقالة إلحدى األخوات وهي تشير فيها إلى كثرة األغالط اإلمالئية في 

وأعلمتهم بأن العربية بخير وقوة وأمان مادامت األمة , تلميذتها التي أثلجت قلوب الغيورين على لغة الضاد 
  .تنجب من يذود عنها بالقلم

وأن يكونوا , وأرجو من أساتذة العربية وطالبها أن ال يألوا جهدا أو يترددوا في الدفاع عن لغة الضاد 
ونقده بقوة ونحوية عالية لكي نتعلم , لتفاعل مع ما ينشر في الصحف والمواقع من خالل ا, حراسا أمينين عليها 

  . ونتواصل في الكتابة بلغة عربية سليمة, منهم 
, والكثير من الكتاب يعرفون أكثر من لغة وهذا قد يتسبب في سقطات نحوية وإمالئية ال بد من التنبيه إليها 

  .ن لغة العرب مجرد كالم بال تأثير ومعنىيبقى الذود ع, وبدون النقد اللغوي الجاد 
  " . أرى كل يوم في الجرائد مزلقاً:  "والعربية تصرخ بأعلى صوتها وتقول

ألنها تهين العربية , فقد كثرت األغالط في الكتابات المنشورة حتى ليشمئز القارئ منها ويلعن كتابها 
وسوء إمالئها , قول والنفوس لغثاثة أسلوبها وتتسبب في إزعاج الع, وتشوهها وتخدش الذوق والحس السليم 

 . ونحوها وركاكة تعبيرها

 
الدماغ البشري يحتاج إلى لغة 

لكي يقرر , أصلية واحدة 
إرتباطاته القادرة على توليد 
 اللغة وفهمها والتعبير عنها

 
 
 
 
للغة دور أساسي في صناعة 
الحضارة وإنطالق عجالت التقدم 

من واإلرتقاء به , اإلنساني 
الحياة الغابرة في الكهوف إلى 
ما هو عليه اآلن 
 
 
 
 
أن المنشغلين بالكتابة يكون 
على عاتقهم مسؤولية تنمية 

خصوصا , مفردات لغتهم 
الشعراء والكتاب والمفكرين 

الذين من واجبهم أن , والعلماء 
يضخوا اللغة بالجديد وأن 
يساهموا في مسيرة اإلبتكار 
 الحضاري والمعرفي

 
 
 

امت لغة الضاد غنية بهم ما د
وولودا معطاء فأنها تبقى حية 
متجددة ذات دور إنساني 
كبير يعز أهلها وينير مسيرتهم 
 في علياء اإلنسانية

 
 
 
 
العربية لغة غنية ثرية جامعة 
وذات قدرات حضارية حيوية 
 .ومتفاعلة مع الزمان

إستوعبت أفكار السماء وال 
تتردد في إستيعاب أفكار 

 العصور واألوطان البشر في كل
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وال يجوز أن ينتمي إليها إال من يجيدها ويتقن , فالكتابة بأشكالها صنعة أو حرفة لها عناصرها ومهاراتها 
  . أدواتها

, واليوم حان دوركم وفعلكم , فيا أساتذة العربية وطلبتها أنتم قادتنا اللغويون الذين تنيرون لنا السطور 
ومن واجبنا ,  التي تستحق منا اإلحترام والتقدير, د وترصدوا ودافعوا عن لغتنا العربية فتسلحوا بالنحو والقواع

  .أن نمنع أي سلوك ال يظهر إحتراما وتقديرا للغة الفرقان ذات سحر البيان
  

  !!أرصـــدة الكلمـــات وقيـــود المفـــردات

تين والعربات والمصانع والشركات وما نتحدث عن أرصدة البنوك وما لدينا من العقارات والمزارع والبسا
  . نملكه من آبار نفط  سلبت من أهلها وتمكن منها من استطاع وغنم

, فما عندنا من أرصدة مادية ال قيمة لها وال معنى في حياتنا, وال نتحدث عن أرصدة الكلمات في أدمغتنا
  .عندما تكون أرصدة الكلمات في عقولنا خاوية

التي ال تستطيع رعاية إال , رصيدا وافرا من الكلمات هو كالصحراء الرملية القاحلة فالعقل الذي ال يمتلك 
  .األشواك

فهي ال ترتبط بحياتنا ونحن ال , ومجتمعنا العربي عموما يفتقر إلى أرصدة الكلمات وثقافة الكلمة ومعناها
  . نهتم بمعاني الكلمات وال نعلمها ألبنائنا

  . ها وتعليمها لألطفال حال إمتالكهم القدرة على الكالموالعالم مشغول بالكلمات ومعاني
ونحن ال نمتلك حصة , الدنيا تعلّم الكلمة ومعناها وتمضي في هذا المنوال حتى نهاية الدراسة الجامعية 

, وال يوجد عندنا إمتحان واحد في اللغة العربية عن الكلمة ومعناها , واحدة في مدارسنا تعتني بالكلمة ومعناها
  . اضع إستخدامها وكيف يتم صياغة العبارة السليمة بهاومو

  ! هل ستجدون حصة واحدة تعني بهذا الشأن؟, فابحثوا في جميع مدارسنا
ألنها لم تبتكر , والجامعات العربية كافة مسؤولة عن هذا التقصير المروع تجاه اللغة العربية واألجيال 

  .معات الدنيا في هذا الميدانولم تواكب جا, الوسائل المعاصرة للتفاعل معها 
  . وكيفية إستخدامها والتعبير بها عن األفكار, فهل تساءلنا لماذا العالم المتقدم مشغول بتعليم أبنائه الكلمة ومعناها 

وهل تساءلنا لماذا أن أصعب اإلمتحانات لدخول الجامعات في الدول المتقدمة هي إمتحانات الكلمة ومعناها 
لكي تمنح , وكم من األساليب والكتب والمصنفات قد ألفت بهذا الشأن , لمة في مواضع الكالموكيفية إستخدام الك

  .الطالب الفرصة لمعرفة أكبر قدر من الكلمات وإستخدامها في حياته العلمية والعملية
, فية للتعبيروأدمغتنا ال تمتلك األدوات الكا, يظهر للمتابع للكتابات أننا من األمم الفقيرة بأرصدتها اللغوية 

مما يدفعنا إلى إسقاط تفاعالت الحجة بالحجة وإستخدام انفعاالتنا وآلياتنا األولية في التفاعل فيما بيننا ومع 
  .اآلخر

وما عادت قادرة على التواصل , وتجدنا ندور في حلقة المفردات التي تعبت منها العيون واألسماع 
, ظا جديدة وال نصنع كلمات وكأننا من معشر الراسبين في الحياة وترانا ال نخترع ألفا, والمعاصرة واإلنطالق 

  .والمتميزين بعشق الرتابة ونبذ اإلبداع واإلبتكار
  ماذا يجري في عالمنا المهتم باألحزان واآلالم؟ 

وتحقيق , فوضى وتفاعالت سلبية مع النتائج وتطويرها بعيدا عن األسباب والدوافع األساسية الكامنة وراءها 
والدوران في حلقة كان يا ما كان المفرغة المشبعة , ر قدر ممكن من مسوغات الشلل النفسي والفكري أكب

 .باإلنفعاالت السلبية السيئة

 
العربية من أكثر لغات األرض 
حيوية وقدرة على التعبير 
, والتفاعل الفكري والفلسفي 

ويمكنها أن تلم بجميع 
وتسجل العواطف , المسميات 

اإلنسانية بصيغ  واألحاسيس
 تتفوق فيها على جميع اللغات

 
 
اللغة مرآة األمة تعكس حالها 
وترسم أحوالها وتفاعالتها 
 وتسجل دورها ومقامه

 
 
هذه اللغة التي حوت آيات 
السماء ومختصر أفكار األكوان 

ال يمكنها أن تعجز عن , 
إستيعاب أفكار اآلخرين 
ومبتكرات عقول الناس أيا 
 كانت

 
 

ي أنظمة العربية ف
المايكروسوفت وتتفاعل مع 
المبتكرات اإلليكترونية بكفاءة 
 عالية وقدرة وافية

 
 
ال بد لنا من الغوص في بحر 
اللغة وإكتشاف جواهرها 
, الكامنة  من عبارات وكلمات 

وإشتقاقات وإضافات ذات 
قيمة فكرية ونحوية فعالة في 
 .الحياة

 
 
نتساءل كيف إستطاع األجداد 

من اإلتيان بها  في تلك األيام
ونحن في زمن تتوفر , وتأليفها 

فيه جميع الوسائل والمهارات 
, نقف كسالى أمام لغة الضاد 

ونعجز عن كتابة بضعة سطور 
بها من غير أغالط إمالئية 
 ونحوية قاسية
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وإهمال هذا   حقيقة فقرنا اللغوي وعدم إمتالكنا للمفردات الكافية للتعبير عما فينا يرجع إلى ضعف تعليمنا
مما تسبب في صناعة أجيال ال تستطيع أن توفر الحجة والدليل القوي على ما , الموضوع في بيوتنا ومدارسنا 

ودليلنا على , وتنحرف إلى الصراعات اإلنفعالية الدامية التي تحصد من ورائها الويالت الكثيرة المتوالية, تريده 
بل خطاباتنا مرهونة بالحديد والنار والعنف , ولنا ونتفاعل بأفكارناذلك أننا ال يمكننا أن نتخاطب بسهولة بعق

  . والثورات اإلنفعالية
ولو تساءل كل منا كم يعرف من معاني الكلمات في القرآن الذي نسمعه كل يوم ونقرأه والكثير منا قد ختمه 

لوجد أنه في حالة , القرآن ولو تساءل أي مثقف عما يعرفه من معاني كلمات, لوجدتنا ال نعرف إال القليل , 
  . بعيدة عن ذلك بكثير

ولهذا كانوا يفهمون كتاب اهللا ويعبرون عنه أحسن , ويبدو أن أجدادنا كانوا أغنى منا في أرصدتهم اللغوية 
وإال كيف كانوا يخطبون بكل هذه المفردات التي لو تم إختبار الواحد منا ,  تعبير وكانوا يفهمون خطب البلغاء 

  . فشل فشال ذريعا فيها ل
وألفوا المعاجم الجامعة التي نعجز , وقد بلغ أجدادنا المراتب العلمية المتطورة في زمانهم بخصوص اللغة 

  . ولهذا نتجاهلها ونهرب منها, اليوم عن المجيء بمثلها 
  !فهل أنجز العرب كتابا معجميا واحدا بمنزلة كتاب لسان العرب على مدى القرن العشرين؟

وتساهم في إغناء الحياة وتفقد إحترامها بين األمم , مم التي ال تعرف لغتها ال يمكنها أن تحقق وجودها إن األ
  . ألنها تبدو بال هوية وعدم إحترام لذاتها ووجودها, األخرى

ونحن نؤكد ذلك ونظهره  بإهمالنا للغتنا وعدم تمكننا من إمتالك الوعي المناسب والمعاصر بمفرداتها فنحن 
وخواء عدد المفردات العربية التي نعرفها , لكننا في حالة قيد أو سجن سببه فقرنا اللغوي , مها وقد نكتب بهانتكل
  . والتي قد ال تتجاوز الثالثة آالف مفردة إال قليال, 

مشحون بالمخترعات , ولهذا نحن مسجونون في مفردات منهكة ال يمكنها أن تنقلنا إلى عالم معاصر 
  .حوالت اإلبداعية الجديدة ذات التطلعات الخالقة إلى فضاءات بال حدودوالعبارات والت

وندرس اللغة األجنبية بمعاني كلماتها , فنحن نعرف معاني مفردات اللغة األجنبية أكثر من اللغة العربية 
  . أكثر من دراستنا للغة العربية

ومطلوب منا معرفة عدد من , كل يوم  وكنا في اإلبتدائية والثانوية واإلعدادية ندرس اللغة اإلنكليزية
وفي اللغة العربية ال يوجد , الكلمات بمعانيها وإستخداماتها ويتم إمتحاننا بها ومحاسبتنا على عدم معرفتنا لها 

  .بل جميعنا يهمل معاني الكلمات ويحسبه شأنا غثيثا وممال ال يستحق النظر, درس واحد من هذا الطراز
أساليب بائدة وال بد لها أن تواكب مناهج تدريس , لتي نعبر بها عن أفكارنا ووجودناإن أساليب تدريس لغتنا ا

  .اللغات األخرى في العالم
وال يمكننا أن نكون إذا لم نمتلك أدوات التعبير عن أفكارنا وتمكننا من إمتالك مهارات التخاطب مع بعضنا 

  . بعقولنا وأفكارنا
ودفعنا بإتجاه العقالنية والحضارة , ل تهذيب سلوكنا وتحفيز تفكيرنا ووفرة الكلمات في عقولنا من أهم عوام

تطور سلوكنا وتحقق لنا األهداف التي , فهي تستحضر لنا مسوغات منطقية ومفاهيم جديرة بالنظر, المعاصرة
  . نراها ذات قيمة إجتماعية وحضارية

أرصدتها اللغوية تكون في محنة أن الشعوب التي تضعف , والمالحظ في هذا العالم المتالطم األحداث
  . التفاعالت السلبية وعدم القدرة على الخروج من مأزقها

 

 
 
ال نتحدث عن أرصدة الكلمات 

فما عندنا من , في أدمغتنا
أرصدة مادية ال قيمة لها وال 

عندما تكون , معنى في حياتنا
أرصدة الكلمات في عقولنا 
 خاوية

 
 
الجامعات العربية كافة مسؤولة 

هذا التقصير المروع تجاه  عن
ألنها لم , اللغة العربية واألجيال 

تبتكر الوسائل المعاصرة 
ولم تواكب , للتفاعل معها 

جامعات الدنيا في هذا 
 الميدان

 
 
أننا من األمم الفقيرة بأرصدتها 

وأدمغتنا ال تمتلك , اللغوية 
مما , األدوات الكافية للتعبير

يدفعنا إلى إسقاط تفاعالت 
بالحجة وإستخدام  الحجة

انفعاالتنا وآلياتنا األولية في 
 .التفاعل فيما بيننا ومع اآلخر

  
 
 
ترانا ال نخترع ألفاظا جديدة وال 
نصنع كلمات وكأننا من معشر 
, الراسبين في الحياة 

والمتميزين بعشق الرتابة ونبذ 
 اإلبداع واإلبتكار

 
  
 
حقيقة فقرنا اللغوي وعدم 

فية إمتالكنا للمفردات الكا
للتعبير عما فينا يرجع إلى 
ضعف تعليمنا  وإهمال هذا 
الموضوع في بيوتنا ومدارسنا 
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ولو تأملنا الكثير من أحداثنا ومصائبنا إلكتشفنا أن ضعف الرصيد اللغوي في رؤوسنا قد كان له دور بارز 
الذي يساهم في إستجالب , كافي ألن معظم أصحاب إتخاذ القرار ال يمتلكون المعين اللغوي ال, في صناعتها 

مما يدفع إلى اآلليات الدفاعية األولية وإتخاذ الخطوات , األفكار وتطوير الرؤى وتواصل التفاعالت اإليجابية
التي تؤذيهم وتدفعهم إلى الندم لكنهم يحاولون أن يتواصلوا مع أخطائهم بوسائلهم الدفاعية , اإلنفعالية السلبية 

  .في بئر جهلهم المريرالعقيمة حتى يسقطوا 
  

يدفع بنا إلى صيرورة , إن الرجوع إلى اللغة العربية واإلهتمام بمفرداتها وتطويرها والتأكيد على أهميتها 
ويحررنا من الفشل الفكري والعجز الحضاري , أفضل ويمنحنا القوة األكبر للتعبير عن أنفسنا ومعالم وجودنا 

  . الذي أوقعنا أنفسنا فيه
, ن الدعوة إلى الكلمة ومعناها في حياتنا البيتية واإلجتماعية والمدرسية يصنع منا أمة عارفة ومن هنا فأ

  . وقادرة على إستيعاب المستجدات والتعبير عن أفكارها وتحقيق أهدافها وفقا لمفردات الزمن الذي تعيش فيه
رها في عالمنا العربي من نجني ثما, وقد يستغرب البعض من الكالم لكنه حقيقة واقعة ودامغة وقاسية 

  . أقصاه إلى أقصاه
ألنه يكون , وعقل بال كلمات وفيرة ال يعطي إال أشواكا , وآلة العقل الكلمات التي يمكنها أن تحتضن األفكار

  . عبدا مطيعا لإلنفعال
تار ما ولنا أن نخ, والعقل الفقير بالمفردات يكون صاحبه عبدا, والعقل الغني بالمفردات يكون صاحبه حرا 

  .بين الحرية واإلستعباد
  

  !!اإلبـــــداع اللغــــــوي

  كم من المفردات يضيف العرب لقاموسهم اللغوي كل عام؟
  وهل توجد إحصائيات لغوية بهذا الشأن؟

أي , وما هي المقاييس والمعايير التي يتم اإلعتماد عليه لتأهيل المفردة اللغوية لكي تكون مفردة قاموسية
  لغويين والنحويين العرب؟مقبولة من ال

  وما هي إضافات مجامع اللغة العربية المختلفة إلى اللغة العربية وهل هي مواكبة للعصر؟
  !تساؤالت ال أعرف أجوبتها

ولهذا فأنها , وغاية قولي فيها أن األمم المعاصرة الحية تضيف إلى قاموسها اللغوي مفردات جديدة كل عام 
  . زمانهاتنمو بسرعة متواكبة مع سرعة 

وتوقد أذهان أبنائها وتفاعالتهم , وكلما تمكنت األمم من إضافة مفردات أكثر فأنها تشير إلى درجة إبداعها 
 .الحية مع واقعهم المتجدد

  
  !!لغتنــــا العربيـــــة

  تعاني ما تعانيه على يد أبنائها , اللغة العربية الرائعة البديعة 
  .ماليين ويرتل القرآن بها على أصقاع األرض المختلفةالعربية لغة القرآن ويتكلم بها ال

  .العربية تناشدكم  وتنادي بأعلى صوتها وتدعو إلى التواصل معها وتحقيق غاياتها
وكل مسلم في األرض يريد من العرب أن يفقهوه في اللغة , العربية التي صار العالم يريد أن يتعلمها 

 .ويساهموا في زيادة معرفته بها, العربية 

 
لو تساءل كل منا كم يعرف من 
معاني الكلمات في القرآن 
الذي نسمعه كل يوم ونقرأه 

لوجدتنا , والكثير منا قد ختمه 
ال نعرف إال القليل 
 
  
يبدو أن أجدادنا كانوا أغنى 
, منا في أرصدتهم اللغوية 

ولهذا كانوا يفهمون كتاب 
اهللا ويعبرون عنه أحسن تعبير 

لبلغاء وكانوا يفهمون خطب ا
 
إن األمم التي ال تعرف لغتها ال 
, يمكنها أن تحقق وجودها 

وتساهم في إغناء الحياة وتفقد 
, إحترامها بين األمم األخرى

ألنها تبدو بال هوية وعدم 
 إحترام لذاتها ووجودها

 
 
إن أساليب تدريس لغتنا التي 
, نعبر بها عن أفكارنا ووجودنا

أساليب بائدة وال بد لها أن 
ب مناهج تدريس اللغات تواك

 األخرى في العالم
 
 
وفرة الكلمات في عقولنا من 
أهم عوامل تهذيب سلوكنا 

ودفعنا بإتجاه , وتحفيز تفكيرنا 
 العقالنية والحضارة المعاصرة

  
 
الرجوع إلى اللغة العربية 
واإلهتمام بمفرداتها وتطويرها 

يدفع , والتأكيد على أهميتها 
حنا بنا إلى صيرورة أفضل ويمن

القوة األكبر للتعبير عن أنفسنا 
ويحررنا من , ومعالم وجودنا 

الفشل الفكري والعجز 
الحضاري الذي أوقعنا أنفسنا 
 فيه
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  .العربية تناديكم أيها العرب وعليكم أن تستجيبوا لندائها وترتقوا بها
 !لغتهااللغات لسان حال األمم فإن هبطت األمم هبطت لغتها معهم وإن إرتقت إرتقت 

وعليكم أن تخرجوا من دائرة التصاغر  , أيها العرب أن رسالتكم هي  نشر العربية وتعليمها للبشرية 
  .واإلنهيار والضياع إلى فضاءات العطاء والمساهمة الحضارية في األرض

ية أن هيا  إستفيقوا وتفاعلوا من أجل زرع أبجد, إن العربية تستصرخكم وتنادي بأعلى ما عندها من صوت 
  . الحياة في األرض

وهذه . العربية تريد من العرب أن يحملوا رايتها إلى أرجاء الدنيا ما داموا هم في كل األرض ينتشرون
الراية يمكن أن يحملها الشعراء المهاجرون فيكونوا شعلة عربية مضيئة ويساهموا في تعليم اللغة العربية في 

  . المدارس والجامعات  والمتديات والجمعيات 
وما عليهم إال أن يكونوا أكثر نشاطا وقوة وإندفاعا في , وعلى شعراء اليوم تقع مسؤولية تأريخية كبيرة 

التعبير عن حضارتهم وثقافتهم وإنسانيتهم بتعليم اللغة العربية والمشاركة الفعالة في بناء الثقافة العربية أينما 
 .حلوا

كم من المفردات يضيف 
كل العرب لقاموسهم اللغوي 

 عام؟
وهل توجد إحصائيات لغوية 
 بهذا الشأن؟

 
 
 
العربية تريد من العرب أن 
يحملوا رايتها إلى أرجاء الدنيا 
ما داموا هم في كل األرض 
 ينتشرون

 

   � � � � � �   � � � � � �
  المجلـــــة العربيـــــة للعلــــــوم النفسيــــة

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
  مواضيع ملفـــات األعــــداد القادمــــة

  2016العام 
 2016شتاء  –48العدد 

  المظهر العربي... سيكولوجية الطاغية والطغيان   
  هنادي الشوا. أ: المشرف 

  2015 –10 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
hanadi80@hotmail.fr  

 

   2016 ربيع –49العدد 

  نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي
  محمد سعيد ابوحالوة. د: المشرف 

 2015 –12 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
abou_halawa2003@yahoo.com 

 

    2016 صيف –50العدد 

  مقاربة نفسإسالمية... سيكولوجية السكينة

  السعودية –خالد الجابر . د: المشرف 
 2016 –03 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث

aljaberk@yahoo.com 
 

    2016خريف  –51العدد 
  االختبارات وبناء النفسي القياس  

  بعيبن ديةنا. د. ا: المشرف 
 2016 –06 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث

baibennadia@gmail.com 

  2015العام  
   2015ربيع  –45العدد 

 ...الطيف الوسواسي من الطبع الى المرض"

  "رؤية من منظور ثقافي مغاير
  مصـر    -وائل ابو هندي . د. أ: المشرف 

  2015 – 02 – 28   لقبول األبحاثآخر أجل 
maganinposta@yahoo.com  

 

    2015   صيف –46العدد 

 "اشكاليات الترجمة في العلوم النفسية" 

  األستاذ الدكتور بوفولة بوخميس: المشرف  

  2015- 05-28   آخر أجل لقبول األبحاث
boufoulab@yahoo.fr 

 

 2015 خريف –47العدد 

   االضطراب الى الالسواء من... المثلية الجنوسية" 

  سوريا/  قطر – مأمونمبيض.  د:  المشرف
  2015 –11 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث

 maganinposta@yahoo.com  
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  )حالة المغرب( السيكولوجيا ورهانات التعريب في التعليم العالي
Psychology and assets of the Arabisation in the Arab higher education (case of Morocco) 

 
 
 

  فاس –ظهر المهراز  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - علم النفس-اوـــي أحرشــالغال
aharchaou_rhali@yahoo.fr 

     
  

قد ال نجانب الصواب عندما نصادر على أن قضية التعريب في المغرب هي أكثر من قضية لغوية فقط ألنها 
أصبحت ظاهرة اجتماعية تعبر في عمقها عن واقع اللغة في المجتمع المغربي بشتى مكوناته وعناصره 

فهي قضية اجتماعية لسانية عميقة ال يمكن فك لغزها باتخاذ بعض التدابير أو . ته ومجاالتهوبمختلف قطاعا
القرارات الجزئية في مجال التكوين والتربية واإلعالم، بل إن بداية حلها يكمن أساسا في مستوى الوعي بمدلولها 

  .وعواقبها وفي مقدار اإلرادة والجدية في التعامل معها قصد معالجتها
ناقشنا في المغرب قضية التعريب منذ عقود، لكن في إطار يغلب عليه هاجس الحسم في مآل قضية  لقد

وبفعل هذا الهاجس كانت حصيلة تعريب . أخرى أهم وأشمل، إنها قضية الهوية الثقافية والخصوصية الوطنية
اللسان هذا وموقعه الحقيقي اللسان في الجامعة واإلدارة هزيلة ألننا لم نصل إلى مستوى التحكم في عمق مشكل 

وإذا كنا ال نبغي من هذا التحديد اتخاذ اللغة كأساس لكل تقدم علمي وحضاري كما يحلو . في قضايانا الوطنية
للبعض أن يصور لنا ذلك دون مبرر أو سند مقنع، فإن المقصود باللغة هي أنها مرآة تنعكس فيها الثقافة 

في "حيث ال يمكننا أن نتصور أي تقدم علمي أو حضاري في المغرب فمشكلها هو مشكل التخلف، ب. والحضارة
  ).209: 1983العروي، " (نعاني منه إلى اليوم  لغياب حل جذري للمشكل اللغوي الذي ما نزا

" السيكولوجيا ورهانات التعريب في التعليم العالي بالمغرب " وعلى هذا األساس يجب التنبيه إلى أن اختيار 
مقالة، يشكل في تقديرنا الشخصي مناسبة طيبة لمقاربة أحد الجوانب الهامة من قضية التعريب كموضوع لهذه ال

إنه مناسبة طيبة للقيام بوقفة تأملية عند واقع تدريس علم النفس بالجامعة المغربية وعند االنعكاسات . عامة
خيرة في تدريس العلوم الطبيعية التي ما اإليجابية لهذا التدريس باللغة العربية، ومن ثمة إمكانيات استثمار هذه األ

  .تلقن عندنا بلغة أجنبية لتزا
لقد حققت تجربة تعريب العلوم اإلنسانية، وخاصة تجربة تدريس علم النفس باللغة العربية منذ أوائل 

ى رصد السبعينات من هذا القرن نتائج وتراكمات هامة تستلزم مثل هذه الوقفة التأملية التي نسعى من ورائها إل
المالمح والتوجهات األساسية لهذه التجربة ومدى إمكانية االستفادة منها في مجال تعميم التعريب ليشمل العلوم 

وفي سبيل توضيح هذا األمر سندافع في هذه . تدرس في الجامعات المغربية بلغات غير عربية لالتي ما تزا
ة تدريس علم النفس باللغة العربية في الجامعة المقالة عن وجهة نظر تحكمها فكرة بسيطة قوامها أن تجرب

وهي الفكرة التي سنناقش مضامينها . المغربية تشكل نموذجا يمكن أن يحتدى في مجال تعريب العلوم الطبيعية
 :من خالل التركيز على النقاط األربع التالية

  مقدمات البد منها
 وضعية تدريس علم النفس في الجامعة المغربية 
 والعلوم الدقيقةعلم النفس  
 تجربة علم النفس نموذج يحتدى 

  

  

أن قضية التعريب في 

المغرب هي أكثر من قضية 

لغوية فقط ألنها أصبحت 

ظاهرة اجتماعية تعبر في 

عمقها عن واقع اللغة في 

المجتمع المغربي بشتى 

مكوناته وعناصره وبمختلف 

 قطاعاته ومجاالته

 

  
 
 
 

هي قضية اجتماعية لسانية 

ال يمكن فك لغزها عميقة 

باتخاذ بعض التدابير أو 

القرارات الجزئية في مجال 

 التكوين والتربية واإلعالم

 
 

< <
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  مقدمـــات البــد منهـــا. 1
قبل الحديث عن تجربة تدريس علم النفس باللغة العربية في الجامعة المغربية وعن مدى إمكانية استثمار 

  :علوم الطبيعية نرى ضرورة التمهيد لذلك بأربع مقدمات أساسيةإيجابيات هذه التجربة في تدريس ال
فرغم أن مضامين هذه الكلمة قد تتعدد وتتنوع إلى درجة . تتعلق بتحديد المقصود بكلمة تعريب األولى. 1.1

، 1988الفاسي الفهري، (يلتبس معها مدلولها، فإن تعاريفها المختلفة ال تنفلت ألحد المفهومين التاليين 
  ):160-158:ص

فإما أن تتحدد في تطويع وضع اللغة الداخلي من حيث خصائص نظامها والوسائل التي توفرها الستقبال 
  .األلفاظ أو المعاني أو التقنيات األجنبية أثناء الترجمة والحوسبة والقراءة البصرية

بية داخل التعليم واإلدارة وإما أن تتحدد في إعادة النظر في وضع اللغة الخارجي قصد إحاللها محل لغة أجن
  .واالقتصاد وذلك ضمن خطة للتعريب الشامل

وإذا كانت مواقف المهتمين بقضية التعريب تتوزع عندنا على هذين المفهومين بدرجات متفاوتة فإن المؤكد 
عريب هو أن التعريب الذي يجب الدفاع عنه هو التعريب الثقافي أو الفكري أو العلمي الذي ال يقف عند حدود ت

- 160: ، ص1998الفاسي الفهري، (المصطلح أو إدخال اللغة العربية في قطاع تهيمن عليه اللغة األجنبية 
إنه ذلك التعريب الذي يراد به من جهة تجاوز االنفصام بين اللغة والفكر وبين االستهالك واإلنتاج، ومن ). 161

ع ميادين الحياة ولغة تلقين المعارف وتدريس جهة أخرى اتخاذ اللغة العربية لغة التواصل الرسمي في جمي
  .العلوم في مختلف مستويات التعليم ولغة اإلبداع في شتى القطاعات والمجاالت

هي أن الدعوة إلى تعريب شامل لجميع مجاالت وتخصصات التعليم العالي ال يجب أن تفهم الثانية . 2.1
نعتبرها قاعدة صلبة للتفاعل الدينامي المأمول مع باقي  في إطار االنغالق أو االنطواء على الذات، بل هي دعوة

فعلى الرغم من أن أغلب المجتمعات البشرية تعمل بمنطق التفاعل الثقافي المحكوم . الثقافات واللغات األخرى
بقاعدة األخذ والعطاء، إال أن كل واحد منها يسعى إلى تحقيق مناعته والحفاظ على خصوصيته كعربون على 

والحقيقة أن لغة كل مجتمع من هذه المجتمعات تظل هي األداة الناجعة . المتميزة في الحضارة اإلنسانيةمساهمته 
وبالتالي فإن الدعوة إلى اتخاذ العربية كلغة لتدريس . لتعامله مع الحياة بشتى مجاالتها الثقافية والفكرية والعلمية
فهي ال تعني رفض اللغات . ها في إطار هذا التحديدالعلوم الطبيعية في الجامعة المغربية يجب أن ينظر إلي

األجنبية ومعاداتها، بل على العكس من ذلك هي طريق إلى التعامل معها بكيفية عقالنية وحسب ما تقتضيه 
وهذه مسألة لها ما يترجمها في مجمل . عملية دمقرطة التفكير العلمي وإشاعته بين أغلب فئات المجتمع المغربي

التي جعلت من لغاتها الوطنية ) إلخ...اليابان، أنجلترا، الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا(لمتقدمة تجارب الدول ا
  .األدوات الفعلية للتعلم واالبتكار والتواصل وإنتاج المعرفة

األولى تمثلت في أنه . تتجلى في كون أن المغرب عرف تجربتين مريرتين في مجال التعريبالثالثة . 3.1
ستقالل انطلق تعريب مرتجل بدأ بالطور االبتدائي دون استراتيجية واضحة وال أهداف محددة تأخذ بعين غداة اال

وهكذا وكما يعلم الجميع فإن التالميذ المعربين الذين تخرجوا . االعتبار مستلزمات التهييء واإلعداد للطور الثاني
وهذا ما دفع بالكثير من . ي الثانوي غير المعربآنذاك من االبتدائي قد تعذر عليهم أمر الحصول على أماكن ف

المغاربة إلى الشك في فعالية اللغة العربية وقدرتها على مجاراة اللغات األجنبية، بحيث أن القليل من هؤالء هم 
الذين كانوا يدركون بأن العجز ال عالقة له باللغة بل باالرتجال والتسرع في العمل بتعريب يفتقر إلى المنهجية 

أما المرحلة الثانية فقد تجلت في خالصات ندوة المعمورة المشهورة التي أكدت على . الستراتيجية الدقيقتينوا
ضرورة األخذ بمبدإ التعريب المتدرج الذي يفسح المجال من جديد للغة العربية لتصبح أداة التدريس في 

 ي مختلف شعب العلوم حتى نهاية الطور وهكذا انطلقت عملية تكوين األطر المعربة ف. الطورين األول والثاني

  

  

  
 

لقد ناقشنا في المغرب قضية 

التعريب منذ عقود، لكن في 

إطار يغلب عليه هاجس الحسم 

في مآل قضية أخرى أهم 

وأشمل، إنها قضية الهوية 

 الثقافية والخصوصية الوطنية

 

  
 

  

إن المقصود باللغة هي أنها 

مرآة تنعكس فيها الثقافة 

مشكلها هو ف. والحضارة

 مشكل التخلف

 
 

  

  
 

ال يمكننا أن نتصور أي تقدم 

علمي أو حضاري في 

في غياب حل "المغرب 

جذري للمشكل اللغوي الذي 

  ما نزال نعاني منه إلى اليوم
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لكن . الثاني، وهي األطر التي ستمارس تدريس مختلف العلوم حتى حصول التلميذ على شهادة الباكلوريا
لتعليم في هذه المرحلة فاتهم التفكير في تهيئة األطر الالزمة الستمرارية تجربة التعريب هاته المسؤولين على ا
وهذا ما أصبح معه مشكل المتخرجين من السلك الثانوي يثقل كاهل التعليم الجامعي بالمغرب، . في التعليم العالي

ي الجامعات نتيجة هذا االرتجال في حيث كثير هم التالميذ الذين نجدهم يتعثرون أو يتوقفون عن الدراسة ف
تعريب المواد العلمية بالسلكين اإلعدادي والثانوي واإلبقاء على تدريسها بلغة أجنبية غالبا ما ال يتقنها هؤالء في 

 ).55-50:، ص1997ابن عبد اهللا، (التعليم العالي 
  

  ةــة المغربيـــي الجامعـــس فـــم النفـــس علـــة تدريـــوضعي .2
األولى : تلزم الحديث عن وضعية تدريس علم النفس في الجامعة المغربية التوقف عند مسألتين جوهريتينيس

 .تتعلق بتاريخية علم النفس بالمغرب، والثانية ترتبط بمقومات التدريس والبحث
  

  تاريخية علم النفس. 1.2

  :تاريخيا، يمكن إجمال واقع علم النفس بالمغرب في مرحلتين اثنتين
ولى تُنعت بمرحلة ما قبل علم النفس الجامعي التي تشمل فترة االستعمار بكاملها وتَتَمدد لتغطي أكثر األ -

وإن هذه المرحلة التي كان حضور علم ). 76:، ص1998ربيع، (من عقد من الزمن في فتـرة االستقـالل 
ا في هذا النطاق نظرا إلى أن الجامعة النفس يتمظهر فيها بكيفية محتشمة في الميدان التربوي والتعليمي ال تهمن

المغربية التي لم يتم إنشاؤها إال بعد االستقالل لم تكن تضم في تخصصاتها إلى حدود أواخر الستينات تخصصا 
  .يسمى بعلم النفس

فخالل هذه . الثانية يصطلح عليها بالمرحلة الجامعية أو مرحلة االنطالق الحقيقي لعلم النفس بالمغرب -
سيعرف علم النفس تغيرات وتحوالت جوهرية كلها تسير في اتجاه فرض وجوده كتخصص قائم الذات  المرحلة

فرغم أن استقالليته لم تتحقق إال منذ أوائل القرن الحالي، نظرا الرتباطه العضوي بالفلسفة . في الجامعة المغربية
برامجه ومناهجه وأطره منذ انطالقه  وعلم االجتماع في شعبة واحدة، إال أن تغييرات كبيرة حدثت على مستوى

فعلى مستوى المؤسسات الجامعية التي تعتمد علم النفس كواحد من . في أوائل السبعينات من القرن العشرين
تخصصاتها، نجد أن كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس والرباط والمحمدية وكلية علوم التربية والمدارس 

تربوية الجهوية، كلها مؤسسات تسير وتعمل في هذا االتجاه الذي يرسخ ويقوي وجود العليا لألساتذة والمراكز ال
وعلى مستوى أطر التكوين والتأطير فيمكن التأكيد على أن هذه األطر التي تلقت تكوينا . علم النفس بالمغرب

د أطروحات جامعية عاما في علم النفس بذلت جهودا ذاتية ال يستهان بها في سبيل تفعيل هذا التكوين ثم إعدا
وال يفوتنا أن نشير في هذا المقام إلى أن هذه المرحلة التي عرفت انطالق . أغلبها خارج المغرب وبلغات أجنبية

تجربة تدريس علم النفس باللغة العربية نتيجة تعريب كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية في بداية السبعينات قد 
  :لها في ثالث نقاط أساسيةتميزت بعدة خصائص ومظاهر، يمكن إجما

األولى تتجلى في المساهمة الفعالة لبعض األساتذة المشارقة، وخصوصا المصريين والسوريين، في  -
ربيع، (تدريس علم النفس بكليتي آداب الرباط وفاس منذ بداية السبعينات التي تشكل فترة بداية تعريبهما 

  ).84:، ص1998
فرغم كل الصعوبات . لذي يعرفه علم النفس على مستوى البحث والتأليفالثانية تتعلق بالتقدم المطرد ا -

 واإلكراهات المجتمعية والمعرفية فإن مستوى البحث والتأليف السيكولوجي يتطور عندنا في االتجاه اإليجابي؛ إذ

  

  
 

هذه الوقفة التأملية التي 

نسعى من ورائها إلى رصد 

المالمح والتوجهات األساسية 

بة ومدى إمكانية لهذه التجر

االستفادة منها في مجال 

تعميم التعريب ليشمل العلوم 

التي ما تزال تدرس في 

الجامعات المغربية بلغات 

 غير عربية

 

  

  

  
 
 

إن المؤكد هو أن التعريب 

الذي يجب الدفاع عنه هو 

التعريب الثقافي أو الفكري 

أو العلمي الذي ال يقف عند 

حدود تعريب المصطلح أو 

لغة العربية في إدخال ال

قطاع تهيمن عليه اللغة 

األجنبية 
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ضئيال بالمقارنة مع ما هو قائم في  لتشير بعض اإلحصائيات إلى أن إنتاجنا في هذا النطاق وإن كان ما يزا
عنوان موزعة بنسب متفاوتة بين الكتب القائمة الذات ) 500(الدول المتقدمة إال أنه أصبح يتضمن ما يقارب 

  ).111-89:، ص1998أحرشاو، (طروحات الجامعية والمقاالت العلمية واأل
وهذا أمر ال . الثالثة تتمثل في أن وضعية علم النفس في الجامعة المغربية ال تتميز باالتساق واالنسجام -

يبعث على أدنى قلق، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر مؤشرا إيجابيا ألنه يجسد تنوع المرجعيات والمدارس 
وهو التنوع الذي يثمر بدون أدنى شك . التي ينهل منها المكونون المغاربة في علم النفس مفاهيمهم وتصوراتهم

ربيع، (خطابا سيكولوجيا تحكمه توجهات وتيارات سيكولوجية تتراوح بين ما هو عربي وأمريكي وأوروبي 
 ).87-86:، ص1998

  

  مقومات التدريس والبحث. 2.2

 .األساتذة ثم البرامج والمناهج: ي على المقومين األساسيين التاليينيرتكز التعليم الجامع
  

  األساتذة. 1.2.2
منذ أن تم تعريب علم النفس بالجامعة المغربية ونخبة من األساتذة تساهم في تدريس مواده المتنوعة وفي 

. في تخصص علم النفس التأطير العلمي واإلشراف على بحوث الطلبة الذين اختاروا متابعة دراساتهم الجامعية
  :ويمكننا أن نميز داخل هيأة التدريس التي تحملت عبء تلقين علم النفس باللغة العربية بين فئات أربع

بما أن المشرق العربي، وبخاصة مصر وسوريا، عرفت جامعاته ومعاهده تعريب علم النفس منذ عدة  -
نة بنخبة من األساتذة ذوي الكفاءات العليا بغية عقود، فإن تعريبه في المغرب قد استدعى بالضرورة االستعا

والحقيقة أن هؤالء ساهموا بفعالية كبيرة في . االستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في التدريس والتكوين والتأطير
تكوين أطر وطنية أصبحت حاليا تتحمل مسؤولية تدريس علم النفس باللغة العربية في كليتي آداب الرباط وفاس 

  .بشكل خاص
إلى جانب األساتذة المشارقة كانت هناك فئة قليلة من األساتذة المغاربة الذين تكونوا أصال باللغات  -

إال أنه بمجرد أن تم تعريب تدريس علم النفس لم يتردد هؤالء في بذل . األجنبية ومارسوا التدريس بها
ه لم تمض إال مدة وجيزة حتى أصبحت والواقع أن. مجهودات كبيرة من أجل المساهمة في هذه التجربة الجديدة

والشك أن امتالكهم للغة العربية إلى . هذه الفئة من األساتذة متمكنة من التعليم باللغة العربية والتواصل بها
جانب تمكنهم من اللغات األجنبية قد انعكس إيجابا ال على تدريسهم للطلبة فحسب، بل حتى على إشرافهم العلمي 

ير من البحوث واألطروحات، األمر الذي ساهم في تفعيل وتيرة البحث ومساره في الجامعة المقتدر على عدد كب
  .المغربية

تتكون الفئة الثالثة من األساتذة الذين درسوا علم النفس باللغة العربية وأنجزوا أطروحاتهم الجامعية تحت  - 
رة هنا إلى أن تحمل هذه الفئة مسؤولية والبد من اإلشا. إشراف بعض األساتذة المشارقة والمغاربة على السواء

التدريس واإلشراف قد تطلب منها بذل مجهودات كبيرة لالطالع على كل المستجدات في مجال البحث السيكولوجي 
وهذا ما استدعى منها قراءة أهم المصادر والمراجع ثم التعامل مع أبرز المفاهيم . المنجز أساسا بلغات أجنبية

  .فيها، وذلك كله قصد تلقين الطلبة باللغة العربية مادة كتبت أصال بلغات أجنبيةوالمصطلحات الواردة 
ورغم أن تكوينهم . أما الفئة الرابعة فتضم األساتذة الذين تابعوا دراساتهم العليا بإحدى الجامعات األجنبية -

س علم النفس باللغة العربية العالي قد تم بلغات أجنبية، فإنهم قد تمكنوا بعد فترة وجيزة من التأقلم مع تدري
 .وبالتالي تجاوز كل الصعاب التي واجهتهم في بداية تجربتهم

  
 
 

إنه ذلك التعريب الذي 

يراد به من جهة تجاوز 

االنفصام بين اللغة والفكر 

 وبين االستهالك واإلنتاج

 
 

  

  
 

من جهة أخرى اتخاذ اللغة 

العربية لغة التواصل الرسمي 

ة ولغة في جميع ميادين الحيا

تلقين المعارف وتدريس 

العلوم في مختلف مستويات 

التعليم ولغة اإلبداع في شتى 

 القطاعات والمجاالت

 

  

  

  

  

أن الدعوة إلى تعريب شامل 

لجميع مجاالت وتخصصات 

التعليم العالي ال يجب أن 

تفهم في إطار االنغالق أو 

 االنطواء على الذات
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س علم النفس باللغة العربية أصبحت حاليا تتكون من الفئات الثالث األخيرة والجدير بالذكر هو أن هيأة تدري
مما أدى إلى خلق مناخ علمي يتم فيه تبادل الخبرات والتجارب واآلراء بخصوص ما تطرحه عملية تدريس علم 

  .النفس من صعوبات على مستوى المفاهيم والمصطلحات
  البرامج والمناهج. 2.2.22.2.22.2.22.2.2

سي الذي يتم تلقينه لطلبة علم النفس على مجموعة من المواد منها ما هو وثيق الصلة يحتوي المنهاج الدرا
وبالرغم من أن الطالب الذي يلج هذا التخصص، يتلقى خالل . بالعلوم الدقيقة ومنها ما يرتبط بالعلوم االجتماعية

لتخصص علم النفس ابتداء من السنة األولى دروسا تجمع بين الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس، فإن اختياره 
فهذا . السنة األولى يسمح له باكتساب معارف سيكولوجية واالطالع على مناهج وتقنيات حديثة ومتعددة

االكتساب واالطالع يستلزمان منه الرجوع باستمرار إلى مصادر ومراجع أجنبية؛ ولذلك فإن متابعته للدراسة 
بلغة أجنبية واحدة على األقل، مما يمكنه من قراءة النصوص وفهم باللغة العربية ال تغنيه من أن يكون ملما 

  .المصطلحات واالستئناس باللغة السيكولوجية عربية كانت أم أجنبية
  
  علــم النفـــس والعلـــوم الدقيقــة. 3

من المعلوم تاريخيا أن علم النفس الحديث قد نشأ في أحضان العلوم الطبيعية وبخاصة البيولوجيا 
يولوجيا كما ربطته عالقات عضوية مع الفيزياء والرياضيات، حيث استفاد من هذه العلوم على مستويات والفز

ومن المعلوم أيضا أن علم النفس تربطه عالقات متينة مع علم . عديدة وخاصة النظرية والمنهجية والمفاهيمية
وكما . بينهما من ناحية تداول المصطلح االجتماع واالنتروبولوجيا، حيث ال يمكن أن ننكر االستفادة المتبادلة

عرف علم النفس أيضا خالل العقود الثالثة األخيرة طفرة تتمثل في ظهور وهيمنة االتجاه المعرفي الذي يعتبر 
  ...نقطة التقاء لمجموعة من العلوم  المعاصرة كاللسانيات وعلوم األعصاب والمعلوميات والمنطق وفلسفة الذهن

جيا المعرفية بهذه العلوم وبغيرها قد استلزم من المدرسين ومن الباحثين الذين يلقنون إن ارتباط السيكولو
برامج ومناهج علم النفس باللغة العربية االطالع على مضامين العلوم السالفة الذكر ومناهجها وتقنياتها 

كم احتالله لموقع ومصطلحاتها مما يدفعنا إلى القول بأن المتخصص في علم النفس يبذل مجهودات جبارة بح
  .يفرض عليه التعامل مع العلوم اآلنفة الذكر

ولكي ندرك مدى االرتباط العضوي بين علم النفس والعلوم األخرى على مستوى المصطلح، ولكي نتلمس 
  :أيضا الجهد المبذول من طرف مدرس علم النفس لترجمتها نورد النماذج التالية

  AAAA    

 تجريد
AbstractionAbstractionAbstractionAbstraction    

 Abstraction empirique  تجريد امبريقي

 Abstraction réfléchissante  تجريد واعي

 Accès au lexique  النفاذ إلى القاموس

 Accommodation  تالؤم

 Acquisition اكتساب

 Activation  تفعيل

 Activité d‘imagerie  نشاط تصويري
 

  

  
 
 

هي دعوة نعتبرها قاعدة 

صلبة للتفاعل الدينامي 

قي الثقافات المأمول مع با

 واللغات األخرى

 
 
 

  

  

  

الحقيقة أن لغة كل مجتمع 

من هذه المجتمعات تظل هي 

األداة الناجعة لتعامله مع 

الحياة بشتى مجاالتها الثقافية 

 والفكرية والعلمية

 
 
 

  

  
 
 

العجز ال عالقة له باللغة بل 

باالرتجال والتسرع في العمل 

بتعريب يفتقر إلى المنهجية 

 الدقيقتين واالستراتيجية
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 Actualisation  تحيين

 Aide cognitive  مساعدة معرفية

 Amorçage  إشغال

 Analogique  تماثلي

 Ancrage  انغراس

 Anticipation  توقع

 Appariement  إقران

 Apprendre à apprendre  تعلم التعلم

 Archétype mental  نمط ذهني أصلي

 Architecture cognitive  هندسة معرفية

 Assimilation  استيعاب

 Attribution  إسناد

 Autocontrôle  مراقبة ذاتية

 Autorégulation  تضيط ذاتي

  CCCC    

  خارطة معرفية
Carte cognitiveCarte cognitiveCarte cognitiveCarte cognitive    

 Catégorie  فئة

 Catégorisation  تفييء

 Charge mentale  شحنة ذهنية

 Co-construction  بناء مشترك

 Codage  ترميز

 Cognitif  معرفي

 Cognition  معرفية

 Cognitiviste  معرفاني

 Communication  تواصل

 Compétence  كفاءة

 Compilation  تجميع

 Componentiel  مكوني

 Computationnel  حاسوبي

 Conceptualisation  مفهمة

 Conflit cognitif  صراع معرفي

 Connexionnisme  اقترانية

 Contrainte  إكراه
 

  
 

المغربية التي لم أن الجامعة 

يتم إنشاؤها إال بعد االستقالل 

لم تكن تضم في تخصصاتها 

إلى حدود أواخر الستينات 

 تخصصا يسمى بعلم النفس

  

  
 
 

رغم كل الصعوبات 

واإلكراهات المجتمعية 

والمعرفية فإن مستوى البحث 

والتأليف السيكولوجي يتطور 

 عندنا في االتجاه اإليجابي؛

 

  

  
 
 

نفس في أن وضعية علم ال

الجامعة المغربية ال تتميز 

وهذا أمر . باالتساق واالنسجام

ال يبعث على أدنى قلق، بل 

على العكس من ذلك فهو 

يعتبر مؤشرا إيجابيا ألنه 

يجسد تنوع المرجعيات 

 والمدارس
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  DDDD    

 Décalage  تفاوت

 Différenciation  تمايز

 Dispositif  عدة

  EEEE    

 Equilibration  )إيجاد التوازن(توزين 

 Equilibre  توازن

 Espace-problème  مسألة -مجال

  FFFF    

 Figuratif  تصويري

 Fonctionnement  اشتغال

 Formalisation  صورنة

  HHHH    

 Habillage  إلباس

 Heuristique  استكشافي

  IIII    

 Image mentale  صورة ذهنية

 Indice  مؤشر

 Inférence  استدالل

 Information  معلومة

 Input  مدخل

 Insertion  إدماج

 Intégration  دمج

 Intentionnalité  قصدية

  MMMM    

 Médiateur  وسيط
 Mémoire de travail  ذاكرة االشتغال أوالعمل

 Métacognition  )وعي معرفي(مطامعرفية
 Métalinguistique  )وعي لساني(مطالسانية

 Mobilité mentale  حركية ذهنية
 Modélisation  نمذجة
 Module  قالب -ة وحد

 Motivation  حافزية
  OOOO    

 Opérateur  فاعل
 

  
 
 

إن تعريب علم النفس في 

المغرب قد استدعى 

بالضرورة االستعانة بنخبة من 

األساتذة ذوي الكفاءات 

العليا بغية االستفادة من 

خبراتهم ومهاراتهم في 

 التدريس والتكوين والتأطير

< <
< <
< <
< <
< <

الحقيقة أن هؤالء ساهموا 

لية كبيرة في تكوين بفعا

أطر وطنية أصبحت حاليا 

تتحمل مسؤولية تدريس علم 

النفس باللغة العربية في 

كليتي آداب الرباط وفاس 

 بشكل خاص
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 Opératif  عملياتي

 Opération  عملية

 Opérationnel  إجرائي

 Opératoire  عملياتي

 Output  مخرج

  PPPP    

 Paradigme  براديغم

 Pédagogie cognitive  ةبيداغوجيا معرفي

 Pilotage de l’apprentissage  قيادة التعلم

 Problème  مسألة

 Procédure  إجراء

 Processus  سيرورة

 Programmation  برمجة

 Prothèse cognitive  تعويض معرفي

 Prototype  نمط أصلي

  RRRR    

 Régulation  تضبيط

 Remédiation  عالج

 Répertoire cognitif  سجل معرفي

 Représentation  تمثل

 Résolution de problèmes  حل المشكالت

 Réversibilité  معكوسية

  SSSS    

 Savoir-faire  مهارة

 Schème  شيم -أخطوط

 Signe  عالمة

 Similarité  مماثلة

تمثيل، محاكاة (تقييس 
  )اصطناعية

Simulation 

 Situationnel  وضعياتي

 Stockage  تخزين

 Stratégie  استراتيجية

 Structuration  بنينة

 Style cognitif  أسلوب معرفي
 

 

  

  
 
 

أن علم النفس تربطه عالقات 

متينة مع علم االجتماع 

واالنتروبولوجيا، حيث ال 

يمكن أن ننكر االستفادة 

المتبادلة بينهما من ناحية 

 تداول المصطلح

< <
< <
< <
< <
< <
< <
  
 

عرف علم النفس أيضا خالل 

رة العقود الثالثة األخيرة طف

تتمثل في ظهور وهيمنة 

االتجاه المعرفي الذي يعتبر 

نقطة التقاء لمجموعة من 

العلوم  المعاصرة كاللسانيات 

وعلوم األعصاب والمعلوميات 

 ...والمنطق وفلسفة الذهن
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 Symbole  رمز

 Système expert  نظام خبير

  TTTT    

 Tâche  مهمة

 Taxonomie  صنافة

 Traitement de l’information  معالجة المعلومات

 Tutorat  توجيه وإرشاد

 Typicalité  نمطية

  تجربة تعريب علم النفس بالمغرب نموذج يحتدى. 4
بعد تقديم نماذج من المصطلحات التي يستخدمها مدرسو علم النفس والتي توضح بجالء مدى ارتباط 

لنماذج لنقف على ما يبذله هؤالء من جهد في السيكولوجيا الحديثة بالعلوم الدقيقة ننتقل إلى عرض عينة من تلك ا
  :المجاالت التالية

  استيعاب المصطلح في لغته األصلية
 البحث عن أصوله اللغوية

 التنقيب عما يقابله في اللغة العربية
 وإذا لم يتوفر ذلك يتم اللجوء إلى عملية االشتقاق والتوليد والنحت

 مصطلح مع مراعاة سهولة نطقه وتداولهوفي حالة تعذر ذلك ال نرى مانعا من تعريب ال
  :وفيما يلي عرض لبعض نماذج المصطلحات التي توضح واقع هذا المجهود

  Génétiqueتكويني -
كما نجد في بعض الترجمات مبني على ضرورة " ارتقائي"أو " نمائي"عوض " تكويني"إن اختيار مصطلح 

وبالفعل فقد أزال بياجي كل . إليه السيكولوجيا التكوينيةالتمييز بين مقاصد علم النفس االرتقائي وبين ما تهدف 
التباس حول هذه المسألة عندما أكد أن علم النفس التكويني يبحث في نمو وتطور العمليات الذهنية بدءا من 

نمائي "على " génétiqueتكويني "فهذه األخيرة هي التي تدعو إلى تفضيل مصطلح . أصولها البيولوجية
développement" وهي نفس األصول التي دفعت البعض إلى ترجمة ،génétique  بوراثي؛وهذا شائع

فقط في بعض القواميس غير المتخصصة عكس ما تؤكده معاجم علم النفس بلغاتها المختلفة، حيث نجد أن 
الت تكويني تفيد في االصطالح السيكولوجي التطور، أي االنتقال من عدم االكتمال إلى االكتمال أو من الحا

  .األولية إلى الحاالت النهائية عبر مسار النمو الذهني
 cognitionمعرفية  -

ال تتداوله حاليا إال فئة جد محدودة من المتخصصين في علم " cognitionمعرفية "المالحظ أن مصطلح 
عربي يرجع وقد يتبادر إلى الذهن أن عدم انتشار هذا المصطلح في استعماله ال. النفس والعلوم المعرفية عامة

غير أن ما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد هو . connaissanceإلى أن معرفية قد تكون نسبة للمعرفة 
، بحيث أنه إذا كانت األولى تعني ما يمتلكه cognitionومعرفية  connaissanceوجود فرق بين معرفة 

عل المعرفة أي كل نشاط ذهني يقوم شخص ما من معارف فإن الثانية تعني وخاصة في مدلولها السيكولوجي ف
وعلى عكس ما هو متداول في بعض المعاجم السيكولوجية التي ال تميز . به المتعلم في اتجاه اكتساب المعارف

تعبر عن " معرفية"فإننا ال نرى مبررا مقنعا لعدم التمييز هذا، خاصة وأن كلمة " معرفية"و" معرفة"بين كلمتي 
 .التي تعني المعرفة الجاهزة" معرفة"، عكس كلمة القصدية واالشتغال الذهني

 

وجود فرق بين معرفة 

connaissance  ومعرفية

cognition بحيث أنه إذا ،

كانت األولى تعني ما يمتلكه 

شخص ما من معارف فإن 

الثانية تعني وخاصة في 

مدلولها السيكولوجي فعل 

المعرفة أي كل نشاط ذهني 

يقوم به المتعلم في اتجاه 

 تساب المعارفاك

< <
< <
< <

تعبر عن " معرفية"كلمة 

القصدية واالشتغال الذهني، 

التي " معرفة"عكس كلمة 

 .تعني المعرفة الجاهزة

 
 

  
 

تمثل "إن مصطلح 

représentation " شائع

االستخدام في العلوم 

اإلنسانية وخاصة في علم 

النفس الذي يدل فيه على 

الكيانات الذهنية التي تماثل 

العالم أو تعوض أشياء 

 الخارجي
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  représentationتمثل  -

شائع االستخدام في العلوم اإلنسانية وخاصة في علم النفس الذي " représentationتمثل "إن مصطلح 
وهو قد يتجلى من الناحية . يدل فيه على الكيانات الذهنية التي تماثل أو تعوض أشياء العالم الخارجي

التي يمارسها الذهن على مكونات العالم الخارجي في غيابها، حيث قد يأخذ  السيكولوجية في مجموع األنشطة
وعلى هذا األساس نفضل تحديد مقابله في . أشكاال متنوعة تتمظهر أساسا في الصور الذهنية والرموز والمفاهيم

ت الشائعة في أو غيرها من المقابال" االستحضار أو االستيعاب أو التصور"عوض " تمثل"اللغة العربية في كلمة 
  .بعض الترجمات العربية

كخالصة جوهرية لهذه الدراسة، وبناء على مساهمتنا في تجربة تدريس علم النفس باللغة العربية ومشاركتنا 
في مسار البحث في مشكالته وقضاياه، نرى ضرورة التنبيه إلى أن مشكل تعريب ما يسمى عندنا بالعلوم الدقيقة 

المصطلحات العلمية ووضعها باللغة العربية، بل يتجسد بالدرجة األولى في عدم ال يكمن أساسا في ترجمة 
وجود الرغبة الالزمة لدى المدرسين الذين يلقنون تلك العلوم في بذل المجهود المطلوب للمساهمة في إتمام 

  .مسيرة تجربة التعريب في المغرب
إذا كنا نعلم أن مدرسي العلوم اإلنسانية في إننا ال نرى ما يمنع من إنجاز وإتمام تلك التجربة وبخاصة 

الجامعة المغربية ينهلون أغلب معارفهم ويستلهمون أهم مفاهيمهم ويقتبسون أبرز أدواتهم من مصادر ومراجع 
ولهذا نعتقد أنه يكفي لمدرسي العلوم الدقيقة أن يبذلوا بعض الجهد لممارسة التلقين والبحث باللغة . أجنبية
أن يحذوا حذو زمالئهم المتخصصين في العوم اإلنسانية وبخاصة في علم النفس التخاذ العربية  فأملنا. العربية

  .لغة أساسية للتدريس
  شـــع والهوامـــالمراج

ا-:"�م : واH^ ا-[�l ا-,���-��w x ا8N�ب). 1998(ا-��8 أ��|�و 
�	�Xرات ��آ# ا-:"�م ا%��7�,7 ( ا%��7�,7 وا���!���0، ا-���ط، 

 ).ا���!���0و

ا��Nر�� وا-��{�� w ا-[�l ). 1998(0[? ا-��در ا->�x3 ا->V�ي 
 .ا-",�x7 ا-:��x، ا-?ار ا-[���ء، دار ����Dل

�� ا-�:��8N�� O�ب، أ�mث -,���7، ). 1997(0[? ا-:#�# �� 0[? ا� X�
 .، أ����1: ، ا-:?د2ا�"? 

، ا-?ار ا-[���ء، ����	� w ]�ء ا-��ر�C). 1983(0[? ا� ا-:�وي 
،x��:-ا w��*-آ# ا�Nا. 

��Rت 0"6 ا-	>� ��8N�ب، w ا-:"�م ا��7�,7% ). 1998( �[�رك ر��^ 
 .وا���!���0، ا-���ط،

ا��ذ ا-:���� -�8 -�?ر�� ا-:"�م w ا-�:"�6 ). 1985( �!�د �زي �? 
 24: ا-:��، ا-",�ن ا-:��x،ا-:?د

أن مشكل تعريب ما يسمى 

ا بالعلوم الدقيقة ال يكمن عندن

أساسا في ترجمة المصطلحات 

العلمية ووضعها باللغة 

العربية، بل يتجسد بالدرجة 

األولى في عدم وجود الرغبة 

الالزمة لدى المدرسين الذين 

يلقنون تلك العلوم في بذل 

المجهود المطلوب للمساهمة 

في إتمام مسيرة تجربة 

 التعريب في المغرب

 

  
 
 

كفي لمدرسي نعتقد أنه ي

العلوم الدقيقة أن يبذلوا 

بعض الجهد لممارسة التلقين 

فأملنا . والبحث باللغة العربية

أن يحذوا حذو زمالئهم 

المتخصصين في العوم 

اإلنسانية وبخاصة في علم 

النفس التخاذ العربية لغة 

 أساسية للتدريس

   � � � � � �   � � � � � �
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  ومصارعـة طواحيــن التبعيـــة الفكريـــة والنفسيــــة... العربيـــة

  

  

  رـــالجزائ   -ة ـــورقل -رمضــان زعطــــوط. د
z.ramdan@gmail.com 

     

  

  في تونس " رئيس شبكة العلوم النفسية العربية حول التعامل مع " مقتطف: مدخـــــل
fP�D >,�� ا-:���� " ان	ا-:"�م ا- ��]| " ،��y� w ا-��7,�� ���a و� �?ال 

��[�دل fP�D '7ا� ا...  

أD	�ول ���� ان (  �	�V اx0�[�N و �	�V ا-5اxD، ا�3[�ب ��:?دة و ��?ا("� 

-�د ا-,��^ ��-��ل، ان �X�وع ، اآ�>w x ه5ا ا )ه5; ا�3[�ب   |�ء ا�

 "��]X-ه� �?�� �'، �:� " ا ��� ا�ه�!�م � �7�D w .�"� � '�Ha}75 ا	�و

ا�3[�ب �:�د -��P�X ر�V,�r وD�V��D' ا->���� اN�:"�� ������ ا-:���� 

 ،���a3ا�  ��(  ا�(��Pص  ا->�ا7�>�x7 0". وا-[:� ا�(� -,�{�ة ��D' ا->

 w �����6 ا-�m ��,7�<-ر�3 ا?Nا(xc�-ا ��!V�-ا dا �-":����   ، ه5ا ا]�
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x��0 ..." £},-0". ا .<� ��� ا-?واx0 ه5ا 0". �:� �...  

  

��"D	#��  آ	� �?رآ� ان ا-:!� 0". ]X-�7، " ا�D w �� اه� x�7 ا-¤ ه��Nا

��3MD أي 0!� �C3�� xD�,3¥  ا]�� اd ان  ��{"V� O?ا وa!0 ��/�وز ا->�د، 

�	�¡ ���� w ه5ا ا�¦�; � �]X-�7 ا���  .)و � ا
	��� ��� (  H[� ا-*�رة 
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�����
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  جمال التركي. د
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على التفاعل بين الفضاء النفسي والطبي التونسي وبين شبكة   " شبكة العلوم النفسية العربية" لقد فتح تعقيب رئيس 
لكن مالحظاته الذكية عن التصنيف اللغوي االيديولوجي للعلوم في بالد ...اتقي إحياءه   جرحا كنت  العلوم النفسية

ثقافة بسبب تبعية النخبة الثقافية والسياسية للمستدمر الغالب، المغرب العربي عموما والتي ارتبطت بفرنسا لغة و
  ...جعلتني استذكر بعد المواقف التي يصدق عليها تحليل العالقة بين العبد والسيد أكثر منها عالقة الغالب بالمغلوب

   
 " :يالعلوم النفسية في المغرب العرب  خصوصيات"أذكر بعضا منها لعلها تكون فاتحة النقاش لموضوع 

كنت في زيارة علمية لتونس الخضراء، والتقيت اساتذة علم النفس وبعضهم يشغل مناصب رئيسة  -1
شبكة "، وكم كانت مفاجأتي كبيرة حين سألتهم عن  الجمعية التونسية لعلم النفسو كليات علم النفس  في

ي ذلك مستغربا في حينها، لكنه ورئيسها، حيث بدا لي جهلهم أو تجاهلهم لها، بدا ل " العلوم النفسية العربية
  .لم يعد كذلك بعد ما التقيت بجاكرتا النطاسي جمال التركي وعرفت من أية طينة عجن

يحضره اساتذة في علم النفس من توجهات مدرسية   كنت أحضر ملتقى وطنيا في جامعة جزائرية  -2 
الى مدرسة نفسية معينة ، وإن كانت المنتمين   مختلفة وغلبت الفرنسية على تدخالت الكثير من الحاضرين

الجمع القهري بين الفرنسية   إن صح هذا( "العرنسيـــة" اللغة المستعملة في نظري هي
وكادت تقع فتنة كبيرة بين الحاضرين نتيجة التجاذبات المدرسية حين انتُقد فرويد ومدرسته بعد . )والعربية

وسخر اتباع تلك المدرسة من زمالئهم وهم . لدينالتعرض للنقد الحديث لمدرسته خاصة لموقفها من ا
  ..."ال يوجد علم نفس دون فالن" يقولون 

 critical لطلبتي في علم النفس ونبهتهم الى بعض الكتب التي تناولت علم النفس النقدي  كنت أحاضر -3

psychology   ل الكتاب االسود للتحليل النفسي وغيره، خاصة باللغة االنجليزية مث: ومنها
... ، فقامت الدنيا ولم تقعدScience and Pseudoscience in Clinical Psychology كتاب

،وقد  االنتماء لبعض المدارس يشبه االنتماء الى جماعة دينية متطرفة بسبب هذا التوجه النقدي، إذ
ه الى أن الطب ارتكست بعض جامعاتنا من تدريس العلوم النفسية من العربية الى الفرنسية، وغني عن التنبي

  .النفسي مازال مستعمرا في لغته

: وشعاره  ،"واحة العافية" كنت أذيع وما زلت على أثير إذاعة ورقلة في الجزائر برنامجا أسميه - 4 
وكانت المناسبة . الروحية-االجتماعية-النفسية-، أتناول فيه التثقيف الصحي بالمقاربة الحيوية"المعرفة شفاء"

نوفمبر الخالدة، فكيفت البرنامج على المناسبة وتحدثت عن دور الطب النفسي وعلماء  احتفالنا بعيد ثورة
النفس الفرنسيين إبان االستعمار، وكيف ساهموا في تبرير جرائم المستدمر في حق الجزائريين، وهو ما 

لوضع ويتحداه يثور على ذلك ا ) بكل ما تحمله الكلمات من معاني العلم والنبل والرحمة(  جعل طبيبا نفسيا
  .انتقادات شديدة ألنني تناولت أطباء االستعمار بالنقد الموضوعي   وقد وصلتني. فرانز فانون.وهو د

في المغرب العربي وتداعياتها ما زالت تتردد حتى في االختصاصات "   عقدة الفرنسية"وأشير هنا الى أن  
حيث كانت زوجتي من . لكيمياء في العاصمة الجزائريةالعلمية األخرى ، إذ ال يمكن أن انسى ذلك الملتقى الدولي ل

المتدخالت بدراسة رائدة في الكيمياء الخضراء، ومع أن وثائق الملتقى تشير إلى أن لغات المداخالت هي العربية 
 ال أحد"والفرنسية واالنجليزية ،إال أن جو القاعة إنقلب فجأة حين بدأت زوجتي محاضرتها بالعربية وصاح المنظمون 

اهمية الموضوع من  وهو فرنسي اليجيد العربية لكنه انتبه الى   Hilar  ولوال تدخل البروفيسور"..هنا يفهم العربية
  "أين المشكلة أليست العربية لغتكم الرسمية ؟؟؟؟"   المعادالت الكيمائية المكتوبة أمامه، حيث قال لرئيسة الجلسة

شبكة " فتح تعقيب رئيس 
على "  يةالعلوم النفسية العرب

التفاعل بين الفضاء النفسي 
والطبي التونسي وبين شبكة 

العلوم النفسية جرحا كنت  
 اتقي إحياءه

  
 
كنت في زيارة علمية لتونس 
الخضراء، والتقيت اساتذة علم 
النفس وبعضهم يشغل مناصب 
رئيسة في كليات علم النفس 
والجمعية التونسية لعلم النفس ، 
وكم كانت مفاجأتي كبيرة 

شبكة العلوم "ين سألتهم عن ح
ورئيسها، حيث "  النفسية العربية

 بدا لي جهلهم أو تجاهلهم لها
  
 
كادت تقع فتنة كبيرة بين 
الحاضرين نتيجة التجاذبات 
المدرسية حين انتقد فرويد 
ومدرسته بعد التعرض للنقد 
الحديث لمدرسته خاصة لموقفها 
 من الدين

  
 
االنتماء لبعض المدارس يشبه 

نتماء الى جماعة دينية اال
متطرفة 
  
 
ارتكست بعض جامعاتنا من 
تدريس العلوم النفسية من 
العربية الى الفرنسية، وغني 
عن التنبيه الى أن الطب 
 النفسي مازال مستعمرا في لغته

  
 
وصلتني  انتقادات شديدة 
ألنني تناولت أطباء االستعمار 
 .بالنقد الموضوعي
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نيف اللغوي إلغائي أو اختزالي على أخف تقدير، وان هناك من يتكلم لغتنا ويسترزق بها أدرك أن التص        
وهم اشد عقوقا لها من بعض الذين فرضت عليهم العجمة بسبب المسار التعليمي، او تمسكا بلغة الخبز 

 la langue française est «: تردد بين جنباتنا وهو الفرنكفوني  مالك حداد والمعاش، وما زالت مقولة

mon exil   «.  
   

الحضارية مع باكستاني أو أوكراني يتعتع بالعربية محبة فيها وال أجد ذلك لدى   وإنني ألشعر بالقرابة     
. ويحمل مقتا مرضيا لهويته وجذوره عربي المولد واللسان يتقوت على فتات موائد العولمة الثقافية والعلمية، 

أن نسبة معتبرة من اضطراباتنا النفسية  -فهمته من علوم النفس والعقل والروح إتكاء على القليل الذي -وأزعم 
قد ترجع جذورها الى هذا الفصام اللغوي، والذي لم يسلم منه االطباء النفسانيون وعلماء النفس ذاتهم ، حاشا 

  .مدرسة الرخاوي وثلته ومن سار على نهجهم في تعريب اللسان والجنان
   

،حين يعقب على تبعيتنا " نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر "في كتابه  بنسالم حميش.د مع لكنني اردد        
إنها ظواهر إستالبية، ضمن " يقول...الفكرية واللغوية والثقافية، محاولين إقامة وجودنا على االستيراد الكلي 

أشكالنا التعبيرية ما فتئت  اخرى، قد تسعفنا على الصعيد المغاربي في في إدراك أسباب رئيسة لكون مختلف
تعاني من صعوبات جمة في االقالع والتأنق، ومن ضيق مرئي محسوس في االشعاع والتأثير، ومن تلك 

في الساحة ..وأضيف ( االسباب فتوقُنا اللغوية المستشرية والمنهكة لقدراتنا التنافسية في الساعة العربية
اعلينا الثقافيين والفنيين الذين التربطهم إال عالقة ضعيفة الدم وكذلك وبالمالزمة حالة شرائح من ف )العالمية

  ".والنسغ باللغة الوطنية الجامعة الالحمة، اي باللغة كوعاء للثقافة ودعامة للهوية الحيوية المبدعة
   

  :ورحم اهللا الرافعـــــي حين اشتكـــــى  
لها من نسلها العقب يكيد وال نقيصة إال ما          أم جنى النسب  

سبباً في كلِّ مكرمة كانتْ لهم        وهم لنكبتها من دهرها سبب  
  لغة قديمة جددتْ من زهوها الحقب      سائلوا الناس كم في األرضِ من
  لم نعتبر ولبئس الشيمةَ العجب      ونحن في عجبٍ يلهو الزمان بنا

  نها نكبةٌ من فيه تنسكبفإ             وأيما لغة تنسي امرًأ لغةً
  وننفض الكفَّ ال مجد وال حسب       فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا
  والشرقُ منا وإن كنا به خرب       إنَّا إذاً سبةٌ في الشرق فاضحةٌ

   
تونس (  جمال التركي.د ولعل أمال ذكيا في رفع الغبن عن يتيمة الدهر نلقاه في... 

ومدرسته  )لبنان (  محمد احمد النابلسي. د وإني ألذكر العالمة .ومؤسسته النفسية )
لكنه ذكر المواساة ، في زمن        العربية وهو يصارع طواحين التبعية الفكرية والنفسية، 

و يا وطني العربي الكبير كم فيك من ... الملهاة والمأساة أعرابي ال فرق فيه بين
  ....المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء

 

رك أن التصنيف اللغوي أد
إلغائي أو اختزالي على أخف 
تقدير، وان هناك من يتكلم 
لغتنا ويسترزق بها وهم اشد 
عقوقا لها من بعض الذين 
فرضت عليهم العجمة بسبب 
المسار التعليمي، او تمسكا بلغة 
 الخبز والمعاش

  
  
 
إنني ألشعر بالقرابة  الحضارية 
مع باكستاني أو أوكراني 

بية محبة فيها وال يتعتع بالعر
أجد ذلك لدى عربي المولد 
واللسان يتقوت على فتات 
موائد العولمة الثقافية 
والعلمية،  ويحمل مقتا مرضيا 
 لهويته وجذوره

 
  
 
نسبة معتبرة من اضطراباتنا 
النفسية قد ترجع جذورها الى 
هذا الفصام اللغوي، والذي لم 
يسلم منه االطباء النفسانيون 

ذاتهم  وعلماء النفس
  
  
 
إنها ظواهر إستالبية، ضمن 
اخرى، قد تسعفنا على الصعيد 
المغاربي في في إدراك أسباب 
رئيسة لكون مختلف أشكالنا 
التعبيرية ما فتئت تعاني من 
صعوبات جمة في االقالع والتأنق، 
ومن ضيق مرئي محسوس في 
االشعاع والتأثير، ومن تلك 
االسباب فتوقُنا اللغوية المستشرية 

المنهكة لقدراتنا التنافسية في و
بنسالم حميش  .الساعة العربية د

 
 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°11–Winter   2015 
 

ــــــــــــــــ� ــ	�������ــ ــــ ـــــــــــــــ��������11א�ـ�ــــ�د���:���
ـــــــــــــ  ��2015ـــــ

   � �36  � �



»
�����������������������������
وא������
«א��
@������������������������وמ
א���������������������������������� @
 

  ةــــــة والترقيــــــالعربي ...و...ة ــــــة العربيــــــترقي
 
  
  
  
 

  تــالكوي /رــالجزائ –س ــم النفــعل– ويــود عشــى مولـــمصطف
mustafait@hotmail.com 
 

     

إسهاما في الحوار عن اللغة العربية وسبل الرقي بها ومعها ، والحصول 
  على الترقية بها 

  

 دون التوغل في أعماق حضارتنا اإلسالمية وما حققته من انجازات

 ودون الغرق في تقديس التراث بغثه وسمينه

 ودون المغاالة في مكانة اللغة العربية قديما وحديثا

 أنها كانت والتزال وعاء لدين سماوي عظيم ويكفيها شرفا

 أقول

 اللغة العربية تحتاج إلى تطوير ألن أهلها في حاجة إلى تطوير

 وال يمكن للغة العربية أن تتطور دون تطوير وتطور العقل العربي واإلسالمي

 وال يمكن لهذا العقل أن يتطور دون تطوير وتطور اللغة العربية

 فمن أين نبدأ؟

 سنالنبدأ بأنف

 ببلداننا

 بمدارسنا وجامعاتنا

 لنبدأ بتغيير ذهنيتنا حول العالقة بين اللغة والفكر والتطور والتحضر

 وهنا أقدم مثاال صارخا كيف يعرقل بعض أبناء األمة العربية الذين يعتبرون من النخبة المتعلمة والمثقفة
 تطور اللغة العربية

 التدريس في بعض الجامعات العربية إن لم يكن في معظمهاويتعلق هذا المثال بشروط ترقية أعضاء هيئة 

 وأركز في هذا المثال على موضوع اللغة دون الخوص في الجوانب الالموضوعية األخرى

 عندما تقدمت لترقية في إحدى الجامعات العربية وقدمت أعمالي التي كان معظمها باللغة العربية

 ومنشورة في مجالت عربية مختلفة

  الرئيسي الموجه ألعمالي أنها نشرت في مجالت اقليمية ومحلية وليس في مجالت عالميةكان النقد 

يكفيها شرفا أنها كانت 
والتزال وعاء لدين سماوي 
 عظيم

 
ال يمكن للغة العربية أن 
تتطور دون تطوير وتطور 
 العقل العربي واإلسالمي

وال يمكن لهذا العقل أن 
يتطور دون تطوير وتطور 

 بيةاللغة العر
 
 
لنبدأ بتغيير ذهنيتنا حول 
العالقة بين اللغة والفكر 
 والتطور والتحضر

  
 
كيف نخدم قضايانا إذا 
نجري بحوثا وننشرها بلغات 
 أجنبية فقط؟

من يقرأ لنا في بلداننا إذا 
 ننشر باللغات األجنبية فقط؟

 
كيف نسهم في حل مشكالتنا 
النفسية واالجتماعية 
واالقتصادية وغيرها  إذا 

نا ال نكتب إال بلغات ك
>أجنبية؟ <
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ورغم وجاهة هذا النقد من الناحية األكاديمية، واإلصرار على شرط النشر في المجالت العلمية العالمية  فقط 
 من طرف بعض الزمالء في الجامعات العربية

 فإني أرد
 كيف نخدم قضايانا إذا نجري بحوثا وننشرها بلغات أجنبية فقط؟

 بلداننا إذا ننشر باللغات األجنبية فقط؟ من يقرأ لنا في
 كيف نسهم في حل مشكالتنا النفسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها  إذا كنا ال نكتب إال بلغات أجنبية؟

 ...أنا أدعو إلتقان اللغات األجنبية وخاصة اللغة االنجليزية لغة العصر في معظم المجاالت
 لعربية التي خذلها أهلها في التعليم والتعلم، وفي البحث العلميوأدعو في نفس الوقت إلتقان اللغة ا

 وأدعو لتجاوز عقدة الخواجة
 وأدعو لالستفادة من التجربة اليابانية والكورية في التعامل مع اللغة االنجليزية

، وأدعو المؤسسات العلمية والباحثين في الدول العربية التي ماتزال ترزح تحت هيمنة اللغة الفرنسية 
 ولوبياتها أن ينفضوا عنهم غبار التبعية للغة الفرنسية

 ويحتذوا بأكبر المعاهد الفرنسية مثل معهد باستور في اعتماد اللغة االنجليزية كلغة البحث والنشر
 وأدعو إلى مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بتعلم اللغة العربية وتعلم اللغة االنجليزية واتقانهما

إلصالح األنظمة التربوية بشكل شامل في البلدان العربية وفق رسالة حضارية واضحة  وأدعو قبل كل شيء
 ووفق رؤية مستقبلية محددة

 وأهداف عملية دقيقة
 وخطط استراتيجية وتشغيلية لتحقيق األهداف وانجاز الرسالة الحضارية للمجتمعات العربية واإلسالمية

للتنفيذ في المستقبل القريب إال أنه سيجد قبوال واسعا من ورغم ادراكي بأن ما أدعو إليه لن يجد طريقه 
 األجيال الصاعدة

 ومن سار على الدرب وصل
 وتفاءلوا خيرا تجدوه

 األستاذ الدكتور مصطفى عشوي

أدعو في نفس الوقت إلتقان 
اللغة العربية التي خذلها 
أهلها في التعليم والتعلم، 
 وفي البحث العلمي

 واجةوأدعو لتجاوز عقدة الخ
 
  
 
أدعو المؤسسات العلمية 
والباحثين في الدول العربية 
التي ماتزال ترزح تحت 
هيمنة اللغة الفرنسية ، 
ولوبياتها أن ينفضوا عنهم 
 غبار التبعية للغة الفرنسية

  
 
 
أدعو قبل كل شيء إلصالح 
األنظمة التربوية بشكل شامل 
في البلدان العربية وفق 
رسالة حضارية واضحة ووفق 

 ة مستقبلية محددةرؤي

   � � � � � �   � � � � � �

  . . . " و في أنفسكم" سلسلة الكتاب النفسي العربي 

  نحو لياقة نفسية أفضل ل حياة طيبة

     2014      خريف  /    و الثالثون    الرابع   اإلصـدار  :خـارج اإلصـدار المتسلسـل

  

  يلحظات مع فرويد في التحليل النفس...   ةألف جلسة و جلس

  فرنسا/ المغرب  - الهادي الفقير عبد . د     
abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr  

  

  ارتباط التحميل 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.rar 

  
  اصدارات السلسلة دليل

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

  سلسلة الكتاب النفسي العربي

  ) اصدا ثاني(  العشرون   اإلصدار  

  يالعربـ العالـم يفـ ـسالنفـ مـعل نتوطيـ ـاقآفـ 
  الجزء االول 

  بروفسيـــر عمــــر هـــارون الخليفـــة

 اهيم لشبكة العلوم النفسيةالكتاب الفائز بجائزة عبد الستار ابر
     2010 العربية

  ارتباط التحميل 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=120 

 الفهـــــرس و المقدمـة
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB20OHKCont&Pref.pdf  

  اصدارات السلسلة دليل

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm� �
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 *!!ـربــــة والعــــة العربيـــــــاللغ
  
  
 
  العـــــــراق /أمريكـــــا  –الطـــب النفســــي- ــي ــــادق السامرائـــص. د

sadiqalsamarrai@gmail.com 
     

  
  1" اللغة هي األداة األولى التي تدل على عبقرية الشعب"

بما أنجزته من شواهد حضارية ساطعة تعجز األجيال ,  ة تدل على عبقرية أمة العرب ولغتنا العربي
  . المعاصرة على اإلتيان بمثلها

  .وأعظم إنجاز وإعجاز أرضي بالعربية هو القرآن
التي تسيدت فيها أمة , العربية التي قلنا وكتبنا بها شعرا ما أتت بمثله أية أمة غيرنا على وجه البسيطة 

  . لغتها الراقية على مدى قرون حتى صار الشعر ديوانهاالعرب ب
  . والعربية هويتنا الحضارية والفكرية والدينية وراية وجودنا الخفاقة بين العالمين

فال توجد لغة قد حملت سفر اإلنسانية على , وهي التي كُتب بها أكبر أرشيف حضاري في تأريخ البشرية 
  .مدى القرون إال العربية

وبدونها تضيع أفكارنا وتتنافر أجيالنا وتفقد األمة , لتنا للتعبير عن مكنونا الفكري والمعنوي والروحيفاللغة آ
  . هويتها وجوهر معالم وجودها ومالمح شخصيتها

  . وأنها هواؤنا الحضاري ونهرنا المتدفق باالبتكار والتجدد والمعاصرة الفعالة مع الزمن
  . وتؤسس لمشاريع التقدم واإلرتقاءواللغة تصنع الحياة وتبني الحضارة 

فهي الوعاء الحي المرن , وهي برهان حيوية األمة وقدرتها على البقاء والتواصل الخالق مع أجيالها
وبدون اللغة ال يمكن التأكيد أو القول بوجود أمة أو . المطاوع لتناميهم وتحقيق رؤاهم وأحالمهم وطموحاتهم

  . والشعب فاللغة تصنع األمة, شعب من الشعوب
, واإلعتزاز باللغة العربية إعتزاز باألمة وعروبتها وقوتها الحضارية ودورها الفعال في الحاضر والمستقبل

  .واألمة التي ال تعتز بلغتها تفقد إحترامها بين األمم وتمشي في دروب الضياع واإلندثار الحتمي
وإن إبتكرنا , نا ضعفت وإن تقدمنا تقدمت فإن ضعف, والعربية لغتنا وقيمتها من قيمتنا وقوتها من قوتنا

  . تعاظمت وتألقت
فإذا وهنت أصاب عقولنا الخواء وإمتنعت , العربية تغذي أدمغتنا باألوكسجين الالزم لإلبداع والعطاء الخالق

وأوكسجين اللغات المفردات التي يمكن أن توفر لنا األدوات الالزمة لإلبتكار واإلبداع , عن اإلتيان بالمفيد
  .األصيل

فنحن نسمى عربا ألننا نتكلم اللغة , العربية عالمنا الذي يؤسس مالمح شخصيتنا ويمنح حياتنا طعمها العربي
وتؤلف معجميتنا الغنية باأللفاظ والعبارات ذات القيمة الفكرية , التي تسري في كياننا بأبجديتها الخالقة , العربية

  .والمعنوية العالية
  . من واجبنا الحضاري واألخالقي والديني أن نحملها وننشرها العربية رسالتنا التي 

, وأن يعلموها لرواده من غير العرب , فكل جامع ومسجد في األرض يستصرخ العرب أن ينيرونه بلغتهم
  . لميلهم إلى لغات غيرهم وهربهم من لغتهم وأصلهم, والعرب الذين ما عادت تعنيهم لغتهم بشيئ 

لى عبقرية لغتنا العربية تدل ع
بما أنجزته من ,  أمة العرب 

شواهد حضارية ساطعة تعجز 
األجيال المعاصرة على اإلتيان 
 بمثلها

  
  
 
 
أعظم إنجاز وإعجاز أرضي 
 بالعربية هو القرآن

 
  
  
 
العربية هويتنا الحضارية 
والفكرية والدينية وراية 
 وجودنا الخفاقة بين العالمين

 
  
  
 
 

از اإلعتزاز باللغة العربية إعتز
باألمة وعروبتها وقوتها 
الحضارية ودورها الفعال في 

واألمة التي , الحاضر والمستقبل
ال تعتز بلغتها تفقد إحترامها 
بين األمم وتمشي في دروب 
 الضياع واإلندثار الحتمي

 
 
  
  
 
 
العربية لغتنا وقيمتها من قيمتنا 

فإن ضعفنا , وقوتها من قوتنا
, ضعفت وإن تقدمنا تقدمت 

 رنا تعاظمت وتألقتوإن إبتك
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  التي تحمل عطاءات أجيال من األجداد المبدعين في تأريخهم؟, فما قيمة العرب من غير العربية 
  وماذا قدم العرب للغتهم في المحافل والمناسبات الدولية للغات؟

ويتعمق في  ,فالعربي الذي كان يهتم بلغته أعظم اإلهتمام ويحرص على ألفاظها وقواعدها أشد الحرص
, أصبح اليوم في شبه غربة عن لغته وتفاعل سلبي معها, علومها  ويصون معاييرها ومحاسن بديعها وبالغاتها

  . وضعف واضح في التعبير, مما نتج عنه إضطراب في الطرح والتفكير 
, لغته وينتبه إلى وجوده وضرورات التفاعل اإلبداعي مع, وأصابه خواء معجمي خطير عليه أن يصحو منه 

  . وحملها بقلبه وعقله واإلجتهاد في زيادة مفرداتها والتعامل معها على أنها وجوده ومصيره
وتقدير , ويقع على عاتقهم التفاعل الحي معها , والعرب جميعا مطالبون باإلهتمام الحضاري المعاصر بلغتهم

  . دورها اإلنساني والتاريخي
وأن تتكاتف العقول من أجل مستقبل زاهر , دمه للعربية ومن الضروري أن ننظر إلى ما يمكننا أن نق

  . وتواصل لغوي خالق
  :ومنها, وقد تفيد اإلشارة إلى بعض األفكار التي تساهم  في دعمها وإطالق طاقاتها الحضارية المعاصرة

  
  تحديث وسائل تدريس العربية: أوال

لكمال في التعبير والقواعد واألصول التي إمتلكت درجة ا, العربية من لغات العالم الراقية الثرية 
  . البالغية منذ قرون عديدة وقبل عصر المعلقات بكثير

  . وهي لغة متقنة وفعالة وقادرة على التجدد واإلستيعاب الشامل لمعطيات الحياة المتنوعة
كننا أن وكأننا ال نستطيع إبتكار ما يم, وقد بقيت وسائل تدريسها وتقديمها للناس تراوح في ذات المكان

  . نواكب به في تعليمها
وأن نعد البرامج الحديثة المستفيدة من التقدم التكنولوجي في زماننا , فعلينا أن نعيد النظر في ذلك 

  .  والذي فيه من وسائل اإليضاح ما لم تعرفه البشرية من قبل, المتألق علميا 
. ليزية والفرنسية وغيرها من اللغاتوال ندري لماذا ال يتم تدريسها كما تدرس لغات العالم كاإلنك

  ولماذا نتقيد ونتحدد في وسائل وأساليب تدريسنا وتعليمنا للعربية؟
  

  دور الجامعات : ثانيا
التي تساهم في تطورها ومعاصرتها , فمن واجبها أن ترفع راية  العربية وتقدم المعاجم والمطبوعات 

, ون صاحبة دور مؤثر في األساليب الحديثة لتدريسها فالكليات التي تعني باللغة العربية يجب أن تك. 
  .ولها مواقع على شبكة اإلنترنيت تقدم من خاللها العربية وفقا إلبداع أقسامها وأساتذتها وطالبها

  
  الحمالت اللغوية: ثالثا

لإلبتدائية , أصبحنا بحاجة إلى حمالت عربية من أجل إصدار المعاجم اللغوية وعلى مختلف المستويات
  . وفقا للمستوى الدراسي والمعرفي مثلما يحصل في لغات العالم, والمتوسطة واإلعدادية وغيرها 

, عن اللغة العربية وإظهار جمالها وبديعها وكل محاسنها , ومن الضروري وجود حمالت متواصلة
  .والتأكيد على أهميتها ودورها في الحاضر والمستقبل

  
  المفردات الجديدةتشجيع روح اإلبتكار وإضافة : رابعا

ونحن نتباطأ في هذا الشأن رغم  , لغات الدنيا منشغلة بإضافة المفردات والتفاعل الجاد مع المستجدات 
  . لكن سرعتها ال تتواكب ومجامع اللغات األخرى, المجامع اللغوية العربية 

العربية تغذي أدمغتنا 
باألوكسجين الالزم لإلبداع 

 فإذا وهنت, والعطاء الخالق
أصاب عقولنا الخواء وإمتنعت 

وأوكسجين , عن اإلتيان بالمفيد
اللغات المفردات التي يمكن 
أن توفر لنا األدوات الالزمة 
  لإلبتكار واإلبداع األصيل

  
  
 
 
العربية رسالتنا التي من واجبنا 
الحضاري واألخالقي والديني 
أن نحملها وننشرها 
 
  
  
 
 
العربي الذي كان يهتم بلغته 

هتمام ويحرص على أعظم اإل
ألفاظها وقواعدها أشد 

ويتعمق في علومها  , الحرص
ويصون معاييرها ومحاسن 

أصبح اليوم , بديعها وبالغاتها
في شبه غربة عن لغته وتفاعل 

مما نتج عنه , سلبي معها
, إضطراب في الطرح والتفكير 
 وضعف واضح في التعبير

 
 
  
  
 
 
العرب جميعا مطالبون باإلهتمام 

ويقع , لمعاصر بلغتهمالحضاري ا
على عاتقهم التفاعل الحي معها 

وتقدير دورها اإلنساني , 
 والتاريخي

 
  
  
 
 
علينا أن نعيد النظر في تحديث 

وأن , وسائل تدريس العربية
نعد البرامج الحديثة المستفيدة 
من التقدم التكنولوجي في 

والذي , زماننا المتألق علميا 
فيه من وسائل اإليضاح ما لم 

 ه البشرية من قبلتعرف
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-وال زلنا ال نمتلك األصول والقوانين اللغوية الواضحة التي تجيز إضافة الكلمة إلى المعجم العربي
  .عربي

  
  تشجيع حركة الترجمة إلى العربية: خامسا

التي هضمت مفرداتها ووعت , فالشعوب الحية هي التي تتعلم بلغتها علوم الدنيا وتعبر عنها بعقولها 
  . لوالتهامد

إذ يتم ترجمة الكتب في فترة قياسية ال تتجاوز بضعة , وفي لغات العالم هناك حركة ترجمة سريعة
  . أسابيع بعد صدورها في أية دولة متقدمة

  . وفي عالم التكنولوجية المتطورة وتقنياتها الفائقة أصبحت الترجمة فورية في أغلب األحيان
  

  العربية لغة علم : سادسا
. ي اللغة الصينية والروسية واأللمانية واإلسبانية وغيرها من لغات العالم فالعربية لغة علممثلما ه

وأي تفكير آخر يعبر عن العجز , وعلينا أن ننفض غبار العجز ونؤمن بقوة بأن العربية لغة علم
  . والهزيمة والخذالن الحضاري

فدور اللغة مرهون بأهلها وعزمهم  ,فال توجد لغة ال يمكنها أن تكون لغة علم إذا أراد أهلها
  .وإصرارهم على المشاركة الفعالة في بناء معالم الحياة

  
  الغيرة اللغوية: سابعا

ونستهين بالقول والتعبير وال نأبه ألخطاء , هل فقدنا الغيرة على لغتنا وأخذنا نرطن في الكالم 
  . المسئولين والقائمين على شؤوننا وكأن األمر ال يعنينا

ونحن نصفق له وال نعيب عليه أخطاءه , أيتم مسؤوال في هذا العالم يتعثر بكلماته إال عندنافهل ر
  . اللغوية 

  . وهذا يعود إلى عدم إكتراثنا وضعف ثقافتنا اللغوية وخواء أرصدة مفرداتنا
  . اللغوي الرفيع تطالب أبناءها أن يتنبهوا لمن يتحدث بلسانٍ أعوج وألفاظ ال يستسيغها الذوق اولهذا فأن لغتن

  . ألننا بها نكون ونتحقق وبغيرها نتقهقر ونندثر ونغيب, وال بد من الغيرة على اللغة
وأن نتفاعل معها , وتتجسد الغيرة اللغوية باإلهتمام والمثابرة على إحترام الكلمة المنطوقة والمكتوبة 

فاللغة . ل والتنكيلوأن نغضب إذا شاب اللغة اعوجاج أو تعرضت لإلهما, بجدية وحرص وفخر
  .كبرياء وعزة وكرامة وسيادة وعنوان

  
  النقد اللغوي: ثامنا

  . ونادرا ما نقرأ تصدي لغوي لمقالة أو قصيدة, غائب عن  كتاباتنا  اإلبداعيهذا النشاط 
  . وأجدادنا كانوا يعتنون باللفظ ويشرحون العبارة ويشرحونها شرحا مستفيضا

كما . ألنهم يعتبرون الشعر أصل اللغة وأبوها وأمها, يق والنقد اللغوي ويتناولون الشعر بالفحص الدق
فألفوا أمهات الكتب , وآيات القرآن بالنظر العلمي اللغوي العميق) ص(تناولوا أحاديث الرسول الكريم 

 وبرز نحويون جهابذة أفذاذ أفنوا أعمارهم في خدمة, األصيلة ذات القيمة اللغوية والفكرية العالية جدا
  .اللغة العربية

 
 
من واجب الجامعات أن ترفع 
راية  العربية وتقدم المعاجم 

التي تساهم في , والمطبوعات 
فالكليات . تطورها ومعاصرتها 

التي تعني باللغة العربية يجب 
أن تكون صاحبة دور مؤثر في 
, األساليب الحديثة لتدريسها 

ولها مواقع على شبكة 
اإلنترنيت تقدم من خاللها 
العربية وفقا إلبداع أقسامها 
 وأساتذتها وطالبها

  
 
 
 
 
 
أصبحنا بحاجة إلى حمالت عربية 
من أجل إصدار المعاجم اللغوية 
, وعلى مختلف المستويات

لإلبتدائية والمتوسطة 
وفقا , واإلعدادية وغيرها 

للمستوى الدراسي والمعرفي 
. مثلما يحصل في لغات العالم

 
 
 
  
  
 

ت من الضروري وجود حمال
عن اللغة العربية , متواصلة

وإظهار جمالها وبديعها وكل 
والتأكيد على , محاسنها 

أهميتها ودورها في الحاضر 
 والمستقبل

 
 
  
  
  
 
لغات الدنيا منشغلة بإضافة 
المفردات والتفاعل الجاد مع 

ونحن نتباطأ في , المستجدات 
هذا الشأن رغم  المجامع 

لكن سرعتها ال , اللغوية العربية 
واكب ومجامع اللغات تت

 األخرى
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  البرامج اللغوية اإلذاعية والتلفازية: تاسعا
ونشاطات , ال بد من برامج يومية معاصرة عن اللغة يقوم عليها المختصون في كليات اآلداب 

لدينا وظيفة بعنوان مقدم لغوي أي يتحدث عن اللغة  تويا لي, للتدريب على تقديم برامج لغوية للناس
  . لعربية في وسائلنا اإلعالمية المختلفةا

دور بارز في ثقافتنا العامة وينالوا اإلمتيازات الالئقة بهم لكي يحافظوا  نأو أن يكون للمصححين اللغويي
ففي جميع اللغات هناك مصححون لغويون يراجعون الكتب , على سالمة التعامل مع اللغة العربية 

  .يليق بدار النشر أو إدارة صحيفة وموقع أن تنشر بلغة غير سليمة فال, والمقاالت وغيرها قبل نشرها 
  

  مواقع االنترنيت: عاشرا
لكننا نطالب بالمزيد ويجب أن يكون , هناك نشاطات حثيثة  في اللغة العربية على مواقع اإلنترنيت 

اكز التي تعنى وعلى المر, لبرامج العربية على مواقع اإلنترنيت كثافة ودور يوازي اللغة اإلنكليزية
وتراها ذات , التي تبتكرها  ببالعربية أن تؤسس لها مواقعها الخاصة وتقدم رسالتها إلى العالم باألسالي

  .قدرة على المعاصرة والنفاذ إلى العقول
  

  رعاية المختصين باللغة العربية: حادي عشر
وذلك ألننا ننظر إلى , يرهمدرس اللغة العربية في مدارسنا ربما ال يحظى بالتقدير الذي يحظى به غ

  . لغتنا بسلبية نابعة من تقييمنا لذاتنا ودورنا اإلنساني المعاصر
المختصون بالعربية هم حملة راياتها الخفاقة وعليهم أن يأخذوا دورهم اإليجابي في تقديمها بحلتها 

دول العربية ولنوفر لهم مطلق الدعم واإلسناد المادي والمعنوي من قبل ال, النحوية والبالغية 
  .فومنظمات الجامعة العربية واليونيسي

  
  إقامة النوادي والجمعيات اللغوية: ثاني عشر

والتفاعل مع المستجدات , في دول العالم جمعيات ونوادي متنوعة تهتم بشؤون اللغة وتطويرها 
  . وإظهار جمالية وقوة اللغة في المواكبة والتواصل الخالق

خصصة باللغة العربية أصبح من ضرورات التفاعل مع القرن الحادي كما أن إقامة المراكز المت
  .والعشرين بلغتنا العربية

  
  إصدارات العربية: ثالث عشر

العربية مجتمعةً  وعدد ما نصدره من كتب كل عام بدولنا, نحن من أقل األمم التي تصدر الكتب بلغتها
  . قد ال  يضاهي ما يصدر في والية أمريكية واحدة

وبناء , ير إلى ضعف واضح وإهمال مؤلم  يحتاج إلى عزيمة  ذات قدرة على إستنهاض الهمموهذا يش
ألن الكتاب يبقى المعين األقدر , المناهج الكفيلة بحركة تأليف وإصدار عربية بمستوى الدول المتقدمة

  .ل األخرىعلى رفد العقول بالمعلومات وبناء المجتمعات المثقفة الواعية  المعاصرة برغم كل الوسائ
  

  تصحيح اللكن واللحن باللغة: رابع عشر
  . تصحيح اللكن واللحن باللغة للمتحدثين إلى الناس مسؤولية لغوية مهمة

 
  
  
  
  
  
  
 
الشعوب الحية هي التي تتعلم 
بلغتها علوم الدنيا وتعبر عنها 

التي هضمت , بعقولها 
 مفرداتها ووعت مدلوالتها

 
  
  
  
  
  
 
 
مثلما هي اللغة الصينية 
والروسية واأللمانية واإلسبانية 
وغيرها من لغات العالم 

وعلينا أن . فالعربية لغة علم
ننفض غبار العجز ونؤمن بقوة 

وأي , بأن العربية لغة علم
تفكير آخر يعبر عن العجز 
 والهزيمة والخذالن الحضاري

 
  
  
  
  
  
 
تتجسد الغيرة اللغوية باإلهتمام 
والمثابرة على إحترام الكلمة 

وأن , قة والمكتوبة المنطو
نتفاعل معها بجدية وحرص 

وأن نغضب إذا شاب , وفخر
اللغة اعوجاج أو تعرضت 

فاللغة كبرياء . لإلهمال والتنكيل
 وعزة وكرامة وسيادة وعنوان
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عليه أن يكون , وكل من يرطن بخطاباته وكالمه من الذين يتحدثون إلى الناس عبر وسائل اإلعالم 
التي ال يمكن ,  وإال سيواجه بنقد شديد  كما يحصل في الدول المتقدمة , تيقظا ومتقنا للغته حذرا وم

  . لسياسي فيها أن يتكلم بلسان أعجمي
فالذي ال يستطيع أن يأتي بعبارة سليمة لغويا ال يمكنه أن يفكر بصورة , فعليهم أن يكفوا عن هذه العادة

  . كير وما يقوله الشخص يشير إلى عقله وما فيهألن المفردة اللغوية أداة التف, سليمة
  .فهل رأيتم مسؤوال من الدول التي تتحدث غير العربية يتكلم بلغته مثلما نتكلم بلغتنا

فكلمات الكثيرين من المسئولين األجانب تعد إبداعات بالغية ومثال في الفصاحة وقدوة في , ال وربي 
  . قد تم شرحها إعرابيا ونحوياوتجدها في كتب اللغة بالمدارس و, التعبير

  . أما عندنا فحدث وال حرج,  فالذي ال يحترم لغته ال يحترم شعبه 
  

  الحس اللغوي: خامس عشر
  . من الرائع أن يكون عندنا حس لغوي ونباهة لغوية لكي نتقدم ونعاصر

وكلما . ه ولغتهويعرف عقل المرء من منطق, فاللغة منهج الحياة ومسرح التفكير وبرهان العقل ومنطقه
  . بلغ عقله تمامه, بلغت لغته غايتها

  . يشير إلى كيف نفكر,فكيف نكتب ونتكلم
  . فاللغة تنبئ عن العقل وهي معدن ما فيه وعنصر مركباته وأفكاره

يؤسس أصل اإلحساس اللغوي السليم الذي يمنع ,  وهذا التفاعل ما بين الفكرة والكلمة والعقل والقول 
  .والنحوي والعجز عن صب األفكار بقالب الكالمالزوغان اللفظي 

  
  يقظة وسائل اإلعالم: سادس عشر

وأن تتطور برامج التدريب على , يجب أن يكون اإلعالميون دائما تحت أضواء النقد والتقييم اللغوي
 وأي خطأ نحوي لدى اإلعالميين عليه أن يؤخذ بقسوة ألنهم, والقول التام نحويا, النطق العربي السليم

  .يؤثرون في الذوق اللغوي السليم
  

  األغنية العربية: سابع عشر
وبعضها قد , ووفرت له أرضية للهبوط وعدم اإلكتراث , األغنية العربية قد أثرت على الذوق اللغوي 
وأن , ولهذا فأن الدعوة ملحة لتقديم أغنية بلغة فصيحة, بلدت الحس بجمال اللغة ولذة التعبير وقوته

  . لذي يعبر عن هموم اإلنسانيغنى الشعر ا
  . وندعو أهل الطرب والغناء إلى تقديم أغنية بالفصحى بمناسبة السنة العالمية للغات

  .وأن يتحقق اإلرتقاء بالذوق اللغوي إلى درجة المعاصرة وتنمية حب اللغة في نفوس الناس
  

  تشجيع البحوث اللغوية: ثامن عشر
وأن يكون إقترابنا من اللغة العربية بمنهج , ث العلمي اللغويمن الضروري  تعليم الطلبة أساليب البح

أو , وأن نشجع الطلبة على القيام بالبحوث اللغوية كجزء مهم من واجباتهم المدرسية, علمي متقدم
  .متطلبات إجتيازهم لمرحلة  أو فصل ما في المدرسة

 
  
  
  
  
 
أن يكون للمصححين اللغويين 
دور بارز في ثقافتنا العامة 

ينالوا اإلمتيازات الالئقة بهم و
لكي يحافظوا على سالمة التعامل 

ففي جميع , مع اللغة العربية 
اللغات هناك مصححون لغويون 
يراجعون الكتب والمقاالت 
وغيرها قبل نشرها 
 
 
  
 
 
 
مدرس اللغة العربية في 
مدارسنا ربما ال يحظى بالتقدير 

وذلك , الذي يحظى به غيره
نا بسلبية نابعة ألننا ننظر إلى لغت

من تقييمنا لذاتنا ودورنا 
  اإلنساني المعاصر

  
  
  
 
 
الذي ال يستطيع أن يأتي بعبارة 
سليمة لغويا ال يمكنه أن يفكر 

ألن المفردة , بصورة سليمة
اللغوية أداة التفكير وما يقوله 
 الشخص يشير إلى عقله وما فيه

 
 
  
 
 
من الرائع أن يكون عندنا حس 

لكي نتقدم لغوي ونباهة لغوية 
. ونعاصر

فاللغة منهج الحياة ومسرح 
, التفكير وبرهان العقل ومنطقه

ويعرف عقل المرء من منطقه 
, وكلما بلغت لغته غايتها. ولغته

 بلغ عقله تمامه
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  إقامة الدورات اللغوية: تاسع عشر
وقواعد النطق والكتابة  فيها أصول نيتعلمو, وذلك من قبل كليات اآلداب للذين يتحدثون مع الناس

  . وغيرها من النشاطات النحوية والبالغية
وأن تتكرر وتكون من مستلزمات الحصول على وظائف معينة  ذات طابع المسؤولية في دوائر الدولة 

  .المختلفة
  

  تأليف الكتب وتدريسها : عشرون
  . ب األفكار فوق السطوركتب عن كيفية الكتابة والبحث وما هي أصول الكتابة والكالم ومناهج ترتي

وفي إمتحانات الدخول , ففي الدول المتقدمة يدرس التالميذ أكثر من هذا في المتوسطة واإلعدادية 
  .للجامعات التي تركز على مادة الرياضيات واللغة ألهميتهما في بناء العقل والمستقبل

  
  اليقظة اللغوية: حادي وعشرون

وأن نربي نباهتنا اللغوية , إلى أي إضطراب في القول والكتابة  أن يكون عندنا روح حب اللغة والتنبه
  . وتنمو لكي تصنع أجياال ذات قدرات لغوية مؤثرة في الحياة, ونبني معاييرنا النحوية التي تتواصل معنا

ه من رياض األطفال حيث يتحقق اإلنتبا, واألمم الحية تمتلك يقظة لغوية عالية في جميع وسائل التعبير باللغة
  .مما يؤدي إلى سالمة لغوية ذات قيمة معرفية وسلوكية معاصرة, للنطق وقواعد القول والكتابة والتفكير

  
  إشاعة الثقافة المعجمية:  ثاني وعشرون

فنحن من األمم الفقيرة معجميا وإحياء هذه الخصائص اللغوية ضرورية لبناء العقل وتوفير األدوات 
  . الالزمة للتفكير الصحيح

  . نافع إدخالها في مناهج التدريسومن ال
والمطلوب منا التركيز على ثقافة الكلمة ومعناها في مدارسنا . وثقافتنا المعجمية تكاد تكون مفقودة

  .كالمجالت والجرائد وغيرها, ومطبوعاتنا, وحياتنا العامة 
  

  )عربي-عربي(تأليف القواميس : ثالث عشرون
  . غتهانحن من أقل األمم التي تصدر قواميس بل

وهي األهم وتتجدد كل عام ) إنكليزي-إنكليزي(فهناك العشرات من قواميس , فلو أخذنا اإلنكليزية مثال
  . ليضاف إليها مفردات جديدة

بل أنها ترافق الناس , وال يخلو بيت من قاموس. وهذه القواميس جزء مهم من مصادر المعرفة اللغوية
إضافة إلى , التي يتم استخدامها, ترونية الصغيرة األخرى وموجودة في الكومبيوتر واألجهزة اإللك, 

  .برامج تسلية باللغة كالكلمات المتقاطعة
  

  العرب المهاجرون: رابع وعشرون
يقع على عاتقهم بذل جهد كبير للحفاظ على اللغة العربية وتعليمها ألبنائهم ونشرها في البلدان التي 

وأن يكون هناك نشاطات عربية ذات قيمة , والنوادي تاوتعليمها في المساجد والمكتب, يحلون فيها
  .وأن تكون للجاليات العربية مدارس لتعليم اللغة العربية, إجتماعية في المهجر

  
 
 
اللغة تنبئ عن العقل وهي 
معدن ما فيه وعنصر مركباته 
. وأفكاره

وهذا التفاعل ما بين الفكرة 
,  والكلمة والعقل والقول 

اللغوي  يؤسس أصل اإلحساس
السليم الذي يمنع الزوغان 
اللفظي والنحوي والعجز عن 
  صب األفكار بقالب الكالم

 
  
  
  
 
 
أن يكون عندنا روح حب اللغة 
والتنبه إلى أي إضطراب في 

وأن نربي , القول والكتابة 
نباهتنا اللغوية ونبني معاييرنا 
, النحوية التي تتواصل معنا

وتنمو لكي تصنع أجياال ذات 
 غوية مؤثرة في الحياةقدرات ل

 
 
 
  
 
 
نحن من األمم الفقيرة معجميا 
وإحياء هذه الخصائص اللغوية 
ضرورية لبناء العقل وتوفير 
األدوات الالزمة للتفكير 
 الصحيح

 
  
  
  
  
  
نحن من أقل األمم التي تصدر 
. قواميس بلغتها
, فلو أخذنا اإلنكليزية مثال

فهناك العشرات من قواميس 
وهي  )إنكليزي- إنكليزي(

األهم وتتجدد كل عام ليضاف 
 .إليها مفردات جديدة
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ويمكن اإلتيان بالكثير من األفكار التي تساهم في إغناء العربية وإحياء دورها وأهميتها في الحياة 
ويستطيع المهتمون بشأنها أن يحققوا المزيد من اإلبداعات واإلبتكارات التي تزيدنا فخرا , المعاصرة

  .ةً لغويةومنعةً وعز
  

  ...وفي الختام
فإذا هجعت قوة االبتكار توقفت اللغة , أو ذاتها العامة, إنما اللغة مظهر من مظاهر اإلبتكار في مجموع األمة"

  2" وفي الوقوف التقهقر وفي التقهقر الموت واإلندثار, عن مسيرها
  

  . خ وحضارةوعنوان أمة وهوية شعب وراية تأري, واللغة شراع اإلبحار في يم الوجود
  

, فرسالة العربي األصيلة والكبرى هي اإلهتمام بالعربية ونشرها, اللغة التي أهملناها علينا أن نعود إليها ونرعاها
  . ولسان الروح وأرشيف الحضارة والتاريخ, التي خاطبت بها السماء األرض, فهي اللغة المقدسة الثرية الغنية

  . شيئا من عقله بن يهملها ال ينجوم, إنها رحم الزمن الذي يلد المعجزات
والشعراء والكتاب هم الذين يحملون العربية في قلوبهم وضمائرهم وعليهم يقع دور الذود عنها وإعالء رايات 

  .بديعها الوضاءة
  
  .ستيندال أديب فرنسي -1
  جبران خليل جبران -2

دعوة لألقالم العربية للكتابة عن اللغة وهي , هذه المقالة أو الدراسة كُتبت بمناسبة السنة العالمية للغات *
  .العربية وبتواصل لتأكيد حرصنا على لغتنا وحبنا الكبير لها

 
 
 
 
 
إنما اللغة مظهر من مظاهر 

أو , اإلبتكار في مجموع األمة
فإذا هجعت قوة , ذاتها العامة

االبتكار توقفت اللغة عن 
وفي الوقوف التقهقر , مسيرها

 ندثاروفي التقهقر الموت واإل
 
  
  
 
 
 
اللغة التي أهملناها علينا أن 

فرسالة , نعود إليها ونرعاها
العربي األصيلة والكبرى هي 

فهي , اإلهتمام بالعربية ونشرها
, اللغة المقدسة الثرية الغنية
, التي خاطبت بها السماء األرض

ولسان الروح وأرشيف الحضارة 
  والتاريخ

   � � � � � �   � � � � � �
 نفســـي العربــــيسلسلـــة الكتـــاب ال

 2014   ربيـــع  /و الثالثـــــون الثالــــث  اإلصـــدار

  المدرسـة العربيـــة فـي التحليــل النفســي
 زكريــــا علـــــي زيعـــــور. د

  الدكتور جمال التركي تقديم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=133 

  اصدارات السلسلة دليل
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

 سلسلـــة الكتـــاب النفســـي العربــــي
  ونـــع و الثالثــالراب   اإلصدار   

  : يـــس اإليجابــم النفــعل 
  ةــه المستقبليــة وآفاقــه النظريــه ومنطلقاتــماهيت

  الوةــواد أبو حــد الجــد عبــد السعيــمحم. د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=134 

  اصدارات السلسلة دليل
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
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 !!اإلفتقـــــــــار اللغـــــوي
 
 

 
 

  العـــــــراق /أمريكـــــا  –الطـــب النفســــي- ــي ــدق السامرائـــاــص. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

     

  
لوجدنا فرقا واضحا في قدرتهم على , لو تابعنا متحدثين من الناس في القنوات التلفازية العربية والغربية 

  . الكالم 
فالمتحدث في القنوات العربية أقل قدرة من المتحدث في القنوات الغربية الذي يبهرك بقدراته اللغوية التي 

  . تشد إليها المسامع واألذهان
وهي علة حضارية جسيمة تحقق عوقا كبيرا في مسيرة , وهذا يشير إلى حالة اإلفتقار اللغوي التي نعانيها 

والتعبير عن , ا من امتالك اآلليات الفكرية الالزمة لتحقيق وجودها اإلنساني ألنها تحرمه, األمم وتمنع تطورها 
  . دورها اإليجابي في الحياة

وتظهر بوضوح كبير في كالم المسؤولين في وسائل , وظاهرة اإلفتقار اللغوي جلية في الكثير من نشاطاتنا 
والتي تقدم الفكرة , لغويا والتامة إعرابيا  حيث يبدو العجز عن النطق بالعبارات الواضحة والسليمة, اإلعالم 

  . بنسيج لغوي مؤثر وفعال في التفاعل مع المستمع
  . بينما تعكس لغة المسؤولين في العالم المتقدم غزارة األلفاظ وبالغة الكالم وقوته اإلعرابية

را ولهزأت منه وسائل لهاجمته األقالم فو,  ولو أخطأ أي مسؤول في العالم المتقدم بطريقة نطقه أو إعرابه
  .اإلعالم

دون رقيب أو تنويه أو نقد , بينما في العالم المتأخر تجد المسؤول يتعثر بكلماته وكثرة أخطائه النحوية 
  . وتصحيح

وحصر اللغة في , وهذا النهج الذي إعتادت عليه المجتمعات المتأخرة هو الذي تسبب في التدهور اللغوي 
  .وعطّل التفكير والمنطق وألهب العواطف واإلنفعاالت, ة زاوية بعيدة عن أضواء الحيا

  
وكأن , وكأنهم ينطقون لغة أجنبية قد تعلموها حديثا, فترى المسؤولين في العالم المتأخر يتحدثون كيفما شاء

وتجدهم في حيرة وإضطراب وهم يحاولون أن يستحضروا الكلمات لكي يلقوا , لغتهم ليست لغة آبائهم وأجدادهم
  . ب اإلرتجالي طبعاالخطا

وظيفتها كتابة الخطابات , في حين أن المسؤولين في العالم المتقدم لديهم دوائر بكل طاقمها اللغوي والفكري 
وبعض المسؤولين لديهم من يدربهم على كيفية إلقاء الخطاب , واإلعتناء بها وفحص أبعاد تأثير كل كلمة وعبارة فيها 

  . ن مؤثرا ومعبرا عن قوة وقيمة الشخصلكي يحقق معناه وغاياته ويكو, 
وهو يتكلم بلغة مشوهة عوجاء , بينما في العالم المتأخر ترى الجماهير المسكينة تصفق وتهتف للمسؤول 

  . خالية من سالمة النطق وأصول النحو والخطاب
  !!إن أي مسؤول يعكس في خطابه ما عند الناس من قدرات لغوية

تعد خطبهم صورا بالغية ذات قيمة لغوية ونحوية , مسؤولون خطباء مفوهينكان ال, وفي تأريخنا المشرق 
  . وأدبية

لو تابعنا متحدثين من الناس 
في القنوات التلفازية العربية 

لوجدنا فرقا واضحا , والغربية 
في قدرتهم على الكالم 
  
 
 
هذا يشير إلى حالة اإلفتقار 

وهي علة , اللغوي التي نعانيها 
تحقق عوقا  حضارية جسيمة

كبيرا في مسيرة األمم وتمنع 
 تطورها

 
  
 
ظاهرة اإلفتقار اللغوي جلية في 

وتظهر , الكثير من نشاطاتنا 
بوضوح كبير في كالم 
, المسؤولين في وسائل اإلعالم 

حيث يبدو العجز عن النطق 
بالعبارات الواضحة والسليمة 

والتي , لغويا والتامة إعرابيا 
مؤثر  تقدم الفكرة بنسيج لغوي

 وفعال في التفاعل مع المستمع
 
 
 
في حين أن المسؤولين في 
العالم المتقدم لديهم دوائر 
, بكل طاقمها اللغوي والفكري 

وظيفتها كتابة الخطابات 
واإلعتناء بها وفحص أبعاد تأثير 

وبعض , كل كلمة وعبارة فيها 
المسؤولين لديهم من يدربهم 
على كيفية إلقاء الخطاب 
  
  

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°11–Winter   2015 
 

ــــــــــــــــ� ــ	�������ــ ــــ ـــــــــــــــ��������11א�ـ�ــــ�د���:���
ـــــــــــــ  ��2015ـــــ

   � �46  � �



»
�����������������������������
«א��

@وא������������������������������وמ
א���������������������������������� @
 

  

وجامعا لحكمة الكلمة والقدرة على التعبير وشرح , كان نبينا الكريم خطيبا عربيا مفوها ورمزا للبالغة و
  . األفكار بمفردات تناسبها

, ولغته ومفرداته تدل على مستوى الناس الذين كان يخاطبهم, واإلمام علي بن أبي طالب من أبرع الخطباء 
فكانت خطبه بهذا المستوى العالي من , مفرداتها وفقا لواقع عصرهموهذا يعني أنهم كانوا أغنى منا باللغة و

  . البالغة والقوة في العبارة والغزارة بالمفردات
وكان منطقه سليما وبليغا بسبب ثقافته , وبرغم ما يقال عن الحجاج فأنه كان خطيبا متمكنا وبارعا في اللغة 

  . وال زلنا إلى اليوم نردد بعض خطبه, القرآنية 
ألنها تتضمن الكثير من , ي العالم المتقدم تدخل خطب المسؤولين وأقوالهم في موضوعات تدريس اللغة وف

  .فنون البالغة وحسن العبارة وسالمة القواعد والتألق اإلبداعي المتميز
  !!وفي عالمنا العربي من الصعب أن تجد مسؤوال يتحدث بلغة عربية سليمة

لكثرتها وتكرارها , حاديث المسؤولين عندنا ألصابنا اليأس واإلندهاش ولو أحصينا األخطاء اللغوية في أ
بل أن األخطاء تتواصل وتتعاظم دون تنبيه ومراجعة , وعدم تطور قائلها  وقدرته على  تجاوزها مع األيام 

  . وغيرة وتثقيف
لخطاب ال ينطقه وحتى من  يقرأ ا, وعلى مدى القرن العشرين وال يزال الخطاب محشوا باألخطاء اللغوية

  .فيرفع المنصوب وينصب المرفوع وما إلى غير ذلك, بصورة سليمة 
ويقظة المسؤول مهما كانت درجته في السلطة وإعتداده بلغته وإحترام الكلمة , إن إحترام األمة للغتها 

لى التعبير األفضل يساهم في وعي الناس وإرتقائهم بلغتهم وأفكارهم ويمنحهم القوة ع, العربية والقواعد اللغوية 
  .عن أنفسهم

وال , ألن أساليب تدريسها لم تتطور وتعاصر , إن تربيتنا ليست لغوية وحصة اللغة العربية حصة ثقيلة
  . نعرف لماذا ال ننتهج أسلوبا جديدا متواكبا مع معطيات العصر في تدريسنا للغتنا في مدارسنا

  . نطقإن صناعة التقدم ال يتحقق إال بصناعة العقل والم
وال يمكن أن يكون العقل والمنطق من غير مفردات لغوية وفيرة تساعدنا على التعبير األمثل عن أفكارنا 

  .وقدراتنا في بناء الوجود اإلنساني الصحيح
  .وعندهم عجز صريح في التعبير عما فيهم, وال يمكن ألمة أن تدعي التقدم وأبناؤها بال قدرة لغوية 

أما , عندها فقط نقر بالتقدم , قة ورصانة ونحوية عالية في وسائل اإلعالم المختلفةوعندما تجدنا نتحدث بطال
وال بد لنا بكل قوة وإندفاع وتواصل أن ,  أن نبقى نواجه هذا األسلوب الفقير في الطرح فأننا لسنا على ما يرام 

  .نهتم باللغة لكي نرتقي بحالنا ونسير مع األمم
ولديهم القدرة على النطق السليم والتعبير األمثل عن , ءا بالمفردة اللغوية والسوريون هم أكثر العرب ثرا

وحبذا لو نهج العرب جميعا ذات , وهذا يرجع إلى اإلهتمام الجاد باللغة العربية, أفكارهم أحسن من غيرهم 
  . التي أثبتت نجاحها على جميع المستويات, األسلوب وتعلموا من التجربة السورية اللغوية 

ألنه حقق فهما عميقا لما درسه بلغته وتمكن من , هذا فأن العقل السوري تفوق في مجاالت إختصاصه ول
  .لثراء المفردات والمعرفة السليمة للغة العربية, التعبير عنه بأية لغة أخرى

فتقار لكن الواقع الحقيقي والدوافع الكامنة وراء التأخر تكمن في اإل, وقد يستغرب القارئ من هذا الموضوع 
  . فكلما كانت الشعوب ثرية لغويا كلما تقدمت أسرع والعكس صحيح, اللغوي 

 
ويقظة , إن إحترام األمة للغتها 

المسؤول مهما كانت درجته 
في السلطة وإعتداده بلغته 
وإحترام الكلمة العربية 

يساهم في , والقواعد اللغوية 
وعي الناس وإرتقائهم بلغتهم 

وة على وأفكارهم ويمنحهم الق
 التعبير األفضل عن أنفسهم

 
 
إن تربيتنا ليست لغوية وحصة 

ألن , اللغة العربية حصة ثقيلة
أساليب تدريسها لم تتطور 

وال نعرف لماذا ال , وتعاصر 
ننتهج أسلوبا جديدا متواكبا 
مع معطيات العصر في تدريسنا 
 للغتنا في مدارسنا

 
 
ال يمكن أن يكون العقل 

ات والمنطق من غير مفرد
لغوية وفيرة تساعدنا على 
التعبير األمثل عن أفكارنا 
وقدراتنا في بناء الوجود 
 اإلنساني الصحيح

 
 
 
السوريون هم أكثر العرب 
, ثراءا بالمفردة اللغوية 

ولديهم القدرة على النطق 
السليم والتعبير األمثل عن 
, أفكارهم أحسن من غيرهم 

وهذا يرجع إلى اإلهتمام الجاد 
وحبذا لو نهج , عربيةباللغة ال

العرب جميعا ذات األسلوب 
وتعلموا من التجربة السورية 

التي أثبتت نجاحها , اللغوية 
 على جميع المستويات

 
 
لكن الواقع الحقيقي والدوافع 
الكامنة وراء التأخر تكمن في 

فكلما كانت , اإلفتقار اللغوي 
الشعوب ثرية لغويا كلما 
  تقدمت أسرع والعكس صحيح
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وهذا يفسر لماذا العالم المتقدم يهتم  بحصيلة مفردات اللغة لدى أبنائه من رياض األطفال وحتى الدراسة 
وفقا ,  فعملية اإلثراء اللغوي متواصلة لكي يتحقق التعبير الحضاري المعاصر عن األفكار , الجامعية وبعدها

  .  لمفردات الحياة المتنامية بسرعة فائقة
ألنه يؤهل العقل , ثراء اللغوي نابع من كونه القوة التي تصنع الحضارة والمحبة والسالمإن التأكيد على ال

فمن دون كلمات وفيرة تكون األفكار في , ويجعله ينتصر على العواطف العمياء, البشري للقيام بدوره اإلنساني 
  .واإلبداع يسقط في معاقل الذبول والتالشي األكيد, محنة تعبيرية خانقة 

علم متى يتحقق وعي هذه العاهة الحضارية الخطيرة في مجتمعاتنا المرهونة بقيود العواطف وال ن
فإذا كان المسؤول الذي يقود الناس في حالة , والتي تأكلها نيران الغضب وتحيل جوهرها إلى رماد, واإلنفعاالت 

 !فقر لغوي فكيف بعامة الناس؟

 
 
 
إن التأكيد على الثراء اللغوي 

ونه القوة التي تصنع نابع من ك
ألنه , الحضارة والمحبة والسالم

يؤهل العقل البشري للقيام 
ويجعله ينتصر , بدوره اإلنساني 

 على العواطف العمياء

   � � � � � �   � � � � � �
 "م ـأنفسك يـف و  " سلسلـة إصــــدارات

  ونـــع و الثالثــالسابدد ــالع

  تأمــالت نفسيــة في الثــورات العربيـة

  رؤيــة نفـس صادقــة... رة التونسيـة الظاهــ

    صادق السامرائي .د.أ

   
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Samarrai2014.pdf-www.arabpsynet.com/apneBooks/eB37HS  

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB37HS-Samarrai2014.rar 
  

    دليل اصدارات السلسلة  

www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

 

 "م ـأنفسك يـف و  " إصــــداراتسلسلـة 
  ونـــو الثالث الثامـــندد ــالع

    ا��ار ��ص

  !!علـى أعتـاب عــام جديــد كلمــات
    صادق السامرائي .د.أ

  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS38Samerrai2015.pdf 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS38Samerrai2015.rar 

  

    دليل اصدارات السلسلة  

 www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

   � � � � � �   � � � � � �

 ةــــة العربيـــوم النفسيـــة العلـــشبك
http://www.arabpsynet.com  

  ) 2015(ا ـــــهـلتأسيسـة عشـــرة ــالثاني رىـــي الذكــف
  

� ������	� 
��  ��	� �������� ����� �:  
 

��ــــ�� ������ـــــــ��" �� �  "�	� �ـــــ�� �ـــ

 ������ �	
� ���
  �������
 ��������� ������  ����� �	������2015  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf 
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 !!ـة الجاللـــة المتوجـــة بالضــــادصاحبـ
 
 
 
 

  العـــــــراق /أمريكـــــا  –الطـــب النفســــي- ــي ــــادق السامرائـــص. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

     

  
المتاثرين بآليات ومهارات التغرير , نائها تعاني ما تعانيه على يد أب, اللغة العربية الرائعة البديعة 

وتحويلهم إلى موجودات بال , الساعي لتفريغهم من محتوياتهم اإلنسانية والحضارية , اإلنقراضي والتكنولوجي 
  .وبمالمح إتالفية خالقة المواصفات, هوية 

  !!وهكذا تجدنا أمام محنة إنقالب تاج الضاد إلى الضد

وال تخلو الخطب والكتابات من العثرات , وإهمال لها وإزورارٍ عنها , لغتهم  فالعرب وكأنهم على خصام مع
مما يتسبب في إنهيـارات  , حتى لتحسب المتكلمين بال قدرة على قول ما يريدونه , واألخطاء ونزرة المفردات 

  .تواصلية ذات تداعيات وخيمة

ودفعهم إلى إستخدام لغات أخرى , هم تتمثل في تجهيلهم بلغت, ويتعرض العرب لهجمة شرسة على عروبتهم 
  . تساهم في إضعاف قدراتهم التعبيرية باللغة العربية, 

ألن , ونستغرب من قولهم بأنهم يفضلون التحاور بغير العربية , وأصبحنا نتواصل مع بعض الزمالء واألصدقاء 
وعنـدما تكـاتبهم بالعربيـة    , وبعضهم يحسب ذلك نوع من التحضر والمعاصرة , قدرتهم على التعبير بها ضعيفة 

  !فالعربية ما عادت لغتهم األم, ألنهم يحسبونه إعتداء عليهم , وإن كررت ذلك توقفوا , يجيبونك بلغة أخرى 

وأنت تتجول , وإنما اللغات األجنبية هي السائدة , وفي بعض دولنا ال تحتاج للعربية في التعامل مع الناس 
ذلك أن هذه الـدول ال تفـرض علـى    , لى مسامعك محادثات بلغات أخرى تتوارد إ, في شوارعها وأسواقها 

  .بل تتباهى بأنها تتعلم لغتهم, العاملين فيها تعلم اللغة العربية 

وصـاروا  , وإنما يتفاخرون بأنهم قد تعلمـوا لغتهـا   , فالعاملة األجنبية في البيت ال تتعلم لغة أهل البيت 
  .فيفقدون إرتباطهم األساسي باللغة العربية, ال لغتها بل أنها تعلم األطف, يخاطبونها بها 

مـن  , وتجد أنك تستخدم لغة أجنبية للتخاطب والتفاهم مع النـاس  , ومن المحزن أن تكون في دولة عربية 
  .سائق التاكسي إلى العاملين في الفنادق وغيرها من مرافق الحياة

, ام الذي تحظى به لغات الدنيا األخرى في دولهـا  ال تحظى لغة الضاد باإلهتم, وفي معظم الدول العربية 
وهذا خلل حضاري مـروع  , كالفرنسية واإليطالية واأللمانية والصينية واليابانية والكورية والتركية والفارسية 

  .ويسعى لقتل العروبة والقضاء على أسس ومعاني الوجود العربي, يستهدف الهوية , وإنهيار فكري وكياني 

لتبين أننا نتفوق , ما بيننا وبين أبناء اللغات األخرى ) مفردات اللغة(رنة بالمخزون اللغوي ولو حصلت مقا
بأقصـى  , ومنذ ما قبل الروضة واإلبتدائية , فالمجتمعات تسعى لرفد أدمغة أبنائها , عليهم باإلفتقار للمفردات 
بـأعلى  , والتواصل مع عصرهم , ارهم لتعينهم على إمتالك أدوات التعبير عن أفك, عدد من المفردات اللغوية 

  .درجات اإلبداع والتفاعل اإلبتكاري األصيل

العرب وكأنهم على خصام مع 
وإهمال لها وإزورارٍ , لغتهم 

عنها 
 
 
يتعرض العرب لهجمة شرسة 

تتمثل في , على عروبتهم 
ودفعهم إلى , تجهيلهم بلغتهم 

تساهم , إستخدام لغات أخرى 
تعبيرية في إضعاف قدراتهم ال

 باللغة العربية
 
 
 
أصبحنا نتواصل مع بعض الزمالء 

ونستغرب من , واألصدقاء 
قولهم بأنهم يفضلون التحاور 

ألن قدرتهم على , بغير العربية 
التعبير بها ضعيفة 
 
 
 
في بعض دولنا ال تحتاج للعربية 

وإنما , في التعامل مع الناس 
اللغات األجنبية هي السائدة 
 
 

ن تكون في دولة من المحزن أ
وتجد أنك تستخدم لغة , عربية 

أجنبية للتخاطب والتفاهم مع 
 الناس

 
 
 

ال , في معظم الدول العربية 
تحظى لغة الضاد باإلهتمام الذي 
تحظى به لغات الدنيا األخرى 
  في دولها

  
 
هذا خلل حضاري مروع وإنهيار 

يستهدف , فكري وكياني 
ويسعى لقتل العروبة , الهوية 

اء على أسس ومعاني والقض
  الوجود العربي
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وينمي آليات التخاطب والتحـاور  , ذلك أن إثراء العقول بالمفردات يساهم في زيادة قدرات التفكير السليم 
  .بالعقول ال باأليادي والعواطف واإلنفعاالت

أفضل من الطفل , ته ومن الواضح أن الطفل في المجتمعات المتقدمة يمتلك القدرة على التعبير عن نفسه بلغ
  .ومنذ بداية العام الثالث للطفل, وهم يستثمرون فيها , ألننا نهمل تعليم المفردات , في مجتمعاتنا 

وبإرادة , و تعاني في مواطنها , فصاحبة الجاللة هي  لغة الفرقان ويتكلم بها الماليين ويرتلون القرآن 
  .أبنائها الذين وكأنهم يريدون التخلي عنها

  .فأنها تناشدكم  وتنادي بالتواصل معها وتحقيق غاياتها, اسبة اليوم العالمي لصاحبة الجاللة الموقرة وبمن

وكل مسلم ,  وهي من الحصص الدراسية األساسية في العديد من جامعات الدنيا , فالعالم يريد أن يتعلمها 
  .يريد من العرب الغيارى على لغتهم أن يساهموا في زيادة معرفته بها

  .وعلينا أن نلبي نداءها ونكون بها ومعها, فالعربية لغتنا وهويتنا وتنادينا 

  !وإن إرتقت ترتقي لغاتها, فإن ضعفت األمم تضعف لغاتها , فاللغات لسان حال األمم 

فلنخرج إلى فضاءات العطاء والمساهمة اإلنسانية ,  وتتجسد رسالتنا الحضارية في نشر العربية وتعليمها 
  .المعاصرة

  .وارفعوا رايتي ما دمتم في أرجاء الدنيا تنتشرون, أن هيا أطلقوا مفرداتي , إن العربية تخاطبنا 

فهم مشاعل مضيئة تساهم بتعليم اللغة العربية في المدارس , وهذه الراية يحملها المثقفون المهاجرون 
  . والجامعات  والمتديات والجمعيات 

بتعليم لغة الضاد والمشاركة , لتعبير عن حضارتهم وثقافتهم وإنسانيتهم وعليهم تقع مسؤولية تاريخية كبيرة ل
  .الفعالة في بناء الثقافة العربية أينما حلوا

وسيبقى الضاد تاجها الوهاج الساطع المنير في آفاق اإلبداع , عاشت لغتنا التي تكمن الدرر في أعماقها 
  .الحضاري المطلق

  !!هو بكم األيامفضعوا تاج الضاد على رؤوسكم لكي تز

  
  

لو حصلت مقارنة بالمخزون 
ما ) مفردات اللغة(اللغوي 

بيننا وبين أبناء اللغات األخرى 
لتبين أننا نتفوق عليهم , 

باإلفتقار للمفردات 
 
 
إثراء العقول بالمفردات يساهم 
في زيادة قدرات التفكير 

وينمي آليات التخاطب , السليم 
 والتحاور بالعقول ال باأليادي
 والعواطف واإلنفعاالت

 
 
أن الطفل في المجتمعات 
المتقدمة يمتلك القدرة على 

أفضل , التعبير عن نفسه بلغته 
ألننا , من الطفل في مجتمعاتنا 

 نهمل تعليم المفردات
 
 
بمناسبة اليوم العالمي لصاحبة 

فأنها تناشدكم  , الجاللة الموقرة 
وتنادي بالتواصل معها وتحقيق 
 غاياتها

 
 

فإن , غات لسان حال األمم الل
, ضعفت األمم تضعف لغاتها 
 !وإن إرتقت ترتقي لغاتها

 
 
تتجسد رسالتنا الحضارية في 

فلنخرج ,  نشر العربية وتعليمها 
إلى فضاءات العطاء والمساهمة 
 اإلنسانية المعاصرة

 
 
عاشت لغتنا التي تكمن الدرر 

وسيبقى الضاد , في أعماقها 
لمنير في لساطع اتاجها الوهاج ا

  ضاري المطلقآفاق اإلبداع ال
   � � � � � �   � � � � � �

  ةـــوم النفسيـــللعلم الوجيز ـــالمعجدليل 
 اصدار عربي

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm  

  اصدار انكليزي

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm  

 اصدار فرنسي

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm  

 

  ةـــوم النفسيــــع للعلم الموســــالمعجدليل 
 اصدار عربي

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

  اصدار انكليزي
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 
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  مشاركين   بوصفهم   الذين   األمر   يمسهم   لمن   مستقر   غير   تبادل ': اللغة هى

 معاييرهم   صالحية   مزاعم   يختبرون علمى    خطاب فى  
*** *** 

 محددا   خطابا   وليست   متجدد   مشروع : اللغة هى
*** *** 

  وذلك ،  آخر عقلى    نشاط   لكل   أساسية   كأرضية   الزم الوعى    أن   نقر   أن   بد   ال
  تمثل والتى  ،  تحديدا   األكثر   العقلية   العمليات   فيه   تتم الذى    الوساد '  باعتباره 
 لاألشم   األرضية   لهذه   بالنسبة   الشكل 

*** *** 

  منظومة   تشكيل   خاللها   من   يتم التى    الحيوية   العملية   هو : الوعى 
  التشكيل   هذا   استمر   فإذا ،  ما   لحظة فى  الكلى    تركيبها فى    عقلية 
  يمكن   خاصا   كليا   منظوميا مستوى    يمثل   أصبح   الزمن   من   لفترة 
 ككل   تشكيله   وإعادة   وتنشيطه   استحضاره 

*** *** 

،  بالتماثل لتوحى  حتى    وثيقة   عالقة هى    واللغة الوعى    من   كل   بين   العالقة
)  ا ( منهما   كال   أن فى    اتفاقهما   فرغم ،  واحدا   ليسا   فهما   ذلك   من   وبالرغم 
  ثمة   فإن ،  تحتويه   بما   ملتحمة )  ء ( منظومة )  جـ (  وتشكيل   تخليق )  ب (عملية، 
 عليها   التنبيه   من   البد   ضرورية   فروقا 

*** *** 

  وأحضر   تشكيال   وأنشط   كثرة   أوفر   وحدات   ذو   توليد   اللغة   إن
   حوارا   وأقدر   إبداعا 

*** *** 

،  زمنا   وأطول ،  خارسو   وأعمق ،  منظومية   أكثر   هو الوعى    أن   حين فى  
 تنسيقا   وأجهز 

*** *** 

  المتداخلة   تشكيالته هى    الوقت   نفس وفى  الوعى    وحدة هى    اللغة
 محدد   بافصاح   إلزام   دون المعرفى    اإلفصاح على    القادرة 

 نسبيا   مستقرة   منظومة   كونها   حالة   اللغة   كلية   هو والوعى 
*** *** 

  قوة   من   اللغة   به   تتصف   ما على    بالضرورة   يعتمد الوعى    تشكيل   إن
 وتناثر   وإبداع ،  وترهل   وإحكام ،  وضعف 

*** *** 

،  تتبعه   ال فهى  (  عامة العلمى    المنهج وتثرى    تقود   وعلومها   اللغة
 ) له   أداة   مجرد   ليست   أنها   كما 

*** *** 

  ومصداقيتها   مشروعيتها   لها   لغة   أنها   تؤكد   عادت   الحكائية   فةالمعر
 الحداثة   بعد   ما 'فى    ليوتار   فرانسوا إلى    ذلك فى    الرجوع   ويمكن ،  الخاصة 

*** *** 

  فيها   البحث   من   ال   ضدها   معايشة   من   اللغة   جوهر على    تعرفت
معايشتى    منطلق   من   وذلك ،  دراسة   عنها ،  القراءة   أو ،  ابتداء 
  الفصاميين   مع وحوارى    للفصام 

،  األضعف   الناس وعى  إلى    يمتد   االحتالل ،  وأخطر أخفى    اآلن   السلطة   ألعاب 
  راحتكا   عن   ثم ،  األرض   احتالل   عن   السادة   عزف   أن   بعد ،  كسال   واألكثر 
 مباشرة والوعى    العقول إلى    واتجهوا ،  الحاجات   سوق 

*** *** 

،  متقطع فردى    بشكل   كانت   وإن ،  مبكرة   إنذارات   يوميا   أواجه
  الفردية   الصور   فهذه ،  فالفعل   باليقظة   نبادر   لم   ما   أنه   تعلن   إنذارات 
  كارثة   تصبح   أن   يمكن مرضاى    معاناة   شكل فى  تواجهنى  التى  
 قريب   وقت فى    جماعية 

*** *** 

  هو   اللغة   مسألة فى    الحل " مدخل '  أن   من تشومسكى    كلمة   أتذكر   حين
 المناسب   مكانه   هذا   المتواضع إلسهامى    أن   أشعر "البيولوجى  

*** *** 

 أوالجماعي الفردى    الوجود   هرلظا   الحقة   إضافة   ليست   اللغة

 الظاهرى   لالستعمال   أداة   ليست وهى 

  عن   وال   الوجود   عن   وال الوعى،    عن   مستقال   كيانا   ليست وهى 
 المخ 

 طبعا   الكالم   ليست وهى 

  لنقل   التشويش   من   وخاليا   التقنين   جيد   تمريرا   تعد   لم "فاللغة 
  "ليد   يد   من   ماتالعال 

*** *** 

على    القادر ،  آن فى    المفتوح /  المرن / الراسخ البيولوجى    الكيان   ذلك :اللغة هى
 الوعي فى    المعرفة   تفعيل 

*** *** 

 وفاعليته   تعقده   مراتب أرقى  فى    نفسه البشرى    الوجود : اللغة هى

*** *** 

 الظاهر   للشكل   المحدد   السلوك   لمصدر   ائرالغ   التركيب : اللغة هى

*** *** 

المعنى    باحتواء   يسمح   بما   والتشكيل   التشكل   الدائم الوعى  اللغة هى 
 أدوات   من   وتناسب   تيسر   بما   وإطالقه  - يكونه   إذ  -

*** *** 

 .  للتواصل   قابل   وجود فى    يصاغ   إذ   المتجدد   الذات   إبداع اللغة هى 

*** *** 

  وحدات فى    التماسك على    قادر   تركيب فى  المعنى  تجلى  : اللغة هى
 متصاعدة 

*** *** 

 آن فى    المطاوعة   البالغة ،  التنظيم   البالغة   كليته فى  البشرى    المخ   حركية : هى اللغة 

*** *** 

  للتغلب   الحيل   ممارسة (  تحايلينم   بين   نزاعية   عالقة ': هى اللغة 
  تواصلى   خصم على  
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  وأصبحت ،  المنهج   تطوير   عن   توقفت   قد   علمية   البحث   المؤسسة   نجد

  المعرفة   عن   البحث   من   بدال   وكهنوت   طقوس   بمثابة   الممارسة 
*** *** 

،  التجهيز   السابقة   التفسيرات على    لتأكيدا   هو   الدينية   المؤسسة   هم   أصبح 
 )اليومى  الوعى  (اليومى    الفعل على    وصية   لتصبح   إقحامها   مع 

*** *** 

)  متعددة   أو (  مزدوجة   رسائل   المختلفة )  الحوار   ال (  الخطاب   قنوات   تحمل
  مع   جنب إلى    جنبا   يصلنا   المث   الديمقراطية   عن اللفظى    فالحديث ،  الوثاق 
 أنواعه   بكل اليومى    القهر   ممارسة   خالله   من   يتم الذى  الفعلى    الحديث 

*** *** 

  له   صنع   قد   المتقدمة   الدول فى    المعاصر   اإلنسان   أن   حين فى 
  بحق   تفاظهاح   مع   الحديثة   التكنولوجيا   من   جديدا   إلها   صنما 
  وتطويرها   األصنام   هذه   تغيير   خالل   من   حريته   ممارسة 
  الدول   إنسان   أن   نجد ،  مستمرا   يكون   يكاد   بشكل   وتطويعها 
  التجهيز   سابقة   آلهة :  وصانعيها   أصنامه   يستورد   المتخلفة 
 أصال   لفتحها   سر   كلمة   أو   شفرة   مفتاح   بال ،  والبرمجة 

*** *** 

 .متجددا   مرنا   تخليقا   وليست ،  بالكالم   للملء   قوالب   تصبح   حيث :  اللغة   جمود
*** *** 

  تعود   فال ،  آن فى    ورخوة   متضخمة   تصبح   حيث :  اللغة   ترهل  
 .والتشكل   التشكيل على    قادرة 

 *** *** 

  رغم الغائى    توجهها   فتفقد ،  الغاية   وصول   قبل   تتراقص   حيث :  اللغة   تذبذب  
 .البدايات   سالمة 

 *** *** 

  بفرط   أو ،  التحديد   بنقص   يتم   أن   يمكن   وهذا :  اللغة   غموض 
 .بكليهما   أو   التداخل 

 *** *** 

  قناة   وتشكيل   وحركية   مسار  ، بذاتها   لغوية   قناة   تعوق   حيث :  اللغات   تصادم 
 الوقت   نفس فى    نشطة أخرى  

*** *** 

  بالعالقة   يتعلق   فيما   مضادة   رسائل   تحمل   حيث :  اللغة   تناقض  
 الوثاق   المزدوجة 

*** *** 

  حركيتها إلى    اللغة   إفتقار   مع   لكن   البدايات   تحسن   حيث :  اللغة   إجهاض 
 الهدف حتى    استمراريتها   تفقد ،  الغائية 

*** *** 

  مع   يتعامل ،  غامضا   خافتا ،  رجراجا   وعيا   بها وأعنى  :  الهالمية
 قاعدة   بال   ومتغيرة ،  مهزوزة   بقوانين   وإشاراتها   اللغة 

  ارتجاعا   ثرفيؤ   يعود ،  واالقتصاد   للتواصل   وظائفه   بعض يؤدى    وهو   الكالم 
 وفاعليته   وجودنا   تنظيم على  أى  ،  ذاته اللغوى    الكيان على  

*** *** 

  اإلثارة على    قدرته   يفقده ،  تشويش   أو   وهن   من   الكالم   يصيب   ما   إن
على    مؤثرا   ذلك   كل   فيرتد ،  إيحاءاته   ويجهض   داللته   يطمس   أو ،  والحفز 
 نفسه األساسى  الحيوى    كياننا   معالم   يهز   أن   يمكن   بما ،  لغتنا / دناوجو 

*** *** 

  من   وأشمل   أسبق   ظاهرة هى  " كلمات 'فى    تصاغ   قد التى    الوجودية   الظاهرة
  يحاول الذى    اللفظ   عن   ناهيك ،  احتواءها   يحاول الذى  اللفظى    التركيب 
  يحاول   إذ   حرج   مأزق فى    نفسه   اإلنسان   يجد   أن   ذلك على    يترتب ،  إعالنها 
  وبين اللغوى،    التشكيل   من   نسبيا   المتحررة   القبلية   الظاهرة   بين   الهوة   عبور 
 عليها   الدال اإلشارى    بالتنظيم   عنه   التعبير   يمكن   فيما   احتوائها 

*** *** 

  ملتحمة   ليست   أصال   بشرية   ظاهرة   توجد   أن   يستحيل   أنه   بدوي
  . الغائر الحيوى    تركيبها بمعنى  ،  بلغتها   كافيا   التحاما 

*** *** 

  عالقات فى    تتفجر   إذ ،  األعمق   الوجودية   الظاهرة   بين الوالفى  الحركى    الجدل
  عن   والعاجز ،  مباشرة   لها   السابق اللغوى    التشكيل   وبين ،  جديدة   وتركيبات 
  ما   وهو ،  المتجدد   إبداعها   حالة فى    اللغة   تطور   أصل   هو ،  تماما   استيعابها 
 الشعر '  الجمالية   صوره أرقى  فى  يسمى  

*** *** 

  إذ   فيه   خلقتت الذى    الوقت   نفس فى    الشاعر   تخلق   القصيدة   أن
  إبداع   لعالقة   األساسية   اإلشارة هى    بالذات   العملية   وهذه ،  يخلقها 
 الذات / الوعى    بتشكيل   اللغة 

*** *** 

  أخذ   قد   تشكيلها   أن بمعنى    راسخة فهى  ، "ممتدة '   راسخة   لغة   هو الوعى    أن 
  من   غيره   مع   ويتبادل ،  معا ويتوارى  ،  معا   ريحض ،  الخاص   قوامه   له   شكال 
  يؤكد   زمنيا   مكانا   يحتل الوعى    أن بمعنى  " ممتدة ' وهى  الوعى،    مستويات 
 آن فى  النوعى    وتفرده   وعموميته   رسوخه 

*** *** 

ى ف   اللغوية   العملية   حضور   نتاج   هو   السليم الوعى    تشكيل   أن
 بذلك   يسمح   ما   الكفاءة   من   لها   صورة 

*** *** 

  لقهر   امتدادا   داخلية   ذاتية   مشكلة   أصبحت حتى    الحرية إلى    افتقارنا   يتزايد
  واإلعالمية   والتعليمية   والدينية   واالقتصادية   السياسية   السلطة (  السلطة 
 ).  عامة   مؤسساتيةال   السلطة أى  ،  والبحثعلمية 

*** *** 

  مع (،  والتكامل   الضم على    القادرة   المحورية   الفكرة إلى    نفتقر
 الخاصة   والطبيعة   الموقع فى    الضرورية   باالختالفات   االحتفاظ 
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  وبحث   وتكلم   درس   إذا   وحريته   استقالله العربى    العقل   يستعيد   هل
 ؟   مضل   غرور فى  ويتمادى    سينعزل   أنه   أم   لعربية؟با 

**** **** 

  إذا   اإلبداعية   وقدراتها   وتاريخها   بثرائها   لغته العربى    العقل   يستعيد   هل 
 استقالله؟   وحقيقة   وجوده   وحركية   تفكيره   حرية   استعاد 

**** **** 

  للتناغم   أكبر   وفرصتنا   معها   وحوارا   ةبالطبيع   اتصاال   أكثر   نحن
  ) كذلك   نكون   أن   المفروض   أو (  بها 

**** **** 

  وعبادة   متاحف   لغة هى    وهل   المستقبل؟   من   العربية   اللغة   مسألة   تقع   أين
  والحذف   باإلضافة   لإلبداع   قابل   متجدد   مرن حى    معمار   أنها   أم   قديم؟   وشعر 
 التشكيل؟   وإعادة 

**** **** 

  التعبير   تغيير إلى    يدفعنا هوالذى    الوجود   بمسئولية الوعى    كان   إذا
  فهنا ' .. وبها   العربية   من   االنطالق 'إلى  " العربية إلى    العودة '   من 
 تستأهله   ما   كل   سبيلها  فى   ونبذل   فيها   نجتهد   أن   المسألة   تستحق 

**** **** 

  هو   بما   صغناها   ما   إذا   المعنية   الظاهرة على    التعرف   من   نقترب   أننا   أجد
  تعلق   ما   إذا   وخاصة   بها   الخاص الوعى  فى    حضرت التى    اللغة إلى    أقرب 
  يفصلنا   ذلك   فإن   لغتها   غير إلى    ترجمتهاب   سارعنا   إذا   أما ،  بالوجدان   األمر 
 . إكلينيكيا   الحاضر   الخاص الوعى    وعن   السياق   وعن   الظاهرة   عن 

**** **** 

فى  )  مبكرا   وتسجيله ،  خاصة   القرآن (   اإلسالم   فضل   أن   شك   ال
 فضل   كمثله   ليس   يةالعرب   اللغة   ونبض   وألفاظ   أصالة على    الحفاظ 

**** **** 

على    حافظت التى  هى    القرون   هذه   كل   وتحملها   بثباتها   العربية   اللغة   لعل
  هدفا   للحياة   أن  -  اإلفاقة   نحاول   إذ -   مؤخرا   لنا توحى    ولعها ،  بالطبيعة   عالقتنا 
  لما   والمحتكر   عندهم   الغالب   القائم   المنهج   وأن ،  إلها   ليس   اإلنسان   وأن ،  آخر 
  عالقة   لنا   وأن ،  أغلبها   أو   الحقيقة   كل ،  الحقيقة   غور   بسبر يفى    ال ،  علما يسمى  
 واالستنزاف   والسيطرة   االقتحام   غير   بالطبيعة   متصلة 

**** **** 

  حفظ   وليس   وتطوير   إبداع   حذق   وه   اللغة   حذق   يكون   أن   األصل
الوعى  /   اللغة   هذه   لحركية   مثيرا   النص   فيصبح ،  وتحجيم   تجميد 

  والهيكلية   الشكلية   القواعد   لكل   احترامنا   كل   مع   لنستلهمه اآلنى  / 
 والتاريخية   والتركيبية 

**** **** 

  أدعاء   تحت   المختبئة   القيود   ليمزق   المعرفة   مارد يتمطى  الذى    الوقت فى 
  للتعرف   انفتاحا   يستشرف   وهو يتمطى  )  للعلم التقليدى    بالمفهوم (  علمية   أنها 
    العرب   نحن   نتقزم ،  اإلبداع / القدرة / المعرفة / اهللا : إلى   المشتركة   السبل على  

  اإلرادة   مجال فى    الذات   حدود   فقد   يقابل   أن   يمكن   ما   بها وأعنى  :  التداخلية 
 الفكر   مجال فى    والتضمين   التداخل   فرط   يقابل   وكذلك 

*** *** 

  إن   بحيث الوعى    دائرة   انغالق   وهو ):  المغلقة   الدائرية (   االنغالق
  تدور ،  تحاوره   أن   تحاول التى    واللغات ،  إليه   تصل التى    المعلومات 
 تشكيله   تعيد   أنها   من   أكثر   حوله 

*** *** 

،  ثباته على    يحافظ   بما   يتشكل الوعى    أن   بها وأعنى  :  الصفرية   التسوياتية
  النهاية فى    يظل   بأن   عليه   محكوم   زائف   نشاط   لكنه ،  بالنشاط توحى    فحركته 
  خالل   من   يعامـل ،  صياغته   ليعيد ،  إليه   يضاف   ما   كل   ألن ،  هو   بما   هو   كما 
 تسكينه حتى    الموقف   تمييع على    القادرة   الحاضرة   المعلومات 

*** *** 

  مساحة فى    يزيد   أن   المفروض   كان الذى    المعاصر   التقدم   هذا   أن
  إذ   المتاح فى    التعامل   عن   العجز فى    سببا   يصبح ،  شكيلالت   وتنوع 
  االنتقاء   عن   العجز وبالتالى    المشل   الحشر   يشبه   ما إلى    نتعرض 
 المتكامل   لإلبداع الغائى  

*** *** 

  الخبرات   من   هائل   لمخزون   إهدار هى    العربية   لغتنا   عن   بعيدا   بداية أى    إن 
  هذه   نحمل الجينى    تركيبنا   واقع   من   أننا   ذلك ،  والتاريخ والوعى    والمعلومات 
  وإنما   مفرداتها   نحمل   ال   أننا   صحيح ،  المورثات يسمى    فيما   خاليانا   داخل   اللغة 
   والمفردات التفصيلى    البرنامج   دون    االستعداد   نحمل 

*** *** 

  البداية   فتكون ،  السابقة   األجيال   أعدته الذى    الجاهز   من   ننطلق
،  العربية   اللغة وهى  )  األم   لغة   وليست (  األم   لغتنا هى    الصحيحة 
:  أيضا   عليها   الطارئة   وبلهجاتها ) الفصحى (  الواحدية   بلهجاتها 
 ) آن فى    وموازية   تفريعية   كلغات   الوطنية   اللغات (

**** **** 

  الجاهز   تحديث على    العمل   هو   الجهد قصارى    فيه   نبذل   أن   علينا ينبغى    ما   إن
 الوليدة   الفروع   تجهيز   حول   الجدل   من   بدال ،  بالركب   نلحق   لعلنا ،  والعام   والممكن 

**** **** 

 األكبر   الخطر   هو   فهذا ،  للعربية   كبديل   األجنبية   غةالل   إحالل   أما
**** **** 

  مسألة   أنها   أم ،  قديم   مجد   تاريخ   إلحياء قومى    تعصب   مسألة هى    المسألة   هل
 متضفر؟ بشرى    وإسهام   حضارات   لحوار   فرصة   إتاحة 

**** **** 

  اإلنسانية   العلوم إلى    تضيف   أن   يمكن   خاصة   سمات   للعربية   هل
 خاصة؟ 

**** **** 

 ألفاظ؟   تغيير   مجرد هى    المسألة   أن   أم   اللغة   بتغير العلمى    المنهج   يتغير   هل
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*** *** 

 فى المحورى    مركزها   تحتل   أن   يمكن   المنهجية   بإيحاءاتها ،  العربية   اللغة   إن
  تصبح وبالتالى  ،  بعثنا   وإمكانية   نمونا   حركية على    للتعرف   محاولة أى  
على    مفروض   إلزام   أكبر هى  )  إليها   الترجمة   مجرد   ال (  منها   البدايات 
 معرفتنا   لفعل   ومحرك   ضمائرنا 

*** *** 

  اللغات   مواجهة فى    تقف   أن   استلهامها   أحسنا   إذا   نتوقع   أن   علينا
على    يعود حضارى    حوار فى  األخرى،    والمناهج  -األخرى  
  الحتمى   بل   المحتمل   بالتكامل   الجميع 

*** *** 

 .....إن الترصد المنظم للغة العربية ليتخذ شكل الحرب الصامتة الناسفة

إن :) مونحيث أن المترصدون يعل(لهذا الترصد أسبابه الموضوعية 
التماهي بين الهوية واللغة لم يبلغ تمامه األقصى في الثقافات اإلنسانية كما 
بلغه عند العرب بكل اطراد تاريخي وبكل تواتر فكرى واجتماعي 

 .....ونفسي

 عبد السالم المسدي : الناقد المفكر التونسي

*** *** 

إلنساني، إن اللغة العربية تلقى بتاريخها تحديا كبيرا أمام العلم ا"
وهذا التحدي يبتهج به العلماء الذين أخلصوا إلى العلم مهجتهم، 
ولكنه يغيظ سدنة التوظيف األممي ويستفز سماسرة الثقافة 

 الكونية

*** *** 

لئن كان األصل في اللغات أن تعيش بفطرتها وأن تفنى بفعل الزمن فيها، 
ات قد تقتل قتال فإن التاريخ لقننا من الدروس ما به نسلم أيضا بأن اللغ

 فتباد، أو تبعث بعثا كأنما هو اإلحياء بعد الممات

*** *** 

أن المسألة جد ال هزل، وإلى أننا نحتاج إلى العناية بكل تفاصيل 
الحرب الدائرة لمحو هويتنا قصدا أو استهانة أو استعالء أو 
غرورا، وأننا أصحاب اللغة والتاريخ نساهم في هزيمتنا، ونحن 

انطالقا " وأننا إما أن نكون  -ا كسال وغفلة وإهماالنتنازل عنه
إطالقا، " ال نكون" أو) وليس بالرجوع إليها أو االكتفاء بها(منها 

وال لوم على اآلخرين ما دمنا قد فرطنا في كينونتنا بكل هذه 
 الغفلة السلبية والكسل االنتحاري

*** *** 

 .الجماعياللغة ليست إضافة الحقة لظاهر الوجود الفردي أو 

 وهى ليست أداة لالستعمال الظاهري

 وهى ليست كيانا مستقال عن الوعي، وال عن الوجود وال عن المخ

  وهى ليست الكالم طبعا

:   الجميع   فنشوه   قاصر علمى    ومنهج   جامدة   لغة   سجن   قضبان   خلف   المسلمون 
 إليمانوا   والدين   العلم ،  والمستقبل   والحاضر الماضى  

*** *** 

  عطاء   نختزل   حين   جميعا   األمة   هذه وعى    تكوين فى    نعبث   إننا
  يفيد   لفظ   إصدار على    قدرتها إلى  ،  الدينية   واللغة ،  العربية   اللغة 
فى    آخر   غريب وعى    من   آخر   محدود   بمنهج   صدر   علميا معنى  
  . آخر   وزمن ،  آخر   سياق 

*** *** 

  التفسيرات   وكذلك   والقديمة   الثابتة   والتفسيرات   المعاجم   تحول   أن ينبغى    ال
  المعرفة   حركة   واقع   من   وتجديده   األصل   اقتحام   دون   الحديثة   السطحية 
 أبدا   دائما الوعى    وتخليق 

*** *** 

حتى    أو   إليها   نعود   محلية   برطانة   سكتم   مسألة   ليست   المسألة   أن
،  البديل   المنهج   ونصوغ ،  الجديد   فنبدع ،  الحال   لينصلح   منها   ننطلق 
  يتم   أن   يستحيل   هذا   كل ،  أهدافنا   ونغير ،  فكرنا   استقالل   ونسترجع 
 األم   باللغة   ونبحث   نتعلم   أننا   أو ،  العربية   نتكلم   أننا   لمجرد 

*** *** 

  ليس ،  غيرنا   عن   نتميز   أننا   تبينا   لو   أننا بمعنى  ،  ممكن   وهو   المطلوب
  مساحة فى    بالحركة   لنا   يسمح   هذا   وأن ،  تميز   مجرد :  فقط ،  تفوقا   بالضرورة 
  مجاهل   اقتحام   فرصة   لنا   حانيتي   وذاك   هذا   وأن ،  آخر   منطلق   من أخرى،  
 آخر   توجها   لنا   أن يعنى    هذا   كل   وأن ،  آخر   مسار فى    آخر   بشكل   المعرفة 

*** *** 

،  بلسانه   النطق   باستعادة   وحريته   استقالله   يستعيد   ال العربى    العقل
  بما  -  غائرا   تركيبا -  لغته   الاستعم   خالل   من   الفرصة   له   تتاح   وإنما 
  تجديدها   يتيح 

  طريق على    فريادته ،  دوره  -  وإسهامه   مسئوليته   بحسب -  يستعيد   ال   أو   يستعيد
،  بدورها   تطورت   ثم   الحياة إلى    لغته   عادت   فعل   فإذا   الحضارة /   المعرفة 
فى    غيره   وعطاء   ولغته   نفسه   الخاسر   فهو   يفعل   لم   وإذا ،  وتحاورت   فأعطت 
 ويطيع   يتبع   أن   إال   له واليبقى    آن 

*** *** 

  النمو على    قادرا الوعى    يصبح ،  وتتجدد   لتجدد   اللغة   تتأصل   حين
 أخرى    مرة   التشكيل   وإعادة 

*** *** 

اآلنى،    وجودها   عمق فى    المتراكم الحيوى    هاتاريخ   هو   أمة   كل   لسان   إن 
  بشرية   ظاهرة   هو   ما   مجال فى    معارفها   منطلق هى  بالتالى    ولغتها 
 وجدانية / معرفية '

*** *** 

  تميز   ال ،  الموحية   حركيتها فى  )  هنا   العربية   اللغة (   األصل   اللغة   إن
فى    تواجدنا   طريقة   تحديد فى    أولية   بفاعلية   تسهم   لب   فحسب   لساننا 
  للوعي   تشكيلنا   وطريقة ،  للمعرفة   منهجنا   وطريقة ،  الحياة 
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عمليات اللغة وتشكيالت الوعي كلها مرتبطة بما تتغذى به من معلومات، 

 وما تمارسانه من إبداع تواصلي وحوار نزاعي

**** *** 

هي ظاهرة " كلمات". ة الوجودية التي قد تصاغ في الظاهر
أسبق وأشمل من التركيب اللفظي الذي يحاول احتواءها، ناهيك 

 عن اللفظ الذي يحاول إعالنها

**** *** 

يجد اإلنسان نفسه في مأزق حرج إذ يحاول عبور الهوة بين الظاهرة 
فيما يمكن  القبلية المتحررة نسبيا من التشكيل اللغوي، وبيات احتوائها

 التعبير عنه بالتنظيم اإلشاري الدال عليها

**** *** 

يبدو أنه يستحيل أن توجد ظاهرة بشرية أصال ليست ملتحمة 
 التحاما كافيا بلغتها، بمعنى تركيبها الحيوي الغائر

**** *** 

الشعر هو عملية إعادة تخليق الكيان اللغوي في محاولة الوصول إلى 
 رة الوجودية المنبثقةأقرب ما يشير إلى الخب

**** *** 

معظم الملتزمين بالحفاظ على دور اللغة العربية في تشكيل وعينا 
يرجحون جانب الجمود دون الحركة، ويؤكدون على مرجعية 

 المعاجم أكثر من الحرص على حركية إبداع اللغة وتجديدها

**** *** 

ل وتدهور وتناثر من تحل: إن ما لحق اللغة العربية بسبب ما آل حالنا إليه"
وفقد الغائية وعجز القدرة الضامة المضفرة كل هذا هو النتاج الطبيعي لـ 

 القومي " تخثّر الوعي"

**** *** 

كنوع من " تجميد اللغة ومن ثم تصلّب الوعي"يتم قهر الداخل ب 
الدفاع ضد المخاطرة بممارسة الحرية، وإذا سجنت الذات في 

حركة وال إبداع على الرغم من  هذه القوالب الجامدة أبدا، فال
ليس "تردد األصوات كالما، وكأننا نعنى شيئا ذا بال، وهو 

 ".بشيء 

**** *** 

يتنامى االفتقار إلى الفكرة المحورية القادرة على الضم والتكامل، فليس 
ثمة مشروع قومي، أو توجه تعلمي عام، أو خطاب سياسي محاور، وال 

 عنى النشط الحافز للنضال المستمرعدو مشترك ماثل في الوعي بالم

**** *** 

المؤسسة البحث علمية قد توقفت عن تطوير المنهج، وأصبحت 
  الممارسة بمثابة طقوس وكهنوت بدال من البحث عن المعرفة

المفتوح في آن، / المرن/هي ذلك الكيان البيولوجي الراسخ)اللغة ( 
 .القادر على تفعيل المعرفة في الوعي

*** ***  
 هي الوجود البشري نفسه في أرقى مراتب تعقده وفاعليته)غةالل(

*** ***  
 هي التركيب الغائر لمصدر السلوك المحدد للشكل الظاهر)اللغة(

*** ***  
إذ  -هي الوعي الدائم التشكل والتشكيل بما يسمح باحتواء المعنى)اللغة(

 وإطالقه بما تيسر وتناسب من أدوات -يكونه

**** ***  
 بداع الذات المتجدد إذ يصاغ في وجود قابل للتواصلهي إ)اللغة( 

**** *** 

 هي حركية المخ البشرى في كليته البالغة التنظيم، البالغة المطاوعة في آن

**** *** 

بما تحمله ألفاظها، ولما تشير إليه هذه األلفاظ مما ". خطاب "هي 
لم تقله، أي أن اللغة هي ما سكتت عنه وما صرحت به في آن 

 د، أي أنها هي بما تظهر وبما تخفي معاواح

**** *** 

ال بد أن نقر أن الوعي الزم كأرضية أساسية لكل نشاط عقلي أخر، وذلك 
 الذي تتم فيه العمليات العقلية األكثر تحديدا". الوساد"باعتباره 

**** *** 

الوعي ليس مجرد أرضية منفصلة عن الشكل أو متبادلة معه بقدر 
هذه العمليات حضورا شامال ومحددا في  ما هو حاضر في كل

هو العملية الحيوية التي يتم من خاللها تشكيل . آن، فالوعي
 منظومة عقلية في تركيبها الكلى هي لحظة ما

**** ***  
أن تكون واعيا هو أن تعيش تفرد خبرتك حالة كونها "... يقول هنري إي

 . "تتحول إلى حضورها المعرفي الشامل

**** *** 

ة بين كل من الوعي واللغة هي عالقة وثيقة حتى لتوحي العالق
 بالتماثل، وبالرغم من ذلك فهما ليسا واحدا

**** *** 

إن اللغة توليد ذو وحدات أوفر كثرة وأنشط تشكيال وأحضر إبداعا وأقدر حوارا في 
 حين أن الوعي هو أكثر منظومية، وأعمق رسوخا، وأطول زمنا، وأجهز تنسيقا

**** *** 

شكيل الوعي يعتمد بالضرورة على ما تتصف به اللغة من إن ت
  قوة وضعف، وإحكام وترهل، وإبداع وتناثر
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وهي اللغة ) وليست فقط لغة األم(تكون البداية الصحيحة هي لغتنا األم 

  وبلهجاتها الطارئة عليها أيضا) الفصحى(العربية، بلهجاتها الواحدية 
**** ***  

ونها كيان ذاتي غائر، ال تنمو وال اللغة، على الرغم من ك
  .تتطور إال من خالل الطالقة والتبادل واإلبداع

**** ***  
إن ما ينبغي علينا أن نبذل فيه قصارى الجهد هو العمل على تحديث 
الجاهز والممكن والعام، لعلّنا نلحق بالركب، بدال من الجدل حول تجهيز 

 الفروع الوليدة 

**** *** 

 األجنبية كبديل للعربية، فهذا هو الخطر األكبرأما إحالل اللغة 

**** *** 

إن اللغة العربية تعلن عن، وتمثل، حضارة راسخة، سجلت بلسان عربي، 
وظلت نفس اللغة قائمة كما هي، بأقل قدر من التشويه، حتى لتعتبر من 
أرسخ لغات العالم الحالية، يرجع الفضل في هذا أساسا إلى حفظها بالقرآن 

 وعلومهالكريم 

**** *** 

فينا، ثم إنها التاريخ /تاريخ بشري قائم بيننا) اللغة العربية(هي
 المخزون في الحاضر القائم

**** *** 

أو (نحن أكثر اتصاال بالطبيعة وحوارا معها وفرصتنا أكبر للتناغم بها 
 ):المفروض أن نكون كذلك

**** *** 

 كذلكأو المفروض أن نكون . نحن أكثر امتدادا في الزمن

**** *** 

إن كثيرا من المدافعين عن اللغة العربية، مثلهم مثل الفخورين بالحضارة 
 العربية، يبدون لي وكأنهم أمناء متحف، أو شعراء يقفون على األطالل

**** *** 

العودة "بمسئولية الوجود هو الذي يدفعنا إلى تغيير التعبير من 
 ااالنطالق من العربية وبه"إلى " إلى العربية

**** *** 

في ) القرآن خاصة، وتسجيله مبكرا وصادقا(ال شك أن فضل اإلسالم 
 الحفاظ على أصالة وألفاظ ونبض اللغة العربية ليس كمثله فضل

**** *** 

األصل أن يكون حذق اللغة الواجب توافره لمن يتصدى لقراءة 
القرآن من جديد هو حذق إبداع وتطوير، وليس حفظ تجميد 

  وتحجيم

هو التأكيد على التفسيرات السابقة التجهيز، مع  الدينيةهم المؤسسة أصبح  
  )فالوعي اليومي(إقحامها لتصبح وصية على الفعل اليومي 

**** ***  
 .حيث تصبح قوالب للملء بالكالم، وليست تخليقا مرنا متجددا: جمود اللغة

**** ***  
رة على حيث تصبح متضخمة ورخوة في آن، فال تعود قاد: ترهل اللغة

 .التشكيل والتشكل

**** ***  
حيث تتراقص قبل وصول الغاية، فتفقد توجهها : تذبذب اللغة

 . الغائي رغم سالمة البدايات

**** ***  
 .وهذا يمكن أن يتم بنقص التحديد، أو بفرط التداخل، أو بكليهما: غموض اللغة

**** ***  
ة وتشكيل حيث تعوق قناة لغوية بذاتها، مسار وحركي: تصادم اللغة

تصادم القناة اللفظية، مع قناة : مثال(قناة أخرى نشطة في نفس الوقت 
 ).التعبير الحركي مع قناة التواصل غير اللفظي وغير الحركي

**** ***  
العالقة  -كما ذكرنا -حيث تحمل رسائل مضادة أو ما يسمى: تناقض اللغة

لخطاب غير حيث يتم الخطاب اللفظي عكس ما يبلغه ا" مزدوجة الوثاق"
 .ومدكما يعرف في العصاب التجريبي) مثال(اللفظي 

**** ***  
حيث تحسن البدايات لكن مع إفتقار اللغة إلى حركيتها : إجهاض اللغة

 الغائية، تفقد استمراريتها حتى تحقق الهدف من حضورها

**** *** 

إن أية بداية بعيدا غن لغتنا العربية هي إهدار لمخزون هائل من الخبرات 
 والمعلومات و الوعي والتاريخ

**** *** 

أننا من واقع تركيبنا الجيني نحمل هذه اللغة داخل خاليانا فيما 
يسمى المورثات، صحيح أننا ال نحمل مفرداتها وإنما نحمل 

 االستعداد دون البرنامج التفصيلي والمفردات

**** *** 

ع، واألكثر أنه من باب االقتصاد والتأصيل معا فإن األقدر على اإلبدا
 اقتصادا، هو أن نبدأ بهذا المخزون الجيني للعتاد اللغوي بالعربية

**** *** 

اللغة الكامنة في الجينات وليست " وإطالق" "بسط" هي من  - إذن - البداية
بالبدء في تعلم لغة جديدة ألننا ال نبدأ الكتابة على صفحة بيضاء، بل نحن 

  البيولوجي  نشكل تركيبات خام حاضرة في غور وجودنا
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الحضارة / بحسب مسئوليته و إسهامه دوره، فزيادته على طريق المعرفة

 بحسب جهده وإبداعه

**** *** 

إن لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجورها 
اآلني، ولغتها بالتالي هي منطلق معارفها في مجال ما هو 

 وجدانية/معرفية"ظاهرة بشربة 

* ****** 

في حركيتها الموحية، ال تميز لساننا ) اللغة العربية هنا(إن اللغة األصل 
فحسب بل تسمم بفاعلية أولية في تحديد طريقة تواجدنا في الحياة، وطريقة 

 منهجنا للمعرفة، وطريقة تشكيل وعينا على كل المستويات

**** *** 

كزها إن اللغة العربية، بإيحاءاتها المنهجية يمكن أن تحتل مر
المحوري في أي محاولة للتعرف على حركية نموها وإمكانية 

  )ال مجرد الترجمة إليها(بعثنا، وبالتالي تصبح البدايات منها 

نحن العرب المسلمين نتمادى في االختباء خلف قضبان سجن لغة قديمة ثابتة  
وكما نختبئ خلف أسوار ومنهج علمي تجريبي ) ليست هي العربية الحية(

الماضي و لحاضر والمستقبل، العلم والدين : اصر فنشوه الجميعمقارن ق
 واللغة واإليمان

**** *** 

إن لغتنا العربية لم تقفل باب التجديد والخلق ووالدة ألفاظ جديدة، 
لكن هذه المحاولة التي تعتمد على تفسيرات قديمة بمضامين 

ر لتصبح لأللفاظ أقدم ال تفعل إال أنها تساهم في تجميد اللغة والفك
 لغتنا لغة ميتة عاجزة عن استيعاب حركية الوعي اإلنساني الخالق

**** *** 

العقل العربي ال يستعيد استقالله وحريته باستعادة النطق بلسانه، و إنما 
باستعادة وتطوير المنهج المرتبط بلغته، حين تتاح له فرص أرحب إذا هو 

  ثم هو قد يستعيد أو ال يستعيد بما يتيح تجديدها،  - استعمل لغته تركيبا غائرا
   � � �   � � � 

 المختـص فـي علـم النفـس الجنسـي المعجم
  العربـــياإلصدار 

  ) ����� - إ����ي  -	���(
  جمال التركي. د

   امل المعجمك 
 www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امل مصطلحات الحرف االول من المعجمك: نموذج    
 )   �� ����(  

 www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf  
  

صدليل المعجم المخت     
www.arabpsynet.com/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm 

� �

 . . . " مـأنفسك يـف و " إصـداراتة ـسلسل

  ي القومــيـل الوعــاللغــة العربيــة وتشكيـ
  )الجــــــزء األول و الثانــــــي(

    يـــى الرخـــاوييح .د.أ

yehiatrakhawy@hotmail.com  
    
    

 
 

  ارتباط التحميل 

    
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35HS-Rakhawy2014.pdf  

 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35HS-Rakhawy2014.rar  

  
    دليل اصدارات السلسلة  

 
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 
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  )مرا جعــة   كتـــاب(إصـــدارات فــي الملـــف

  إنطالقـا مــن العربيـــة نكــون. . . و علـــوم النفـــس» العربيـــة«

  )ات ـــــــمقتطف(
 
 
 

  مصـــر -الطـــب النفســـي –يحيـــى الرخـــــاوي  .د
yehiatrakhawy@hotmail.com 

  
   

 

  هل المسألة هي مجرد تبديل ألفاظ مألوفة بألفاظ أعجمية واردة؟
**** *** 

تعريب الطب أم تعريب دراسة الطب، أم : هل المسألة هي
 دراسة الطب العربية

**** *** 

أنها مسألة  هل المسألة هي مسألة تعصب قومي إلحياء تاريخ مجد قديم، أم
 إتاحة فرصة لحوار حضارات وإسهام بشرى متضافر؟

**** *** 

 ماذا عن المستقبليات وأين تقع اللغة العربية بمنظور علوم المستقبل؟

**** *** 

 عامة واإلسالم خاصة؟) اإليمان(ماذا عن العالقة بالدين 

**** *** 

حث هل يستعيد العقل العربي استقالله وحريته إذا درس وتكلم وب
 بالعربية؟ أم العكس

**** *** 

المسألة هي أن اللغة العربية تعلن عن، وتمثل حضارة راسخة، سجلت 
بلسان عربي، وظلت نفس اللغة قائمة كما هي، بأقل قدر من التشويه، 

 أرسخ من كل لغات العالم الحالية

**** *** 

يرجع الفضل في هذا أساسا إلى حفظها للقرآن الكريم وعلومه، 
فينا، وربما هو قادر على أن يلحق /ريخ بشرى قائم بيننافهي تا

بنا ينبهنا، ولعله يسعفنا ونحن نتشوه بلغات جزئية نشأت في 
 ظروف حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها

**** *** 

نحن ندعو إلى التفكير باللغة العربية وتحريك المعرف باللغة العربية، حتى 
 يخي، وحتى ال نتخلى عن كياننا الوجودي أصالنتمكن من أن نقوم بالتزامنا التار

**** *** 

إذا كنا شركاء في تاريخ اإلنسانية، وكانت لغتنا هذه الراقية 
والرائعة هي من ضمن عالمات هذه المشاركة، فأولى بنا أن 
نتمسك بها لنستلهمها عطاء جديدا من منطلق تركيب آخر يخرج 

 ئ كميمن عقل تمت صياغته بشكل مخالف لما هو تجز

اللغة هي األصل، وهي التركيب الغائر للكيان البشري، والكالم أحد  
مظاهرها، ونحن حين نتكلم عن التعريب نركز على الكلمات، األصوات 

 اللهجات، وكأن القضية هي هذه، و األمر ليس كذلك

**** *** 

لكن المسألة تختلف تمام االختالف حين تكون وصفا إكلينيكيا 
بذاتها، وصفا يخرج من تركيبة عقل ذي بنية  لمرض أو متالزمة

 أخرى، لها ما يميزها، ليس بمعنى االختالف وإنما بمعنى التفرد

**** *** 

 -عبر بنى ثقافته –عقل يعمل في إطار ثقافة خاصة به، ليخطب البشر كافة 
 .بشيء له معنى حقيقي

**** *** 

معرفي رص : إال ما هو) المعرب(ال يحتوى هذا الكيان الوعائي 
) أو لبعضنا(متباعد بعضه عن بعض، ننطقه بأصوات مألوفه لنا 

، فنسمى ما نفعله تعريبا، وهذا هو ما أشرنا "لغة عربية"نسميها 
 اختزال المعرفة"إليه بتعبير

**** *** 

إذا كان هذا أو ذاك هو غاية حركة التعريب، فال داعي لها وال جدوى منها، 
عجمي الذي قد يوصل لنا كلية معرفية واألولى بنا أن نرضى بالصوت األ

 حتى على حساب تركيبنا اللغوي

**** *** 

فلتكن التسمية : إذا أصر بعضنا على أن يكون الصوت عربيا
، وكأن الطب ولد أعجميا ونحن نصبغه "ترجمة الطب إلى العربية"

 !!! بظاهر ألفاظنا

**** *** 

المعرفة الطبية هي أصل  المسألة التي تستأهل جهدنا وتوجهنا جميعا فهي أن
في المعرفة اإلنسانية بكل لغة وتركيب، ونحن نبحث فيها من منطلق تركيبنا 

 اللغوي، فنتعرف على حقائقها في سياق ثقافتنا، وكلية بنيتنا

**** *** 

الترجمة هي تسهيل للمواصالت بين هذه البنيات اللغوية المتميزة 
غترب عنا بألوان نحسب والمتحاورة، وليست تلونا لنفس الشيء الم

  أنها نحن، وهي ليس إال طالء محايدا فاسدا

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°11–Winter   2015 
 

ـــــــــــــ� ـــ	�������ـــــ ـــــــــــــــ 
ــ�د���:���ـ ــــــــــــ��������11א�ـ�ــ  ��2015ــــــــ
 

59  �



»
�����������������������������
وא����������
«א��
@��������������������وמ
א���������������������������������� @
 

   

نسعى لنكون في وضع المشارك أوال، ثم ال يوجد ما يمنع من 
احتمال الريادة، فالتاريخ ال يقصر الريادة العلمية على جنس لون 

 آخر، أو لسان لون آخر

**** *** 

. سيرتها هي مهمة الجميعإذا كانت الحضارة ملكا للجميع، فاإلسهام في م
ولن نسهم في مسيرة الحضارة ونحن نحشر في عقولنا ما يتعارض مع 

 .تاريخ هذه العقول ونظامها الغائر

**** *** 

أننا البد أن نترجم حاليا، ولكن هذا ليس هو الهدف النهائي أبدا، 
إنها مجرد مرحلة الهثة لزيادة أبجدية العربية وليس لتغيير 

حلة خطيرة ودقيقة والزمة، لكنها مجرد مرحلة بنيتها، وهي مر
لو أصبحت هي نهاية المراد فاألولى بنا أن نظل نقرأ ونفهم 

 . بلغات أخرى

**** *** 

الهدف األكثر محوريةهو أن نستعيد قدرتنا على الصياغة اإلبداعية 
 باستعمال األبجدية القديمة والمعاصرة معا 

**** *** 

علوم أيام نهضة األندلس وريادة حين كانت العربية هي لغة ال
الحضارة العربية كانت أوربا تترجم من العربية، لكنها ال تدرس 

 وال تدرس بها 

**** *** 

الترجمة هي خطوة نحو استعادة كياننا المفرغ من تركيبنا اللغوي، وهي 
جمع لمفردات جديدة ال أكثر وال أقل، وإن لم تكن كذلك فهي خطر على 

 ر التدريس والبحث بلغات أجنبيةلغتنا أكبر من خط

**** *** 

األمل هو أن نستعيد قدرة كياننا اللغوي على التعبير المعرفي 
المعاصر، حتى نستعيد قدرتنا على المبادأة بلغتنا، ومن ثم قدرتنا 

 على اإلبداع

**** *** 

ذلك ونتقدم بحق لنضيف، فسوف يلجأ اآلخرون في طول المعمورة 
، يفعلون ذلك مرغمين زو مختارين إن كان لهم وعرضها لنقل ما أضفنا

 أن يالحقوا الموكب تمهيدا لقيادته وهكذا وهكذا

**** *** 

المطلوب اآلن أن نبحث عن مولد قادر على توليد طاقة اإلبداع 
وليس أن نعيد شحن البطارية القديمة التي لم تعد تقبل الشحن 

  ضيبنفس الطريقة في األغلب فقد انتهي عمرها االفترا

مثل  -، فنحن ال نعرب الطب، فالطب"تعريب الطب"يلزمنا بمراجعة تعبير  
هو لغة خاصة تصدر متكاملة بأصوات مختلفة، وهو ملك كل من  -العلم

يمارس حرفته بشروطه، وإنما الدعوة المرحلية هي إلى تعريب تدريس 
 الطب والبحث فيه

**** *** 

عل دراسة الطب التعبير هو خط آخر شائع أيضا، ألننا ال نج
 عربية وإنما نحن نستعمل العربية في دراسة الطب ال أكثر

**** *** 

 نحن أكثر اتصاال بالطبيعة وحوارا معها وفرصة للتناغم بها

**** *** 

 نحن أكثر امتدادا في الزمن

**** *** 

مع التأكيد على أن الفرد يمثل : نحن أكثر تحديدا للكيان الفردي المتميز
 المجموع في آن

**** *** 

" يا أيها الذين "الخطاب اإلسالمي شديد العمومية لإلنسانية جمعاء 
، وهو يتبادل مع الحساب شديد التحديد لكل فرد ...يا أيها الناس

ومن يعمل ) (بل اإلنسان على نفسه بصيرة(على حدة، وبالتفصيل 
 إلخ).. مثقال ذرة

**** *** 

، ولكن )نحن أم هم(قطابي المسألة ليست مسألة عزة قومية أو تعصب است
مادمنا أبناء هذه اللغة، ومؤمنين بهذا الدين فمن الذي سيحمل أمانة هذا وذاك 

 ليبحث فيه ويضيف منه؟

**** *** 

هل نكتفي بأن نترجم عطاءهم، فكأن هذه اللغة ذات التاريخ، 
القادرة والملهمة، لم تعد تقوم إال بدور الجارية نقهرها لتقدم لنا 

 على لسانها الناطق برطانة مترجة) ل المعارفشك(الواجب 

**** *** 

نحن لسنا في حاجة إلى استعمال أمنا اللغة العربية لتقدم لنا عطاء جارية 
تمأل وجهها األصباغ، وخاصة في الطب إذا كنا نستطيع أن نبني بالحرائر 

 األجنبيات مباشرة، حيث مهرهن هو أن نحذق لسانهن األعجمي

**** *** 

هي األم الولود وليست الجارية  -العربية -تكون األمإما أن 
، وال حول "آخر صيحة"الملطخة باألصباغ، وإما أن نبني بأجنبية 

 وال قوة إال باهللا

**** *** 

إن دوال شديدة التقدم والقدرة على مواكبة العلم مثل اليابان وألمانيا إنما 
لغات أخرى، وهي تدرس و تواكب تحديث العلوم بلغتها جنبا إلى جنب مع 
  تضيف إلى العلوم بلغتها أساسا، ثم اآلخرون ينقلون منها
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أما إذا كان الوعي بمسئولية الوجود هو الذي يدفعنا إلى تغيير التعبير من 

فهنا تستحق المسألة .." االنطالق من العربية وبها"إلى " العودة إلى العربية"
  تأهلهأن نجتهد فيها ونبذل في سبيلها كل ما تس

**** *** 

) القرآن خاصة، وتسجيله مبكرا أخص(ال شك أن فضل اإلسالم 
في الحفاظ على أصالة، وألفاظ ونبض اللغة العربية ليس كمثله 

  فضل
**** *** 

 

 نختلف، أو ينبغي أن نختلف) تديننا عامة(لكننا نحن بإسالمنا 

**** *** 

تي حافظت على عالقتنا اللغة العربية بثباتها وتحملها كل هذه القرون هي ال
 بالطبيعة، ولعها توحي لنا مؤخراأن للحياة هدفا آخر، وأن اإلنسان ليس إله

**** *** 

في الوقت الذي يتمطى مارد المعرفة ليمزق القيود المسماة 
يتمطى وهو يستشرف آفاق ) بالمفهوم التقليدي للعلم(علمية 

زم نحن العرب اإلبداع، نتق/ القدرة/ المعرفة/ المستقبل نحو اهللا
المسلمين خلف قضبان سجن منهج كان مرادفا لما هو علم في 

 يوم من األيام

**** *** 

كأن أسلمة العلوم هذه هي عملية ترجمة قبيحة من لغة اإلسالم إلى لغة 
فهي في النهاية اختزال ) ذلك العلم المحدود بمنهج اخذ في األفول(العلم 

إلى سجن ) ة بالنسبة لكتابه الكريموخاص(لإلسالم الخالد متجدد اإللهام 
 المعطى العلمي المحدود بالوقت الحاضر والمنهج القاصر المتاح

**** *** 

إذا كان القرآن الكريم فاإلسالم فالدين العربي عامة قد حافظ 
على تفرد اللغة وأصالتها، فإن ما يجرى في عملية أسلمة العلوم 

ن واللغة جميعا إلى هو إلغاء هذا الفضل، باختزال معطيات الدي
 ما شاع أنه العلم

*** *** 

مصدر إلهام  -مثله مثل لغتنا -تصحيح هذا الوضع هو أن يكون ديننا
معرفي، وليس مجرد تابع قادر على إصدار نفس األصوات الغربية 

 الحاوية لنفس المعاني القاصرة
*** *** 

جديدة أن لغتنا العربية لم تقفل باب التجديد والخفق ووالدة ألفاظ 
أو (نتيجة لثبات مفرداتها عند ما ورد في نصوص دينية 

، وإال أصبحت لغة ميتة عاجزة عن استيعاب حركية )تراثية
  الوعي اإلنساني الخالق

المطلوب اآلن أن نبحث عن مولد قادر على توليد طاقة اإلبداع وليس أن  
ة في نعيد شحن البطارية القديمة التي لم تعد تقبل الشحن بنفس الطريق

 األغلب فقد انتهي عمرها االفتراضي

**** *** 

إن إعادة النظر في معطيات هذه النهضة التنويرية البد أن يدفعنا 
للتوقف قليال أو كثيرا عند الخدعة التي يمكن أن ننزلق إليها إذا 

 نحن بالغنا في تقليده أو دعونا إلى إعادته بحذافيره تقديسا له

**** *** 

 - في بعض جوانبها - ير هذه بمرحلة التحرير هي عملية موازيةعالقة مرحلة التنو
  )اإلضافة بالعربية(بمرحلة التأليف ) إلى العربية(لعالقة مرحلة الترجمة 

**** *** 

بعض من يتصدى  -بعد مرحلة التنوير والترجمة -هناك اآلن
للتأليف بالعربية وهو يتصور أنه يضيف ما تتميز به العربية، مع 

األمر ال يفعل إال أن يترجم ترجمة مشوهة ألنها  أنه في واقع
 تتحرر من االلتزام بالنص األصلي

**** *** 

يصبح التأليف باللغة العربية جديرا بكلمة تأليف حين تصبغ الصياغة العربية 
 محتوى الفكر المنقول والمبدع بصبغتها الخاصة بها والمميزة لها

**** *** 

أن يكون شكال متميزا بهذا  أما الشكل العربي النهائي فالبد
 .لغتنا العربية: التركيب الخاص بهذا المعمار األصيل

**** *** 

إنما المطلوب هو أن تصبح كل المفردات بكل لغة أخرى هي أبجديته القادرة 
على االنصهار في بنيته اللغوية الخاصة القادرة بدورها على إعادة إصدارها 

 في سياقها الجديد تماما

**** *** 

قد نصل وقد ) التي ال ينبغي أن تسمى تعريبا(عد مرحلة الترجمة ب
ال نصل إلى مرحلة التأليف بلغتنا، ويعتمد ذلك على ما نفعله قبل 
الترجمة وبعدها، قبل الرطانة وبعدها، قبل وبعد كل ما ننطق به 

 وما نسجله كتابة، هذه هي القضية األساسية ال أكثر

**** *** 

العربية من المستقبل؟ وهل هي لغة متاحف وعبادة وشعر أين تقع مسألة اللغة 
 قديم؟ أم معمار حي مرن متجدد قابل لإلبداع باإلضافة والحذف وإعادة التشكيل؟ 

**** *** 

أن أغلب المدافعين عن اللغة العربية، مثلهم مثل الفخورين 
بالحضارة العربية يبدون لي وكأنهم أمناء متحف، أو شعراء 

  الل يبكون الديار ومن هجروها ال أكثر وال أقليقفون على األط
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معا، : التوح/ الراسخ: هي ذلك الكيان البيولوجي - اللغة من هذا المنطلق

إال بعض ظاهرها " الكالم "وبالتالي فهي دائمة التشكيل والتشكل، وليس 
 في سلوك رمزي منطوق أو مكتوب

*** *** 

هي ظاهرة " كلمات "أن الظاهرة الوجودية التي قد تصاغ في 
أسبق وأشمل من التركيب اللغوي الذي يحاول احتواءها، ناهيك 

 عن اللفظ الذي يحاول إعالنها
*** *** 

يبدو أنه يستحيل أن توجد ظاهرة بشرية أصال ليست ملتحمة التحاما كامال 
 بلغتها، بمعنى تركيبها الحيوي الغائر

*** *** 

ي ألفاظ محدودة مبررا ال ينبغي أن يكون العجز عن التواجد ف
لإلنكار الدفاعي، وإال فنحن نتنازل عن أصل من أصول وجودنا 
األعمق بال مبرر إال الخوف من سوء الفهم، أو القصور عن 

 دقة التناول
*** *** 

إن الظاهرة الوجودية اللغوية هي أصل األصول، ظهرت أم لم تظهر في 
 متناول السلوك، بما في ذلك السلوك الكالمي
*** *** 

أن اإلغارة اإلعالمية ال تزال تالحق وعي الناس، تفرض عليهم 
ألفاظا قاصرة، بل وتساهم من جانب آخر فيما يؤدى إلى رخاوة 

 في اللغة، وتخلخل في المفاهيم
*** *** 

دور المعاجم في إنقاذ اللغة من هذه الفضفضة والرخاوة هو دور محدود، 
 وف كل معجموتتوقف آثاره على فهم معنى ومرحلة وظر
*** *** 

ينبغي التنبيه ابتداءا على أن المعاجم ما هي إال إعالن مرحلة 
 في تطور اللغة، وليست فرض وصاية على حركيتها"

*** *** 

أننا نتحرك على أرض ال نعرفها، في مساحة ال : تكون النتيجة في النهاية
لغوي تسعنا، منقطعي الجذور عن تاريخنا من ناحية، وعن نبض وجودنا ال

 األصيل من ناحية أخرى
*** *** 

إذا كان لفظ الوجدان أن يحمل كل تلك المعاني فكيف نرضى أن 
على استعمال أقره المجمع  -حتى كمصطلح علمي -نقصره

 اللغوي اصطالحيا 
*** *** 

إن الظاهرة أسبق من تسميتها، ولكنها ليست بالضرورة أسبق من لغتها 
ي الغئر هو أسبق حتما من التحديد اللفظي األساسية، ذلك أن التركيب اللغو

   )المعجمي بالذات(

إن الفضل كل الفضل للغة ما ال يكون إال من خالل قدرتها على استيعاب  
 حركية الوعي اإلنساني الخالق

*** *** 
بل إن الفضل كل الفضل للغة ما ال يكون إال من خالل قدرتها على 

راكيب جديدة في سياقات جديدة، استيعاب الخبرات اإلنسانية المتجددة بت
  بل بألفاظ جديدة، أو بألفاظ قديمة قادر على احتواء مضامين جديدة

*** *** 
ال ينبغي أن تحول المعاجم والتفسيرات الثابتة والقديمة دون اقتحام األصل 

 .وتجديده من واقع حركة المعرفة وتخليق الوعي دائما أبدا
*** *** 

هي كيان مرن قادر على اإلضافة  - وخاصة العربية -أن اللغة
 آخر يتكامل مع إضافات أخرى من لغات أخرى

*** *** 
هذه اللغة قد سمحت لي بالغوص في الظاهرة البشرية في الصحة والمرض، 

 بما لم يكن ممكنا لو أنني فكرت بلغة غير لغتي
*** *** 

لو درسنا الطب باللغة العربية فإن ممارستنا للطب سوف تكون 
 انية وأقل ميكنة وأرخص تكلفة إلخ؟أكثر إنس

*** *** 
، "كلية الحضور " إذا كانت الدعوة هي انطالق من اللغة العربية بما تعنيه من 

وفنية الترابط، ودفء العالقات، والتناغم مع الطبيعة، فال أن تختلف ممارسة 
 من واقع العربية ليصبح أقرب إلى العلوم اإلنسانية التي تستعمل - عامة - الطب

 مفردات العلم، وليس مجرد صيانة أجزاء إنسان لها عمرها االفتراضي ال أكثر
*** *** 

تركيبا له بنيته الخاصة، وليس : إن االنطالق من لغتنا العربية
ترجمة عاجزة عن الحركة المستقلة، لهو من العوامل األساسية 
التي قد تتيح لنا الفرصة الختبار منهج آخر أكثر قدرة على سبر 

 الحقيقة واإللمام بأبعاد المعرفة غور
*** *** 

أن المسألة ليست مسألة رطانة محلية نعود إليها أو حتى ننطلق منها لينصلح الحال، 
 فنبدع الجديد، ونصبغ المنهج البديل، ونسترجع استقالل فكرنا، ونغير أهدافنا

*** *** 
: أننا لو تبينا أننا نتميز عن غيرنا، ليس بالضرورة تفوقا، فقط

مجرد تميز، وأن هذا يسمح لنا بالحركة في مساحة أخرى، من 
منطلق آخر، وأن هذا وذاك يتيح لنا فرصة اقتحام مجاهل المعرفة 

 بشكل آخر في مسار آخر
*** *** 

العقل العربي ال يستعيد استقالله وحريته باستعادة النطق بلسانه، وإنما تتاح 
 بما يتيح تجديدها -غائراتركيبا  -له الفرصة من خالل استعمال لغته

*** *** 
اللغة ليست إضافة الحقة بظاهر الوجود البشري، الفردي أو 
الجماعي، بل هي الوجود البشري في أرقى مراتب تعقده، إذ هي 

  التركيب الغائر الذي يمثل الهيكل األساسي الذي يصدر منه السلوك
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مق وجودها اآلني، ولغتها أن لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في ع
  وجدانية/معرفية"بالتالي هي منطلق معارفها في مجال ما هو ظاهرة بشرية 

*** *** 

في حركتها الموحية،  -حتى بحضورها المعجمي المحدود -أن هذه اللغة
 -في تحديد التوجه نحو ما ينبغي) وليس األخير(هي المصدر األول 

 دراسته من ظاهرات - ويمكن

*** *** 

ما يسمى بالعلوم اإلنسانية، والنفسية خاصة، ينبغي أن تستلهم إن 
" سلوك"مادتها من لسان أهلها، ال أن تستوردها ابتداء من 

غيرها، كما ينبغي أن تستلهم منهجها من جدل الشعر، ال أن 
يمكن أن تؤصل وتضيف، : تنقله من قياسات الظاهر، وبهذا فقط

 ال أن تختزل وتعيق

*** *** 

العربية بوجه خاص، يمكن أن تؤخذ باعتبارها من أثرى مصادر إن اللغة 
معرفة أبعاد مسيرتنا أن تحتل مركزها المحوري في أي محاولة للتعرف على 

ال مجرد الترجمة (حركية نمونا و إمكانية بعثنا، وبالتالي تصبح البدايات منها 
  هي أكبر إلزاما مفروض على ضمائرنا ومحرك لفعل معرفتنا) إليها

اتخذت من ) محددة ومبتورة(نشير هنا إلى محاولة إبداعية عربية  
منطلقا لتقديم ما أسمته ثورة فلسفية، وال أقول ) وجدان(هذا اللفظ 

إن هذا اللفظ بمدلوالته اللغوية هو الذي أوحى لصاحب هذه 
 المحاولة بانطالقته المبدعة

*** *** 

: الوجود البشري هو جزء ال يتجزأ من طبيعة -في عمق أصوله -الحزن
مواجهة وال أميز بين حزن دافع وحزن وعجز، ألن طبيعة دورته تجعله 

 يتناوب حتما بطأ وإسراعا، وضوحا وخفاء
*** *** 

قد يكون مفيد آ بنفس الدرجة، أو أكثر أو أقل، أن نسافر إلى 
بعض مترادفات ما هو حزن، نستلهم منها أبعاد الظواهر اإلنسانية 

لها، لعلنا نتحمل مسئولية فحصها كما هي، وكما في أصو) النفسية(
 توحي به، ال كما نستورد شبيهاتها، بما تطمسنا فيه

*** *** 

رجحت أن ثمة عالقة خليقة بالعناية ما بين الهم بمعنى الحزن، والهم بمعنى 
 ، والهم بمعنى الشدة )على(العزم 

  
   � � �   � � �

 ـيالمختـص فـي علـم النفـس الجنس المعجم
  اإلصــدار االنكليــزي

  )	��� - ����� -إ����ي (
  جمال التركي. د

   امل المعجمك 
 www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1202 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امل مصطلحات الحرف االول من المعجمك: نموذج
 )   �� ����(  

 www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf  
  

    دليل المعجم المختص
www.arabpsynet.com/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm 

 

 . . . " أنفسكـم  فـي  و  " إصــدارات سلسلـة 

  علــوم النفـــــس  و "العربيــة"

          نونك  العربية انطالقا من

    يويحيـــى الرخـــا .د.أ

tmail.comyehiatrakhawy@ho  

    

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

  ارتباط التحميل 

  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB36HSRakhawy2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB36HSRakhawy2014.rar 

 

    دليل اصدارات السلسلة  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm� �
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 يـــــم االسالمـــــــي العالــي فــــاء الطائفـــــالوب
The Sectarian Epidemic in the Muslim World 
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  العــــــــراق/ إنكلتــــرا –ب النفســـــي ــالط - * يـــــواد التميمـــــداد جــــس
sudad.jawad@btinternet.com    
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  اتـــاك المصطلحـــة و ارتبـــات عامـــمالحظ - 1

  
في الوقت الذي يتطلع فيه العالم الى اكتشاف عقار ينهي البشرية من فيروس االيدز الذي يفتك    1.1

مي يفتك به فيروس من نوع اخر بقارة افريقيا أكثر من غيرها من القارات نرى العالم العربي واالسال
ال تختلف الطائفية في اطارها و .  ديني اإلطار محتواه البغضاء والعداء يمكن ان نسميه الطائفية

  .محتواها عن العنصرية سوى في التعريف االكاديمي
  

لم يكن هذا . مصطلح الطائفية كاد يكون محصوراً على وادي الرافدين في القرن العشرين  1.2
ل علنياً ويلجأ اليه االنسان احياناً للشكوى من فشله في التطور في الحياة والعبور فوق حواجز االستعما

يستعملها الشيعي والسني على السواء متى  نكا. يعتقد بانها وضعت امامه بسبب انتسابه الديني الطائفي
  .ما تصور بان هناك شخصاً ما ينصب له العداء الظاهر او الخفي

  
. العقد االول من القرن الواحد والعشرين انتشر استعمال هذا المصطلح في كل مكان مع بداية   1.3

يستوعبه االغلبية ويعرفوه    بالنزاع العقائدي بين الشيعة والسنة ويرتبط بقضايا تاريخية قديمة 
 اما اليوم فيبدوا ان هناك انواع اخرى لهذا. وممارسة طقوس دينية يمارسها فريق ويستنكرها االخر

الفيروس فقد أصبح يصيب جميع االقليات االسالمية والغير االسالمية في العالم العربي واالسالمي على 
انتشر هذا الفيروس عرضيا الى بالد الشام وتحولت حركة المعارضة السورية خالل أشهر . حد سواء

قلية العلوية السورية تم الحاق اال. الى صراع بين اهل السنة واالقلية العلوية 2011من قيامها في عام 
بالشيعة رغم عدم وجود ما يربطهم بالشيعة االثني العشرية الذي يمثلون التيار الرئيسي للشيعة والذين 

الذي كان معلم ) ع(يطلق عليهم لقب الطائفة الجعفرية التباعهم مذهب االمام جعفر بن محمد الصادق 
  ) ع(االمام ابو حنيفة النعمان

  

  
  
  

عربي واالسالمي نرى العالم ال
يفتك به فيروس من نوع اخر 
ديني اإلطار محتواه البغضاء 
والعداء يمكن ان نسميه 
 الطائفية

  
  
 
 
مصطلح الطائفية كاد يكون 
محصوراً على وادي الرافدين 

لم يكن . في القرن العشرين
هذا االستعمال علنياً ويلجأ اليه 
االنسان احياناً للشكوى من فشله 

ياة والعبور في التطور في الح
فوق حواجز يعتقد بانها وضعت 
امامه بسبب انتسابه الديني 
 الطائفي
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انتشر فيروس الطائفية الى مصر والخليج العربي وماليزيا وباكستان وغيرها حتى أصبح   1.4
. معروفا في جميع انحاء العالم فقد اصبحت كلمة سني مسلم و شيعي مسلم متداولة في اللغات الالتينية

ان هناك طريقة واحدة لكتابته من كثرة  كان مصطلح الشيعة يكتب بعدة طرق في السابق اما االن فيبدوا
كان مصطلح شيعي  في الغرب كثير االرتباط باإلرهاب االسالمي وكان رجل الشارع بل وحتى . تداوله

هذا االرتباك مصدره ثقافي و يمكن تتبعه . رجال السياسة ال يفرق بين تنظيم القاعدة االرهابي والشيعة
والذي يتناول بالتفصيل ممارسة االغتيال  Assassinsالمغتالون  الى كتاب االستاذ برنارد لويس بعنوان

السياسي االنتحاري للطائفة اإلسماعيلية النزارية ضد خصومهم من قادة الدول االسالمية واالمارات 
لعب هذا السلوك دوره في بث الرعب في القوات الصليبية وارتبط السلوك االنتحاري . الصليبية ايامها
هذا السلوك .  لشيعية االسماعيلية فحسب وانما تم تعميمه ليشمل الطائفة الشيعية باسرهاليس بالطائفة ا

كلمة حشاش تم اقتباسها (االنتحاري ومصدره ال يخلوا من الخرافات واالساطير حول استعمال الحشيش 
رد والمخدرات ودور الحسن الصباح في تجنيد االنتحاريين كما و) في الالتينية Assassinوأصبحت 

  .في كتاب األستاذ المرحوم عباس محمود العقاد عن الفاطميين
  

لعب تنظيم حزب اهللا دوره في ارتباط مفهوم االرهاب بالشيعة دون الطائفة السنية التي تم   1.5
كثير Mujahedeenكان مصطلح المجاهدين . حصرها في مفهوم نضال ضد الشيوعية السوفيتية

هذا المصطلح . بط بكفاح االفغان ضد الغزو السوفيتي ألراضيهماالستعمال في العالم الغربي ومرت
تالشى بسرعة بعد كارثة الحادي عشر من ايلول والكشف عن الهوية العربية االسالمية السنية 

  .لالنتحاريين الذين نفذوا الجريمة
  

ل استمر االرتباك في ربط االرهاب االسالمي بالشيعة لفترة طويلة في الغرب بل ال يزا  1.6
بعض المحللين الذين يفتقرون الى قاعدة اكاديمية رفيعة خاصة في الواليات المتحدة االمريكية يختلفون 
فرضيات ال تستند الى اي قاعدة علمية وتثير السخرية في التأكيد على ان االرهاب االسالمي برمته 

ؤالء المحللين وخلفيتهم تتبع مصدر تمويل ه. مصدره الشيعة من المسلمين وبالتحديد حزب اهللا وإيران
  .الثقافية  ربما يفسر شيوع مثل هذه الفرضيات

  

بعدها بدأ العالم عموما يربط الدين االسالمي باإلرهاب تدريجيا وال يفرق بين السني   1.7
يميل الشارع الى ربط االرهاب الجهادي االنتحاري الموجه ضد االنسان الغربي بالسنة . والشيعي

مي في السعي الى تدمير العالم بالشيعة بسبب برنامج إيران النووي، لكن مصطلح ويربط االرهاب العال
  .وبعد ذلك الجهادي يكاد يكون محصوراً هذه األيام بالسنة دون الشيعة Islamistاالسالمي 

  
  يــــروس الطائفـــأ الفيـــمنش   - 2

  
هي الفرضية الدينية التي تتطرق  هناك عدة فرضيات لوالدة هذا الفيروس الطائفي واكثرها شيوعاً  2.1

الى الصراع على الخالفة بين االمام علي كرم اهللا وجهه وبقية قريش بعد وفاة الرسول الكريم صلوات 
ال أحد ينكر قيام مثل هذا الصراع بين المهاجرين واالنصار اوالً وبين المهاجرين . اهللا عليه وسلم

االطراف حتى وصل االمر باألساطير االسالمية الى  أنفسهم واختالق األعذار واالسباب من مختلف
 .تسند حجة من يقولها وتنفي حجة خصومه) ص(اختالق أحاديث متعددة منسوبة الى المصطفى

  
اما اليوم فيبدوا ان هناك 
انواع اخرى لهذا الفيروس 
فقد أصبح يصيب جميع االقليات 
االسالمية والغير االسالمية في 

مي على العالم العربي واالسال
 حد سواء

  
 
  
 
انتشر فيروس الطائفية الى 
مصر والخليج العربي وماليزيا 
وباكستان وغيرها حتى أصبح 
معروفا في جميع انحاء العالم 
فقد اصبحت كلمة سني مسلم و 
شيعي مسلم متداولة في اللغات 
 الالتينية

 
  
 
كان مصطلح شيعي  في الغرب 
كثير االرتباط باإلرهاب 

جل الشارع بل االسالمي وكان ر
وحتى رجال السياسة ال يفرق 
بين تنظيم القاعدة االرهابي 
 والشيعة

  
  
 
 
كان مصطلح المجاهدين 

Mujahedeen كثير االستعمال
في العالم الغربي ومرتبط 
بكفاح االفغان ضد الغزو 
  السوفيتي ألراضيهم
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يتم حصر الصراع على السلطة التشريعية والتنفيذية في إطار ديني رغم ان العوامل   2.2
اهمية ولكن قلما يتطرق اليها الباحثين في العالم الشرقي االقتصادية واالجتماعية والجغرافية أكثر 

االسالمي دون اقحام الجانب الديني فيها بصورة او بأخرى وبالتالي يطغي على البحث العلمي في تفسير 
  .التاريخ

  

 ظهرت و  وفلسفيا ثقافيا االسالمية الشعوب تطور على المسلمين بين الطائفي االنقسام ساعد  2.3
 لتنظيم قانونية وتشريعات دستور استحداث ضرورة على العباسية الدولة ايام االمر وصل.  ةمتعدد مدارس

 بقية حال حالها للتشريع كمصدر الديني الفكر سوى امامها تجد ولم الواسعة، واالمبراطورية الشعوب امور
ين لهذه المستجدات و امام ما استجد من اوضاع، كانت الحاجة كبيرة لوضع تشريعات و قوان. ايامها األمم

، خاصة والقانوني والسياسي المدني للتشريعاالساسي  الذي يعد المصدر"  الكريم القران"ومقاصد  تتوافق
فكان ان تعددت االجتهادت . التشريع لهذا مساند كمصدر الشريفة النبوية السنة سوى هناك يكن انه لم
  .) الصحاح تسمى مامنها (  النبوية السنةرآن والق الى المستندة التشريعات وانتشرت الفقهاء امر وعظم

  

ال يمكن التحقق من صحة أحاديث منسوبة الى الرسول الكريم بعد أكثر من قرن من الزمان   2.4
يحاول البعض االخر . ومحاولة تتبع مصداقية الرواة غير علمية وال تستند الى قاعدة علمية سليمة

هذه القاعدة بحد . و ال ينفي صحة الحديث في القرآن الكريماستعمال قاعدة وجود ما يوافق او يعارض ا
ذاتها أكثر خطورة من االولى وربما تفسر انتشار األحاديث النبوية التي تعارض بعضها البعض االخر 

  .والغير معقولة تماما
  

سقطت االمبراطورية االموية في االندلس وبدأ االستقطاب واضحاً في التوزيع الديني   2.5
ظهرت الدولة الصفوية في إيران وتوسعت .  في العالم القديم والحديث في القرن السادس عشرللسكان 

بدأت أوربا تنفصل تدريجياً عن الفكر الديني . االمبراطورية العثمانية من بالد االناضول الى النمسا
احتياج كمصدر للتشريع وتوجهت نحو الفكر الكالسيكي لتنظيم امورها وتم حصر الطقوس الدينية ك

انتبهت الدولة العثمانية الى . روحي فردي وممارسة الطقوس بعيداً عن العلم والثقافة والحياة السياسية
انهارت . ضرورة اإلصالح ولكنها فشلت مراراً وتكراراً في عزل الفكر الديني عن إدارة أمور الشعوب

نت تحت سيطرتها التأثير الديني على الدولة العثمانية مع الحرب العالمية األولى وورثت الشعوب التي كا
أمور االنسان وفشلت هي كذلك مراراً وتكراراً في التخلص من تدخل الدين في أمور البالد اإلدارية 

  .  والثقافية
الفشل في عزل الدين عن السياسة والعلم والثقافة شمل التيار السني والشيعي على حد   2.6
إيران وفشل الربيع العربي في طالق الدين من السياسة ومن جراء عاد التيار الديني يدير أمور .  سواْء

مع استمرار هذا االرتباك انتشر الوباء الطائفي مرة أخرى . ذلك عمت الفوضى في بالد الربيع العربي
 .وأصبح أكثر فتكاً وتوسع الصراع الشيعي السني

  
  ةــــردي للطائفيـــل الفـــالتفاع - 3

  
مجتمع يميز بين انسان واخر استناداً الى مركزه الثقافي والمادي يعيش االنسان ضمن   3.1

  :يستقبل االنسان هذا التمييز ويتفاعل معه كما يلي. والمهني

  
هناك عدة فرضيات لوالدة هذا 
الفيروس الطائفي واكثرها 
شيوعاً هي الفرضية الدينية 
التي تتطرق الى الصراع على 
الخالفة بين االمام علي كرم اهللا 
وجهه وبقية قريش بعد وفاة 
الرسول الكريم صلوات اهللا عليه 
 وسلم

  
  
 
ساعد االنقسام الطائفي بين 
المسلمين على تطور الشعوب 
االسالمية ثقافيا وفلسفيا  و 
ظهرت مدارس متعددة 
 
 
 
الفشل في عزل الدين عن 
السياسة والعلم والثقافة شمل 
التيار السني والشيعي على حد 
 .سواْء

  
  
  
 

مرور الوقت يدخل االنسان مع 
مرحلة مرضية تتميز باستعماله 

أو االنشقاق  Splittingاالنقسام 
في جميع مجاالت الحياة و في 
التعامل مع االخرين واستقطاب 
االحداث والناس الى قطبين 
أحدها موالي له واالخر معادي 
 له
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يستعمله كمصدر لتحفيز نفسه من اجل التطور اجتماعيا وثقافياً ومهنيا ضمن حدود مقبولة    3.2
التنافس ومواجهة التحديات حقيقة ال يمكن غض النظر عنها ومحاولة السيطرة روح . اجتماعياً وقانونياً

عليها ال تعم بالفائدة ال على الفرد وال المجموعة البشرية التي ينتمي اليها وقد تؤدي الى توليد حالة من 
ل بتسلط يتم استغالل الفكر الديني احياناً بالخضوع الى مبدأ القضاء والقدر والقبو. القناعة المرضية

  .االخرين عليه
   

ولكن هناك من يستقبل هذا التمييز ويتفاعل معه بصورة عكسية ويستعمله كطاقة لتوليد   3.3
عملية اسقاط اللوم ليست بالضرورة عملية مرضية ويمكن حصرها . الغضب واسقاط اللوم على المجتمع

  .ه في مجتمع مدني متحضروتقييدها مع تطور المجتمع واستعمال الفرد حقه في التعبير عن آرائ
  

مع شيوع فيروس الطائفية في المجتمع تسهل إصابة الفرد به ويمكن بعد ذلك مالحظة   3.4
  :مميزات اإلصابة به وتصنيفها كما يلي

  
تتمثل في استقطاب الفرد الى مجموعة بشرية يشترك معها في انتسابه  اجتماعية مميزات  3.5

يمكن . عند غياب القناعة بإطار ومحتوى هذه الطقوسالطائفي وممارسة طقوس خاصة بها حتى 
مالحظة هذه الظاهرة احياناً في الطائفة الشيعية العراقية على سبيل المثال وليس الحصر وبالتحديد في 

  .مواسم زيارات العتبات المقدسة في السنوات األخيرة
  

تحويرها في تفسير تتمثل في كثرة استعمال انكار الحقيقة و مميزات نفسية ديناميكية  3.6
يمكن مالحظة هذه الظاهرة في تعليقات اهل السنة في العراق مع استيالء دولة الخالفة . االحداث

و بان هذه ثورة ) الدولة اإلسالمية في العراق والشام سابقاً والمعروفة بداعش(اإلسالمية على الموصل 
ك بعض الشيعة من يصر بان الغزو مجرد في المقابل هنا. شعبية محلية ضد الحكومة العراقية المركزية

 .تمرد لفلول حزب البعث
  

  . ضد الطائفة المقابلة في جميع مجاالت الحياة مميزات سلوكية عدوانية  3.7
  

أو  Splittingمع مرور الوقت يدخل االنسان مرحلة مرضية تتميز باستعماله االنقسام   3.8
االخرين واستقطاب االحداث والناس الى قطبين  االنشقاق في جميع مجاالت الحياة و في التعامل مع

أحدها موالي له واالخر معادي له، و وضع من ينتمي لهم في إطار المثالية وتحقيره لألخرين وهكذا 
االنقسام بحد ذاته عملية نفسية مرضية وقوية ال تختلف تماما عن . الحال في كل ما يشعر به او يشاهده

  .حولها ال تميز بين عدو وصديق انفالق الذرة والتي تدمر كل ما
   

رغم ان فيروس الطائفية اإلسالمي يكاد يكون استعماله محصوراً على الصراع السني الشيعي     3.9
ليس في العراق و حسب و انما في بقية اقطار العالم العربي و اإلسالمي ،  و لكنه توسع و اصبح 

لعداء اإلسالمي للطوائف الغير إسالمية في األعوام انكشف  ا. ظاهرة للتمييز بين المسلم و غير المسلم
  .األخيرة و اصبح في غاية الوضوح في الكثير من اقطار العالم العربي و اإلسالمي

 
االنقسام بحد ذاته عملية نفسية 
مرضية وقوية ال تختلف تماما 
عن انفالق الذرة والتي تدمر 
كل ما حولها ال تميز بين عدو 
 .وصديق

 
  
  
 

العداء اإلسالمي انكشف  
للطوائف الغير إسالمية في 
األعوام األخيرة و اصبح في 
غاية الوضوح في الكثير من 
 .اقطار العالم العربي و اإلسالمي

  
  
 
 
نهضة األمم تعتمد اوالً على 
دراستها للماضي لكي تفهم 

الخطوة الثانية تتطلب . حاضرها
تقييم الحاضر من اجل وضع 
اهداف لمستقبل تسعى اليه 
 بحرص و بدون تردد

  
 
 
 
ال يصعب مالحظة االرتباك في 
. تعريف االنسان العربي لهويته

هناك اكثر من هوية يتم عرضها 
عربية و (على المواطن من عرقية

، )القطر(، إقليمية)غيرها
، )إسالمية و غيرها(دينية

 )شيعية و سنية(الطائفية
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  امـــى االمـــق الـــالطري – 4

  
طوة الثانية تتطلب الخ. نهضة األمم تعتمد اوالً على دراستها للماضي لكي تفهم حاضرها 4.1

دون ذلك تبقى االمة في . تقييم الحاضر من اجل وضع اهداف لمستقبل تسعى اليه بحرص و بدون تردد
  .سبات عميق

  
حاضر االمة العربية اإلسالمية و موقعها في العالم ال يثير حسد األمم األخرى و منها القارة  4.2

ي بعض األقطار يعتمد على قوى عاملة اجنبية يتجاوز ال يزال انتاجها ف. االفريقية و أمريكا الالتينية
تعدادها ثالثة ارباع السكان و هناك حروب أهلية تمزق مواطنيها و تدفعهم الى الهجرة من مكان الى 

المؤسسات التعليمية في حالة يرثى لها و المؤسسات االجتماعية و السياسية غير مؤهلة للعناية . اخر
  .بالمواطنين و تطوير حياتهم

  
هناك اكثر من هوية يتم . ال يصعب مالحظة االرتباك في تعريف االنسان العربي لهويته 4.3

، )إسالمية و غيرها(، دينية)القطر(، إقليمية)عربية و غيرها(عرضها على المواطن من عرقية
لعربي يستخدم االنسان ا. ، و في العراق و بعض األقطار العربية هوية عشائرية)شيعية و سنية(الطائفية

و  1967كانت الهوية العربية اكثر الهويات استعماالً حتى نكسة . احد هذه الهويات بين الحين و الخر
بعدها بدأت الهوية الدينية اإلسالمية تتبوآ مقعدها و انتشر ايضاً استعمال الهويات األخرى و خاصة 

الى استعمال االنقسام في جميع بحد ذاته يؤدي  Identity Diffusionانتشار الهوية . الهوية الطائفية
  . مجاالت الحياة

  
يفتقر العالم العربي ايضاً الى مؤسسات ذات فعالية لتنسيق اموره االقتصادية و السياسية و  4.4

الجامعة العربية اكثر المؤسسات العالمية فشالً في تقديم . اصبح مفهوم الوحدة العربية ال معنى له
  .منها اكثر نفعاً من االستمرار في مساندتهاخدمات ألعضائها و ربما التخلص 

  
ولكن يبقى الطريق الوحيد للتخلص من فيروس الطائفية هو التعليم  و استخدام وسائل حديثة  4.5

تشجع االنسان على التفكير التحليلي و البحث العلمي بعيداً عن مفاهيم دينية و طائفية و باألحرى 
. اجة الى البحث العلمي و الثقافي و االكتفاء بما هو موجودعنصرية متخلفة تخدع االنسان بعدم الح

 .الراحة و االكتفاء الذاتي هو اشد اعداء البحث العلمي و طريق سريع الى التخلف
  

 :ادرـــــالمص
 
1 Esposito John(2002). What everyone needs to know about 

Islam. Oxford University Press 
2 Lewis Bernard (1967). The Assassins: A Radical Se ct of 

Islam. Oxford University Press.  
 
3 Pike John(2009). Anti-Soviet Mujhideen. 

Globalsecurity.org. 

 

  
  
  
  
كانت الهوية العربية اكثر 
الهويات استعماالً حتى نكسة 

و بعدها بدأت الهوية  1967
  الدينية اإلسالمية تتبوآ مقعدها

  
  
  
  

عة العربية اكثر الجام
المؤسسات العالمية فشالً في 
تقديم خدمات ألعضائها و ربما 
التخلص منها اكثر نفعاً من 
 .االستمرار في مساندتها

  
  
  
 
 
الطريق الوحيد للتخلص من 
فيروس الطائفية هو التعليم  و 
استخدام وسائل حديثة تشجع 
االنسان على التفكير التحليلي و 

مفاهيم  البحث العلمي بعيداً عن
 دينية و طائفية
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 "شبكـــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة "  اصــدارات 

 

 )غير محمية بكلمة عبور(ر التحميــل الحــــ داراتاصــ
 

 ) اصدارفصلي(" ةــــــر نفسيــــــبصائ"ة ــــــمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 

 ) اصدارفصلي("وفي انفسكم " اصدارات    سلسلـــة 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
 

  " الراسخون " اصدارات  ةـــسلسل
 يـــي العرباسالمـــراث النفســـالتاصدار لجنة 

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
 

  )سنوياصدار( ةـة العربيـوم النفسيـللعل" ضـاالبي ابـالكت"ة ـسلسل
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

 

  اورــب المحــحس  "ورــان والتطــإلنسا"اتدارـاصة ـسلسل
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

 

 ) اصدارفصلي(ةـــوم النفسيـــز للعلـــم الوجيـــالمعج
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 
 

  ) اصدارفصلي(و ماسواهــــــــــــا"دارات ـــة اصـــسلسل
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

 

 

 للمشتركيــن ورعبــ ـةمحميــة بكلمـ ـداراتاصـ
 

  ) اصدارفصلي(ةـــنفسيوم الـــة للعلـــة العربيـــالمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 
 ) اصدارفصلي(للعلوم النفسية  يـــاب العربـــالكت

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
 

 ) اصدارفصلي(ةـــوم النفسيـــع للعلـــم الموســـالمعج
  

x��:-ارا ا?Tا� 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

 

�"� #يا�T?ارا ا�7
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

 

x,7�<-ارا ا?Tا� 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 
**   ****  

 ) اصدارفصلي( ةـــوم النفسيـــللعلختص م المـــالمعج

 المختـص فـي علـم النفـس الجنسـي المعجم 
x��:-ار ا?T%ا 
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مما الشك فيه أن ما انطبع في الذاكرة لدى السوريين من عيش احداث العنف المتواصلة على مدى سنوات 
ة  ، هو غير ما سيسجله التاريخ من أحداث ، فذاكرة كل شخص منا عايش األحداث تفرز مادتها الثالث السابق

  .لتبقى الذكرى حية في محيط كل شخص يورثها ألجياله 
فمن يالحظ توظيف العنف عبر المناطق ،الى الدرجة التي تجعل الشباب الواعي باتوا يشعرون أنهم في 

  .. عالم الحضاري إالّ بالهجرةسجن ، ال يمكن الخروج منه إلى ال
هذ الجدار الذي ترسخ بين السكان في البلد الواحد المتجسد بغالفه الطائفي ، ما هو إالّ جدار الخوف بالمعنى 
النفسي ، هذا الخوف الذي ترسمه األحداث اليوم في مخيلة جماعية باتت له مدلوالت على تصرفات الناس 

/  المرتد ، النصيري/ الماللي ، الكافر / المعارض ، الموالي / جاهد، المؤيد السلفي ، الم/ بتصنيفاتهم لبعضهم 
  ..... الوهابي ، /النصراني 

الجدار الطائفي هذا ، كاد أن يصبح حاجزا نفسياً ، ليفرق بين الناس ضمن جغرافية البلد أقسى من الحواجز 
ومؤخرا بتنا نسمع عبارات مختلفة حول .. التي تستوقفنا يوميا في تحركاتنا عبر جسد المدن التي نقطنها 

  .. الموضوع الطائفي واألمن الطائفي
وبالرجوع تاريخياً لمنشأ مفهوم الطوائف ، والذي ظهر بصورة واضحة خالل حكم العثمانيين ، حيث تجلى 

ى أمن الطائفة هذا المفهوم تاريخياً بأن أفرز مشايخ وأمراء لكي يفاوضوا السلطات الحاكمة ، أو الباب العالي عل
وسالمتها مقابل دفع جزية أميرية ، وتاريخ الطوائف شهد الكثير من االنتفاضات والثورات للتخلص من ظلم 

  : بعض األمراء الذين بحكم موقعهم كانوا أمام خيارين
ارضاء الباب العالي للحفاظ على مناصبهم ولو على حساب ظلم مواطنيهم أو االنقالب على الباب العالي ، 

الدفاع عن حق مواطنيهم بالحرية وعموماً هذه االنتفاضات ، كانت تقمع بشدة وعنف والنتيجة تكون نجاح و
األمير وزيادة الجزية بدالً من خفضها األمن الطائفي ، كان يتحكم بكل طائفة ويهيمن على قراراتها ولم يكن من 

الله الباب العالي ، فلم يكن حينها والء وطني هم لها سوى االنطواء الذاتي والسهر على إرضاء األمير ومن خ
  .. ووالء للسلطة الحاكمة ، إالّ مرغمة والوالء كان محصوراً باالنتماء الطّائفي

ألنه  "Historisation de historire" هذه حقائق تاريخية ، ولفهم الواقع البد من العودة إلى أرخنة التاريخ
إذ كثيراً .. كّون فكرة عن الواقع وتصوراً للمستقبل إالّ بالعودة إلى التاريخ بحسب الفلسفة الهيجيلية ال يمكن أن ن

  ما نسمع عبارة أن التاريخ يعيد نفسه ، هذه العبارة يا ترى ما مدى دقتها و واقعيتها ؟
فالبد والحال هذه من االشارة إلى أن بعد الزمن ، البد ان يكون حاضرا في حكمنا على أي مفهوم أو قول 

يث أن اإلنسان واألحداث قادرة على تغيير مجرى التّاريخ ، وإحداث نقلة نوعية عليه بسبب الوعي ،، ح
  .المتحصل عند الشّعوب

  

فذاكرة كل شخص منا عايش 
األحداث تفرز مادتها لتبقى 
الذكرى حية في محيط كل 
 شخص يورثها ألجياله 
 
الجدار الذي ترسخ بين 
السكان في البلد الواحد 

سد بغالفه الطائفي ، ما هو المتج
إالّ جدار الخوف بالمعنى 
النفسي ، هذا الخوف الذي 
ترسمه األحداث اليوم في مخيلة 
جماعية باتت له مدلوالت على 
تصرفات الناس بتصنيفاتهم 
 لبعضهم 
 
وتاريخ الطوائف شهد الكثير 
من االنتفاضات والثورات 
 للتخلص من ظلم بعض األمراء
 

من العودة لفهم الواقع البد 
إلى أرخنة التاريخ 
"Historisation de 
historire ألنه بحسب الفلسفة " 
الهيجيلية ال يمكن أن نكّون 
فكرة عن الواقع وتصوراً 
للمستقبل إالّ بالعودة إلى 
 التاريخ 
 
حيث أن اإلنسان واألحداث 
قادرة على تغيير مجرى التاريخ 
، وإحداث نقلة نوعية عليه 

حصل عند بسبب الوعي المت
.الشعوب  
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حيث  . م ، ال يمكن أن يفهم مثلما كان موجودا في ظل الحكم العثمانيمن هنا أجد أن الطّرح الطّائفي اليو
  .. أن الواقع اليوم تجاوز األمن الطّائفي لينتقل إلى المكاسب الطّائفية

فلما كان التوزيع الجغرافي لهذه الطوائف فيما مضى قد كرس هذا االنتماء الطائفي وزاد التحكم بالخوف 
ومي لم نجده إالّ في أواخر القرن التاسع عشر اثر الحركات القومية التي ميزت ،فالشعور الوطني بالمفهوم الق

  ..تاريخ أوروبا الحديثة 
ورغم أن الطوائف في بالدنا تتكلم اللغة نفسها وتنتمي للحضارة نفسها ، إالّ أنها لم تكن تعيش وعي ذاتي 

ة هذا االنتماء والحفاظ على األمن الطائفي ، لهويتها القومية العربية مثالً ، حيث بقيت طوال عهود طويلة أسير
   . والذي ساهم بهذا التكريس في الماضي غياب فكرة االنتماء للوطن الواحد

األمن الطائفي ال يمكن أن يزال ، إالّ بمزيد من الحريات في التعامل االجتماعي واالقتصادي ، حيث نظام 
  .. ي طالت كل فرد وكل طائفةالدولة في بلدنا كانمسؤوال عن هذه االحباطات الت

  " ووفقاً لنظريته المتمثلة بالعبودية المختارة" التين دي البويسيه"وتبعاً 
إذا كانت الدولة أو الطاغية مستبدة برقاب الناس أو يستغلهم ، فالسؤال من أين : استشهد هنا بعبارته القائلة 

يحصل ذلك من " : البويسيه"ين وتشريع الفساد يجيب تستمد هذه الدولة سلطتها وحقها في استباحة أموال المواطن
الثقة التي يمنحها الناس للطاغية أو الحاكم ، فيكفي أن تسحب هذه منه لكي يسقط كورقة الخريف وال يعود يمثل 

  .. شيئاً
على واقعنا السوري أن الخوف الطائفي يحول دون تحقيق الدولة العصرية " البويسيه"والمقاربة لنظرية 

نخراط بثورة  شعبية ، ونجد أن مفهوم الدولة ومفهوم المواطن كوحدة مقدسة يتعرض لالنتهاك بشكل يومي واال
  . ، حيث تمتزج أسبابه بالدواعي التاريخية لبعض المسؤولين والمكاسب الطائفية بصورة عامة
مكاسب جديدة ، مرد واالبعد من ذلك ما نجده من أن كل طائفة تستقوى بحليف خارجي لالستقواء به لتحقيق 

ذلك خوف وهواجس كل طائفة من أن تطغى عليها األخرى ، ومصداقية هذه المخاوف لألسف تزكيها األحداث 
هذا الحال هو ما جعل هذا الواقع يتحكم بالفكر السياسي اليوم لدى جميع الموالين ، ..اليومية بتوظيفاتها القميئة 

لما قوي النزوع الطائفي كلما ضعف التيار الوطني ، وهنا خطورة ما وايضاً الكثير من المعارضين ، فنجد أنه ك
يؤل إليه الصراع المستميت اليوم للحفاظ على الوجود من خالل التوازن الطائفي ، وكيفية التّوفيق بين القانوني 

  ...والشّرعي وتشابكه مع المكاسب الطائفية
مثلين لحراك الشارع يدينون بنفوذهم لقوى خارجية ، حيث أن العديد من رجال السياسة اليوم الذين كانوا م

قد تكون بريئة منهم، وأما الذين يتمتعون برؤيا بعيدة وبنضوج فكري سياسي ، ويحاولون أن يلعبوا دوراً ايجابياً 
في تجنب أزمة أو يبثون الوعي لإلقالل من اآلثار المفتعلة دورهم يخفت تدريجيا نتيجة تصاعد االحداث وحجم 

  .ت والدمار والصعوبات المتصلة بكل ذلك محليا ودوليا المو
وما يلوح في األفق يتمثل بالخطر من تطبيق القوانين القائمة المتأخرة التي كانت جزءا من االسباب التي 
هيئت لالستنكار الشعبي في بداية حراك الشارع السوري قبل عسكرته ، تطبيقها بدالً من إلغائها لكون الجميع 

  ..يرورة المآل من تراجع مستوى الحياة بفعل عدم األمان تعب من ص
ولما كان القانون من صفاته األساسية العدالة والمساواة للجميع ، فمن المستحيل أن يكون طائفياً ، ألن 

 القانون فوق سقف الطوائف فهو للجميع، وليس ألحد واحد دون غيره ، او لجماعة طائفية او اثنية دون غيرها
..  
 

 
جد أن الطّرح الطّائفي اليوم ، أ

ال يمكن أن يفهم مثلما كان 
موجودا في ظل الحكم 

حيث أن الواقع . العثماني 
اليوم تجاوز األمن الطّائفي 

..لينتقل إلى المكاسب الطّائفية   
 
الشعور الوطني بالمفهوم 
القومي لم نجده إالّ في أواخر 
القرن التاسع عشر اثر 

زت الحركات القومية التي مي
 تاريخ أوروبا الحديثة 
 
رغم أن الطوائف في بالدنا 
تتكلم اللغة نفسها وتنتمي 
للحضارة نفسها ، إالّ أنها لم تكن 
تعيش وعي ذاتي لهويتها 
 القومية العربية مثالً 
 
األمن الطائفي ال يمكن أن 
يزال ، إالّ بمزيد من الحريات 
في التعامل االجتماعي 

ولة واالقتصادي ، حيث نظام الد
في بلدنا كانمسؤوال عن هذه 
االحباطات التي طالت كل فرد 

..وكل طائفة   
 
إذا كانت الدولة أو الطاغية 
مستبدة برقاب الناس أو 
يستغلهم ، فالسؤال من أين 
تستمد هذه الدولة سلطتها 
وحقها في استباحة أموال 
 المواطنين وتشريع الفساد 
 

على " البويسيه"المقاربة لنظرية 
السوري أن الخوف واقعنا 

الطائفي يحول دون تحقيق 
الدولة العصرية واالنخراط 
 بثورة  شعبية 
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لقد كان لالنتقال من األمن الطائفي إلى المكاسب الطائفية ،  سبباً للصراع الدامي الذي وصف ومازال 
بأنه ليس حراك ثوري بل حرب كونية ، أو حرب الغرباء على أرضنا ، كما يردد ويشاع من التّهويل  يوصف

بالسيطرة بالسالح على مناطق يقطنها المسيحيون في سوريا  لحجم المجاهدين والرعب الذي يحاولون بثه
ومؤخراً التعدي الذي حصل لمسيحي الموصل في العراق، و المخاوف واالوهام التي تسكن في عقول الناس 
لدىالعلويين في دمشق ،والمدن الساحلية السورية ، والنقمة المقابلة من افعال النظام لدى المظلومين ممن 

  ..واالعتقال هم واسرهم واصدقائهم ، فالكل بات محزون وفاقد او خاسر  تعرضوا للخطف
لنغد دولة في بالد تكرس لطائفة  معينة حقوق معينة من دون واجبات لهذه الدولة بل تؤدي واجباتها لرموز 

ن من خالل سيطرة المفسدو) وهنا اشارتي الى ان مفهوم الطائفية يتعدى ابعاده الدينية ( الحكم والقرار
والمستفيدون ، دولة كهذه ليست دولة بالمعنى المؤسسي العصري ، فكما يالحظ أن الطائفية ببعدها الديني 

أصبحت تغطية للفساد كمحاولة لحماية بعض هؤالء المفسدين من عدالة القانون ، وضمان ثرواتهم  والمصالحي
   . ومكاسبهم دون أن يستفيد أي فرد من طائفيتهم

   بتأزماته األخيرة أمام خياران وري وربما العربي كما أقرأه ، تبعاً لهذه العوامل والمؤثراتويغدو الواقع الس
  . إما أن يتجه لبناء دولة عصرية األفضلية فيها لالنتماء للوطن وترسيخ دولة القانون -

يين في كتابه من فئات السن" البويسيه"أو يتجه للمحافظة على المكاسب الطائفية ، ونعيش عندئذ كما قال  - 
  . العبودية المختارة

من الواضح ومن خالل متابعاتي لم ينشر عبر صفحات التواصل االجتماعية المختلفة أن هناك وعي سياسي 
جديد لدى الكثيرين من ابناء بالدنا ، وعي سياسي عال وثقافة واسعة منفتحة على الغير ، ولكن المفارقة الكبرى 

كون احد هؤالء ضمن مجموعة طائفية أو مذهبية ، يالحظ أن ذكائهم قد يتوقف ما نلمس من حين آلخر عندما ي
، ووعيهم يصاب بكره للحقيقة ، ومصالحهم تتغلب على مصلحة الوطن ككل ، وعقالنيتهمتدخل في متاهات 

  . وظلمات التفكير الطائفي
بنان في وقت الحرب األهلية فما يميز الوعي االجتماعي في بالدنا ، أنه متناقض ، حيث كما كان يقال عن ل

، أنه يوجد مواطن لبناني ، ولكن ال يوجد لبنان ، هذا في مقاربة كبيرة ما أجده واتحسسه اليوم وامنيتي ان اكون 
مخطئة في مالحظاتي واحاسيسي ، انه يوجد سوريين ولكن سوريا تتدمر فوق رؤوسنا وال نقدر على فعل شيء 

وفي النهاية العالج الناجع والمؤثر هو . .. لألسباب التي اتيت على ذكرها سابقابحكم تفريغ قدراتنا من فعاليتها 
  ..المعالجة بنفي المسببات 

أن هذه الشّعوب مدفوعة باتجاه الحاكم الواحد الطّاغية كالفراشة : عبر مقولته  " أعود الى كتاب البويسيه"
ضيف إلى ذلك أن ما هو أكثر غموضاً وايهاماً أن هذه ليس فقط بدافع العبودية ، وي. باتجاه النور بأنه سيحرقها 

م بمدينة سارال 1530الذي ولد في القرن السادس عشر عام " البويسيه" الظاهرة ليست إالّ أنها عبودية مختارة 
  .. الى الشرق من مدينة بوردو

ح ، والملح م فرض الملك هذا ضريبة المل1541في عام "فرانسوا األول "عاش في زمن الملك الفرنسي 
ضرورة حيوية فائقة ، يلجأ الفالحين إليه لتجفيف اللحوم تهيؤاً للشتاء ، والزمن الذي كان يقبل فيه الناس للتأديب 

سنة من عمره بعد ثورة الفالحين ال تعبيراً عن سخطه ) 18(هذا الكتاب وهو في عمر " البويسيه"، لقد كتب 
هابية بل ألن جفاف هذه الثورة قد جعله يلمس شيئاً من حدود على منطق الدولة بما هو منطق العدالة االر

المشروع الثوري ، حيث صارع هذا المقال سالحاً في يد مناهض الملكية ، وقد طبع كثيراً ،الخطاب الطائفي 
رغم طابعه السلمي ، إالّ أنه دائماً يحمل في طياته دواعي العنف واالقتتال األخوي ، ألن الدعوة إلى الوحدة 
والتماسك وشد الصفوف بين أفراد المجموعة يكون دائماً على حساب فرز يضع اآلخر في موقع العداء ، أدرك 

  ................ذلك أولم يدرك وتكرار األحداث يؤكد هذه الفرضية

واالبعد من ذلك ما نجده من 
أن كل طائفة تستقوى بحليف 
خارجي لالستقواء به لتحقيق 

لك مكاسب جديدة ، مرد ذ
خوف وهواجس كل طائفة من 
 أن تطغى عليها األخرى 
 
نجد أنه كلما قوي النزوع 
الطائفي كلما ضعف التيار 
الوطني ، وهنا خطورة ما يؤل 
إليه الصراع المستميت اليوم 
للحفاظ على الوجود من خالل 
التوازن الطائفي ، وكيفية 
التوفيق بين القانوني والشرعي 

...ائفيةوتشابكه مع المكاسب الط  
 
وما يلوح في األفق يتمثل بالخطر 
من تطبيق القوانين القائمة 
المتأخرة التي كانت جزءا من 
االسباب التي هيئت لالستنكار 
الشعبي في بداية حراك 
 الشارع السوري قبل عسكرته 
 
ولما كان القانون من صفاته 
األساسية العدالة والمساواة 
للجميع ، فمن المستحيل أن 

فياً يكون طائ  
 
القانون فوق سقف الطوائف 
فهو للجميع، وليس ألحد واحد 
دون غيره ، او لجماعة طائفية 

..او اثنية دون غيرها   
 
 
يالحظ أن الطائفية ببعدها 
الديني والمصالحي أصبحت 
تغطية للفساد كمحاولة لحماية 
بعض هؤالء المفسدين من 
عدالة القانون ، وضمان 
ثرواتهم ومكاسبهم دون أن 

ستفيد أي فرد من طائفيتهمي  
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لي هذا، التأكيد على أن المسؤولية تقع على الجميع ولو اختلفت تراتبية وأخير ما سعيت اليه عبر مقا
المسؤوليات وتفاوتت، من كون الجو الذي نعيش فيه اآلن هو أشبه بالمناخ البارانوي الذي يتميز عن باقي 
 األمراض النفسية األخرى كما كنت اشرت اليه في مرات سابقة عبر كتاباتي ومحاوالتي  القراءة النفسية

إن الخطر الذي يتهدد الذات من الداخل ويشعرها : المحدودة للحدث السياسي خالل السنوات الماضية ، اقول 
بالتفكك والزوال ، هذا المناخ االجتماعي المعمم في بالدنا يتطلب معاداة اآلخر حتى بات يخلق مناخاً دفاعياً 

واالنحالل والذوبان ، ولكن اين ؟ فيمحيط  يمكنهذه الطوائف من التماسك ، فكل الطوائف تخاف من الزوال
  !!!!!!!!!وهنا العجب العجاب !الوطنية والوطن الواحد 

   ... فهذا هو الخطر الداهم الذي تخافه كل الطّوائف وزعمائها كما نلحظ ونعيش 
يصل ان الخطاب السياسي عندما ينطلق ، فهو يأخذ طريقه عبر المسيرة النّفسية في ذهن كل مواطن وعندما 

إلى محطته األخيرة بقول او تصريح ، اال ينبغيان يدرك المسؤول الذي يخاطب جمهوره بل و يعرف أن ما كان 
  ...يقوله ما هو االّ افكاراً ، فحين أن جمهوره ينتظر منه بدالً من ذلك افعاالً

  .. نابع  من الفكرعندها وفق قناعتي يصبح عند بعض أفراد المجموعة المتأججة بالمشاعر الجياشة ، الفعل 
من هنا تأتي مسؤولية القائد الوطني اليوم الذي يترفع عن االنفعاالت اآلنية ، حتى ولو كان على حساب 
كبت رغبته في الثأر واالنتقام ، من أعداء يتربصون له في المرصاد في كّل مناسبة ، ويهاجمونه عن سوء نية ، 

رفع ليس مجانياً إنما يوظفه في سبيل القضية التي يعمل لها ، رغم علمهم واقتناعهم بصحة مبادئه ، هذا التّ
وكرس حياته لخدمتها ، لتكون الصورة المتكونة عن القائد تنتزعها الجماهير منه ، وتخرجها من ملكيته لكي 
تطورها على قياس نرجسيتها ، فتضفي عليها القداسة وفي وقت ال يتمناه وتسقط عليها قوة خارقة ، بدالً من 
ضعفها ، ترممها باستمرار على مر األجيال حتى تصبح أسطورة يوما ويعمل عليها قصصا ألفعال 

                             .!! ....خارقةومعجزات 
ما تعيشه وعاشته سوريا بلدنا خالل االحداث الدامية في السنوات االخيرة ، أشبه بعاصفة اجتاحت البالد ، 

ا الدمار والخراب في أغلب األمكنة ، ولما كان الدمار داللة لوجود إنسان ، فعلينا خلّفت ومازالت تُخلف وراءه
التأمل بحجم المأساة البشرية ، من السهل رؤية الخراب المنظور ، ولكن ما هو غير منظور من خراب للنفوس 

كم قرأنا ألصدقاء ، هذا الخراب الذي ترك بصماته في كل نفس داخل البلد ، وفي كل ذات ، فقد أصبح مطبق ، 
األحداث الحالية أظهرت لنا النفوس على حقيقتها ، وكشفت النقاب عما : وغير أصدقاء من أسماء سورية بأن 

كان يضللنا ، ووصل الجميع إلى قناعة مفادها أن الوطن ال يمكن أن يبنى على األنانية السياسية واالجتماعية ، 
ين لمصلحة المذهب ، والمذهب لمصلحة العشيرة والعائلة وما إليه ، وعلى تكريس الوطن لمصلحة الدين ، أو الد

اليوم كسوريين جميعنا أمام واقع جديد ، هو واقع العيش المشترك ، عيش المواطنة والعمل على التثقيف عنها 
كون  السبيل بنشر ثقافة جديدة حول التسامح واالعتذار والتفهم ، ثقافة المواطنة الذي بتنا مجبرين للعمل لها ، لت

شظف العيش ونحلم بل ونعمل معاً   الوحيد الخير الذي يرغمنا االعتراف كّل باآلخرين رغم اختالفهم ، لنقاسمهم
لتفادي صعوباتها المنهكة لنا حالياً ، وان لم  يكن ذلك فليس أمامنا إالّ خيار العنف ، ومن هنا أليس أجدى اليوم 

دة إحياء اإلنسان الذي مات فينا ، حيث ما بدأنا نراه اليوم من خالل أن نفكر بمشاريع وطنية إنسانية إلعا
المؤتمرات االقتصادية ، التي بدأت تنعقد ألجل إعادة بناء البنى التحتية ، في البلد وإعمار ما تهدم ، متناسين 

ص المصدوم العذابات الخفية التي تعتمل في نفس كل فرد من األفراد الذين عاشوا الصدمات، ولما كان الشخ
وفق الفهم النفسي التحليلي للصدمة يبقى في حلقة التكرار ، ليلتقي في كل مرة بما هرب منه ،  من حيث أنه ال 
يصبح هناك من مفر لهذا الواقع الصدمي بعد كل فشل ، وبعد انتقاله إلى حقول أخرى من التكرار ، فالبعد 

  .. افة الفاصلة بين تكرارها وفشلها المرضي للصدمة النفسية ، إنما يكمن بكامله في المس

 
المفارقة الكبرى ما نلمس من 
حين آلخر عندما يكون احد 
هؤالء ضمن مجموعة طائفية أو 
مذهبية ، يالحظ أن ذكائهم قد 
يتوقف ، ووعيهم يصاب بكره 
للحقيقة ، ومصالحهم تتغلب على 
مصلحة الوطن ككل ، 
وعقالنيتهمتدخل في متاهات 

.الطائفي وظلمات التفكير   
 
 
 

أن هذه الشعوب مدفوعة 
باتجاه الحاكم الواحد الطّاغية 
كالفراشة باتجاه النور بأنه 
 سيحرقها 
 
 
 
ما سعيت اليه عبر مقالي هذا، 
التأكيد على أن المسؤولية تقع 
على الجميع ولو اختلفت تراتبية 
المسؤوليات وتفاوتت، من كون 
الجو الذي نعيش فيه اآلن هو 

خ البارانوي الذي أشبه بالمنا
يتميز عن باقي األمراض 
 النفسية األخرى 
 
 
 
إن الخطر الذي يتهدد الذات 
من الداخل ويشعرها بالتفكك 
والزوال ، هذا المناخ االجتماعي 
المعمم في بالدنا يتطلب معاداة 
اآلخر حتى بات يخلق مناخاً 
دفاعياً يمكنهذه الطوائف من 
التماسك ، فكل الطوائف تخاف 

زوال واالنحالل والذوبان ، من ال
ولكن اين ؟ فيمحيط الوطنية 

وهنا العجب !والوطن الواحد 
!!!!!!!!!العجاب   
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أن ينطلق من إعادة بناء وتأهيل الفرد على الصعيد  حتى يكون العمل النفسي العالجي ، محكوم عليه
   . الشخصي ،  ولكن فكيف يكون العمل النفسي عندما تعاش الصدمة على مستوى جماعي وعام ؟

جديدة ، وربما لبالد عربية تعيش نفس الدوامة بظروفها الصراعية ما أجده هام في الحياة السياسية لسوريا ال
  من موقع المعرفة بالنفس وجراحها ، ان يؤسس

إلقامة ورشة عمل شاملة في مجال تغيير التّصورات الذّهنية والقيمية في اتجاه العدالة االجتماعية في 
درات والمهارات بشكل دائم التغيير ، بما ينسجم التّخطيط والتّغيير والتّحفيز ، وذلك من خالل االستناد على الق

مع قواعد الطبيعة الثابتة، وبما يراعي خصوصية تكوين المرأة والرجل البنيوي البيولوجي والمعنوي النفس 
اجتماعي ، في إطار التكامل والتنوع نحو ذهنية فاعلة وايجابية بمنطق تشاركي للبناء من  كال الجنسين ، فال 

سياسي أن يقوم بالمرتجى منه لبناء أمة منهارة في كل مفاصل الحياة ، أن تأخذ بتماسكها إال يمكن للعمل ال
سمتي االحتواء والغيرية مما يسهم : بمشاركة جادة وحضور فاعل للمرأة ،حيث من أهم سمات المرأة النّفسية 

تاج ، واستنزاف طاقات المجتمع في مقدرتها على درئ العنف الذي تراكم ، والذي البد أن يؤدي إلى اعاقة االن
  .بصورة كبيرة لسنين طويلة 

إن لم تأخذ المرأة مكانها الصحيح في قلب المعادلة السياسية ، لتكون جنباً إلى جنب مع الرجل وفق قواعد 
لن اللعبة الديمقراطية المؤثرة في تحرير الطّاقات ، واالنفتاح على األخذ مع ثقافة تحمل مسؤولية االختيار ، 

تكون هناك انفراجات ترتجى لبالدنا حيث ان الفكر الطائفي ايضا من ملحقاته الفرد الذكور والفكر االنثوي 
  ..المضاد له 

فتحقق األمن العسكري في بالدنا جنباً إلى جنب ، مع تحقق األمن االجتماعي ، واألمن االقتصادي واألمن 
األمن الذي نبغي تحققها، من كونها تدخل في نطاق األمن النّفساني بطبيعة الحال حاضر في كل مفاصل أبعاد 

  . العام للبلد الذي حلمنا به وسقطت الّتضحيات الجسام لعيشه او لمجرد المطالبة بعيشه 
" ميالني كالين"التأمل بما اكدته : واخيرا االمر الذي ابغي التأكيد عليه كوقاية من جهنمية الفكر الطائفي 

ة للقلق المبكر عند االطفال في المراحل االولى وألخيلتهم  الالواعية في السنة االولى، التي كانت تعطي األهمي
وكان رأيها ان قلق االطفال واخيلتهم يمكن اكتشافها في موقف التحويل ،، ووصفنا طريقتها في التحليل في 

ولذلك اعدت كالين حجرة كتابها التحليل النفسي لألطفال وكان هدفها ان تخلق منهجاً للتحليل يخص األطفال 
خاصة بسيطة االثاث مزودة باللعب البسيطة وينصرف عملها الى مراقبة الطفل وهو يختار العابه والطريقة التي 
يتعامل بها مع الدمية وتستغني كالين باللعب عن الكلمات وهو لعب حر تستعيض به عن طريقة التداعي الحر 

قه في الدفاع عن نفسه ازاءها وهذا يتيح للمحلل ان يكشف نفسية وتركز فيه على اوجه القلق عند الطفل وطر
مالالواعية حتى نجنبهم حموالت نفسية مقيتة تتصل بضيق االفق وتكريس  االطفال ومعرفة اخيلتهم وهواماته

شارة كإ"  الكراهية  وبالتالي عيش المحبة والسالم ، أؤكد على هذه الرؤية لعالمة النفس التحليلية القديرة كالين
لحجم الكارثة االنسانية السورية التي تتجسد في اطفال سوريا في مخيمات اللجوء وبيوت االواء ومناطق الخطر 

  ...  واطفال الشهداء االموات منهم واالحياء 
  ..ان كنا نبغي الرحمة لسوريا المستقبل ام نبقى نترحم عليها 

  
  
  
  
  

تأتي مسؤولية القائد الوطني 
عن  اليوم الذي يترفع

االنفعاالت اآلنية ، حتى ولو 
كان على حساب كبت رغبته 
في الثأر واالنتقام ، من أعداء 
يتربصون له في المرصاد في 
كلّ مناسبة ، ويهاجمونه عن 
سوء نية ، رغم علمهم واقتناعهم 
 بصحة مبادئه 
 
 
من السهل رؤية الخراب 
المنظور ، ولكن ما هو غير 
منظور من خراب للنفوس ، هذا 

لخراب الذي ترك بصماته في ا
كل نفس داخل البلد ، وفي كل 
 ذات ، فقد أصبح مطبق 
 
 
األحداث الحالية أظهرت لنا 
النفوس على حقيقتها ، وكشفت 
النقاب عما كان يضللنا ، ووصل 
الجميع إلى قناعة مفادها أن 
الوطن ال يمكن أن يبنى على 
األنانية السياسية واالجتماعية ، 

طن لمصلحة وعلى تكريس الو
الدين ، أو الدين لمصلحة 
المذهب ، والمذهب لمصلحة 
 العشيرة والعائلة وما إليه 
 
 
 
اليوم كسوريين جميعنا أمام 
واقع جديد ، هو واقع العيش 
المشترك ، عيش المواطنة 
والعمل على التثقيف عنها بنشر 
ثقافة جديدة حول التسامح 
واالعتذار والتفهم ، ثقافة 

بتنا مجبرين  المواطنة الذي
 للعمل لها 
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  مقدمـــــة 
اإلنتحار هو قتل النفس المتعمد ، وهو سلوك إنساني بالغ التعقيد له جذور بيولوجية وإجتماعية ودينية   

لمية فإن مليون إنسان ينتحروا سنوياً ، وبالتالي فإن المعدل ونفسية ، وحسب إحصاءات منظمة الصحة العا
سنة  45وفي خالل . ثانية  40من السكان أي وفاة باإلنتحار كل  100000حالة إنتحار لكل  16العالمي هو 

 15( واإلنتحار اآلن من الثالثة أسبابا الرئيسية للموت في األعمار بين . عالمياً % 60إرتفعت معدالت اإلنتحار 
  .ضعف اإلنتحار المكتمل  20في الجنسين ، أما محاوالت اإلنتحار فهي ) سنة )  44 –

إن معدالت اإلنتحار  تتحدد بالعمر  والجنس والعرق ، أما الخلفية الدينية فلها تأثير كبير على هذا المعدل ،   
تين ، ومعدل إنتحار اإلناث أقل بالنسبة للرجال فإن المعدل يتزايد مع العمر ويصل الذروة بعد سن الخامسة والس

وتكون أعلى في األربعينات والخمسينات من العمر ، ويصل معدل إنتحار الرجال ثالثة أضعاف النساء ، وفي 
السنوات األخيرة ظهر تغير مزعج في إرتفاع معدالت اإلنتحار بين الشباب والفتيات في مقتبل العمر ، ويرتبط 

إن معدالت . األسري واإلبتعاد عن الدين وإنتشار تعاطي المؤثرات العقلية هذا بالتغير اإلجتماعي والتفكك 
اإلنتحار في الدول اإلسالمية مازالت أقل ، ولكنها في إزدياد مع أن عدم التبليغ ما زال يلعب دوراً في عدم دقة 

  . اإلحصاءات 
  الثقافــــات واإلنتحــــار 

إن . ثقافات العالم ، ولكن نمط اإلنتحار يرتبط بالثقافة يحدث اإلنتحار في كل العصور ، وكل مناطق و  
الحضارة الغربية ذات المجتمعات الغنية والرعاية الجيدة تشكو من الفقر العاطفي ، حيث تآكل اإلرتباط بالشبكة 

ة زيادة اإلجتماعية ولم يعد هناك إنتماء للبيئة المحلية ، وهناك دالئل كثيرة بأن الدول النامية بدأت تتدخل مرحل
  . معدالت اإلنتحار 

  الديانــــات واإلنتحــــار 
إن اإلسالم هو أكثر الديانات التي تدين اإلنتحار حيث أعتبر الحياة هبة من اهللا وعلينا تقبل تبعاتها وتحديداً   

ن إثنين ، العرفان بالحياة التي منحت لنا ، و الرضوخ هللا عز وجل ، وال يمكن تحقيق أي من هذين الواجبي
وعلى العموم فإن الدول اإلسالمية تسجل معدالت إنتحار أقل من العالم المسيحي ، ومع أن . بواسطة اإلنتحار 

وتتفاوت الديانات في . المعدالت في الدول اإلسالمية منخفضة إال أنها ترتفع بين المسلمين المهاجرين للغرب 
سلبياً من اإلنتحار وفي أحوال معينة شجعته كحرق الزوجة  فالهندوسية مثالً لم تتخذ موقفاً, مواقفها من اإلنتحار 

أما تعاليم كتفوشيوس . نفسها مع جثة زوجها المتوفي ، وتحفظت في األحوال التي يكون فيها اإلنتحار بال هدف 
ابان الدينية وفي اليابان أخذ اإلنتحار طابعاً تقليدياً وطنياً أكثر من باقي العالم ، وخلفية الي. فال تسمح باإلنتحار 

  .هو البوذية والشينتويه 
  

  

  
  
  

اإلنتحار هو قتل النفس 
المتعمد ، وهو سلوك إنساني 
بالغ التعقيد له جذور 

بيولوجية وإجتماعية ودينية 
ونفسية 

  
  
  

  
  
حسب إحصاءات 
منظمة الصحة 
العالمية فإن مليون 
إنسان ينتحروا 
 سنوياً

< <
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  أسبــــاب اإلنتحــــار 
والبيولوجية والنفسية واإلجتماعية ،  تغيرت تفسيرات اإلنتحار تاريخياً من فلسفة األخالق إلى العلوم الطبية

والتي تتناول اإلنتحار كظاهرة فردية وكظاهرة سريرة وتحد للصحة العامة في محاولة فهمها ، إن العوامل 
النفسية واإلجتماعية والبيولوجية التي سوف نستعرضها في اإلنتحار هي كما جاء  تحديدها في الدراسات 

  .السريرية والوبائية 
  ـــاب البيولوجيـــــة األسبـ -1

هناك زيادة في اإلنتحار ببعض العائالت ، كما أن دراسات التوائم أظهرت إرتفاع اإلنتحار في التوائم 
المتشابهة عن التوائم غير المتشابهة ، وحدوث اإلنتحار في الفرد التوأم قد يشير التي تقليد السلوك ، كما أنه من 

ين رادعاً لآلخر بعدم اإلنتحار ، وإن عدم وجود توافق كامل في التوائم الممكن أن يكون إنتحار أحد التوأم
المتشابهة من حيث إنتحار اإلثنين يدعم الدور المهم لألسباب البيئية ، أما دراسات التبني على الطريقة الغربية 

  .فقد أظهرت إرتفاع معدالت اإلنتحار بين أقارب الدم للمنتحر عن أقارب التبني 
  
ة األدمغة بعد اإلنتحار على وجود نقص في مادة السيروتونين وخاصة بوظائفها في القشرة دلت دراس  

الدماغية الجبهية والذي يساهم في إفالت السلوك العدواني واإلندفاعي ، وتدل الدراسات السريرية على أن العنف 
يتأثر بعوامل بيئية كثيرة  يزيد في األشخاص الذين سبق لهم أن حاولوا اإلنتحار وأن السيروتونين الدماغي

كالضغوط النفسية والفقدان ، وإساءة إستعمال المؤثرات العقلية وإنخفاض معدل الكولسترول واإلكتئاب النفسي ، 
  .وكلها ترتبط باإلنتحار 

  ــــة ل النفسيــــالعوام -2
قات كعوامل لقد تركزت وجهة النظر الدينامية على دور الصراعات والفقدان والتغيرات في العال  

مساهمة في خطورة اإلنتحار ، وينظر لإلنتحار على أنه عمل ذهاني أو اكتئابي ، ويقترن أحياناً بآمال الهروب 
وفي وجهة النظر التحليلية فإن اإلكتئاب ليس بالضرورة أن يكون . أو المكافأة أو إعادة اللقاء أو البعث من جديد 

الذات تنطلق من الشعور بالذنب أو العار ، ويمكن فهم اإلنتحار تشخيص إضطراب مزاجي محدد ، ولكن معاقبة 
نفسياً على أنه ردة فعل مبالغ فيها من اإلستغراق باإلهانة وخيبة األمل التي تنطلق من دوافع عنيفة وعقابية 
 وإنتقامية ، والتضحية والرغبة في القتل والموت أو الشوق لخبرات أفضل بعد الموت ، كما يكون اإلنتحار
أحياناً أمل في الوصول للبطولة أو اإلندماج في عالم آخر ، ومن معاني اإلنتحار المألوفة الوحدة الشديدة ، 
والعزلة خصوصاً في أصحاب الشخصيات المضطربة ، كما تغلب وسائل الدفاع والتمسك باألشياء أو األشخاص 

، التي تدعمها عوامل بيولوجية ووراثية ، المفقودين والعنف ضد الذات باإلضافة لألمراض النفسية والعضوية 
 حوهذه جميعاً تساهم في حدوث اإلنتحار ولكن أي منها ال يعتبر ضروري وال داعي لحدوثه بحد ذاته ، إقتر

مغزى مشترك للعمليات النفسية المختلفة وتفسيرها لإلنتحار ، على أنه الدفاع األخير عن الهوية ) تودو( العالم 
عل هذه تأتي من التهديد الكبير إلحترام الذات والثقة بالنفس ، غالباً عن طريق الفقدان وخيبة والذات ، وردة الف

األمل بهؤالء األشخاص أو المجموعات اإلجتماعية أو النشاطات المهنية والتي كان فيها إستثمار إنفعالي كبير ، 
  .يدة الذي ال يمكن إصالحه والتي أحياناً ما تؤدي بشكل واضح إنفعالي للشعور بتحطيم الذات الشد

  العوامــــل اإلجتماعيـــــة  -3
الدراسات اإلجتماعية تبحث في األنماط اإلجتماعية الثقافية التي تؤثر على اإلنتحار بما في ذلك األسرة ،   

لك الثقافة ، الدين ، المهنة ، والمستوى اإلقتصادي واألجتماعي ، والمجموعات والتنظيمات المختلفة ، ويكن ذ
 مأخوذ من الدراسات البيئية والوبائية التي تبحث في عالقة معدالت اإلنتحار مع المتغيرات السكانية والطائفية ، 

< <
< <
< <
< <
< <
< <

في السنوات األخيرة ظهر 
تغير مزعج في إرتفاع 

معدالت اإلنتحار بين الشباب 
والفتيات في مقتبل العمر ، 
ويرتبط هذا بالتغير 

 اإلجتماعي والتفكك األسري
واإلبتعاد عن الدين وإنتشار 
تعاطي المؤثرات العقلية 
  
  
  
  
  
 

إن اإلسالم هو أكثر الديانات 

التي تدين اإلنتحار حيث 
أعتبر الحياة هبة من اهللا 
وعلينا تقبل تبعاتها وتحديداً 
إثنين ، العرفان بالحياة التي 
منحت لنا ، و الرضوخ هللا عز 
وجل 
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ت اإلجتماعية التي لقد بدأت الدراسات اإلجتماعية الحديثة بالعالم مورسيلي ودركهايم ، وتالهما اإلقتصاديا
قام بها مالتاس والتحديد التطوري لدارون ، وقد فسر مورسيلي اإلنتحار بأنه نهاية عدم وجود المتطلبات  

الذاتي واإليثاري والعدائي : الحيوية وبالتأكيد فقدان األضعف ، أما دركهايم فقد ميز ثالث أنواع من اإلنتحار 
ات السلبية التي ترتبط باإلنتحار كما أن اإلنخراط بعالقات سيئة والعالقة معتمداً على الدور اإلجتماعي أو العالق

مع مجموعات متطرفة له أثر ، والعزلة اإلجتماعية والحرمان المادي والعاطفي تلعب دوراً هاماً في اإلنتحار ، 
قدم النموذج النظري وعلى هذا فإن النموذج النفسي الحيوي اإلجتماعي متعدد العوامل هو المقبول حالياً ، فهو ي

  .الشامل 
إن التغيرات العالمية في القرن العشرين كان لها ـأثير قليل على معدالت : التأثيرات العالمية  •

اإلنتحار اإلجمالية ، ومع هذا فإنه على عكس المتوقع ، فقد إرتفعت معدالت اإلنتحار في الدول التي لم تدخل 
الزيادة حدثت بشكل خاص في الدول التي تمتعت بمعدالت حروب ولم تتعرض لكوارث إقتصادية ، وهذه 

لكل  10.2كان معدل اإلنتحار  ة، فعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكي 1900منخفضة في عام 
في بداية الحرب العالمية األولى ، و إنخفض في  6.2، أرتفع إلى 1900من السكان في عام  100000

في مرحلة الركود ، ثم إنخفض ثانية في الحرب العالمية الثانية بينما المعدل  17.4إلى العشرينات ليرتفع ثانية 
في ألمانيا بقي ثابت وإنخفض قليالً ، وإرتفع المعدل في دول لم تكن معنية مباشرة بالحرب مثل فنالندا ، 

مع إنخفاض المعدل ، ومن  وأيرلندا ، ولكن بالنسبة لمعظم مناطق العالم فإن الحربين األولى والثانية ترافقت
الملحوظ أن الدولة المهزومة والمحايدة تساوت في ذلك ، يستثنى من هذا زيادة إنتحار النساء بعد فقدان أحد 
أفراد العائلة في الحرب ، وعموماً فإن معدالت اإلنتحار تقل في الكوارث واألزمات وتزيد بعد إنتهاء الحالة 

  .الطارئة 
   يــــه الجنســـوالتوجة ـــة الزوجيـــالحال •
هنا معدالت أقل لإلفراد المتزوجين ولديهم أطفال صغار ، وغالباً ما يرتبط هذا بزيادة الشعور بالمسؤولية    

، كما أن هناك تحيز في اإلختيار نحو األشخاص األكثر تكيفاً وتأقلماً في حياتهم ، وعلى العكس فإن الرجال 
  . ألكبر في اإلنتحار األرامل كبار السن يحملوا الخطر ا

، % 39-20وجدت الدراسات إرتفاع ملحوظ في الشباب المثليين جنسياُ ومزدوجي اإلتجاه  فقد وصلت   
أضعاف المعدل المتوقع ، والدراسات الجديدة تؤكد الدراسات القديمة بأن المثلية الجنسية  10- 5وهذا يعتبر 

  .التالي زيادة السلوك اإلنتحاري تؤدي للضغط اإلجتماعي وفقدان الهوية وصراعاتها وب
   ةـــــة اإلقتصاديـــة اإلجتماعيــــالطبق •
يرتفع اإلنتحار في طرفي الطيف اإلقتصادي اإلجتماعي ، كما أن هناك زيادة واضحة عند التغّير في   

ظهر معدالت أقل الطبقة اإلجتماعية اإلقتصادية صعوداً   أو هبوطاً ، كما أن مستويات التعليم العالية والبسيطة ت
، أما العالقة بين السلوك اإلنتحاري والبطالة فهي متناقضة ، ولكن هناك مؤشرات بأن البطالة قد تساهم في 
خطورة اإلنتحار بشكل غير مباشر ، عن طريق التأثير على توتر الجو األسري والحرمان المادي ، وفقدان 

  .لة واليأس وتعاطي الكحول والعنف الدور اإلجتماعي وإحترام الذات التي تؤدي إلى العز
  الديــــــن  •
مع أن معظم األديان تعارض اإلنتحار ، فإن  معدالت اإلنتحار تتفاوت بين الديانات والمناطق التي يسودها   

الكاثوليك من  ندين معين ، فعلى سبيل المثال فإن مورسيلي قد وجد معدالت اإلنتحار أقل بين األوروبيي
من السكان مقارنة  100000لكل  12.5البروتستانت واليهود ، ومعدل اإلنتحار للدول األوروبية الكاثوليكية هو 

  .والجنوبية  ةبالدول التي يسودها البروتستانت  ولكن دون وجود فرق بين أيرلندا الشمالي 17.6بمعدل 

  
  
  
  
  
دلت دراسة األدمغة بعد 

نقص في اإلنتحار على وجود 
مادة السيروتونين وخاصة 
بوظائفها في القشرة 

الدماغية الجبهية والذي 
يساهم في إفالت السلوك 
 العدواني واإلندفاعي

  
  
  
  
  
يمكن فهم اإلنتحار نفسياً على 
أنه ردة فعل مبالغ فيها من 
اإلستغراق باإلهانة وخيبة 
األمل التي تنطلق من دوافع 
عنيفة وعقابية وإنتقامية ، 

حية والرغبة في القتل والتض

والموت أو الشوق لخبرات 
أفضل بعد الموت 
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كما أن خطورة اإلنتحار تكون أقل في من يمارسوا الشعائر الدينية ، بعض هذه الفروق قد تكون نتيجة 
ألسباب عملية مثل عدم التبليغ والتي تسود في الدول التي فيها مواقف قوية ضد اإلنتحار ، فعلى سبيل المثال 

حار نتيجة لتحسن التبليغ وقبول جنازات ومراسم بعض الدول الكاثوليكية أظهرت إرتفاع واضح بمعدالت اإلنت
 100000لكل  10-1.5دفن المنتحرين ، أما التقارير من الدول اإلسالمية فإنها تشير إلى معدالت تتراوح بين 

  من السكان
  المـــدن والريــــف  ة فيـــالمعيش •
معدالت اإلنتحار ، مرسيلي لم يجد  عادة ما تتهم الحياة في المدن بأنها تخلق بيئة عازلة فردية ترتفع فيها  

في الواليات المتحدة وتحديداً في الواليات التي فيها أكثر عشرة . فروق بين معدالت اإلنتحار في المدن والريف 
من السكان ، كانت معدالت اإلنتحار مثل المعدل العام أو اقل بقليل ، أما في أستراليا % 87مدن مزدحمة تشكل 
يادة في معدالت الريف ، ومن الممكن أن يكون عدم توفر الخدمات المناسبة في الريف أهم مؤخراً فكان هناك ز

  .من عامل العزلة اإلجتماعية في المدن 
   رقــــس والعـــالجن •
وهذا ضعف المعدل لدى  100000لكل  %  20.3في الواليات المتحدة معدل إنتحار الرجال البيض هو    

هو  100000لكل 4.8وكذلك المعدل للمرآة البيضاء في الواليات المتحدة السود وغيرهم من غير البيض ، 
ضعف المعدل للمرآة السوداء وثالثة أضعاف النساء من غير البيض والسود ، وفي أوروبا معدل إنتحار 
المنتحرين من أصل فنلندي هو ضعف المعدل األوروبي ، وتبدو الفروق العرقية في معدالت اإلنتحار مستقلة 

كان السكن الحالي ، فعلى سبيل المثال المهاجرين األلمان والفرنسيين واإلنجليز في والية نيويورك معدل عن م
إنتحارهم أعلى من باقي البيض الذين يعيشوا في المنطقة ، أما المهاجرين اإليطاليين فمعدالتهم أقل وهذه 

  .المعدالت جميعها قريبة من معدالت البالد التي ينحدروا منها 
  ــــد ار بالتقليـــنتحاإل •
مع أن اإلنتحار أمر شخصي إال أن تأثير القوى اإلجتماعية بما فيها التقليد وارد ، وفي األدب الرومانسي   

و ( والتي إنتحر فيها البطل ) م 1774( الكثير من حاالت اإلنتحار بالتقليد ن وكمثال واضح من رواية جوتة 
ها ، وهذا الموت الروائي تبعه موجة إنتحارات من قبل الشباب في الواقع ، عندما رفضته الفتاة التي أحب) يرذر 

، في عصرنا الحاضر يبدو أن ) اإلنتحار بالتقليد الرومانسي ) ( أتر ويرذر ( مما جعل إستعمال مصطلح 
ً  على التقاري ر المثيرة  اإلنتحار بالتقليد يتأثر بوسائل اإلعالم واسعة اإلنتشار ، والتي بدأت تتحفظ أحيانا

  .لإلنتحار والتي تحمل تفاصيل  وطرق اإلنتحار 
  ـــــل الخطـــــــــورة عوام
  العوامـــل السكانيـــة واإلجتماعيـــــة  -1
  .الرجال الشباب وكبار السن *   
  .األمريكيون األصليون والجنس القوقازي *   
  .األرامل ، فالمطلقين ثم المنفصلين فالعزاب *   
  .اإلجتماعية بما فيها األماكن الجديدة والمتهالكة والمواقع الريفية العزلة *   
  .الضغوط المالية الجديدة والمهنية والفقدان واإلهانة *   
  .المقامرة *   
  .سهولة الوصول لوسائل اإلنتحار كاألسلحة النارية والمواد السامة وغيرها*   
  

  
  
  
أما دركهايم فقد ميز ثالث 

الذاتي : أنواع من اإلنتحار 
واإليثاري والعدائي معتمداً 

على الدور اإلجتماعي أو 
العالقات السلبية التي ترتبط 
 باإلنتحار

  
  
  
العزلة اإلجتماعية والحرمان 
المادي والعاطفي تلعب 

دوراً هاماً في اإلنتحار ، 
وعلى هذا فإن النموذج 
النفسي الحيوي اإلجتماعي 
متعدد العوامل هو المقبول 

يقدم النموذج  حالياً ، فهو
النظري الشامل 
  
  
  
يرتفع اإلنتحار في طرفي 

الطيف اإلقتصادياإلجتماعي ، 
كما أن هناك زيادة واضحة 
عند التغير في الطبقة 

اإلجتماعيةاإلقتصادية صعودا 
ً  أو هبوطاً ، كما أن 
مستويات التعليم العالية 
والبسيطة تظهر معدالت أقل 
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  :العوامل السريرية 
  .إضطرابات الشخصية الحدية والنرجسية والمضادة للمجتمع *   
  .اريخ وجود سمات العنف و اإلندفاع ت*   
  .وجود مرض عضوي *   
  .وجود تاريخ إنتحار باألسرة *   
  .محاوالت اإلنتحار السابقة أو غيره من األفعال اإلندفاعية أو إيذاء الذات *   
  .الغضب والتهيج وإنحسار اإلهتمامات *   
  .إساءة إستعمال الكحول والمؤثرات العقلية وشراهة التدخين *   
  .سهولة الوصول للسموم القاتلة وخصوصاً األدوية *   
  .خطط اإلنتحار والتحضير للموت وكتابة وصية *   
  .قلة التردد فيما يخص الحياة مقابل الموت *   
  :العوامل المتعلقة بالشباب  -3
  .كل ما سبق مع إنخفاض الفروق العرقية *   
  .الزواج حديثاً ، الحمل الغير مرغوب فيه *   
  .م توفر الدعم العائلي عد*   
  .وجود تاريخ ألشكال اإلساءة *   
  .مشاكل دراسية *   
  .اإلهانة والصدام اإلجتماعي *   
  إضطرابات السلوك *   
  .الميل للشذوذ  الجنسي *   
  ة ـــل المرسبــــالعوام -4
  .لي اإلجتماعي ، أو المادي أو الما, الضغوط الحديثة خصوصاً فقدان األمان العاطفي ، أ*   

  العوامـــل الواقيــــــة 
 . الزواج ووجود شبكة دعم إجتماعي   - 

 .اإليمان و اإللتزام بالدين وخصوصاً اإلسالم  - 

 .وجود أطفال معتمدين  - 

 .وجود عالقة مستمرة داعمة مع من يقوم بالرعاية  - 

 .عدم وجود اإلكتئاب أو إساءة إستعمال المؤثرات العقلية  - 

 .لنفسية القرب من الخدمات الطبية وا - 

 .معرفة أن اإلنتحار هو محصلة مرض  - 

  .توفير مهارات حل المشاكل والقدرات على التحمل  - 
  اإلضطرابـــــات النفسيــــــة 

ممن ينتحروا يعانوا من إضطرابات نفسية هامة ، ونصفهم يعانوا من % 90أظهرت الدراسات أن أكثر من 
شخاص مدمنين كحول ، مرضى الفصام ، إضطرابات القلق ثلث اإلنتحار يحدث في أ. اإلكتئاب وقت اإلنتحار 

من المنتحرين يعانوا من أمراض عضوية % 5حوالي . ، وأما باقي اإلضطرابات النفسية فهي أقل في اإلنتحار 
  هامة ، كما أن اإلنتحار مرتفع بين األشخاص الذين يعانوا من إصابات الدماغ ، الصرع التصلب اللويحي ،  

< <

  
 

نتحار أمر شخصي مع أن اإل
إال أن تأثير القوى اإلجتماعية 

بما فيها التقليد وارد ، وفي 
األدب الرومانسي الكثير 
من حاالت اإلنتحار بالتقليد 

< <

< <

< <

 :العوامل الواقية 

الزواج ووجود    -

. شبكة دعم إجتماعي 
اإليمان و اإللتزام   -

 .بالدين وخصوصاً اإلسالم 

وجود أطفال   -
معتمدين 
  
  
  
 

هرت الدراسات أن أكثر أظ

ممن ينتحروا % 90من 
يعانوا من إضطرابات نفسية 
هامة ، ونصفهم يعانوا من 
 اإلكتئاب وقت اإلنتحار

< <
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أضعاف  7مرضى هنتغتون ، مرضى باركنسون، السرطان ، ومرضى اإليدز والذي يصل فيه معدل اإلنتحار 
  .المعدل العام بين السكان 

عض يجادل بأن الب. هناك نسبة قليلة من األشخاص الذين ينتحروا ال يبدو أنهم مصابين بأي مرض نفسي 
هذا النوع من اإلنتحار منطقي ، وله أسبابه وقناعاته في الحاجة للموت ، على سبيل المثال الرجل األرمل 

قد . ويعاني من سرطان متقدم طبياً ، كئيب وليس له أي أمل في المستقبل ويرغب في وضع حد لأللم والمعاناة 
على أنها منطقياً هي في الحقيقة غير منطقية ، ولكن ببساطة  يكون العديد من هذه اإلنتحارات التي تبدو ظاهرياً

لتأكيد الحالة النفسية، ألن الشخص قد فارق الحياة ، وكان معزول إجتماعياً وال يوجد أي  ةالمعلومات غير متوفر
  .شخص يعطي معلومات 

  مشاكــــل سريريــــه 
  .لشريعة في الجامعة األردنية عرض الحاالت على األستاذ الدكتور محمود السرطاوي أستاذ ا

  الحالة األولى 
في شهر . رجل أردني مسلم متمسك بدينه ويراعي كل العبادات المطلوبة ، وهو رجل أعمال   

رمضان المبارك في الرابعة صباحاً قتل نفسه في غرفة مغلقة ، يقطع شرايين الرسغ وبلع أكثر من مائة حبة 
سه ، كان اإلنتحار صدمة كبيرة لألسرة واألصدقاء ولم يصدقوا قرار من أدوية مختلفة وأطلق النار على رأ

صفحة والتي توضح بأنه كان  20في وقت الحق تم إكتشاف وصية من . المدعي العام بإعتبار الموت إنتحاراً 
يعاني من إكتئاب شديد وقد إضطراب تفكيره ، وتشاؤم شديد يتناقض مع خطبه ودروسه في المساجد وكل مكان 

من الواضح أنه قد وصل لخالصة من خالل قراءته للكتاب أنه مصاب باإلكتئاب ، وألنه أعتبر أن طلب و. 
  .المساعدة من طبيب نفسي أمر مخجل ومشين وأن اإلنتحار هو البديل األفضل 

  الحالة الثانية 
 رجل أردني مسلم أعزب ، أمضى نصف حياته يدخل ويخرج من السجن لجرائم مختلفة ، وقد أساء
إستعمال الحشيش والكحول والهيروين وكان له عالقات جنسية محرمة عديدة ، كما أنه كان مزدوج في توجهاته 
الجنسية ، كما كان يؤذي نفسه في مرات عديدة ، وكان عنيف مع كل الناس ، يسرق ويدمر الممتلكات ، وكان 

  .له عالقات عاطفية عديدة ، أصيب باإليدز ، وقد أحرق نفسه ومات 
  لحالة الثالثة ا

. سنة ، يسمع أصوات ويتوهم إضطرابات كثيرة في التفكير  25رجل أعزب مريض بالفصام عمره 
الهالوس السمعية كانت تعلق عليه أو تتكلم عنه ، وفي أحوال كانت تعطي أوامر في معظمها عنيفة ، وقفز من 

  .العناية المركزة حيث توفي بعد يومين الطابق الخامس طاعة لهذه األصوات ، وكان هذا ما قاله لألطباء في
  الحالة الرابعة

سنة أصيبت بإكتئاب النفاس الشديد المصحوب بأعراض ذهانيه ، وشعرت أن  28إمرأة مسلمة متزوجة عمرها 
هما ) سنوات   5و  2بعمر( الحياة بائسة وال أمل لها وال لوليدها الصبي ، وفي أوقات كانت تشعر أن أبنتيها 

ن وكانت تهذي وخائفة ، وقد نصح طبيب التوليد األسرة اللجوء لطبيب نفسي فوراً ولكن لم يفعلوا ، من الشياطي
وذهبوا لشخص أدعى أنها ملبوسه من الجن ، وبدأ في سلسلة من الطقوس إلخراج الجن منها ، وشمل هذا 

الثالثة في المطبخ وفتحت الضرب ، وصدمها بالكهرباء ، وبعد عدة أيام أغلقت األبواب على نفسها وأطفالها 
  الغاز وتوفيت وأطفالها

  ما هو رأي اإلسالم في موتها وقتلها ألطفالها ؟ 

< <

< <

< <

ثلث اإلنتحار يحدث في 
أشخاص مدمنين كحول ، 
مرضى الفصام ، إضطرابات 
القلق ، وأما باقي 
اإلضطرابات النفسية فهي 
 أقل في اإلنتحار

< <

< <

< <

< <
 

من " قال صلى اهللا عليه وسلم 
من جبل فقتل نفسه تردى 

فهو في نار جهنم يتردى 
فيها خالداً أبداً 

 

< <

< <

< <

نهى اإلسالم عن تمني الموت 

، فعن أنس رضي اهللا عنه أن 
النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

ال يتمنين أحدكم الموت " 
لضر نزل به ، فإن كان البد 

اللهم : متمنياً للموت فيقل 
أحيني ما كانت الحياة خيراً 

فني ما كانت الوفاة لي ، وتو
 خيراً لي
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  األسرة التي لم تقبل الرأي العلمي ؟ما هو رأي اإلسالم في 
  الذي عذبها وربما أعطاها الدفعة األخيرة للموت ؟) الشيخ ( ما هو رأي اإلسالم في المعالج 

  ) محمود السرطاوي . د : ( النظرة الشرعية المعاصرة 
اإليجاب أو من المقاصد التشريعية حفظ النفس ، وقد وضع اإلسالم التشريعات الكفيلة بحفظ األنفس بطريق 

السلب ، أما حفظها بطريق اإليجاب فيكون بإيجاب ما تحتاج إليه لبقائها من طعام وشراب وكساء ودواء ، قال 
اهللا عز وجل لم يضع داءاً  إال  نتداووا فإ" وقال صلى اهللا عليه وسلم " وكلوا وأشربوا وال تسرفوا " تعالى 

يا أيها اللذين آمنوا كتب " قصاص على القاتل ، قال تعالى وأوجب ال" وضع له دواء غير داء واحد ، الهرم 
وبإباحة ما يكون به كمالها ) . ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب " وقال تعالى "عليكم القصاص في القتلى 

 قل من حرم زينة اهللا" على أحسن وجه من ألوان النعيم والزينة غير المحرمة والطيبات من الرزق قال تعالى 
  " .التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

وال تقتلوا " وأما حفظها بطرق السلب فقد حرم اإلعتداء عليها بالقتل أو الضرب أو اإلهانة ، قال تعالى 
وقد حرم اإلسالم على المرء أن يعتدي على نفسه بالقتل أو اإليذاء ، قال "   النفس التي حرم اهللا إال بالحق 

ورتب على هذه " وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقال تعالى " لوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً وال تقت" تعالى 
أكبر العقوبات فمر تكبها مخلد في نار جهنم شأنه شأن من كفر باهللا تعالى ، قال صلى اهللا ) اإلنتحار ( الجريمة 

( ى فيها خالداً أبداً ، ومن وجاء بطنه بحديدة من تردى من جبل فقتل فنسه فهو في نار جهنم يترد" عليه وسلم 
  " ي نار جهنم خالداً فيها أبداً فحديدته في يده يجأ بها بطنه ف) في يده 

ال يتمنين " وقد نهى اإلسالم عن تمني الموت ، فعن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني : اً للموت فيقل أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان البد متمني

  ".ما كانت الوفاة خيراً لي
ً   ألفعاله مريداً لها، فال تقع المسؤولية    وأصل المسؤولية الجنائية أن يكون الشخص عاقالً  مدركا

عن الصبي حتى يحتلم وعن :  رفع القلم عن ثالثة" الجنائية على المجنون أو المعتوه أو المكره ، ففي الحديث 
  "طأ والنسيان وما إستكرهوا عليهرفع عن أمتي الخ" وفي الحديث " النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق 

وترتفع المسؤولية الجنائية إذا إرتفع أحد أركانها فإذا إنعدم اإلدراك أو إنعدمت اإلرادة أو أصيب أحدهما 
تمام اإلدراك أو أضحت إرادته معيبة ، فال تقع عليه المسؤولية الجنائية بعلة بحيث لم يعد الشخص مدركاً 

  .وبالتالي فإن المسؤولية الدينية التي مدار التكليف فيها العقل واإلدراك ترتفع عنه أيضاً 
الجنون غير " وقد يكون تاماً وغير مستمر " الجنون المطبق " وفقدان القوى العقلية قد يكون تاماً ومستمراً 

وقد يكون جزئياً فيفقد اإلنسان قدرة اإلدراك في موضوع بعينه ، ولكنه يظل متمتعاً باإلدراك فيما عداه " المطبق 
وهذا ما يسمى بالجنون الجزئي ، وقد ال يفقد القوى العقلية تماماً ولكنها تضعف ضعفاَ غير عادي بحيث ال 

  .الراشدين وهذا ما يسمى بالعته أو البله  يصل اإلدراك في قوته إلى درجة اإلدراك  العادي لألشخاص
وجميع مظاهر فقدان اإلدراك أو نقصانه تؤدي إلنعدام المسؤولية الجنائية ، ومن الحاالت التي تنعدم فيه 
المسؤولية ، الحاالت العصبية التي يفقد فيها المرضى شعورهم و إختيارهم ، كما يفقدون إدراكهم ويأتون 

 يعونها وال يدركون حقيقتها ، فهذه الحاالت المرضية لم يتعرض لها فقهاء الشريعة ، بحركات وأعمال وأقوال ال
ألن العلوم النفسية لم تكن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من التقدم ، ولكن قواعد الشريعة اإلسالمية تبين لنا 

الذي يتصور األمور على غير  بوضوح حكم هذه األفعال ، فالمصاب بالهستيريا مثالً  أو المريض بالمالنخوليا
حقيقتها ويدعه هذا التصور المغاير للواقع إلى إتيان أمور ال مبرر لها هو ناقص اإلدراك وناقص اإلرادة فيما 
يأتيه ، وترتفع عنه المسؤولية الجنائية كما ترتفع عنه المسؤولية الدينية ، وال تطبق عليه أحكام اإلنتحار ، ويأخذ 

  
ي تنعدم فيه من الحاالت الت

المسؤولية ، الحاالت العصبية 
التي يفقد فيها المرضى 
شعورهم و إختيارهم ، كما 
يفقدون إدراكهم ويأتون 
بحركات وأعمال وأقوال ال 
  يعونها وال يدركون حقيقتها

  
  
  
المصاب بالهستيريا مثالً  أو 
المريض بالمالنخوليا الذي 
يتصور األمور على غير 

صور حقيقتها ويدعه هذا الت
المغاير للواقع إلى إتيان 

أمور ال مبرر لها هو ناقص 
اإلدراك وناقص اإلرادة فيما 
يأتيه ، وترتفع عنه المسؤولية 

الجنائية كما ترتفع عنه 
المسؤولية الدينية ، وال تطبق 
 عليه أحكام اإلنتحار

  
  
 
إذا كان المتوفي يعاني من 
إكتئاب شديد وإضطراب 
التفكير كما ورد في 

، فإنه ال يعتبر منتحراً  التقرير
ألنه ناقص اإلدراك واإلرادة 
وعلى ذلك ينبغي أن يعامل 
كأي مسلم توفي بعارض 
قهري ، فيغسل ويصلّى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين 
 وندعوا له بالمغفرة
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نفس الحكم ذلك اإلنسان الذي يقع تحت سلطان فكرة معينة ، والشعور القوي الذي ال يدفع بالرغبة كمن يشعر 
فس الحكم ذلك الشخص المصاب بإزدواج الشخصية فيظهر في أنه مضطهد أو أن أناساً يريدون قتله ، ويأخذ ن

بعض األحيان بغير مظهره العادي وتتغير أفكاره ومشاعره ، وقد تتغير مالمحه ويأتي أعماالً ما كان ليأتيها 
وهو في حالته العادية ، ثم تزول الحالة الطارئة فال يذكر شيئاً مما حدث له بعد أن يعود إلى حالته الطبيعية 

ثل هذه الحاالت ال يعتبر الشخص الذي يقع تحت تأثيرها مسؤوالً جنائياً أو مسؤوالً مسؤولية دينية ، وال تطبق فم
  . عليه أحكام اإلنتحار التي وردت في الحديث الشريف 

  :بناء عل هذا التأسيس فإن األحكام الشرعية التي وردت في الحاالت المذكورة يعتبر حكمها على النحو اآلتي 
إذا كان المتوفي يعاني من إكتئاب شديد وإضطراب التفكير كما ورد في التقرير ، فإنه : الة األولى الح •

ال يعتبر منتحراً ألنه ناقص اإلدراك واإلرادة وعلى ذلك ينبغي أن يعامل كأي مسلم توفي بعارض قهري ، 
 .فيغسل ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وندعوا له بالمغفرة 

السوابق اإلجرامية المذكورة عن المتوفى و إستعمال المخدرات ودخوله السجن بسبب : ة الثانية الحال •
إرتكاب الجرائم أكثر من مرة وعالقاته الجنسية قد أدت إلى إصابته بمرض اإليدز مما أعجزه عن القيام بتحقيق 

ختيار ، فقتله لنفسه يعد إنتحاراً ، رغباته وشهواته ، فمثل هذه التصرفات ال تدل على نقصان في اإلدراك أو اإل
  .ونسأل اهللا أن يتوب عليه 

لقد ورد في التقرير أن الرجل مصاب بمرض نفسي وهو إنفصام الشخصية ، يسمع : الحالة الثالثة  •
أصواتاً ويتوهم وعنده إضطرابات في التفكير وهلوسة ، فمثل هذا ناقص اإلدراك فال يقع تحت طائلة المسؤولية 

 .أو الدينية وال يعتبر منتحراً ، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين  الجنائية

هذه المرأة مريضة نفسياً فهي مصابة بإكتئاب شديد ، وتتوهم أن أوالدها من الشياطين ، : الحالة الرابعة  •
 .لمين فيه مريضة ناقصة اإلدراك واإلرادة فال تعتبر منحدرة وتغسل ويصلّى عليها وتدفن في مقابر المس

  .أما أسرتها التي ذهبت بها إلى المشعوذين فهي مقصرة آثمة بفعلها ونسأل اهللا تعالى لها المغفرة 
والمشعوذ ال يجوز أن نسميه شيخاً ألن لكلمة الشيخ معناها اإلصطالحي الذي يدل على اإلحترام والتوقير 

  .كفر ويحتاج إلى التوبة وهو آثم عند اهللا عز وجل تجب معاقبته جنائياً ويخشى عليه من ال
 -191هــات نفسيـهمس*

  

 
  
  

  
 
الرجل مصاب بمرض نفسي 
وهو إنفصام الشخصية ، يسمع 
أصواتاً ويتوهم وعنده 
إضطرابات في التفكير 
وهلوسة ، فمثل هذا ناقص 
اإلدراك فال يقع تحت طائلة 
المسؤولية الجنائية أو الدينية 
وال يعتبر منتحراً ، فيصلى 

ن في مقابر عليه ويدف
>المسلمين <

< <

< <
 

   � � � � � �   � � � � � �
 شبكة العلوم النفسية العربية

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com  

 العلمنفسي األكاديمي  دعوة للمساهمة في التعريف بمشروع الشبكة 

   )  ' ����ت ا�*(�)�' &%�ب ر#"م ا ���اك �  ��� �� ا���ل ا����(
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        فصل االبحاث و الدراسات في علوم النفس: 2015شتاء 
 

  ةوالعلمنفسي ـةالطنفسي والدراسات االبحاث بيانات قاعدة نحواثراء
  ـى قاعـدة البيانـاتأضـف ملخص بحثـك ال

Papers Form 
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

 أرسل بحثك و دراستك الى المجلة العربية للعلوم النفسية
arabpsynet@gmail.com  

 

ات الطنفسية و اث و الدراساألبححث في قاعدة بيانات اب
 ةالعلمنفسي

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 
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 ةـــــــة و االشاعــــــالدعاي
  راقــــي العـدث فـــدث ويحــــا حــي لمـــل سيكولوجـــتحلي

 

 
  ةـــة العراقيـــية النفســس الجمعيــرئيمؤســس و – حـــن صالــم حسيــقاس. د.أ

qassimsalihy@yahoo.com 
      

  

 ةــــــــالواقع

وهروب قوات الجيش العراقي ) داعش(اصاب العراقيون ذهول صباح سماعهم سقوط الموصل بيد مسلّحي 
دينة ،وفرار الناس من المدينة واختفاء الشرطة المحلية من شوارع الم..تاركة اسلحتها ومعداتها

وأنهم في ..وتحول الذهول الى هلع حين توالت االخبار بأن المسلحين استولوا ايضا على مدينة تكريت.مذعورين
وكان لألشاعة الدور األكبر فيما احرزه المسلحون من انتصارات وما اصاب الناس من ..طريقهم الى بغداد

 .انت هذه المقالة العلمية المتخصصة بسيكولوجيا الدعاية واالشاعةومن اجل الوطن والناس  ك..انكسارات
 

 لـــــلتحليا

وبهدف حصر الموضوع بالحدث األخطر الذي يواجهه  بعيدا عن تفاصيل انواع الدعاية واالشاعة، 
 ورة،منا اثارة، ايحاء، تحريض ،: أو التبشير بمشروع او او معتقدات، العراقيون فان الدعاية تعني معلومات،

تغيير االتجاهات،وحصول االقناع، :، تستخدم للتأثير في الناس لتحقيق ثالثة اهداف عبر ثالث مراحل..تضليل
 .وصوال الى تغيير موقف يتبدى في سلوك عملي

 

تغيير السلوك الفعلي للناس الناجم عن تأثير  :ذلك هو الهدف النهائي للدعاية في اوقات الحروب واالزمات 
يير اتجاهاتهم وحصول اقتناع لديهم بما تحمله تلك الدعاية من مضامين وافكار وتوقعات وخطط الدعاية في تغ

 .يعتمد نجاحها على جودة صياغتها علميا وواقعية اجراءاتها عمليا ..ومشاريع
 

اما االشاعة فهي خبر او حدث يجري تداوله شفاها بين الناس،قد يكون مختلقا وقد يتضمن حقيقة او جزءا 
هدفها ..،يجري تضخيمه بطريقة تشبه رسم فأر صغير يتحول عبر سلسلة من الرسامين الى بعير كبيرمنها 

الرئيس  خلق فوضى معلوماتية وتشوش فكري تفضي سيكولوجيا الى شعور المتلقي بالخوف او الرعب الناجم 
قين مرعوبي.عن توقع الشرن،وخائفين ويمتد تأثيرها من خفض المعنويات وتفريق الناس بين مصد

الى انعكاس تأثيرتها السلبية ..،ومحبطين،ومتذمرين من نظام سياسي او حكومة مسؤولة عن امنهم
ويتحكم في انتشار االشاعة  .على الحياة األسرية والصحة النفسية لألطفال بشكل خاص..)الخوف،القلق،الهلع،(

كلما كان الحدث كبيرا،ووقوعه :بمعنى ..اهمية الحدث ،وصدمة المفاجأة ،والغموض:ثالثة قوانين هي 
  .انتشرت االشاعة في عالقة طردية بها..مفاجئا،واكتنفه الغموض

 الـــــع حـــــواق
 

هروب قوات مسلحة وشرطة :وما تبعه من احداث) 2014حزيران  10(ما جرى في سقوط الموصل 
يحصل في تاريخ حروب العراق ،تحققت فيها قوانين االشاعة الثالثة بشكل مثالى لم ..وسقوط مدن وفرار ناس

  سقوط(فالحدث .نقول ذلك بوصفنا عاصرنا تلك الحروب وكتبنا عنها. رغم كارثيتها 1980من عام 

اصاب العراقيون ذهول صباح 
سماعهم سقوط الموصل بيد 

وهروب قوات ) داعش(مسلّحي 
الجيش العراقي تاركة اسلحتها 

 ..ومعداتها
 
 
 
 

ما كان لألشاعة الدور األكبر في
احرزه المسلحون من انتصارات 
وما اصاب الناس من 
 انكسارات

 
 
 
 
 
ان الدعاية تعني معلومات، او 
معتقدات، أو التبشير بمشروع 

اثارة، ايحاء، تحريض ، : او
، تستخدم للتأثير ..مناورة، تضليل

في الناس لتحقيق ثالثة اهداف 
تغيير :عبر ثالث مراحل

االتجاهات،وحصول االقناع، 
لى تغيير موقف يتبدى وصوال ا

 في سلوك عملي
 
 
 
 
 
اما االشاعة فهي خبر او حدث 
يجري تداوله شفاها بين 
الناس،قد يكون مختلقا وقد 
يتضمن حقيقة او جزءا منها 
،يجري تضخيمه 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°11–Winter   2015 
 

ــــــــــــــــ� ــ	�������ــ ــــ ـــــــــــــــ��������11א�ـ�ــــ�د���:���
ـــــــــــــ  ��2015ـــــ

   � �84  � �



 Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles     ������� !


و
"�������������#

 


 

  

كان مهما جدا لدرجة ان المحللين السياسيين وصفوه بأنه شكّل بوابة الدخول الى شرق اوسط ) الموصل
جأة غير مسبوقة،ليس فقط بتساؤل والحدث حقق صدمة مفا. جديد،والخطوة العملية األولى نحو تقسيم العراق

بل وايضا في صعوبة تصديق هروب خمسين الف ضابط وجندي وخمسين الف ..كيف حصل هذا؟:الناس بذهول
وبتوفير الحكومة !!. وكيف يمكن لدبابة عسكرية ان تهرب امام سيارة بيك آب؟..شرطي امام ثالثة آالف مسلّح

خدعة (بقول رئيسها،في حينها،بان الذي جرى في الموصل كان )..الغموض(القانون الثالث النتشار االشاعة 
تكون القوانين الثالثة النتشار االشاعة قد توافرت بحالة نموذجية غير مسبوقة في تاريخ االشاعات )..ومؤامرة

وأليها يعزى الدور الرئيس في صنع ..الدكتاتوري والديمقراطي..التي رافقت حروب العراق الكارثية،بعهديه
في مشاهد متالحقة النكسارات مهينة للجيش العراقي أمام مسلحين قد يهزمون ) الالمعقول(ة من نوع مسرحي

 .شرطة في شوارع مدينة ولكن ليس جيشا في ساحات الحرب

وما زاد في انتشار االشاعة تخلّي امريكا عن مساندة العراق التي تربطها به معاهدة استراتيجية تنص على  
رضه الى خطر،وتصريح اوباما بان امريكا لن تتدخل عسكريا  ما لم يكن هنالك اتفاق مساعدته في حالة تع

سياسي بين الكتل السياسية العراقية،ويقين الناس بأن هؤالء الفرقاء ما اتفقوا ولن يتفقوا حتى لو احترق العراق 
 .ما داموا يعيشون مرفهين آمنين

هو نفسيا ) حزيران/22(ما يجري من احداث لغاية اليومان ما حدث وفر اجواءا مثالية النتشار االشاعة،و
والمتابع لتحركاتهم يجد انهم .لصالح المسلحين،اذ نقلت االخبار انهم سيطروا على مدن راوه وعنه والرطبة

ووصلوا اآلن ) حرب الجسور(تبعها ) حرب المياه(يتبعون استراتيجية فيها بعد سيكولوجي كبير اذ انهم بدأوا بـ
وفي هذا زخم سيكلوجي يغذي االشاعة ويساعد على انتشارها ..بسيطرتهم على معبر القائم) المعابرحرب (الى 

منع الحركة التجارية عن بغداد،وتأمين االمدادات :بتوظيفها على انه سيحقق ثالثة اهداف كبيرة..بسرعة
وير ان ما كانوا للمسلحين،وادامة زخم تقدمهم نحو مناطق اخرى،فضال عن رفع معنويات المسلحين بتص

يحلمون به،ويقاتلون من اجله قد تحقق جغرافيا على االرض بربط ارض الشام بأرض العراق وقيام دولتهم 
هو انهم سيقطعون المياه ..بل انهم سيمضون اكثر في توظيف اشاعة نفسية ستثير رعب الناس حقا..االسالمية

 !عن العراقيين بسيطرتهم عمليا على نهر الفرات

هذا فأن االقيادة العسكرية تقول ما يعده الناس تضليال واعترافا ضمنيا بانهيار نفسي عسكري كقول مقابل  
وقول رئيس الحكومة بعيد  ،)انسحاب الجيش عن بلدات غربية كان تكتيكيا(الناطق باسمها السيد قاسم عطا بأن 

يضاف الى ذلك .الموصليومين من احتالل الموصل بان الجيش سيشن هجوما كاسحا الخراج داعش من 
استحضار الناس لما كان يبثه االعالم العراقي في السنتين االخيريتين،اذ ما كانت تمر ليلة لم يكن فيها خبر عن 

لو تم جمعهما بطريقة حسابية لكان المجموع يساوي ..قتل او اعتقال ارهابيين،واالستيالء على اسلحة ومعدات
اما ان يكون االرهابيون كائنات من الجن،وهذا غير معقول،او :بين أمرينما جعل العراقي حائرا !..جيشا لدولة

 .ان االعالم العراقي كان يبالغ ويفبرك في تصوير االحداث،وهو المعقول

لم يتعلم االعالم العراقي بعد ان الدعاية واالشاعة في زمن الحرب يجب ان تفنّد الخبر بصورة من موقع   
وجه ) تقبيح(وأنه مايزال يمارس دور .ال بكالم معظمه فائض معنى..بالمصداقية الحدث او بشهادة متحدث يتمتع

وما يزال يكثر من اظهار المتحدثين الذين يقولون ما يرضي الحاكم والسلطة التي ..وجه الحاكم) تجميل(العدو و
ها بانها تنافق لدى الناس انطباع عن) مكروهة(وما يزال يعتمد في دعايته على وجوه مستهلكة .ينتفعون منها

فشتان بين ان يظهر في وسائل اعالم السلطة من هو محسوب عليها وآخر مفكر مستقل يعرف كيف .وتكذب
 .ويسكنها اآلن توقع الشر..يحلل بموضوعية وكيف يبطل مفعول االشاعة التي اصابت الناس باالنكسار والخوف

  
  
الحدث حقق صدمة مفاجأة غير 

اس مسبوقة،ليس فقط بتساؤل الن
بل ..كيف حصل هذا؟:بذهول

وايضا في صعوبة تصديق 
هروب خمسين الف ضابط 
وجندي وخمسين الف شرطي 
 امام ثالثة آالف مسلّح

 
 
 
 
ما زاد في انتشار االشاعة تخلّي 
امريكا عن مساندة العراق 
التي تربطها به معاهدة 
استراتيجية تنص على مساعدته 
 في حالة تعرضه الى خطر

 
 
 
 

عالم العراقي بعد ان لم يتعلم اال
الدعاية واالشاعة في زمن 
الحرب يجب ان تفند الخبر 
بصورة من موقع الحدث او 
بشهادة متحدث يتمتع 

ال بكالم معظمه ..بالمصداقية
 فائض معنى

 
 
 
 
 
 
فشتان بين ان يظهر في وسائل 
اعالم السلطة من هو محسوب 
عليها وآخر مفكر مستقل يعرف 
 كيف يحلل بموضوعية وكيف
يبطل مفعول االشاعة التي 
اصابت الناس باالنكسار 

ويسكنها اآلن توقع ..والخوف
 .الشر
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لكنها بالنتيجة لن تستطيع االحتفاظ بها لمدة طويلة،ولن يؤثر ..نعم ان داعش قد مسكت مساحات من األرض
كثيرا ان سيطرت على معبر او معبرين فلدى العراق اثنا عشر معبرا،ولن تستطيع البقاء في الموصل ألن فيها 

جماعة متطرفة،بل ان المجتمع العراقي بكافة مكوناته يرفضها ألنه ) شداع(علماء ومثقفون ومتحضرون فيما 
يرفض التطرف،وان المسلحين،وان بدوا اآلن متحدين،فانهم مجاميع متقاطعة ايديولجيا وعقائديا وسلوكيا،وان 

وا امراء وانهم يريدون ان يكون..القتال فيما بينها سيكون حتميا،فضال عن ان الكثيرين بينهم من جنسيات مختلفة
ال مستقبل لهم في ..وانهم في النهاية..على العراقيين يتملكهم دافع االنتقام وقطف رؤوس من ال يكون ذليال لهم

 .العراق
 

وكما تشكل غرفة عمليات عسكرية يجب ان .ان االعالم العراقي بحاجة االن الى دعاية من نوع جديد  
صصة في االعالم وعلم النفس واالجتماع من المستقلين تشكل غرفة دعاية اعالمية يجيد صناعتها عقول متخ

تمتد نشاطها الى اجراء بحوث ميدانية سريعة تستقرأ الحالة النفسية ..سياسيا وغير المحسوبين على السلطة
للشارع العراقي والجندي العراقي،وتنتقي وجوها جديدة تتمتع بالرصانة والمصداقية والحب الصادق للعراق 

فهل يستجيبون لتوحيد .تكون فيه االشاعة اقوى من البندقية احيانا..لها وجهان عسكري  ونفسيفالحرب ..وأهله
  !الجهود من اجل انقاذ وطن يتهدده خطر يستهدف انهاءه وجودا ودولة؟

يجب ان تشكل غرفة دعاية 
اعالمية يجيد صناعتها عقول 
متخصصة في االعالم وعلم النفس 
ا واالجتماع من المستقلين سياسي
 وغير المحسوبين على السلطة

 
 
 
 
 
الحرب لها وجهان عسكري  

تكون فيه االشاعة ..ونفسي
فهل .اقوى من البندقية احيانا

يستجيبون لتوحيد الجهود من 
اجل انقاذ وطن يتهدده خطر 
يستهدف انهاءه وجودا 

!ودولة؟  

   � � � � � �   � � � � � �
 "بصائـــر نفسيـــــــــة " مجلـــــــة 
  من زكـــــأها قد أفلح....

  )العربيــــــة  النفسيـــة  المستجـــدات مجلــــة( 

  �K 2014ـــــJ& ر��ـــH 10ا
�ـــ�د 
   

 دليل االصدارات السابقة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

   

  4 -ـــا العربيــــــةفـــي السيكولوجيـ مقاربـــات  :ــفالملــ

 تنزيـل كامــل العـــدد 
   )�!�� �ــ� (   

"بي دي ايف"مستند  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.pdf  

"رار " د مظغوط مستن  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.rar  

 
  صفحـــة الغـــالف و الفهــــرس 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10First&Content.pdf  
 

 SUMMARIES  /  ملـخـصــــات العـــدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.HTM  

  
FACEBOOK 

https://www.facebook.com/notes/arabpsynet-mails/660500880699689 
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 ةـا التكوينيـا والسيكولوجيـن االبستمولوجيـري بيـالفكه ـدي حول مشروعـة مع وقيـوقف
 
 
 
 

  الربـــاط، المغــــرب –علــــم النفـــس –اج ـــم بلحــــالكري دـــعب. د.أ
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 

      

 
     )موجز السيرة العلمية (    األستاذ محمد وقيدي
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خالل سنوات الثمانينات من فترة التكوين الجامعية لدى جيلي اقترن درس االبستمولوجيا في أقسام الفلسفة 
وعلم النفس وعلم االجتماع  بإسم األستاذ محمد وقيدي ، سواء تدريسا أو بحثا، وما أنتجه من مؤلفات منذ ذلك 

ما هي "وقد كان مؤلفه . لى له جهوده، بل ووجوده المعرفيالوقت ما هو إال تعبير عن هذا االهتمام الذي أو
وفي هذا السياق لمسنا لديه شغف بالسعي إلى .منطلقا يعكس هذا التوجه في االهتمام)" 1983(االبستمولوجيا 

ترسيخ السؤال االبستمولوجي بعد أن استأنسنا بالسؤال الفلسفي، ليس فيما تعلق بقضايا الفكر والنظر العقلي في 
وجود، بل بخصوص المعرفة العلمية التي كنا نتهيأ لتوجيه مسارنا الجامعي نحوها، وفيما يعنيني نحو مجال ال

علم النفس الذي كان متواضع الحضور في سياق الثقافة العلمية التي كانت الجامعة تعمل على تدبيرها وتنشيطها 
ي والمساءلة االبستمولوجية للمعرفة العلمية، فقد تمرسنا معه على الشك المنهجي الديكارت. في اتجاه المجتمع

وهو ما عمدنا على نهجه بالنسبة للمجاالت السيكولوجية التي نشتغل فيها، بحيث ال نتبنى المسلمات والحقائق كما 
وجدت أوأخذها كما أتت من هنا أوهناك، ونحرص على ضبط المنطلقات النظرية والمفاهيم والمسلمات، 

وبطبيعة الحال، فقد كان هذا النهج في النظر والبحث المعرفي يزعج . ة في هذا المجالات إنتاج المعرفيوحيث
  .بعض أساتذة علم النفس

تمرسنا معه على الشك المنهجي 
الديكارتي والمساءلة 
  االبستمولوجية للمعرفة العلمية

  
  
  
  
  
ال نتبنى المسلمات والحقائق 
كما وجدت أوأخذها كما أتت 

رص على من هنا أوهناك، ونح
ضبط المنطلقات النظرية 
والمفاهيم والمسلمات، وحيثيات 
  إنتاج المعرفة في هذا المجال
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لقد تعرفنا مع األستاذ وقيدي على جملة من المحطات المعرفية التي كان لها دور في تطور العلوم اإلنسانية، 
وطبعا كان علم النفس من أبرزها من حيث مشروعية وجوده، وهي محطات يمكن إيجاز مالمح المنظور 

  :خالل وبعض المفاهيم القوية فيها، وذلك من
 ،مع أوغست كونت Positivisme االتجاه الوضعي −
  باشالر ومفاهيم العائق والقطيعة، −

  .بياجي واالبستمولوجيا التكوينية
، فقد كان األستاذ وقيدي يثير إحدى اإلشكاالت الكبرى والتي اكتست أهمية بالغة بالنسبة لالتجاه الوضعي

جعلنا ننخرط في االهتمام بها، تلك التي تتمثل في نوع من المد في نظرنا من النواحي المعرفية والتاريخية والتي 
ومنها باألساس موقف هذا االتجاه وكذا . والجزر الذي رافق مسألة قبول علم النفس ضمن نسق ومنظومة العلوم

وذلك على اعتبار أن . االمتدادات التي نتجت عنه إلى اليوم في بعض األطروحات المعرفية والمواقف العلمية
التجاه الوضعي مع أوغست كونت كان يقر بعدم المشروعية االبستمولوجية لوجود علم النفس كعلم مستقل ا

  .بموضوعه ومنهجه
سنتعرف على ذلك المنحى في منهجية التفكير بالنسبة للمعرفة العلمية التي تفيد بضرورة  بالنسبة لباشالر

رفية جديدة وكذلك مع الحس المشترك، بحيث أنه قد القطع مع األفكار والمعارف السابقة على نشأة نظرية مع
  .يكون من شأن هذا األخير أن يشكل عائقا لهذه النشأة

األستاذ وقيدي هذه التي ستشكل مشروعا انخرط في االشتغال عليه ، وفيما تعلق باالبستمولوجيا التكوينية
بحيث  أنه سعى إلى ربط صلة عضوية  بشغف وتواطؤ معرفي، كما أنتج فيه قوال وكتابة بكرم المفكر الملتزم،

بين فلسفة العلوم من خالل االبستمولوجيا وعلم النفس، وهذا السعي أفرد له اهتماما كبيرا إن على مستوى 
الدرس الذي كان يشرف عليه بقسم علم النفس أو على مستوى البحث، من خالل تأطيره لبعض أعمال الطلبة أو 

ثم إنها . ى في تخصيصه لهذا الموضوع مكانة مشروع ألطروحته الجامعيةبالنسبة لنشاطه الخاص والذي تجل
فقد كان الحال كذلك، من حيث ما جمعني به . الصلة التي أحدث من خاللها تقارب مع علم النفس والمشتغلين به

  .على مستوى الزمالة في المهنة وفي تقاطعات المعرفة
 هموم أملته االبستمولوجية، باإلحاطة يتعلق فيما صةخا بياجي جان عمال على وقيدي األستاذ تركيز إن
 ذلك. النفس علم في الدراسة في مغيب كان والذي بياجي لدى الوجه لهذا إبرازه حيث من والسيما لديه، معرفية

 النظرية األرضية صاحب أن على يقدم كان الذي وهو الحديث، النفس علم مؤسسي من يعتبر كان بياجي أن
 فيلسوف بكونه بياجي تقديم على عمل وقيدي أن بيد. الطفل النفس وعلم االرتقائي النفس وعلم والنم النفس لعلم

 العلوم، تطور في لمنظوره صيغة إال المعرفي النمو نظرية وما العلوم، لتنظيم ابستمولوجيا مشروع وصاحب
 النظر وجهة المعرفي، طوروالت العقلي النمو"السياق هذا في األول مؤلفه في عنه التعبير إلى عمد ما وهو

 يتمثل كونه في وباحثا، طالبا العربي للمهتم بياجي مسعى تقديم على وقيدي اشتغل بحيث ،)"2005( التكوينية
 إلى المسعى هذا يقود ثم ومن. الواقع مطابقة على تستند كونها حيث من جديدة، أسس على المعرفة تنظيم في

 معبرة جد كانت فهي الرائدة المتنوعة أعماله خالل ومن أنه جانب إلى العلمي، التفسير أشكال أفضل عن البحث
 الذي الفكري المشروع توزعت التي مؤلفاته جاءت ذلك، بعد.العلوم صف في النفس علم انخراط مسعى عن

 الذي)" 2007( بياجي جان عند التكوينية االبستمواوجيا" كتاب: التوالي على وهي الجامعية، أطروحته في قدمه
 حيث من وذلك العلوم، مصاف إلى مستقلة علمية كمعرفة االبستمولوجيا نقل في بياجي اجتهادات فيه رضع

 النفس بعلم االبستمولوجيا لعالقة مهما حيزا يفرد أن على حرص وقيدي أن كذلك قيامها، شروط وتحديد تكونها
 قيام شروط في والتفكير البحث هفي يواصل الذي)" 2010(للعلوم التكوينية االبستمولوجيا"  ثم ،)5 فصل(

أن االتجاه الوضعي مع أوغست 
كونت كان يقر بعدم 
المشروعية االبستمولوجية 
لوجود علم النفس كعلم مستقل 
 .بموضوعه ومنهجه

 
سعى األستاذ وقيدي إلى ربط 
صلة عضوية بين فلسفة العلوم 
من خالل االبستمولوجيا وعلم 
 النفس

 
لى إن تركيز األستاذ وقيدي ع

عمال جان بياجي خاصة فيما 
يتعلق باإلحاطة االبستمولوجية، 
 أملته هموم معرفية لديه

 
أن بياجي كان يعتبر من 
مؤسسي علم النفس الحديث، 
وهو الذي كان يقدم على أن 
صاحب األرضية النظرية لعلم 
النفس النمو وعلم النفس 
 االرتقائي وعلم النفس الطفل

< <
م عمل األستاذ وقيدي على تقدي

بياجي بكونه فيلسوف وصاحب 
مشروع ابستمولوجيا لتنظيم 
العلوم، وما نظرية النمو 
المعرفي إال صيغة لمنظوره في 
 تطور العلوم

 
 
اشتغل وقيدي على تقديم 
مسعى بياجي للمهتم العربي 
طالبا وباحثا، في كونه يتمثل 
في تنظيم المعرفة على أسس 
جديدة، من حيث كونها تستند 

 لواقععلى مطابقة ا
 
 

االبستمواوجيا التكوينية "كتاب 
)" 2007(عند جان بياجي 

الذي عرض فيه اجتهادات 
بياجي في نقل االبستمولوجيا 
كمعرفة علمية مستقلة إلى 
  مصاف العلوم
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وتطور المعرفة العلمية من منظوراالبستمولوجيا التكوينية، وفي إطاره يعالج المشكالت الخاصة بعلم النفس 
ألستاذ وقيدي في وضع العالقة التي تجمع فهذه األعمال تبقى بمثابة ثمرة اجتهادات ا) . 5فصل (مع قيامه كعلم 

االبستمولوجيا بعلم النفس، وبخاصة من منظور جان بياجي الذي طبع مجال علم النفس لفترة من الزمن والسيما 
كما أنها أعمال تؤرخ لمرحلة في مسار علم النفس .على مستوى برامج التكوين في هذا المجال بالمغرب

هناك انتقال في هذا المسار من منظور ساهم في تشييده جان بياجي إلى منظور بالجامعة المغربية، بحيث صار 
صارت تحكمه العلوم المعرفية، هذه التي لم تكن بعيدة عن المسعى الذي أسسه بياجي،غير أنها أحدثت نقلة 

ر علم النفس والحال هذه، فإن هذا االنتقال في مسا. نوعية في المنظور والمحددات العلمية بالنسبة لعلم النفس
  .يحتاج إلى من يشرح مظاهره واألسس والمنطلقات المعرفية التي تطبعه في الوقت الحاضر

 وعلم عامة اإلنسانية العلوم ابستمولوجيا مجال في وقيدي األستاذ بذلها التي الجهود بأن القول من المندوحة
 الجامعي المستوى على سواء لعلوم،ا هذه مع التعاطي مستوى على كبيرة أهمية ذات تبقى خاص، بشكل النفس

 معها تجاوبا تجد لم بأنها التعاطي هذا أشكال خالل من تبدو وبالتالي،. العام الثقافي المستوى على أو والتعليمي
 من المعرفية الغايات استيعاب خالل من والسيما العلوم، لهذه بالنسبة مضافة قيمة من قدمته ما سياق في وذلك

 خالل من وقيدي األستاذ بكون تسجيلنا مع هذا. إال ليس فلسفيا شأنا تبقى األخيرة هذه أن لو اكم االبستمولوجيا،
 حتى معرفيا النفس علم خدمة في ساهم قد يكون التكوينية، االبستمولوجيا وبخاصة االبستمولوجيا، لحقل تنشيطه

  .العربي الوطن في كما المغرب في اإلنسانية العلوم ضمن مكانته يجد

ذه األعمال تبقى بمثابة ثمرة فه
اجتهادات األستاذ وقيدي في 
وضع العالقة التي تجمع 
االبستمولوجيا بعلم النفس، 
وبخاصة من منظور جان بياجي 
الذي طبع مجال علم النفس 
لفترة من الزمن والسيما على 
مستوى برامج التكوين في هذا 
 المجال بالمغرب

 
أنها أعمال تؤرخ لمرحلة في 

النفس بالجامعة  مسار علم
 المغربية

 
صار هناك انتقال في هذا 
المسار من منظور ساهم في 
تشييده جان بياجي إلى منظور 
 صارت تحكمه العلوم المعرفية
 

   � � � � � �   � � � � � �
  "الكتاب النفسي العربي للشبكة " 

  )  خارج اإلصدار المتسلسل للشبكة(  

  او ما سواهــــ …تأمــالت صــادق فــي النفـــس
   2014صيف  -  االول   الجـــزء

 ) 30  إلـى العـــدد 01 ددــمـن العـ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 صــــادق السامرائــــي. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

   
  )للمشتركين ( ارتباط التحميل  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1000  
  

  دليل وما سواهــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
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  ةـع االلكترونيـال المواقـاستعممـع  والهويـة الشخصيـةة ـة العقليــالصح
 
 
 
 

  العــــــــراق/ إنكلتــــرا –ب النفســـــي ــالط -* يـــــواد التميمـــــداد جــــس.د
sudad.jawad@btinternet.com 
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  والنفسيةالصحة العقلية 
عند وضعها بالقرب من  وخاصة 6قبل عدة اعوام انتشرت الهستيريا عالمياً بان استعمال الهواتف الجوالة  

الى عملية اشبه بشواء الخاليا العصبية وبالتالي يؤدي الى تدهور المقدرة العقلية والفكرية لإلنسان  الرأس يؤدي
هذه الفرضية النظرية لم تستند الى بحوث علمية بتاتاً ولكن ذلك لم يمنع . واصابته بأورام خبيثة وبالخرف المبكر

بعد ذلك ظاهرة طفرة وراثية . ن بعد شائعةمن قبولها من عامة الناس حتى اصبحت ظاهرة استعمال الجوال ع
  . في هذه الدعايات وبدأ البعض يتحدث عن تأثيرها على القلب والرئة

الكثير من هذه الدراسات غير متوازنة في اطارها العلمي وقوتها اإلحصائية ضعيفة ويكاد عدد الدراسات 
. عدد الدراسات التي تنفي وجود هذه العالقةالتي تثبت وجود عالقة بين اورام الدماغ واستعمال الجوال تساوي 

في نهاية االمر اصبحت الهواتف الجوالة أكثر انتشاراً وتقنية وازدادت مبيعاتها بشكل خيالي ويحملها الطفل في 
  .المدرسة والكبير السن ايضاً

من يتحدث عن المخاوف من التكنولوجيا ال تتوقف عند هذا المحيط الهائل من الهواتف الجوالة وانما هناك 
االنترنت والمواقع االجتماعية واستعمال الكمبيوتر بشكل عام وهذا ما سيتطرق اليه الجزء االول المقال بصورة 

  .عامة
  االنترنت والدماغ

ليس هناك شك بان االنترنت غيرت من طبيعة العالم الذي نعيش فيه فقد أصبح الخبر ينتشر بسرعة البرق 
فهناك احتمال كبير بانك تسمع خبراً  Twitterاء وان كنت من المولعين بال توتيرقبل وصوله الى وكاالت االنب

  . ما وتنشره عبر هذه الوسيلة قبل ان تتأكد من صحته
  

هناك ابعاد عدة لتأثير االنترنت على الصحة النفسية ولكن هل هناك تأثير على طبيعة المخ والخاليا 
استعمال وسائل االتصال األخرى بين  ختلف عن الخوف منالعصبية؟ وهل الخوف من استعمال االنترنت ي

 المجموعات البشرية عبر التاريخ؟

هل هناك تأثير سلبي على 
الصحة العقلية والنفسية من 
جراء االسراف في استعمال 
الكمبيوتر للتواصل مع االخرين 
وتفحص المواقع االلكترونية 
والبحث عن اجابة لسؤال ما او 

دبي او استفسار علمي او ا
 اجتماعي

 
 
هناك ابعاد عدة لتأثير االنترنت 
على الصحة النفسية ولكن هل 
هناك تأثير على طبيعة المخ 
والخاليا العصبية؟ وهل الخوف من 
استعمال االنترنت يختلف عن 
الخوف من استعمال وسائل 
االتصال األخرى بين المجموعات 
 البشرية عبر التاريخ؟

 
 
 

دماغ عدد الخاليا العصبية في 
 بليون خلية 20االنسان يقارب 

وكأنها الكون المزدحم بالنجوم 
وبالكواكب في مجموعات 
  شمسية ال أحد يعرف عددها
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كان اول من قلق من ) قبل الميالد 347-427(لو تتبعنا التاريخ سنرى بان الفيلسوف االغريقي أفالطون 
  . انتشار الكتابة ولعنها موجهاً االتهام اليها بانها ستؤدي في نهاية االمر الى ضمور ذاكرة األنسان

الخمس قرون الماضية فمن الصعب ان ترى اكتشافاً ما يزيد من تواصل البشر اال وكان اما على مدى 
خير مثال على ذلك التلفزيون وانظر . عرضة النتقاد البعض والتشكيك في تأثيره على االنسان على المدى البعيد

  .االن الى موقعه في المجتمع
بالكواكب في بالنجوم وخلية وكأنها الكون المزدحم بليون  20عدد الخاليا العصبية في دماغ االنسان يقارب 

هذه الخاليا بعضها مساندة وبعضها قادرة على العمل في أي وقت . مجموعات شمسية ال أحد يعرف عددها
ال أحد يعلم ماهي نسبة فعالية دماغ اإلنسان في أي وقت . بصورة مستمرة او متقطعة ولها وظيفتها الخاصة بها

ذه الخاليا العصبية وما الذي يمكن ان يحدث لو استطاع اإلنسان التالعب في فعالية الجهاز استناداً الى عدد ه
  .العصبي ليرسله الى العمل بكامل قابليته

  :يحدث ما يلي3عند الجلوس امام الكمبيوتر وشاشة العرض 
  .استقبال االنسان لمحفزات عدة من بصرية وسمعية 1
  .هاز العرضاستقبال االنسان إلشعاع صادر من ج 2

تتميز تتعامل الخاليا العصبية بقابليتها على التكيف مع المحفزات بجميع أنواعها ولم يتمكن العلم من اثبات 
ان استقبال هذه المحفزات يمكن ان يؤثر سلبياً على قابلية الدماغ للتكيف وبالتالي على كمال تركيبة الخلية 

  .5العصبية 
فهو خليط من محيط مغناطيسي وكهربائي ال يختلف عما يصدر من اما االشعاع الصادر من الكمبيوتر 

جميع األجهزة التي نستعملها في الحياة اليومية وال حتى عن الفضالت بجميع أنواعها التي يلقي بها االنسان في 
  . البحار واألنهار

ة ومحاوله اثبات على ضوء ذلك ال يوجد دليل على ان استعمال الكمبيوتر يؤثر على تركيبة الدماغ العضوي
 . ذلك بتجارب علمية ال يعطي نتائج مقنعة على اقل تقدير

  ولكن ما هو تأثير استعمال الكمبيوتر على الحياة االجتماعية النفسية لإلنسان؟
 

  المنظور االجتماعي النفسي
االتصال بين االفراد هذه األيام ال يعرف معنى الحدود وترى الفرد لديه 

المواقع االجتماعية االلكترونية يقدر بالمئات او  عدد من االصدقاء عبر
يصعب على االنسان ان يقبل بان . احياناً باآلالف ومن مختلف الجنسيات

  .هذه االتصاالت حقيقية وانما بصراحة ليست اال مجموعة اجتماعية خيالية
 

لكن األبحاث العلمية التفاعل االجتماعي بين البشر يتطلب تتبع االفراد بعضهم البعض وبصورة مستمرة و
 150اثبت بان كل فرد ال يستطيع متابعة تفاعالته مع وتفاعالت مجموعة بشرية ينتمي اليها يتجاوز عددها 

 .4فرداً  130-120على ضوء ذلك ترى ان معدل عدد األصدقاء ألي فرد على موقع الفيس بوك هو . فرداً

  :جموعة الخيالية للفرد ويمكن تفسيرها كما يليزيادة عدد األصدقاء عن هذا الرقم يشير الى توسع الم
يمكن تقسيم  2 في عيادة للمرضى المصابين بالتوحد. وجود بعد توحدي لشخصية الفرد على ارض الواقع 1

  :االفراد الى صنفين
  .الصنف األول ال يبالي بالمواقع االجتماعية وال يملك حساباً على الفيس بوك وغيره •
 

ة فعالية ال أحد يعلم ماهي نسب
دماغ اإلنسان في أي وقت 
استناداً الى عدد هذه الخاليا 
العصبية وما الذي يمكن ان 
يحدث لو استطاع اإلنسان 
التالعب في فعالية الجهاز 
العصبي ليرسله الى العمل 
 بكامل قابليته

 
  
 
 
 
األبحاث العلمية اثبت بان كل 
فرد ال يستطيع متابعة تفاعالته 

رية مع وتفاعالت مجموعة بش
ينتمي اليها يتجاوز عددها 

 فرداً 150
 
 
  
 
 
 
الصداقة بين االفراد عموماً 
تميل الى التالشي والتفسخ مع 
الوقت ومن جراء ذلك ترى 
الخريجين من مدرسة ما او 
كلية يجتمعون بعد عقود من 
الزمن لمتابعة تأثير الدهر على 
حياتهم ولكن في معظم الحاالت 
ال يزيد عدد االفراد 

كين في االجتماع على المشار
 بضعة عشرات

 
 
 
 
 
المواقع االجتماعية لها بعد 
اجتماعي خيالي حيث تستمر 
الصداقة الى امد طويل واحياناً 
ال يعلم الفرد ان كان أحد 
 األصدقاء قد ودع الدنيا ام ال
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الصنف الثاني ال ينتمي الى شبكة اجتماعية على ارض الواقع ولكن عدد أصدقائه على الفيس بوك  •
  .سياً مع مشاركته االعالنية على الموقعصديق ويتناسب الرقم عك 1000الى  300يترواح ما بين 

. امتالك الفرد لصفات شخصية تميل الى ولعها بجذب انتباه االخرين مع الحصول على تعاطفهم واعجابهم 2
هذا البحث عن االعجاب، والعاطفة واالنتباه حق مشروع وتغذيه المواقع االلكترونية االجتماعية لهذه الصفات 

 .الشخصية بدون حدود

قة بين االفراد عموماً تميل الى التالشي والتفسخ مع الوقت ومن جراء ذلك ترى الخريجين من مدرسة ما الصدا
او كلية يجتمعون بعد عقود من الزمن لمتابعة تأثير الدهر على حياتهم ولكن في معظم الحاالت ال يزيد عدد االفراد 

ولكن المواقع االجتماعية لها بعد اجتماعي  هذا على ارض الواقع. المشاركين في االجتماع على بضعة عشرات
  . خيالي حيث تستمر الصداقة الى امد طويل واحياناً ال يعلم الفرد ان كان أحد األصدقاء قد ودع الدنيا ام ال

هذا البعد الخيالي للمواقع ال يخلوا من تأثيرات سلبية على تطور المهارات االجتماعية للفرد وتحسين قابليته 
الصديق الذي ال يعجبك على الفيس بوك ويغضبك بأرساله توتير ما فمن السهل . تحديات الحياةعلى مواجهة 

اما في الحياة وعلى ارض الواقع فانت تواجه . عليك ان تمحيه من محيط حياتك اإللكتروني في لحظة واحدة
لكترونية يتضاءل الوقت مع شيوع استعمال المواقع اال. الفرد وتتعلم السيطرة على عواطفك والنقاش والمساومة

الذي يقضيه الفرد في التواصل االجتماعي الحقيقي ومن جراء ذلك قد يولد جيل جديد يفتقر الى المهارات 
  . االجتماعية التي ال بد منها من اجل الكفاح ومن ثم البقاء

  الهوية الشخصية
هذه الهوية الرسمية . لمخلوق الجديديبدأ االنسان حياته وتبدأ اإلجراءات الرسمية إلصدار هوية خاصة بهذا ا

يتم النظر فيها قبل والدة الطفل احياناً بفضل تقدم العلم الذي يكشف عن الهوية البيولوجية والصحية للطفل وهو 
  .  ال يزال في الرحم

. تستمر عملية اصدار الهوية بعد االخرى لإلنسان وبدونها ال يمكن ان يكون منتمياً الى مجموعة بشرية
العالم وتفنن في اصدار هذه الهويات واليوم هناك أكثر من هوية تحتوي على المؤشرات البيولوجية  تطور

  .الخاصة بالفرد التي تميزه عن بقية الناس
ولكن هناك هوية أخرى قد تكون أكثر أهمية لإلنسان وال تبالي بها المجموعة البشرية التي ينتمي اليها وهي 

  .خاصة به والتي يحتفظ بها في داخله ال يشارك بها االخرين بل وحتى أقرب الناس اليهالهوية الداخلية لإلنسان وال
  ولكن ماهي مصادر هذه الهوية؟

   Biological Source المصدر البيولوجي
هذا المصدر ال يقبل النقاش فالكروموسومات التي تحملها خاليا االنسان وخريطة الجينات الخاصة به ال 

المظهر الخارجي لإلنسان في الغالبية العظمى من البشر يشير الى جنس .  بها وتغييرهايستطيع أحد التالعب 
يتم . االنسان وال يحتاج هو او المجموعة البشرية التي ينتمي اليها اخضاعه لفحوص طبية للتأكد من الهوية

 .استناداً الى الهوية البيولوجية التعامل مع الفرد بعدها وتربيته والرعاية به
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد الخيالي للمواقع ال يخلوا 
من تأثيرات سلبية على تطور 
المهارات االجتماعية للفرد 
وتحسين قابليته على مواجهة 
 تحديات الحياة

 
 
 
 
الصديق الذي ال يعجبك على 
الفيس بوك ويغضبك بأرساله 
توتير ما فمن السهل عليك ان 
تمحيه من محيط حياتك 
 .اإللكتروني في لحظة واحدة

اما في الحياة وعلى ارض 
الواقع فانت تواجه الفرد 
وتتعلم السيطرة على عواطفك 
 والنقاش والمساومة

 
 
 
 
 
مع شيوع استعمال المواقع 
االلكترونية يتضاءل الوقت 
الذي يقضيه الفرد في 
التواصل االجتماعي الحقيقي 
ومن جراء ذلك قد يولد جيل 
جديد يفتقر الى المهارات 

ال بد منها من  االجتماعية التي
 اجل الكفاح ومن ثم البقاء

 
 
 
 
هناك هوية أخرى قد تكون 
أكثر أهمية لإلنسان وال تبالي 
بها المجموعة البشرية التي 
ينتمي اليها وهي الهوية 
الداخلية لإلنسان والخاصة به 
والتي يحتفظ بها في داخله ال 
يشارك بها االخرين بل وحتى 
 أقرب الناس اليه
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في جسد امرأة وهذا ما يطلق ولكن هناك من االفراد من يصرح فجأة بانه امرأة في جسد رجل او رجل 
هذه االستشارات تصل موقع الشبكة العربية . Gender Identity Disorderعليه اضطراب الهوية الجنسية 

بصورة منتظمة ولها توزيع جغرافي يكاد يكون خاصاً بها ويستدعي ) موقع مجانين(للصحة النفسية االجتماعية 
في الممارسة السريرية تصل معظم هذه الحاالت الطبيب .  هااجراء بحوث ميدانية لتحري األسباب ومعالجت

ال . النفسي بعد سن البلوغ لمراجع الذي يصر دوماً الى ان شعوره باضطراب هويته الجنسية بدأ منذ الطفولة
 يراجع الفرد الطبيب النفسي ليساعده على تغيير هذا االعتقاد وانما ليؤكد الطبيب له بان اضطرابه الوجداني ناتج

  . عن هذا الخطأ البيولوجي وان المضي قدماً يستدعي مساعدته لتصحيح هذا الخطأ طبياً وجراحياً
يميل البعض الى تصنيف هذا المعتقد بوهام او احياناً بفكرة حصاريه ولكن ربما يمكن وضعها في إطار 

  .رغبة لتجاوز توجه جنسي يولد الكثير من التنافر داخل االنسان
الجنسية واحدة من متناقضات عدة في الطب النفسي فرغم ان هذا االضطراب يدخل اضطرابات الهوية 

ضمن تصنيفات االضطرابات النفسية او العقلية ولكن عالجه ال يستهدف تغيير هذه الهوية بالعالج النفسي او 
ق الهورمونات او استعداده نفسياً لتغيير صفاته الجسدية عن طري بالعقاقير وانما الكالم مع المريض والتأكد من

  .التداخل الجراحي وعالج االضطراب الوجداني ان وجد
الطب النفسي يخضع أكثر من غيره من االختصاصات الطبية والجراحية لضغوط اجتماعية سياسية ورأي 
الجمهور عامة فيما هو صحيح او خطأ، وما يدخل ضمن حدود الحرية الشخصية وعلى ما يبدوا فان اضطراب 

لكن هناك سبب اخر وهو ان عالج اضطراب الهوية الجنسية ومحاولة إزاحة . ية تأثر بهذه العواملالهوية الجنس
هذه الفكرة والرغبة في تغيير الهوية الجسدية مصيره الفشل في الغالبية العظمى من المرضى على عكس 

ون من هامش المجتمع بعدها الغالبية العظمى من هؤالء االفراد ينتقل. التداخل الجراحي لتغيير الهوية الجنسية
  . ويتقبلهم األغلبية من الناس في العالم الغربي

التداخل . ولكن هناك من يسيء الظن من موقف الطب النفسي والخدمات الطبية عموماً بشأن هذا الموضوع
تكررة دوالر على عكس المراجعات الطبية الم 10000الجراحي لتغيير الهوية الجنسية ال يكلف الدولة أكثر من 

هناك عامل اخر وهو عدم اهتمام الخدمات الصحية النفسية بهذه الحاالت عموماً حيث .  التي تكلف اضعاف ذلك
  . ال تعطيها أهمية تذكر مقارنة باالضطرابات الوجدانية والذهانية

   Societal Sourceالمصدر االجتماعي 
ل البيئة العائلية للفرد او البيئة التي تحتضن الحديث عن دور المجتمع في تحديد الهوية الجنسية للفرد يشم 

بعدها يدخل الطفل البيئة التعليمية ويخرج منها ليلعب دوره على مسرح . الطفل في غياب العائلة لسبب او ألخر
  . الحياة األكبر

ستلم موقع ي. ال يوجد دليل مقنع يربط طبيعة البيئة االجتماعية بالهوية الجنسية والتوجه الجنسي النهائي للفرد
مجانين العديد من االستشارات بشأن التوجه الجنسي المثلي ويحاول مستشير الموقع ربط التوجه الجنسي المثلي 

بعدها . ببيئته العائلية فهناك من عاش في عائلة محاطٌ باألم واألخوات وغياب أالب وهناك من ال اخوات له
ت الشخصية ويمكن االستنتاج بعدها ان التجربة تتطرق االستشارة الى ظروف المدرسة واألصحاب والصفا

الشخصية وتعليل الفرد لظروفه وربطها بهويته الجنسية ال يمكن تعميمها على االخرين أو حتى استعمالها كقاعدة 
  . لتفسير حالة المستشير

تمع يعرف في الوقت الذي كان المج. ولكن الدور االجتماعي في تحديد الهوية الجنسية أكثر تعقيداً من ذلك
وتصنيف الفرد كذكر او انثى بدأ يستعمل كلمة أكثر غموضاً  Sexالهوية الجنسية للفرد باستعمال كلمة جنس 

. عند الحديث عن الهوية الجنسية) Genusمشتقة من كلمة ( Genderومشتقة من اللغة الالتينية وهي كلمة 
 . ال يوجد مقابل لها في اللغة العربيةالكلمة الالتينية تعني النوع فقط دون إشارة الى كلمة جنس و

المظهر الخارجي لإلنسان في 
الغالبية العظمى من البشر يشير 
الى جنس االنسان وال يحتاج هو 
او المجموعة البشرية التي 
ينتمي اليها اخضاعه لفحوص 
 طبية للتأكد من الهوية

 
 
  
 
 
هناك من االفراد من يصرح 
فجأة بانه امرأة في جسد رجل 

جل في جسد امرأة وهذا او ر
ما يطلق عليه اضطراب الهوية 

 Gender Identityالجنسية 
Disorder 

 
 
 
 
 
اضطرابات الهوية الجنسية 
واحدة من متناقضات عدة في 
الطب النفسي فرغم ان هذا 
االضطراب يدخل ضمن 
تصنيفات االضطرابات النفسية 
او العقلية ولكن عالجه ال 
يستهدف تغيير هذه الهوية 

 عالج النفسي او بالعقاقيربال
 
 
  
  
 
 
ان عالج اضطراب الهوية 
الجنسية ومحاولة إزاحة هذه 
الفكرة والرغبة في تغيير 
الهوية الجسدية مصيره الفشل 
في الغالبية العظمى من 
المرضى على عكس التداخل 
 الجراحي لتغيير الهوية الجنسية
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من أصل  الصورة أعاله هي لنجاة بلقاسم وزيرة التعليم الفرنسية
 Genderمغربي ومن المؤمنات بنظرية الهوية الجنسية 

Theory . هذه النظرية ولدت في أمريكا وتعني بالمساواة بين
الرجل والمرأة في ميادين الحياة وتستند نظريا الى ان الهوية 
الجنسية للمواطن يتم إصدارها من قبل المجتمع بدالً من الطبيعة 

عند هذا المنعطف يمكن استيعاب استعمال كلمة . البيولوجية
Gender  بدالً منSex ث يمكن تعريف المصطلح األول حي

ولكن هناك الكثير من . بإحساس الفرد فيما داخله ان كان ذكراً أو أنثى دون االلتفات الى الجانب البيولوجي
البشر من يرفض هذه النظرية ويعتبرها طريقاً ملتوياً للتشجيع على المثلية الجنسية وهذا ما ينادي به اليمين 

األوربي ويفسر ايضاً معارضة الفاتيكان للعمل بهذه النظرية وتدريسها في جميع المتطرف من المجتمع السياسي 
أعترض المفتش العام للتعليم الفرنسي على تجربة تدريس هذه النظرية في المدارس الفرنسية . مراحل التعليم

المنهج  العام الماضي والتي خططت لها نجاة بلقاسم ولكنها سرعان ما قررت إدخالها تحت غطاء جديد في
 .  الدراسي حال تسلمها مقعدها الوزاري الجديد الشهر الماضي

 Cyber Sourceمصدر األنترنت 

مع ضعف التواصل االجتماعي على ارض الواقع وتوفر أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال المؤهل لالتصال 
ورغباته والبحث عن أجوبة بعالم الفضاء في أي مكان أصبح االنسان يتجه نحو هذه األجهزة لدراسة شخصيته 

 .ألسئلة ال يقوى على توجيهها الى أصحابه او والديه

كلما تمر عبر صفحة وموقع .  حين نتفحص االنترنت فليس من الصعوبة ان نستوعب أهمية الهوية الجنسية
كذلك على  األنترنت تعتمد. ترى صورة لرجل او أمرأه وتراك مستهدفاً بإعالنات متعددة تتعلق بالهوية الجنسية

عرض صورة المشارك على الموقع االجتماعي او الطبي وهذا بحد ذاته يعكس الهوية الجنسية للفرد وان كانت 
هذه الصورة المعروضة ليست بالضرورة الصورة الحقيقية للفرد وال يمكن الجزم بانها الهوية التي يستعملها 

 .االنسان في الواقع

االخرين واألنترنت تعطي الفرد الحرية المطلقة للتعبير عن آرائه ان من طبيعة البشر حب التفاعل مع 
واالستماع الى اراء االخرين دون رقابة وتدقيق يومي من العائلة او المدرسة او المجموعة البشرية التي ينتمي 

فز الفرد مع استقبال االنسان لمحفزات بصرية تعكس الهوية الجنسية لمن يتصل بهم فان هذه بدورها قد تح. اليها
الى توسيع شبكة اتصاله االلكترونية ولكنها قد تقوده ايضاً الى عواقب غير متوقعة على المدى البعيد من جراء 

.  استعمال هذه التكنولوجيا والتعلق بمن ال يتعلق بهم في واقع الحياة
يتحول ما يسميه الفرد فضوالً الى تعلق فكري وعاطفي وليس جنسي في 

ال يشعر الفرد بالتهديد من قبل االخرين اثناء تجوله  كذلك. بداية االمر
عبر االنترنت ويستمر في تواصله ولكنه مع مرور الوقت وألسباب 
يصعب التحقق منها يزداد هذا التعلق ويتم اضافة البعد الجنسي عند 

  .البعض وبالتالي يبدأ الفرد بمراجعة هويته الجنسية
علمي ألثبات او نفي  يتبع ذلك مرحلة جديدة اشبه بعملية بحث

الفكرة الجديدة ويبدأ الفرد توسيع شبكته االجتماعية متجهاً نحو هدف 
  .معين وهو اكتساب هوية جنسية جديدة

 
 

 
 
 
 
 
في الوقت الذي كان المجتمع 
يعرف الهوية الجنسية للفرد 

 Sexباستعمال كلمة جنس 
وتصنيف الفرد كذكر او 
انثى بدأ يستعمل كلمة أكثر 

ومشتقة من اللغة غموضاً 
 Genderالالتينية وهي كلمة 

عند ) Genusمشتقة من كلمة (
 .الحديث عن الهوية الجنسية

 
 
 
 
 
ان الهوية الجنسية للمواطن يتم 
إصدارها من قبل المجتمع بدالً 

عند . من الطبيعة البيولوجية
هذا المنعطف يمكن استيعاب 

بدالً  Genderاستعمال كلمة 
ف حيث يمكن تعري Sexمن 

المصطلح األول بإحساس الفرد 
فيما داخله ان كان ذكراً أو 
أنثى دون االلتفات الى الجانب 
 البيولوجي

 
  
  
 
 
 
هناك الكثير من البشر من 
يرفض هذه النظرية ويعتبرها 
طريقاً ملتوياً للتشجيع على 
 المثلية الجنسية
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قد يكتسب الفرد هوية جنسية جديدة وال يعلم أحد ان كان الفرد . من مميزات االنترنت كذلك الغموض
الجديدة بصورة دائميه ويستعملها خارج االنترنت ايضاً او سياتي الوقت الذي يقرر فيه  سيحمل هويته الجنسية

ولكن حتى ان بقيت هذه الهوية خاصة بعالم الفضاء الذي ينتمي اليه الفرد فهي بالتأكيد ستكون . التخلص منها
متناقضة في حياته العامة  مصدر تنافر فكري وعاطفي وقد تنتج حالة وجدانية اكتئابيه ان كان يحمل هوية أخرى

 . وعلى ارض الواقع

  
  :مالحظات

  .مالحظات شخصية للكاتب في الحياة العملية السريرية 1
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  .2012يونيو  30موقع مجانين . على الصحة النفسية الجنسية
المقال يتطرق بصورة عامة الى المنظور النفسي ولكن يجب الحذر في الجلوس مقابل شاشة الكمبيوتر  3

النصيحة كذلك . اضعاف عرض الشاشة 4النصيحة هي ان تجلس على بعد يساوي . لبعض المصابين بالصرع
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ان من طبيعة البشر حب 
التفاعل مع االخرين واألنترنت 

ي الفرد الحرية المطلقة تعط
للتعبير عن آرائه واالستماع الى 
اراء االخرين دون رقابة 
وتدقيق يومي من العائلة او 
المدرسة او المجموعة البشرية 
 التي ينتمي اليها

 
 
 
  
من مميزات االنترنت كذلك 

قد يكتسب الفرد . الغموض
هوية جنسية جديدة وال يعلم 
أحد ان كان الفرد سيحمل 

جنسية الجديدة بصورة هويته ال
دائميه ويستعملها خارج 
االنترنت ايضاً او سياتي الوقت 
 الذي يقرر فيه التخلص منها

   � � � � � �   � � � � � �
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 دليل المعجم النفسي العربي
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 دليل المستجدات  

www.arabpsynet.com/Documents/DocIndexAr.htm 
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المعرفة الطبيعية فقط هي التي تمكننا من معرفة شيء عن طريق صفاته ، وما هو غير معروف بشكل 
 ...مطلق واساسي ال يمكن حتى ان يعرف بأنه موجود ، وال يوجد معنى في افتراض انه يوجد  

انهم فعلوا ذلك بتأكيد ضعيف ديكارت وسبينوزا ولينبتز ولوك رغم : هناك العديد من الفالسفة اذكر منهم 
جداً في اعمالهم المعرفية ، حول مفهوم الجوهر كشيء ، فقد كانت أعمالهم تملك صفات رفضها ، إذ ُأقصيى 
الجوهر تدريجياً من علم النفس والفيزياء بالنسبة للطريقة التي حدث فيها هذا ، وهناك الكثير مما يقال بهذا 

 الشأن ، في الوقت الحاضر ، 
 .تهمنا التطمينات الالهوتية للعقيدة والصعوبات الناجمة عن رفضها لذا 

فإذا لم تكن قطعة من المادة شيئاً غير حاصل في جميع مواصفاتها فإن هذه القطعة تضيع حين تتغير 
الصفات ، وحينها لن يوجد معنى في القول ان الجسم السماوي ، هو الذي يعد انبعاث الشيء نفسه الذي كان 

 ..سداً ارضياً مرة ج
ان هذه الصعوبة يمكن مطابقتها بالضبط في الفيزياء الحديثة ، إذ ان ذرة مع الكتروناتها الحاضرة عرضة 

 .لتحوالت مفاجئة 
وااللكترونيات التي تظهر بعد التحول ال يمكن مماثلتها مع تلك التي ظهرت من قبل ،  فكل عملية هي فقط 

 .ة ، وال تمتلك نوع الواقعية الذي يتطلبه حفظ الهوية اثناء التغيير طريقة تجميع ظواهر قابلة للمالحظ
لقد كانت نتائج هجر الجوهر اكثر جدية بخصوص الروح اكثر مما هو االمر بخصوص الجسد ، ولقد 
اظهرت نفسها على اية حال بشكل متدرج جداً ألن اشكاال متنوعة موهوبة للعقيدة القديمة ، فنجد في بعض 

ول النفس أن استبدلت كلمة روح بكلمة ذهن من اجل تجنب التطمينات الالهوتية ، ثم جاءت كلمة الدراسات ح
ذات وماتزال هذه الكلمة موجودة خصوصاً في التغاير المفترض  للذاتي والموضوعي ، وبالتالي يجب ان تقال 

 ..بعض الكلمات عن الذات 
ان معنى ما يتكون لدينا، من حيث ان االنا التي  فاذا رأينا بشكل متزامن رجالً وسمعناه يتحدث ، نلحظ

: تشاهد هنا ،هي نفس األنا التي تسمع ، وهكذا اعتقد انه حيث ُأدرك اي شيء ، فيوجد عالقة بيني وبين الشيء 
 .االنا الذي يدرك هو الذات ، والشيء المدرك هو الموضوع 

ت دائماً تدرك اشياء أخرى عدا انها لم إذ يتبين لسوء الحظ انه ال يمكن ان يعرف شيء عن الذات كان
 ..تستطع ان تدرك نفسها 

 ..فقد انكر هيوم بجرأة وجود شيء كهذه الذات إالّ ان هذا لم يفيد ابداً 
 فإن لم يكن يوجد ذات فما هو الشيء الذي كان خالداً ؟

 وم اآلخر؟ما الذي كان يمتلك ارادة حرة ؟ من الذي يذنب على االرض ويعاقب في الجحيم في الي
  .على هذه األسئلة ولم يرغب بالبحث عن جوانب إالّ أن باحثين آخرين أحوجتهم جرأته " هيوم"لم يجب 

نجد في بعض الدراسات حول 
النفس أن استبدلت كلمة روح 
بكلمة ذهن من اجل تجنب 
التطمينات الالهوتية ، ثم جاءت 
كلمة ذات وماتزال هذه 
الكلمة موجودة خصوصاً في 

ير المفترض  للذاتي التغا
 والموضوعي

 
 
اذا رأينا بشكل متزامن رجالً 
وسمعناه يتحدث ، نلحظ ان معنى 
ما يتكون لدينا، من حيث ان االنا 
التي تشاهد هنا ،هي نفس األنا 
التي تسمع ، وهكذا اعتقد انه 
حيث أُدرك اي شيء ، فيوجد 

االنا : عالقة بيني وبين الشيء 
شيء الذي يدرك هو الذات ، وال

المدرك هو الموضوع 
 
 
لسوء الحظ انه ال يمكن ان 
يعرف شيء عن الذات كانت 
دائماً تدرك اشياء أخرى عدا 
 انها لم تستطع ان تدرك نفسها

 
ما نالحظه في االدراك هو عالقة 
ذات ظاهراتية مع موضوع 
ظاهراتي ، ولكن وراءهما 
كليهما يوجد ذات ظاهراتية 
مع موضوع ظاهراتي ، واالهم 

ن  ورائهما كليهما يوجد ا
ذات حقيقية ، وشيء في ذاته 
>حقيقي
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ما نالحظه في االدراك هو عالقة ذات ظاهراتية مع موضوع ظاهراتي ، ولكن وراءهما كليهما يوجد ذات 
 .ظاهراتية مع موضوع ظاهراتي ، واالهم ان  ورائهما كليهما يوجد ذات حقيقية ، وشيء في ذاته حقيقي 

 ال يمكن ابدا ان يالحظ اي منهما لماذا نفترض غداً انهما يوجدان؟
هذا ضروري للدين واالخالق ورغم اننا ال نستطيع عن طريق الوسائل العلمية ان نعرف اي شيء عن ألن  

الذات الحقيقية ، إالّ اننا نعرف انها تمتلك ارادة حرة ، تستطيع ان تكون خيرة أو مذنبة وانها رغم انه ليس في 
ض بمتع وسعنا تحديد الزمن لتصبح خالدة ، وان الظلم الظاهر لمعاناة الخيرين على األرض يجب ان يعو

 ..الفردوس وعلى ارضيات كهذه 
الذي اعتقد ان العقل المحض ال يستطيع ان يبرهن على وجود اهللا ، بأن العقل العملي " كانط"إلى أن فكر 

ية يستطيع القيام بذلك بما ان هذا كان نتيجة ضرورية لما نعرفه حدسياً في حقل األخالق ، فإن الحقائق الرئيس
التي تستطيع ان تالحظها ال تمتلك ثنائية كهذه ، وال تقدم اي سبب العتبار االشياء او االشخاص ، كأي شيء 

 ..سوى مجموعة من الظواهر 
وجد ان دراسة عالقات الروح والجسم ان الصعوبة ال توجد فقط في المصالحة بين مفهوم الجوهر والفلسفة 

 ..بالسببية  الحديثة ، بل تكمن ايضاً في ما يتعلق
 .من هنا دخل مفهوم العلة الى علم الالهوت بشكل رئيسي متصالً مع الخطيئة 

وكانت الخطيئة من صفات االرادة ، في حين كانت االرادة علة العقل ، لكن االرادة ال تستطيع بنفسها ان 
 . تكون دائماً نتيجة علل سابقة 

ا ، وبالتالي من اجل حماية مفهوم الخطيئة ، كان من ألنه حتى لو كانت سوف لن نكون مسؤولين عن افعالن
 ويجب ان تكون على ما هي عليه ، .. الضروري ان تكون االرادة على االقل احياناً غير معلولة 

لقد استلزم هذا عددا من الفرضيات فيما يتعلق بتحليل الحوادث الذهنية وعالقات الذهن والجسد ، واصبح 
 .. فرضيات مع مرور الزمن من الصعب جدا تأكيد هذه ال

كما نجمت الصعوبة االولى من خالل اكتشاف قوانين الميكانيكا ، التي استطاعت ان ترى إحدى الساعتين 
هذا دليل على افتراض وجود تراسل تام .. وعرفت عن طريق دقتها فقط ، ستظن ان التي رأيتها هي التي دقت 

م وظيفة االعضاء البشرية لجأ الذين كرهوا المادية أما الى في مجال عل.. بين حاالت الجسم وحاالت الذهن 
 .. اللغز او الى القوة الحيوية 

أما العمل الذي انجز في علم االجنة ، وفي الكيمياء الحيوية وفي االنتاج الصناعي للمركبات العضوية يجعل 
 .ائياً وفيزيائياً من المرجح كثيراً جداً ، ان خصائص مادة حية يمكن ان تشرح بشكل كامل كيمي

وبالتالي نظرية التّطور جعلت من المستحيل بالطبع افتراض ان المبادئ القابلة للتطبيق على االجسام 
 ..الحيوانية غير قابلة للتّطبيق على الكائنات البشرية 

افعالنا  وعلم النّفس ونظرية االرادة ، لقد كان واضحاً دوماً في دراسات مختلفة ، ان كثيراً وربما  معظم
االختيارية لها علل ، إالّ ان الفالسفة االرثوذكسيين اكدوا ان هذه العلل على عكس الموجودة في العالم المادي ، 
ال توجب تحتيم تأثيراتها ، واكدوا انه من الممكن دائماً مقاومة الرغبات االكثر قوة بفعل االرادة المحض ، 

 . ليست حرة بما انها تمتلك علالً  وهكذا فإنه حين يرشدنا الهوى فإن افعالنا
ولكن بسبب وجود مقدرة تدعى احيانا العقل ، واحيانا الضمير والتي حين تتبع ارشادها تمنحنا الحرية 

 ..الحقيقية 
 والحرية الحقيقية هنا تؤخذ كمثال لتعارضها مع النزوة ، التي حددت بخروجها عن طاعة القانون االخالقي 

 

يع عن طريق رغم اننا ال نستط
الوسائل العلمية ان نعرف اي 
شيء عن الذات الحقيقية ، إالّ 
اننا نعرف انها تمتلك ارادة 
حرة ، تستطيع ان تكون خيرة 
أو مذنبة 
 
كانت الخطيئة من صفات 
االرادة ، في حين كانت 
االرادة علة العقل ، لكن 
االرادة ال تستطيع بنفسها ان 
تكون دائماً نتيجة علل سابقة 

 
نظرية التطور جعلت من 
المستحيل بالطبع افتراض ان 
المبادئ القابلة للتطبيق على 
االجسام الحيوانية غير قابلة 
 للتطبيق على الكائنات البشرية

 
من الممكن دائماً مقاومة 
الرغبات االكثر قوة بفعل 
االرادة المحض ، وهكذا فإنه 
حين يرشدنا الهوى فإن افعالنا 

نها تمتلك علالً ليست حرة بما ا
 
أن إدراكنا لألشياء عائد الى 
عمليات معقدة تنتقل عبر 
االعصاب الى الدماغ ، وان 
مسألة الوعي عائدة الى عمليات 
معقدة تنتقل عبر االعصاب الى 
الدماغ ، كما ان مسألة الوعي 
هي باألحرى أكثر صعوبة ، 

الناس "فنقول اننا واعون 
، إالّ ان االشياء من "واعون

... لنا الصخور واالشجار وحو
  ليست كذلك واعية

  
حين نقول نحن واعون فإننا 
نعني شيئين نعني من ناحية 
اولى ، اننا نتفاعل بطريقة 
معينة مع بيئتنا ، ومن أخرى 
نبدو اننا نعثر لدى النظر في 
الداخل على نوعية ما في 
افكارنا ومشاعرنا ، ال نجدها في 
 االشياء غير العاقلة
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وة اضافية وحددوا القانون االخالقي بقانون فقد قام الهيغيليون تبعا لهيغل الفيلسوف االلماني الشهير ، بخط
الدولة ، بحيث أصبحت الحرية الحقة هي طاعة الشّرطة أي طاعة القانون ، ولقد أحبت الحكومات هذه العقيدة 

 .. كثيراً              
غ ، وان أن إدراكنا لألشياء عائد الى عمليات معقدة تنتقل عبر االعصاب الى الدما: من كل ذلك يمكن القول 

مسألة الوعي عائدة الى عمليات معقدة تنتقل عبر االعصاب الى الدماغ ، كما ان مسألة الوعي هي باألحرى 
ليست كذلك ... ، إالّ ان االشياء من حولنا الصخور واالشجار و"الناس واعون"أكثر صعوبة ، فنقول اننا واعون 

 .. واعية 
بإرادتنا لسنا كذلك اثناء النوم ، وبالتأكيد نعني شيئاً ما حين نقول اننا واعون حين نكون مستيقظين ، لكن  

نقول هذا ، ونعني صحيحاً شيئاً ولكن ان نعبر لحين ما هو هذا الشيء الصحيح فتلك مسألة صعبة ، وتتطلب 
 . ي لتصرفاتنا تغييراً للغة المفاهيمية والتعبيرية التي تنقلنا الى رحابة التأمل قبل الفكر وبالتالي قبل الفعل السلوك

فحين نقول نحن واعون فإننا نعني شيئين نعني من ناحية اولى ، اننا نتفاعل بطريقة معينة مع بيئتنا ، ومن 
أخرى نبدو اننا نعثر لدى النظر في الداخل على نوعية ما في افكارنا ومشاعرنا ، ال نجدها في االشياء غير 

 ..العاقلة 
فإن هذا يتألف من كوننا واعيين لشيء ما ونرحب به وحينها سينظر الناس  أما بالنسبة لتفاعلنا مع البيئة ،

 ..حولهم ، إال ان االحجار او الجبال لن تفعل ذلك 
فحين نسمع  انفجارا او قصفا او حتى ضجة عادية من حولنا ، هذا يحلينا الى انه طالما يمكن للمرء ان 

يراها ، كما يستطيع المرء ان يقول بأنه في االدوار  يفترض انه يدرك االشياء في العالم الخارجي دون ان
االجتماعية التي يعيشها البد سيكون المرء واعياً لكل هذه االدراكات التي خبرها عبر احدى الحواس ، وهنا 

 ..نحيل االمر للربط السببي بين المثير واالستجابة التي ولّدها واستجاب لها االنسان في ظرف ما  
معرفة ما يدور في النفوس يتكون عبر االستبطان ، و الجزء االكثر اهمية من مفهوم في علم النفس ال

االدراك يتعلق بما نكتشفه عن طريق االستبطان ، فهو ال يستجيب ألشياء خارجية فحسب ، بل نعرف اننا 
 .نستجيب من دواخلنا وعبر عملياتنا الذهنية ومنظومتنا العاطفية 

عرف حين تستجيب ، ألنها اذا كانت تعرف فهي تملك وعياً بذلك وهذا غير ونعتقد كذلك ان الصخرة ال ت
 ..وارد 

من هنا يمكننا استعراض الفرق بعد التحليل للمعلومات المدركة عندنا عبر الحواس ، وهذا الفرق يبقى  فرق 
   .. درجة من المعرفة ، باإلضافة الى الرؤية الخاصة لألمور

علنية بمعنى انها مرئية للجميع ، بينما حقائق علم النفس ، فهي خاصة بكل فرد من الثابت أن حقائق الفيزياء 
 ..منا على حدا ، كوننا نحصل عليها من خالل االستبطان وهذا فرق جوهري 

وهنا نصل الى انه عندما تفحص حقائق الفيزياء عن كثب ، سيتبين انها باطنية كحقائق علم النفس ، ألن 
ت السببية خارج الدماغ ، ويهتم علم النفس ايضاً بالعالقات السببية داخل الدماغ  ، مما الفيزياء تهتم بالعالقا

يؤدي الى مسلمات الفيزياء وعلم النفس هي حوادث تحصل في الدماغ وتمتلك سلسلة من االسباب الخارجية 
لم النفس ، إالّ انه ال تستقصيها الفيزياء وسلسلة من المؤثرات الداخلية كالذكريات والعادات التي يستقصيها ع

 .يوجد دليل على اي فرق اساسي بين مقومات العالم الجسدي والسيكولوجي 
بحيث ان الروح في الجسد لم نستطيع العثور لها على مكان في العلم الحديث ، ويبقى  علينا ان نتحقق ما 

ضي ، على مصداقية االيمان التأثير الذي تركته المبادئ الحديثة في علم وظائف االعضاء وعلم النفس المر
  ..االرثوذكسي بالخلود 

الجزء االكثر اهمية من مفهوم 
االدراك يتعلق بما نكتشفه عن 
طريق االستبطان ، فهو ال 
يستجيب ألشياء خارجية فحسب ، 
بل نعرف اننا نستجيب من 
دواخلنا وعبر عملياتنا الذهنية 
ومنظومتنا العاطفية 
 

اء من الثابت أن حقائق الفيزي
علنية بمعنى انها مرئية للجميع ، 
بينما حقائق علم النفس ، فهي 
خاصة بكل فرد منا على حدا ، 
كوننا نحصل عليها من خالل 
االستبطان وهذا فرق جوهري 
 
عندما تفحص حقائق الفيزياء عن 
كثب ، سيتبين انها باطنية 
كحقائق علم النفس ، ألن الفيزياء 
تهتم بالعالقات السببية خارج 
الدماغ ، ويهتم علم النفس ايضاً 

بالعالقات السببية داخل الدماغ  
 
مسلمات الفيزياء وعلم النفس 
هي حوادث تحصل في الدماغ 
وتمتلك سلسلة من االسباب 
الخارجية تستقصيها الفيزياء 
وسلسلة من المؤثرات الداخلية 
كالذكريات والعادات التي 
  يستقصيها علم النفس

 
ي فرق ال يوجد دليل على ا

اساسي بين مقومات العالم 
الجسدي والسيكولوجي 
 
إن  اهواء الناس هي االكثر 
وحشية من خالل انها تتخذ طابعاً 
سياسياً ، وليس الهوتياً ، رغم 
انها تستخدم الدين وتوظف 
 الروحانيات في قوالب صارمة

 
 
اصبح االيمان بالجحيم اقل 
تحديداً وفقد االيمان 

غم ان بالفردوس وحيويته ، ر
الفردوس جزء معترف به في 

>..كل الديانات السماوية 
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ومن المالحظ مؤخرا اقصد في القرن االخير من الزمن الذي نحن عليه، إن  اهواء الناس هي االكثر وحشية من 
خالل انها تتخذ طابعاً سياسياً ، وليس الهوتياً ، رغم انها تستخدم الدين وتوظف الروحانيات في قوالب صارمة، وهذا 

لجحيم اقل تحديداً وفقد االيمان بالفردوس وحيويته ، رغم ان الواقع لعمري مثير للفضول ،  إذ اصبح االيمان با
 ..الفردوس جزء معترف به في كل الديانات السماوية 

من كون انه حين تتدخل الرغبات القوية من الصعب جداً قبول دليل االشخاص الصائبين بالعادة ، من كون 
 ..غ الهدف الرغبات تهيج الجسد وتفقدهم التركيز مما يصعب التيقن من بلو

والرغبات دليل على سلسلة الدوالي الفاعلة في افعالنا وانفعاالتنا ، من هنا يأتي التأكيد على الحتمية السبيبة 
المتجلية بالحتمية النفسية لسلوكياتنا ، وهنا يكون الحديث عن القدر من كونه فعل متضمن داخلي للمسببات 

فالقدر ال يلغي الجدل بل .. بب بمعنى القدر يحل محل الحتمية المتجانسة ، وبذلك يكون القدر اشارة الى الس
 ..يعززه 

لماذا اذن هذا الصراع القائم على الدوام بين العلم والدين ، االّ آن االوان ليعمال بتكافؤ وتوازي وتحترم 
 ..االشياء  االنتماءات وتزال االقنعة عن توظيفات الدين لخدمة القلة بسبل انتهازية تغيب المنطق وسيرورة

حينها سنجد ان الفكر الرحب بمعنى الفكر الديمقراطي سبيلنا الى التقارب مع كل المختلفين عنا ، ان سخرنا 
وباهللا نستعين من كون اهللا عطاء ومحبة في كل االتجاهات : االدوات المعرفية التي تخدم حجتنا ، لنكرس القول 

    ..يره الذي خصه اهللا به عن باقي الكائنات والمحاور ، وما على االنسان االّ ان يعمل تفك

  
لماذا اذن هذا الصراع القائم 
على الدوام بين العلم والدين ، 
االّ آن االوان ليعمال بتكافؤ 
وتوازي وتحترم االنتماءات 
وتزال االقنعة عن توظيفات 
الدين لخدمة القلة بسبل 
انتهازية تغيب المنطق 

 ..وسيرورة االشياء 
  
 

الرحب بمعنى الفكر  ان الفكر
الديمقراطي سبيلنا الى 
التقارب مع كل المختلفين عنا ، 
ان سخرنا االدوات المعرفية 
التي تخدم حجتنا 
 
  

   � � � � � �   � � � � � �
"النفســـية  للعلـــوم الكتــــاب العربـــــي"سلسلـــــة   

   و الثالثون خامسال   اإلصدار    

  )ءالثانيالجز(الذهانــات- انــــالك اكـــج
  الفقيــــر الهـــــادي عبــــد

 abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  تحميـل محمي بكلمة عبور     
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=135 

 ا�-5�34�ت آ����1��0  /.-%�
  عبورمحمي بكلمة غير تحميـل      

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35/eB35ElFakir2014Mokht.pdf 

 قدمـةالفهـــــرس و الم
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35/eB35AFCont&Pref.pdf 

 للعلوم النفسية  يـاب العربـالكتدليل 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
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  واضطـــراب الشخصيــــة النرجسيــــةنرجــــس 
 

 
 
 

  العــــــــراق/ إنكلتــــرا –ب النفســـــي ــالط - * يـــــواد التميمـــــداد جــــس
sudad.jawad@btinternet.com 

     
  

ها بقية لغات الشعوب ويعني االفراط في اهتمام النرجسية هو مصطلح اغريقي دخل اللغات الالتينية وبعد
  .أفضل تعبير لهذا المصطلح هو الغرور المدقع. الفرد بنفسه ومظهره

هذا . األهم من التعريف العام لمصطلح النرجسية هو موقعه في الطب النفسي وفي مجال العلوم النفسية قاطبة
  .المصطلح وأهميته في الممارسة المهنية للطب النفسي المقال يحاول القاء الضوء على تاريخ وتطور استعمال هذا

دخل استعمال هذا المصطلح العلوم الطبية النفسية في نهاية القرن التاسع عشر عن طريق باحث في قضايا 
لم يجد هذا الباحث وصفاً للعادة السرية . Havelock Ellis(1859-1939)الجنس وهو البريطاني هافلوك اليس 

ال أحد بالطبع يصف العادة السرية هذه األيام . Narcissus-likeالقول بانها مشابهة لنرجس واالستمناء سوى 
وال حتى في القرن التاسع عشر مشيراً الى   هذا المصطلح ولكن استعماله اثار اهتمام الكثير وبدأت استعارته 

  .لوصف األنسان المغرور الذي ال يبالي اال بنفسه
  :حكاية نرجس

كان هناك يوما ما شاب وسيم اسمه . واحدة من عدة اساطير العهد اإلغريقي الكالسيكي حكاية نرجس هي
حاولت الحورية اغراء واستدراج نرجس في غرامها .  Echoنرجس وقعت في غرامه حورية تدعى الصدى 

. تحول حب الحورية الى غضب وقررت معاقبة هذا الشاب الوسيم.  المرة بعد األخرى ولكن بدون جدوى
تدرجته ليرى انعكاس صورته في بركة ماء وبعدها وقع في حب نفسه ومن جراء ذلك العقاب لم يعرف معنى اس

  .الحب الحقيقي وتعسر عليه ان يقع في غرام امرأة اخرى

  
  ولكن هل وقع نرجس حقاً في حب نفسه؟

بالمسخ او تحول المعروفة  Ovidلو تتبعنا هذه األسطورة كما هي مذكورة في الملحمة الشعرية الوفيد 
Metamorphosis  نراه يتحدث عن شخصية أخرى لشاب صياد اسمه أكتيونActaeon  أصابه الهلع حين

بعد عدة ابيات نرى القصيدة تتطرق الى نرجس . رأى صورة لنفسه متحوالً الى ذكر األيل متعدد القرون
  .صورة التي اعجبته هو صورتهالمسكين الذي قاوم االغراء وهو االخر مصاب بالرعب حين أدرك بان ال

الجواب على هذا السؤال هو النفي وان نرجس المسكين لم يقع في حب نفسه وقد ظلمه التاريخ والطب 
 .النفسي منذ أكثر من الفين سنة

  
  
  
النرجسية هو مصطلح اغريقي 
دخل اللغات الالتينية وبعدها 
بقية لغات الشعوب ويعني 
االفراط في اهتمام الفرد 

أفضل تعبير . ومظهره بنفسه
لهذا المصطلح هو الغرور 
 المدقع

 
  
  
  
 
 
تتحدث المدرسة التحليلية 
لفرويد بان هناك نرجسية جيدة 
ونرجسية سيئة وأولية وثانوية، 
وفي نظره ا هناك اندفاع 
نرجسي يساعد األنسان على 
التطور بصورة صحية وبعدها 
يبدأ بالنضوج ويتخلى عن حب 

ي نفسه ويبدأ بالتفكير ف
 األخرين
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  عيةدخول المصطلح في العلوم النفسية واالجتما
. اول من أشار الى ظاهرة النرجسية هو االب الروحي للمدرسة التحليلية النفسية األستاذ سيغموند فرويد

تتحدث المدرسة التحليلية لفرويد بان هناك نرجسية جيدة ونرجسية سيئة وأولية وثانوية، وفي نظره ا هناك 
بالنضوج ويتخلى عن حب نفسه ويبدأ  اندفاع نرجسي يساعد األنسان على التطور بصورة صحية وبعدها يبدأ

هذه النظرية والتي ال تستند الى ادلة علمية وافية عقدها فرويد تدريجياً واستعملها لتفسير . بالتفكير في األخرين
حين أشار بان تعلق الذكر الشهواني بأمه يؤدي في نهاية األمر الى بحث عن  1910المثلية الجنسية في عام 
ال تحتاج الى التعمق في دراسة هذه النظرية لتدرك بانها خالية من . ما كانت امه تحبهحب انسان اخر يحبه ك

  .المنطق ولكن رغم ذلك ال يزال من يؤمن بالمدرسة النفسية التحليلية يتمسك بها وكأنها كتاب مقدس
  :اشتهرت اغنية للفنانة كارلي سيمون تقول في وسطها 1972في عام 

  يا لك من اناني مغرور
  دة أنك تفكر متأك

  عنك األغنية وهذه السطور
You‘re so vain 

I‘ll bet you thin’ 
This song is about you 

  .يتصور الكثير بان هذه األغنية لعبت دورها في استعمال مصطلح النرجسية وشيوعه بين عامة الناس 
ن الناس بحيث يمكن القول بعدها أصبح وصم األنسان بالنرجسي في متناول يد الصحافة واالعالم والعامة م 

بانه أكثر التشخيصات الطبية النفسية شيوعاً في العالم الغربي وخاصة في غرب االطلسي التي اصابها وباء 
اما هذه األيام فقد . استعمال المصطلحات النفسية التحليلية في السبعينيات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا

ار ظاهرة تصوير الشخص لنفسه باستعمال الهاتف الجوال ومن الصعب أصبح استعمال المصطلح موازياً النتش
  .القول بانها ظاهرة مرضية

ولكن كيف يمكن لإلنسان تحديد موضعه في المجتمع بدون الرجوع الى حب النفس واالعتزاز بها وحمايتها؟ 
ذي يبدأ فيه البحث عن ال شك ان هناك خليط من المواقف والقيم والمصالح التي تتالعب بالفرد منذ الوقت ال

التي يعيش فيها واالحرى القول المجموعات البشرية التي ال عد لها وال حصر  1 موقعه ضمن المجموعة البشرية
البحث عما يجذب االنسان نحو موقعه في المجتمع يتطلب .  القريبة منه في عالم الفضاء والشبكات االلكترونية

الى درجة من النرجسية وحب النفس فان مركز الجاذبية سيكون اشبه البحث عن مركز للجاذبية وبدون الرجوع 
  .بمركز جاذبية   ال وجود له في غيمة وبخار ماء

  .حب النفس ضرورة والحقيقة ان األنسان يفقده فقط حين يصاب بالخرف
  اضطراب الشخصية النرجسية

. ريرية اليومية للطب النفسينادر الى حد ما في الممارسة الس 4، 2 تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية
هذا االضطراب قد تضاعفت في مع بداية االلفية الثالثة وان  Incidenceتشير بعض الدراسات بان نسبة حدوث 

من % 4.8من الرجال و%  7.7بعبارة أخرى تشير بعض الدراسات الى ان . قد أصيب به 16واحد من كل 
هذه الدراسات الميدانية أكثر انتشاراً في .  3حدة االمريكيةالنساء مصابين بهذا االضطراب في الواليات المت

  .االعالم االقتصادي واالجتماعي مقارنة باألعالم العلمي ومن الصعب االستناد عليها في البحث العلمي
  :وهي 9يتطلب تشخيص هذا االضطراب وجود خمسة اعراض من 

  .الشعور بعظمة الذات وأهميتها •
  .ال او الحبخيال مفرط بالنجاح او الجم •
 .يختلف عن بقية البشر وال يفهموه •

< <
< <
< <
< <
< <
< <

 
 

لكن كيف يمكن لإلنسان 
تحديد موضعه في المجتمع 
بدون الرجوع الى حب النفس 
واالعتزاز بها وحمايتها؟ 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
اما االصعب من تشخيص هذا 

هناك . االضطراب فهو عالجه
العديد من المقاالت التي 
تتطرق الى عالج فردي او 

ي وجميعها تفتقر الى القوة جمع
اإلحصائية لكي تصبح دليالً 
يستند عليه في الممارسة 
 السريرية
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  .يستحق المديح •
  .أكثر استحقاقاً من غيره •
  .يستغل االخرين •
  .ال يتعاطف مع الناس •
  .كثير الحسد •
 .متكبر •

من الصعب تسمية مثل هذا الوصف لسلوك انسان ما بأعراض اضطراب نفسي حتى وان كان ذلك 
بدالً من أربعة مثالً وكيف يمكن لشخص  كذلك يصعب استيعاب شرط خمسة اعراض. اضطراب الشخصية

  كثير الحسد ال يشعر بانه أكثر استحقاقاً من غيره ويتعاطف مع األخرين؟
هناك العديد من المقاالت التي تتطرق الى عالج . اما االصعب من تشخيص هذا االضطراب فهو عالجه

ستند عليه في الممارسة السريريةفردي او جمعي وجميعها تفتقر الى القوة اإلحصائية لكي تصبح دليالً ي.  
مريضاً تم تشخيصهم لمدة ثالثة الى خمسة أعوام 34فمراجعة ملفات  5أما في مجال الممارسة المهنية 

  :كان التشخيص األولي ما يلي. باضطراب الشخصية يكشف عن صورة اخرى
  
 .اضطراب الشخصية الحدية: 13 1

  .اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع: 5 2
 .ضطراب الشخصية بدون تحديدا: 13 3

  .اضطراب الشخصية فصامية النوع: 2 4

 .اضطراب الشخصية الهستيرية: 1 5

  
.  الحصول على تشخيص اضطراب الشخصية بحد ذاته يتميز بعد استقراره مع استمرار المراجعة الطبية

  :تم إضافة تشخيص اخر لجميع المرضى المصابين باضطراب الشخصية الحدية كما يلي
  .10: راب وجدانياضط 1
  .3: اضطراب فصامي وجداني 2

من الذين تم تشخيصهم باضطراب الشخصية بدون تحديد وتم  11كذلك تم إضافة اضطراب وجداني الى 
  .حذف تشخيص اضطراب الشخصية

منهم فان التشخيص بحد  3اما اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع فرغم إضافة اضطراب االكتئاب الى 
  .حذفهذاته لم يتم 

اما اضطراب الشخصية النرجسية فلم يتم تشخيصه او حتى ذكر صفات شخصية نرجسية في التقرير 
 .النهائي للحاالت

 

  :استعماالت أخرى لمصطلح النرجسية
العصاب . يتم إضافة النرجسية الى العديد من المصطلحات مثل النرجسية الخبيثة، القيادة النرجسية

المصطلح بحد ذاته هو وراء بعض المصطلحات . ب النرجسي وغير ذلكالنرجسي، االب النرجسي، الغض
وتستعمل  Egoismاألكثر غموضاً والمرتبطة بالمدرسة التحليلية للعلم النفس في التعبير عن انانية الفرد مثل 

 .وهي مصطلح بديل للنرجسية Egotismكمصطلح معاكس للتضحية وااليثار و

  
  
  
  
  
  
  
 

ب الحصول على تشخيص اضطرا
الشخصية بحد ذاته يتميز بعد 
استقراره مع استمرار المراجعة 
 الطبية

 
  
  
  
  
  
  
 
يتم إضافة النرجسية الى 
العديد من المصطلحات مثل 
النرجسية الخبيثة، القيادة 

العصاب النرجسي، . النرجسية
االب النرجسي، الغضب 
 النرجسي وغير ذلك
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جميع هذه المصطلحات سلبية تشير الى صفات غير حميدة باستثناء مصطلح الطموحات النرجسية 
Narcissistic Aspirations 6 الذي يعبر عن حق االنسان في السعي الن يصل الى مرحلة يشعر بها بالحب

  .تجاه الغير، وحب الناس له، وامتالك المقدرة والقوة على صنع القرار
  االستنتاج

مصطلح النرجسية أصبح شائع االستعمال في جميع ميادين الحياة ولكن من الصعب تحديد الفائدة من 
  .لممارسة السريرية اليومية في الطب النفسي والتي تعني بالمصابين بأمراض عصبية جسيمةاستعماله في ا

 
 Blackburn S (2014). Mirror, Mirror: The uses and Abuses of Self-Love. Princeton University Press 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition (2013). American Psychiatric 

Association. Washington DC. 
 Groopman L, Cooper A (2006). Narcissistic Personality Disorder. Personality Disorders – 

Narcissistic Personality Disorder. Armenian Medical Network 
 ICD 10(1994). WHO. Longman Group. 
 Jawad S (2011). Audit on Personality Disorders. Unpublished Data. 

Lewis M (1995). Shame: The Exposed Self. The Free Press. New York. 

  
  
المصطلح بحد ذاته هو وراء 
بعض المصطلحات األكثر 
غموضاً والمرتبطة بالمدرسة 
التحليلية للعلم النفس في 
التعبير عن انانية الفرد مثل 

Egoism  وتستعمل كمصطلح
معاكس للتضحية وااليثار 

وهي مصطلح بديل  Egotismو
 .للنرجسية

 
   � � � � � �   � � � � � �

  المجلــــــة العربيـــــة للعلـــــوم النفسيــــــة
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  سيكولوجيـــــــة الدافــــــــع إلــى اإلنجــــــــــاز
     2013    صيف/   الثالثــون    اإلصـدار   -ي ـــي العربـــاب النفســـة الكتـــسلسل
 ةـــة العربيـــوم النفسيـــة العلـــات مؤسسدارـــإص

 
 

  الجزائـــــر  -علـــم النفــــس – بشيــــر معمريــــة: د
maamria2012@gmail.com  

 
   

 

  .تعريف دافيد أوزوبل) 4     
  .تعريفات سيكولوجيين آخرين) 5     

  .ولوجية المبكرة حول الدافع إلى اإلنجازالدراسات السيك
  .الدراسات حول دافع األكل وتفهم الموضوع) 1
  الدراسات حول الدافع إلى اإلنجاز وتفهم الموضوع) 2

  هل الدافع إلى اإلنجاز وحيد البعد أو متعدد األبعاد ؟ 
  . مظاهر الدافع إلى اإلنجاز وخصائص المنجزين

  .حث فيهالدافع إلى اإلنجاز ومجاالت الب
  .مؤشرات على الدافع إلى اإلنجاز

  . منشأ الدافع إلى اإلنجاز
  .  تنمية الدافع إلى اإلنجاز

  .نموذج لبرنامج تدريبي لتنمية الدافع إلى اإلنجاز
  المراجع

  نظريات الدافع إلى اإلنجاز: الفصل الثالث
  . مقدمة
  .نظرية هنري موراي) 1      
  .نظرية دافيد ماكليالند) 2      
  .نظرية جون إتكنسون) 3      

  . خصائص الفرد) 1            
  .خصائص المهمة) 2            

  .      الميل إلى تحقيق النجاح) 1
  . الميل إلى تحاشي الفشل)2

  .تقدير ناتج الدافع إلى اإلنجاز)3            
  .الميل إلى اليقينية) 1
  .نظرية التوجه بالمستقبل) 2

  .السلوكية النظرية) 4      
 .النظرية المعرفية) 5      

  الفهـــــرس 
  الدافعية والدوافع: الفصل األول

  .مدخل تاريخي لسيكولوجية الدافعية
    .ظهور مفهوم الدافع

    .تعريف الدافع
  . وظائف الدوافع

  .الدوافع والسلوك
  .عالقة الدوافع بالسلوك عالقة وظيفية

    .تصنيفات الدوافع
  . لوجية المنشأ والدوافع نفسية المنشأالدوافع فيزيو      
  .دوافع البقاء      
  .دوافع االستثارة الحسية      
  .دوافع الفضول واالستطالع      
  .الدوافع المعرفية      

  . القصد، التوقع، القيمة بصفتها دوافع معرفية
  . األفكار، المعتقدات، القيم بصفتها دوافع معرفية

  .دافع الكفاءة      
  . الدوافع الفردية      

  .الدوافع االجتماعية      
  .التنظيم الهرمي للدوافع      

  .المراجع
  الدافع إلى اإلنجاز: الفصل الثاني

  .مقدمة
  .  تعريف الدافع إلى اإلنجاز

  . تعريف هنري موراي) 1     
  . تعريف دافيد ماكليالند) 2     
 . تعريف جون إتكنسون) 3     
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  .الدافع إلى اإلنجاز والبيانات التاريخية
  .الدافع إلى اإلنجاز والدراسات المعاصرة

  ).رجال األعمال والمستثمرون(فع إلى اإلنجاز والمنظمون الدا
  .خصائص المنظمين

  .الخالصة
  . المراجع

  الدافع إلى اإلنجاز والفروق الجنسية والعمرية: الفصل السابع
  .مقدمة

  .  الدافع إلى اإلنجاز وتفوق الذكور عن اإلناث
  .  الدافع إلى اإلنجاز وتساوي الذكور واإلناث

  .بين الجنسين في الدافع إلى اإلنجاز تفسيرات الفروق
  . الدافع إلى اإلنجاز والعمر

  .ترتيب الميالد كمؤشر للعمر واإلنجاز
  .المراجع

  الدافع إلى اإلنجاز والخوف من النجاح:الفصل الثامن
  .  مقدمة

  . دراسات ماتينا هورنر
  .دراسات أخرى بعد دراسات هورنر

  .دراسات الخوف من النجاح ومتغيرات أخرى
  .     نظريات الخوف من النجاح

  .المراجع
  قياس الدافع إلى اإلنجاز: الفصل التاسع

  .مقدمة
  .الطرق اإلسقاطية لقياس الدافع إلى اإلنجاز) 1
  .استجابة لصورة طبيب يقوم بعملية جراحية) أ

  .تخيل عال لإلنجاز
  .تخيل منخفض لإلنجاز

  .تفكيراستجابة لصورة صبي يجلس أمام منضدة في حالة ) ب
  .تخيل عال لإلنجاز

  .تخيل منخفض لإلنجاز
  .الخصائص السيكومترية الختبار تفهم الموضوع

عالقة الدافع إلى اإلنجاز بمتغيرات أخرى من خالل حساب صدق 
  .المضمون وصدق البناء وصدق المحك الختبار تفهم الموضوع

  .صدق المضمون
  .صدق المحك

 

  .نظريات العزو) 6       
  .نظرية فتزر هيدر) 1           

  . نظرية برنارد وينر) 2            
  .نظرية أندي كوكال) 3            

  .دافع الطموح) 1
  .دافع التحمل) 2
  .دافع المثابرة) 3

  المراجع
  الدافع إلى اإلنجاز وعالقته بمتغيرات نفسية أخرى: الفصل الرابع

موهبة، العبقرية، الذكاء، الدافع إلى اإلنجاز وعالقته بمتغيرات اإلبداع، ال
  .والتفوق
  .الدافع إلى اإلنجاز ومتغيرات الشخصية      

  .الدافع إلى اإلنجاز والطموح
  .الدافع إلى اإلنجاز والدافع إلى القوة

  .الدافع إلى اإلنجاز والمسؤولية
  الدافع إلى اإلنجاز والمجاراة

  .الدافع إلى اإلنجاز ومفهوم الذات      
  .لى اإلنجاز وتقدير الذاتالدافع إ      
  .الدافع إلى اإلنجاز وتحقيق الذات      
  .الدافع إلى اإلنجاز ومصدر الضبط      
  .الدافع إلى اإلنجاز والقيم واالتجاهات      

  .المراجع
  الفروق الثقافية والحضارية في الدافع إلى اإلنجاز: الفصل الخامس

  .مقدمة
  .تأثير الحضارة في الشخصية

  . ماكليالند. دراسات د      
  .  ميهر. دراسات م      

  . الدافع إلى اإلنجاز والدراسات عبر الثقافية
  .دراسات عبر ثقافية والمجتمع األمريكي) 1
  .دراسات عبر ثقافية خارج المجتمع األمريكي) 2

  .الدافع إلى اإلنجاز والحكم األخالقي
  .المراجع

  مو االقتصاديالدافع إلى اإلنجاز والن: الفصل السادس
  .الدافع إلى اإلنجاز واالتجاه النفسي االجتماعي والديني

  .الدافع إلى اإلنجاز والتنشئة األسرية وكتب قراءة األطفال وقصصهم
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هذان النمطان من الناس، يقال عنهما أنهما متباينان في الدافع . والفشل
فاألفراد في النمط األول يعتبرون مرتفعي الدافع إلى اإلنجاز، . إلى اإلنجاز

 .جازواألفراد في النمط الثاني يعتبرون منخفضي الدافع إلى اإلن

يمثل الدافع إلى اإلنجاز أحد الدوافع الهامة في منظومة الدوافع و
نال اهتمام الباحثين في مجال بحوث  .ومكونا هاما في الشخصيةاإلنسانية، 

الشخصية وعلم النفس االجتماعي وعلم النفس التربوي وعلم نفس العمل، 
لدوافع مقارنة باوهو من أهم دوافع العمل، وعوامل النمو االقتصادي، 

ويعد الدافع إلى اإلنجاز عامال هاما في تنشيط سلوك الفرد . األخرى
وتوجيهه، ومكونا أساسيا في سعي الفرد نحو تحقيق أهدافه، وتحقيق ذاته 

 حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاتهوتوكيدها، 

ويسعى إليه للوصول إلى أسلوب حياة أفضل، . من خالل ما ينجزه
ويؤدي الدافع إلى اإلنجاز . اني الواعيومستويات أعظم لوجوده اإلنس

دورا أساسيا في رفع مستوى األداء واإلنتاج في مختلف األعمال 
ويعتبر . واألنشطة، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى المجتمع

الدافع إلى اإلنجاز العامل الكامن وراء كل ما هو متفوق وناجح، في العديد 
العملية، كالمجال األكاديمي والمجال من الميادين والمجاالت العلمية و
  .  االقتصادي والمجال اإلداري وغيرها

حظي الدافع إلى اإلنجاز باهتمام كبير من قبل الباحثين على نحو و
ألن ما يحققه األفراد من نجاحات خاصة، والمجتمعات من تقدم . خاص

وو ونمو اقتصادي واجتماعي متميز، إنما يتحدد بدرجة كبيرة بما يوظفه ذ
الدافع إلى اإلنجاز المرتفع من جهد ومثابرة وإتقان للعمل، فتتضاءل 

  .الفروق بين ما هو ممكن وما هو محقق بالفعل
أن  Trotter & McConell 1978ويذكر كل من تروتر، مكونيل 

الدافع إلى اإلنجاز، يمكن أن يكون وحده من أعظم المؤثرات لدافعية قوية 
اة أي فرد وأي مجتمع، فاإلنجاز قوة دافعة واهتمام عميق ومتواصل في حي

  . هامة في حياة الفرد والمجتمع
وتهتم المجتمعات المتقدمة حضاريا وفكريا واقتصاديا بالدافع إلى 

وهناك مجتمعات أخرى استغرقت من عمرها . اإلنجاز بحثا وتنمية
عشرات السنين، وهي تخطط للنمو االقتصادي واالجتماعي، ولكنها لم 

يقها الصحيح بعد، ألنها كانت تسلك طرقا أخرى غير التي تعرف طر
توصلها إلى الهدف، إن االهتمام بالعامل النفسي واالجتماعي، هو العامل 
الحاسم في أي تنمية، من خالل االهتمام بالدوافع اإلنسانية، واالهتمام 

  . بالعمل
 بدأت دراسات الدافع إلى اإلنجاز في الثالثينات من القرن العشرين

 لكن دافيد. على يد هنري موراي في مجال الشخصية ونظام الحاجات
 

  .صدق البناء  
  .تقييم اختبار تفهم الموضوع كمقياس للدافع إلى اإلنجاز

  .اختبارات إسقاطية بديلة لقياس الدافع إلى اإلنجاز
  .تقييم عام ألساليب اإلسقاط والسيكومترية

  . نجازالطرق الموضوعية لقياس الدافع إلى اإل) 2
  .معنى الموضوعية

  المراجع
  تقنين أدوات لقياس الدافع إلى اإلنجاز: شراالفصل الع

: إعداد . تقنين استخبار لقياس الدافع إلى اإلنجاز لدى الراشدين) 1
  .H. J. M. Hermans 1970هرمانز . م. هيوبارت ج

  .2006عبد اللطيف محمد خليفة، . تقنين استبيان الدافعية إلى اإلنجاز) 2
  .1977محمود عبد القادر محمد . تقنين استبيان الدافع إلى اإلنجاز) 3
  .1993نظام سبع النابلسي . تقنين استبيان لقياس الدافع إلى اإلنجاز) 4

  .المراجع
  المالحق

  
  ةـــــــــــــــــــمقدمال

 


طالب علم : اثنان ال يشبعان : "هناك منطوق اجتماعي قديم يقول 
ا ال تتوفر لبعض الناس أسباب الحصول على هذين فعندم". وطالب مال

الهدفين في بلدانهم، يهاجرون في أرض اهللا الواسعة، إلى بلدان أخرى من 
لكن هناك من يهاجر كذلك إلى بلدان أخرى لينجز . أجل الحصول عليهما

فالمجتمعات التي ال تشجع على . وهذا خاص بهجرة األدمغة. بطريقة أفضل
لتقليدية واالعتمادية، تتكون فيها قيم واتجاهات ترتبط اإلنجاز، وترضى با

فيما بينها، فينظر أفراد هذه المجتمعات إلى األشخاص ذوي اإلنجاز المرتفع 
نظرة شك، ويعتبرونهم بمثابة مصادر تهديد لقيم هذه المجتمعات وترابطها 

فيصبح المنجزون غرباء ومضطهدين في بلدانهم، فيدفعهم ذلك . وتماسكها
  .   ى الهجرة إلى المجتمعات التي تشجع اإلنجاز المرتفع وتقدره وتدعمهإل

ويقول أحد علماء النفس األمريكيين البارزين في دراسة الدافع إلى 
أن الناس يتباينون في المدى الذي  J. Atkinsonاإلنجاز، جون إتكنسون 

أعمالهم  يحاولون من خالله إنجاز أو تحقيق معيار ما لالمتياز أو الجودة في
فمن ناحية يضع بعض الناس معايير مرتفعة ألنفسهم، ويسعون . أو أنشطتهم

) الخجل(أو الفشل ) الفخر(إلى تحقيقها، ويستجيبون بأقصى مشاعر النجاح 
ومن ناحية أخرى، ال يميل البعض إلى تحقيق هذه المعايير، . عند مواجهتها

 في استجاباتهم للنجاح  حيث يبذلون قليال من الجهد، وال يظهرون أي تمايز
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. لنمو االقتصاديفي الفصل السادس، وعنوانه الدافع إلى اإلنجاز وا
والدافع . أتناول فيه الدافع إلى اإلنجاز واالتجاه النفسي االجتماعي والديني

والدافع إلى . إلى اإلنجاز والتنشئة األسرية وكتب قراءة األطفال وقصصهم
. والدافع إلى اإلنجاز والدراسات المعاصرة. اإلنجاز والبيانات التاريخية

  ).رجال األعمال والمستثمرون(والدافع إلى اإلنجاز والمنظمون 
في الفصل السابع، وعنوانه الدافع إلى اإلنجاز والفروق الجنسية 

من خالل . أتناول فيه الدافع إلى اإلنجاز والفروق بين الجنسين. والعمرية
 ثالثة جوانب هي

تفوق الذكور عن اإلناث، تفوق اإلناث عن الذكور وتساوي الذكور : 
رات الفروق بين الجنسين في الدافع إلى اإلنجاز، ثم أتناول تفسي. واإلناث

  . والدافع إلى اإلنجاز والعمر
. في الفصل الثامن، وعنوانه الدافع إلى اإلنجاز والخوف من النجاح

أتناول فيه الخوف من النجاح من خالل دراسات الرائدة األولى في هذا 
 .سة هورنرثم دراسات باحثين آخرين بعد درا. ماتينا هورنرالمجال وهي 

وأخيرا . ثم الدراسات التي تناولت الخوف من النجاح ومتغيرات أخرى
  .     نظريات الخوف من النجاح

أتناول فيه الطرق . قياس الدافع إلى اإلنجازفي الفصل التاسع، وعنوانه 
اإلسقاطية لقياس الدافع إلى اإلنجاز مدعمة ببعض األمثلة إلثارة الدافع إلى 

ثم أتناول الخصائص السيكومترية . اختبارات إسقاطيةاإلنجاز من خالل 
عالقة الدافع إلى اإلنجاز بمتغيرات أخرى من خالل و. الختبار تفهم الموضوع

. حساب صدق المضمون وصدق البناء وصدق المحك الختبار تفهم الموضوع
اختبارات إسقاطية و .وتقييم اختبار تفهم الموضوع كمقياس للدافع إلى اإلنجاز

ثم تقييم عام ألساليب اإلسقاط  .بديلة لقياس الدافع إلى اإلنجاز أخرى
فأشرح . وأتناول الطرق الموضوعية لقياس الدافع إلى اإلنجاز .والسيكومترية

  .وبعض االستبيانات الموضوعية لقياس الدافع إلى اإلنجاز. معنى الموضوعية
عمليات أتناول فيه . تقنين االستبياناتفي الفصل العاشر، وعنوانه 

استخبار الدافع  )1: وهي . التقنين ألربع استبيانات لقياس الدافع إلى اإلنجاز
) H. J. M. Hermans .(2 1970هرمانز . م. هيوبرت ج(إلى اإلنجاز 

) 3). 2006عبد اللطيف محمد خليفة، عام ( استفتاء الدافعية إلى اإلنجاز
د عبد القادر محمد، عام محمو(أعد هذه القائمة   .قائمة الدافع إلى اإلنجاز

  ).1993نظام سبع النابلسي، عام ( .استبيان الدافع إلى اإلنجاز )4). 1977
  .وتتضمن المالحق األربعة بنود األدوات األربعة لقياس الدافع إلى اإلنجاز

أرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في عرض فصوله والمعلومات التي 
للباحثين في علم النفس ولغيرهم من  تتضمنها، وأن أكون قد قدمت عمال مفيدا

المتخصصين في العلوم اإلنسانية، والذين يسعون إلى فهم أسباب التقدم والتخلف 
 .أرجو من اهللا لن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. في المجتمعات

جون إتكنسون وزمالءهما يعتبرون أحسن  ،McClellandماكليالند 
فإن  1980وكما ذكر وينر . ي البحث النفسي وطورهمن أبرز هذا المتغير ف

العصر الذهبي للبحث في مجال الدافع إلى اإلنجاز، يقع في الفترة من 
لكن اهتمامات علماء النفس بالدافع إلى اإلنجاز، . 1965إلى  1950

ويعود ذلك أساسا إلى الجهود . سنة 35استمرت دون إعاقة لمدة تزيد على 
ماكليالند، إتكنسون (النفس األمريكيين البارزين المثابرة لبعض علماء 

. ويعود كذلك ثانيا إلى جدوى وأهمية دراسة الدافع إلى اإلنجاز). وزمالءهما
  . ويعود كذلك ثالثا إلى أهمية اإلنجاز في حياة األفراد والمجتمعات

 .وتتكون محتويات هذا الكتاب من عشر فصول، ومراجع وأربعة مالحق

استعرض فيه مدخال . وعنوانه الدافعية والدوافع في الفصل األول،
تاريخيا لدراسة الدوافع، وتعريفها ووظائفها وعالقتها بالسلوك وتصنيفها إلى 
دوافع فزيولوجية ونفسية ودوافع البقاء والكفاءة والدوافع المعرفية والفردية 

  .واالجتماعية والتنظيم الهرمي للدوافع
استعرض فيه تعريف . فع إلى اإلنجازفي الفصل الثاني، وعنوانه الدا

الدافع إلى اإلنجاز عند هنري موراي، ودافيد ماكليالند، وجون إتكنسون، 
 لحوالمبكرة السيكولوجية الدراسات ثم أتطرق إلى . ودافيد أوزوبل وغيرهم

 .وتفهم الموضوع كلاألإلى دافع الالدراسات حول ك. لدافع إلى اإلنجازا
ومنشأ الدافع إلى  .لى اإلنجاز وتفهم الموضوعالدراسات حول الدافع إو

  . اإلنجاز وأبعاده، وتنميته، ومظاهره، وخصائص المنجزين
أتناول فيه . في الفصل الثالث، وعنوانه نظريات الدافع إلى اإلنجاز

ونظرية جون إتكنسون . ونظرية دافيد ماكليالند. نظرية هنري موراي
. كنظرية فتزر هيدر. العزو والنظرية النعرفية ونظريات. وتفرعاتها

  . ونظرية أندي كوكال. ونظرية برنارد وينر
الدافع إلى اإلنجاز وعالقته بمتغيرات نفسية في الفصل الرابع، وعنوانه 

الموهبة، اإلبداع، متغيرات عالقته بالدافع إلى اإلنجاز وأتناول فيه . أخرى
الدافع  ،ات الشخصيةالدافع إلى اإلنجاز ومتغير. التفوقالذكاء، والعبقرية، 

الدافع إلى  ،الدافع إلى اإلنجاز وتقدير الذات ،إلى اإلنجاز ومفهوم الذات
، الدافع إلى الدافع إلى اإلنجاز ومصدر الضبط ،اإلنجاز وتحقيق الذات

  .اإلنجاز بالقيم واالتجاهات
في الفصل الخامس، وعنوانه الفروق الثقافية والحضارية في الدافع إلى 

وتأثير الحضارة . تناول فيه علم النفس عبر الحضاري أو عبر الثقافيأ. اإلنجاز
وأتناول . ميهر. ماكليالند، ودراسات م. في الشخصية من خالل دراسات د

الدافع إلى اإلنجاز والدراسات عبر الثقافية من خالل نوعين من الدراسات؛ 
المجتمع  دراسات عبر ثقافية والمجتمع األمريكي ودراسات عبر ثقافية خارج

 .واختم الفصل بالحديث عن الدافع إلى اإلنجاز والحكم األخالقي. األمريكي
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 نحن العرب في متاهات ودوائر المتناهية من المشاكل والصعوبات

  المعوقات والتحديات البارزة. 2
 ال أحد ينكر أن النظام التعليمي العربي المعاصر. 1.2

 كن اإلقرار وبدون أدنى تحفظ أن السياسة التعليمية العربيةيم. 2.2

 يمكن التأكيد على أن منطق الحداثة والتحديث. 3.2

 الواقع أن تواضع اإلمكانيات المادية أو انعدامها. 4. 2

 المؤكد أن المجتمع الذي يتسلح بالسياسة التعليمية الناجحة. 5. 2

 لتربوي أخطريشكل االكتساح العلمي واالحتكار ا. 6. 2

 اآلفاق والتوجهات المستقبلية. 3

 يبدو أنه من العبث الصارخ االعتقاد اليوم أننا نتوفر 1.3

 يمكن المراهنة على أن مستقبل التعليم العربي وآفاقه المنشودة. 2.3

يمكن اإلقرار وبدون الدخول في متاهات استحضار مقومات . 3.3
 السياسة التربوية

 :يم التي يجب التطلع إليها هيإن منظومة التعل. 4. 3

 المجتمع المدني العربي ورهنات التنمية المستدامة:  الفصل الرابع 

  المقومات واإلنجازات األساسية. 1
 :التذبذب بين نظامين متعارضين للعمل االجتماعي المدني. 1.1

المراوحة بين االنتقائية واالختزالية في اختيار المشاريع . 2.1
 وإنجازها

 لتّخبط في متاهات ودوائر من المشاكل والصعوباتا. 3.1

  المعوقات والتحديات البارزة. 2
ازدواجية المجتمع المدني العربي الذي يشكل حلبة  تتصارع . 1.2

 وتتعايش داخلها عقليتان مختلفتان

هشاشة وجمود التنظيمات المدنية العربية وغربتها عن أي . 2.2
 تخطيط تنموي ناجع

لى رؤية مدنية دقيقة تنبني عليها خطة تنموية االفتقار إ. 3. 2
  واضحة المبادئ واألهداف ومضمونة النتائج واإلنجازات

  الفهـــــــرس 
 تقديـــم

 المعرفة ورهانات التنمية في المغرب والعالم العربي: األول الفصل

 مقومات ومكونات مجتمع المعرفة. 1

 مكانة المغرب في اقتصاد المعرفة. 2

  ة والتكويـــنــالتربي. 1.2
  البحــث واالبتكـــار. 2.2
  اإلنجاز التكنولوجي. 3.2

  البحث العلمي ومجتمع المعرفة في المغرب. 3
  مواطن القوة والتطور. 1.3

  من حيث التنظيم والبنية. 1.1.3
  من حيث التمويل والشراكة. 2.1.3
  من حيث الموارد البشرية وحصيلة االنجازات. 3.1.3
  والتأخر مواطن الضعف. 2.3

  من حيث التنظيم والبنية. 1.2.3
  من حيث التمويل والشراكة. 2.2.3
  من حيث الموارد البشرية وحصيلة اإلنجازات. 3.2.3

  خالصات ومقترحات. 4
 التربية والثقافة أية عالقة وأية وظيفة: الفصل الثاني

  مفهوم عالقة التربية بالثقافة ووظيفتها. 1
  ل الثقافةالفعل التعليمي كوسيط لنق. 2
  تحديات ورهانات وحلول. 3

  السياسة التعليمية وخطط التنمية العربية : الفصل الثالث
 المقومات والخصائص األساسية -1

التأرجح بين موقفين إلعداد السياسة التعليمية العربية المنشودة ذات 1.1
 المردودية التنموية المربحة

  ما تزال تتخبط عندنا اإلجماع شبه التام على أن سياسة التعليم  2.1
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 مشكل العنف المدرسي بالمغرب: الفصل الثامن

  م العنف ومدلولهمفهو. 1
 حجم العنف وأبعاده. 2

  العمل بالفلسفة المدنية المبنية على دعم الدولة. 3.3
 البحث عن الشغل وسيكولوجية مواجهة البطالة : الفصل الخامس 

  الجامعة ومشكل البطالة. 1
  تصورات نظرية ووقائع أمبريقية أساسية. 2
  نتائج وخالصات جوهرية. 3

  لمتغيرات العامةاستنتاجات تتعلق با. 1.3
استنتاجات تتعلق بطرق وأسباب الحصول وعدم الحصول . 2.3

  علي عمل
  استنتاجات تتعلق بالشعور إزاء العمل والبطالة. 3.3
  استنتاجات تتعلق بحلول تجاوز وضعية البطالة. 4.3

  خالصة
 (11)التأخرالذهني ومشكل اإلدماج المدرسي: الفصل السادس 

 مالبساتها العامةو ظاهرة التأخر الذهني. 1

 والتشخيص التحديد مستوى على. 1.1

 والمشاكل المعطيات مستوى على. 2.1

 التشخيص حيث من 1.2.1

 العالج حيث من 2.2.1

 المواقف حيث من  3.2.1

 المدرسي واإلدماج التأخر الذهني ظاهرة. 2

 والتمدرس التأخر الذهني. 1. 2

 التربوي والعالج التأخر الذهني. 2.2

 مظاهر وعوامل الفشل الدراسي  لدى الطفل: لسابعالفصل ا

 إشكالية تعددية نماذج تفسير الفشل الدراسي. 1

 النموذج البيولوجي. 1.1

 النموذج السوسيولوجي. 2.1

 النموذج السيكولوجي. 3.1

  إشكالية عالقة القيم بالفشل الدراسي. 2
 المسألة األولى. 1.2

 المسألة الثانية. 2.2

 الثة واألخيرةالمسألة الث. 3.2

 

  البدائل واآلفاق المستقبلية. 3 
 بلورة فلسفة جديدة للعمل المدني العربي 1.3

اعتماد رؤية مدنية هادفة تؤطرها خطة دقيقة المنطلقات . 2. 3
 والغايات،

 العمل بالفلسفة المدنية المبنية على دعم الدولة. 3.3

 بطالة البحث عن الشغل وسيكولوجية مواجهة ال: الفصل الخامس 

  الجامعة ومشكل البطالة. 1
  تصورات نظرية ووقائع أمبريقية أساسية. 2
  نتائج وخالصات جوهرية. 3

  استنتاجات تتعلق بالمتغيرات العامة. 1.3
استنتاجات تتعلق بطرق وأسباب الحصول وعدم الحصول علي . 2.3
  عمل
  استنتاجات تتعلق بالشعور إزاء العمل والبطالة. 3.3
  ت تتعلق بحلول تجاوز وضعية البطالةاستنتاجا. 4.3

  خالصة
 (11)التأخرالذهني ومشكل اإلدماج المدرسي: الفصل السادس 

 ومالبساتها العامة ظاهرة التأخر الذهني. 1

 والتشخيص التحديد مستوى على. 1.1

 والمشاكل المعطيات مستوى على. 2.1

 التشخيص حيث من 1.2.1

 العالج حيث من 2.2.1

 لمواقفا حيث من  3.2.1

 المدرسي واإلدماج التأخر الذهني ظاهرة. 2

 والتمدرس التأخر الذهني. 1. 2

 التربوي والعالج التأخر الذهني. 2.2

 مظاهر وعوامل الفشل الدراسي  لدى الطفل: الفصل السابع

 إشكالية تعددية نماذج تفسير الفشل الدراسي. 1

 النموذج البيولوجي. 1.1

 النموذج السوسيولوجي. 2.1

 النموذج السيكولوجي. 3.1

  إشكالية عالقة القيم بالفشل الدراسي. 2
 المسألة األولى. 1.2

 المسألة الثانية. 2.2

 المسألة الثالثة واألخيرة. 3.2
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األمر يتطلب إبداعها وإنتاجها من خالل اإلسهام في إقامة بعض أسس هذا 
المجتمع باعتماد مجموعة من اإلجراءات والدعامات التي تتصدرها إرادة 

ذات سياسية قوية، تؤطرها بيئات تمكينية مالئمة ومؤسسات علمية ناجعة 
القدرة الكافية على تلقين المعرفة ونشرها وإنتاجها وتوظيفها في مجال 

  . تأهيل اإلنسان وتحديث المجتمع
إذا كانت غايتنا من هذا الكتاب تتلخص إذن في التنصيص على   

أهمية التربية والتكوين وخطط البحث واالبتكار ومبادئ الحرية والحكامة 
تمع المعرفة، وبالتالي االنخراط في الرشيدة كدعامات أساسية لولوج مج

سيرورة التنمية المستدامة، فمرد ذلك اقتناعنا الراسخ بأن المعرفة وفضال 
عن كونها تشكل الرافد األساسي لكل تنمية مأمولة، فإن عملية اكتسابها 
أضحت تمثل الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتجويد 

لمجتمع المعاصر ينعت بمجتمع المعرفة فبامتالكها أصبح ا. الخدمات
واإلعالم الذي ينبني أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية العالية وعلى 

  .اقتصاد المعرفة المتطور وعلى البحث العلمي المتجدد
لعل من األهداف األساسية لهذا الكتاب الذي يشكل امتدادا وتعميقا    

" رهانات استراتيجية للتنمية: ربيةالعلم والثقافة والت"لكتابنا السابق عن 
  ، العمل)2005(

على تقديم صورة تقريبية عن واقع المعرفة والبحث العلمي في 
فالجديد الذي يضيفه يتجلى في الربط . والعالم العربي عامة  المغرب

العضوي بين المعرفة والتنمية اإلنسانية من خالل اتخاذ التربية والثقافة 
ي كمرتكزات ضرورية لبناء اإلنسان وتكوينه كرأس والتعليم والبحث العلم

فإلى جانب استحضاره لبعض مظاهر التقدم  المحققة في هذا . مال معرفي
المجال، فقد ذهب هذا المؤلَّف إلى إبراز كثير من النواقص والفجوات التي 
تستوجب التصدي والمعالجة وبالخصوص إذا كان القصد يكمن في إقامة 

. لالزمة على إنتاج المعرفة وتوظيفها لصالح اإلنسانمجتمع له القدرة ا
فالتنمية الحقيقية هي التي تسمح للفرد بتنويع إمكانياته وبتوسيع خياراته في 

إنها التنمية التي تنبني على المعرفة بمختلف . شتى مجاالت الحياة
مؤشراتها الكونية وفي مقدمتها القدرة على اكتساب المعارف والمهارات 

ة كالقراءة والكتابة والحساب التي تشكل بدورها إحدى دعائم األساسي
وإذا كانت المعرفة ال تزدهر إال في ظل الحرية، فإن . مجتمع المعرفة

مجتمع المعرفة ال تقوم له قائمة ما لم يعمل على اعتماد سياسات محكمة 
للتربية والتكوين و برامج دقيقة للبحث واالبتكار وأساليب هادفة للتدبير 

التسيير ثم خطط ورؤى مضبوطة للتعلم والعمل والنجاح واالندماج و
  .واالنفتاح والتسامح

 

 مشكل العنف المدرسي بالمغرب: الفصل الثامن 

  مفهوم العنف ومدلوله. 1
 حجم العنف وأبعاده. 2

  أسباب العنف وانعكاساته. 3
 نماذج المقاربة والتفسير. 4

 أساليب الوقاية واستراتيجيات العالج. 5

 خالصة

 نحو بيداغوجيا معرفية للتعليم األولي: الفصل التاسع

  االعتبارات الموضوعية والمستجدات العلمية. 1
  مسايرة التحوالت والمكتسبات. 1.1
  مواكبة غايات وأهداف الميثاق. 2.1
  العمل بمبادئ السيكولوجيا المعرفية. 3.1
  األسس النظرية والمرجعيات السيكولوجية. 2

  سيكولوجية أساسية مرجعيات. 1.2
 مقومات سيكولوجية الطفل. 2.2

  خصائص سيكولوجيا االكتساب. 3.2
  سيرورة االكتساب كنشاط ذهني. 1.3.2
  سيرورة االكتساب كنظام من المعارف المتفاعلة. 2.3.2
  سيرورة االكتساب كتحويل للمعارف. 3.3.2

  المرتكزات والدعامات البيداغوجية . 3
 ا التعدديةالعمل بالبيداغوجي. 1.3

 العمل بالبيداغوجيا التفاعلية. 2.3

 العمل بالبيداغوجيا القائمة على كفايات الطفل المبكرة. 3.3

 العمل بالبيداغوجيا القائمة على النظام المعرفي. 4.3

االعتماد على بيداغوجيا تعددية يحكمها فضاء تربوي غني . 5.3
  ومتنوع
 خالصة

  المراجع
  مــــــــــــتقدي

لفكرة الجوهرية المغذية لمضامين هذا الكتاب في أن انخراط تتلخص ا
الدول العربية، بما فيها المغرب، في مجتمع المعرفة يتوقف بالدرجة األولى 
على مدى استعدادها لتملُّك منظومة تعليمية متطورة وبحث علمي متقدم 
وبيئة مدنية خصبة تساعد على الحرية في اإلبداع واالبتكار وتستجيب 

فالنجاح في ولوج مجتمع المعرفة ال . مطالب التنمية ورهانات التحديثل
  يتحقق فقط عبر نقل المعرفة واستهالكها كخدمات وسلع جاهزة، بل إن 
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واإلدماج الدراسي، الفشل الدراسي والعنف المدرسي ثم أخيرا 
ونعتقد أن القارئ العربي وبالخصوص المهتم . بيداغوجيا التعليم األولي

التربوي في عالقته بالتنمية اإلنسانية، سيجد في هذا  - بالشأن العلمي 
ة من الوقائع والمعلومات التي تستجيب لبعض تطلعاته الكتاب جمل

ومطامحه وتجيب على بعض انشغاالته وتساؤالته التي لطالما دفعه فضوله 
 .المعرفي إلى طرحها والبحث عن إجابات مقنعة لها

لقد حاولنا من خالل الفصول التسعةالمكونة لهذا الكتاب معالجة إشكالية  
اعتماد مقاربة سيكولوجية، قوامها التناول المعرفة والتنمية اإلنسانية ب

بالعرض والتحليل والنقاش لمجموعة من األفكار والقضايا التي تنفتح عليها 
المعرفة والتنمية، التربية والثقافة، التعليم : هذه اإلشكالية وفي مقدمتها

  والتكوين، البحث العلمي ومجتمع المعرفة، الجامعة والبطالة، التأخر الذهني 

   � � � � � �   � � � � � �

  "و فــي أنفسكــــم"ة ــسلسل
  "و فــي أنفسكــــم"سلسلــة  دليل "

 www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  
  

  أخــر اإلصـــدارات

   !!دــيام جدــاب عــى أعتــات علــكلم
  2015     شتاء /  و الثالثون       الثامن   داراإلصـ  

  صادق السامرائي. د.أ
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS38Samerrai2015.pdf 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS38Samerrai2015.rar 

  تأمـــالت نفسيـــة في الثـــورات العربيـــة
    2015- 2014     شتاء /  و الثالثون       السابع   داراإلصــ

  صادق السامرائي. د.أ
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB37HS-Samarrai2014.pdf  
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB37HS-Samarrai2014.rar  

  و علـــوم النفـــــس» العربيــــة«
  2015- 2014     شتاء /   الثالثون و      السادس   داراإلصــ

  اويــى الرخــيحي. د.أ    
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB36HSRakhawy2014.pdf 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB36HSRakhawy2014.rar 

 

  اللغـــة العربيـ وتشكيـــل الوعــي القومــــي 
   2015- 2014     شتاء /   و الثالثون      الخامس  اإلصــــدار  

  اويــى الرخــيحي. د.أ    
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35HS-Rakhawy2014.pdf  
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35HS-Rakhawy2014.rar  

 
 

 ألف جلسة وجلسة لحظات مع فرويد في التحليل النفسي

    2014    خريف /   الثالثون و   الرابع    داراإلصــ

 رـادي الفقيـد الهــعب. د    

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.rar 

 

  "الموســـــــــــع"

   معجــــم العلــــوم النفسيــــة

  اإلصـــدار العربـــي

  فرنسي-انكليزي -عربي

  )ت- ب- أ(   

  اعداد جمال التركي

  

  
  

  تحميـــــل حــــــــــــر

 ?	�,�"Gدي ا� x�"  

   
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Ar.aef/Alif.Ba.Ta.aef.pdf  

 
�_>�ط ?	�,� 

 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Ar.aef/Alif.Ba.Ta.aef.rar  

 
 

")المعجم الموسع للعلوم النفسية " لـــ العربي دليل االصدار (  

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexElmouwassaa-Ar.HTM�
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  اإلنســـان والنفــس اإلنسانيـــة لـــدى علمــــاء التـــــراث
  2014ر  ـــديسمب - ر ـــادي عشــالح  اإلصــدار  -سلسلــة الراسخـــون  

  يـــــالعربإسالم النفســي راثـــة التـــدارات لجنـــإص

  
  ةـــالسعودي ،اض ـــالري –س ـــم النفـــعل – صالـــح إبراهيـــم الصنيـــع. د

drssanie@hotmail.com  

 
   

 

ماء واستقر الرأي لديه بتقسيم العلماء على طبقات بحيث في اختيار العل
تغطي الطبقة ثالثة قرون وفي كل طبقة تم اختيار ثالثة علماء حسب 

  :التوزيع التالي
  ):هـ300ـ1(الطبقة األولى : أوالً

  ).هـ255(، الجاحظ )هـ243(، المحاسبي )هـ142(ابن المقفع 
  ):هـ600ـ301(الطبقة الثانية : ثانياً

، ابن الجوزي )هـ505(، أبوحامد الغزالي )هـ421(سكوية ابن م
  ).هـ597(

  ):هـ900ـ601(الطبقة الثالثة : ثالثاً
، ابن قيم الجوزية )هـ728(، ابن تيمية )هـ606(فخرالدين الرازي 

  ).هـ751(
  ):هـ1200ـ901(الطبقة الرابعة : رابعاً

، أبن حجر الهيثمي )هـ920(، المغراوي )هـ911(السيوطي 
  ). هـ973(

  ):هـ فما بعدها1201(الطبقة الخامسة : خامساً
، محمد قطب )هت1376(، عبدالرحمن السعدي )هـ1332(القاسمي 

  ).معاصر(
وتم اختيار نماذج من كالم هؤالء العلماء هؤالء اإلنسان والنفس 

وأخيراً ختمت الورقة . اإلنسانية، وختمت كل طبقة بتعليق للباحث
  :بالخالصة التالية

ل النماذج التي تم عرضها قد ال نستطيع تقديم صورة كاملة من خال
المالمح لنظرة علماء التراث النفسي لإلنسان والنفس اإلنسانية، ألن ذلك 
يحتاج مساحة أكبر نستطيع من خاللها عرض نماذج أكثر وتفصيالت 
أوسع تعكس الصورة بشكل قريب من ما قدموها في طروحاتهم، ولكن 

صفحات المتاحة لهذا الورقة البحثية، ولضيق الوقت، نظراً لمحدودية ال
نرجو أن نكون وفقنا في اختيار النماذج التي تعطي لمحات عن تصور 
هؤالء العلماء لإلنسان والنفس اإلنسان، وربما أمكننا أن نلخص مالمح 

  :  التصور هذا التصور في النقاط التالية

  الفهــــــرس 
  مقدمة

  )ه1300(الطبقة األولى : أوالً
  )ه106142(ابن المقفع -1
 )ه243 165(المحاسبي -2

 )ه255  160: ( الجاحظ-3

  )ه600  301: (الطبقة الثانية
 )ه421  325(  مسكويةأبن - 1

 )ه505 450: (الغزالي أبوحامد- 2

 )ه510597: ( أبن الجوزي- 3

 )900 601(الطبقة الثالثة : ثالثاً
 )ه606 543( فخر الدين الرازي - 1

 )ه728 660: ( ميةأبن تي - 2

 )ه751 691: ( أبن قيم الجوزية- 3

  )ه1200 901: ( الطبقة الرابعة: رابعاً
 )ه911 849: ( السيوطي- 1

  )ه920: (المغراوي - 2
 )ه973 909( أبن حجر الهيثمي  - 3

  )ه  حتى عصرنا الحاضر1201: ( الطبقة الخامسة: خامساً
 )ه1332 1283: (القاسمي- 1

 )ه1376 1307: ( السعدي  - 2

 )م   معاصر1919: (محمد قطب- 3

  خالصة
  المراجع

  صـــــملخ
هدفت الدراسة إلى استعراض نماذج من تناول مجموعة من علماء 

  ووجد الباحث صعوبة . التراث المسلمين لموضوع اإلنسان والنفس اإلنسانية
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يعنى هذا االتجاه بتصفية النفس وتزكيتها عند : االتجاه الصوفي )1
بدايته، ثم تحول من حركة زهد تعتني بالعبادة وتقوم على المجاهدة إلى 

 .حركة فلسفية فكرية
يعني هذا االتجاه في الكشف عن الحقيقة على : التجاه الفلسفيا )2

الصبيح، )(األرسطي(المنطق الصوري أو القياسي أو االستداللي البرهاني 
 ).238ـ218هـ، 1420

المدخل إلى التأصيل (وهذا التقسيم تناوله الباحث في كتاب سابق له 
يه من وبين جدته ولكن أعترض عل) هـ1428اإلسالمي لعلم النفس، 

حيث صعوبة تصنيف بعض العلماء في واحد من االتجاهات الثالثة حيث 
  . نتاجه العلمي يمكن أن يدخله في اتجاهين من االتجاهات المذكورة

وبدأ للباحث أن يسلك منهجية تقوم على تقسيم القرون الهجرية إلى 
طبقات كل ثالثة قرون طبقة، ورجح اختير عدد ثالثة قرون تيمن 

ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي رواه اإلمام البخاري بحديث رسو
  في صحيحه عن عمران بن حصين

خيركم (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : رضي اهللا عنهما قال
صحيح البخاري، كتاب ))(قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

طبقة يتم بحيث أصبح لدينا خمس طبقات وفي كل ). 9الشهادات،باب
اختيار ثالثة علماء، وكل عالم تؤخذ نماذج من كتاباته حول اإلنسان 

وعندما أراد الباحث أن يختار علماء من كل قرن بحث . والنفس اإلنسانية
" سير أعالم النبالء"عن المصادر فوجد كتب السير، ومن أشهرها كتاب 

ادي للخطيب البغد" تاريخ بغداد"وكتاب ) جزء 16)(هـ748(للذهبي 
ونظراً ألن الكتابين ال يتعديان القرن . وفيهما سير عدد كبير من العلماء

من (المختار المصون من أعالم القرون " السابع، وجد الباحث كتاب 
فتم ) مجلدات3(لمحمد حسن موسى ) القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر

دليل "ب اختيار بعض العلماء منه، ثم وجد الباحث في مكتبته الخاصة كتا
الصادر عن المعهد ) مجلدات3" (الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث

والذي بدأ بعلماء من القرن األول ) هـ1412(العالمي للفكر اإلسالمي 
وأنتهي بعالم معاصر، فقرر الباحث أن يختار العلماء في الطبقات األولى 

استكمل اختيار علماء والثانية والثالثة من المصادر الثالثة السابقة، ثم 
الطبقة الرابعة وكذلك عالم من الطبقة الخامسة من المصدر األخير، ثم 

وهذا توزيع العلماء . أختار الباحث عالمينالستكمال علماء الطبقة الخامسة
 :على الطبقات الخمس

  ):هـ300ـ1(الطبقة األولى : أوالً
  ).هـ255(، الجاحظ )ـه243(، المحاسبي )هـ142(ابن المقفع 

  ):هـ600ـ301(الطبقة الثانية : ثانياً
 

. والروح) التراب(أن اإلنسان مخلوق من عنصرين هما المادة  )1 
وهما يحتاجان إلى ما يشبعهما، فالمادة تحتاج لحاجات الجسدية من غذاء 
وجنس وراحة وما يدخل فيها، وكذلك الروح تحتاج إلى إشباع عن طريق ما 

 .قيأتي به الدين من عبادات وأخال
أن مصادر المعرفة لإلنسان تبدأ بالحواس ثم العقل ثم الوحي،  )2

 .ويكون الوحي هو المعيار لما يقبل ويرفض من المصدرين السابقين
إن النفس اإلنسان لديه االستعداد للخير والشر، ولكنها مفطورة  )3

على فطرة الخير المركوزة في الجبلية اإلنسانية، ما لم يأتي ما يحرفها عن 
 .من عوامل خارجية كالوالدين والشيطان ورفاق السوءفطرتها 

أن األمراض النفسية ال تتوقف على ما يدرس حالياً في علم النفس  )4
بل يدخل فيها ما يعرف بأمراض الباطن أو أمراض القلوب والتي ورد لدى 
علماء المسلمين تناول لها في الوقاية والعالج مما ال يتوفر لدى الباحثين 

 .الغربيين
ديد من علماء المسلمين يستفيدون مما يورده غير المسلمين فيما يتعلق الع

باإلنسان والنفس اإلنسان وقوى النفس، ثم يضيفون ما يقدمه لهم الوحي مما 
معارف توسع آفاق تناولهم لتلك الموضوعات وتنقلها إلى فضاءات أرحب 

  .وأكثر قرباً من واقع اإلنسان والنفس اإلنسانية
  ةــــــــمقدم

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على بينا محمد وعلى آله 
  :وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

اإلنسان هو المخلوق المكرم من لدى اهللا سبحانه وتعالي عندما يقوم 
والكتابة عنه تحفها كثير من الصعوبات والمشآق، . بشريعة اهللا في أرضه
ب اإلنسان وعظم مسئولياته عن ذاته ومن حوله من بناء على تعدد جوان

وعندما طلب من الباحث المشاركة بورقة بحثية . البشر وسائر المخلوقات
وجد صعوبة في تحديد المراد، لكون " اإلنسان لدى علماء التراث "عن 

جوانب روحية وجسمية وعقلية ووجدانية (اإلنسان متعدد الجوانب 
ولكوننا نعيش في القرن . تراث يصعب حصرهمولكون علماء ال) واجتماعية

. الخامس عشر الهجري، فنحن أمام خمسة عشر قرناً مليئة بالعلماء األفذاذ
وفكر الباحث بمنهجية يتبعها الختيار نماذج من تراث هؤالء العلماء، فوجد 
المنهجية التي سار عليها الدكتور عبداهللا الصبيح في تقسيم علماء التراث إلى 

  : تجاهاتثالثة ا
يعنى هذا االتجاه في التراث النفسي بما ورد في القرآن : االتجاه األثري )3

الكريم والسنة النبوية مما له عالقة بالنفس ويفسر هذه النصوص ضمن منهج أهل السنة 
 .والجماعة
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  ):هـ فما بعدها1201(الطبقة الخامسة : خامساً

،محمد قطب )هت1376(، عبدالرحمن السعدي )هـ1332(القاسمي 
  ).معاصر(

لم من وسنحاول في الصفحات التالية تقديم نماذج من كتابات كل عا
هؤالء العلماء حول اإلنسان والنفس اإلنسانية، مسبوقة بتعريف 

 .مختصر به

، ابن الجوزي )هـ505(، أبوحامد الغزالي )هـ421(ابن مسكوية  
  ).هـ597(

  ):هـ900ـ601(الطبقة الثالثة : ثالثاً
، ابن قيم الجوزية )هـ728(،ابن تيمية )هـ606(فخرالدين الرازي 

  ).هـ751(
  ):هـ1200ـ901(قة الرابعة الطب: رابعاً

، أبن حجر الهيثمي )هـ920(، المغراوي )هـ911(السيوطي 
  ).هـ973(

   � � � � � �   � � � � � �

  يــي العربــاب النفســة الكتــسلسل
  " دليل الكتاب النفسي العربي للشبكة "

://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htmhttp  
  

  أخــر اإلصـــدارات

  )الجزء الثاني ( -الذهانــات-جاك الكان 
     2014      خريف /  و الثالثون    الخامس    اإلصدار

  رـــادي الفقيــد الهــعب. د  
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=135 

  يــس اإليجابـــم النفــعل
     2014     خريف /   و الثالثون   الرابع    اإلصدار

  محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=134 

  لمدرسة العربية فـي التحليـل النفسـيا
     2014     ربيع /  و الثالثون    الثالث    اإلصـدار

  ورــي زيعــا علــزكري. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=133 

  المعرفة والتنمية اإلنسانية
     2014     ربيع /   و الثالثون    الثاني    اإلصدار

  اوـــي أحراشــالغال. د   
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=132 

  الصحة العاطفية وضرورات التكيف في الحياة المعاصرة
     2014      شتاء /   الواحد و الثالثون     داراإلص

  نــان حســا شعبــمرسيلين. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=131  

  

  سيكولوجيـــة الدافــــع إلــى اإلنجـــــاز 
     2013     صيف /   ـونالثالثـ    ـداراإلص

  بشيـــــــر معمريـــــــة. د    
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=130 

 
AL MUWASSAA  "   

DICTIONARY OF PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

  "الموســـــــــــع"

  معجــــم العلــــوم النفسيــــة

  اإلصـــدار اإلنكليزي

  عربي -فرنسي-انكليزي

)A-B-C(  

  اعداد جمال التركي

  

  

    

 تحميـــــل حــــــــــــر
 ?	�,�"Gدي ا� x�" 

  
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Eng.efa/A.B.C.efa.pdf 

�_>�ط ?	�,� 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Eng.efa/A.B.C.efa.rar  

 
")ا�-�DB ا�-"#B>� C<"م ا�130%) " د�%� ا ��ار ا@?�<%=ي �ـــ(  

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexElmouwassaa-Eng.HTM 
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  "!! *ــاســــــــاء والنـــــاألطبــ"
  
  

  الدكتــور فخــري الدبـــاغ: المؤلـــف
   العـــــــراق /أمريكـــــا  –ـــب النفســــيالط- ــي ــــادق السامرائـــص. د

sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

   

  كيف حصلت على نسخة الكتاب؟
 w �]-�� �	5 أن آ	�إرN�� �}]D���م ا-?آ��ر ��ي ا-?��غ �:�Ha أد��� 

�Nا �:���  O}-آ"�� ا l-�*-ا GP-ا �T , ة �?اfPH �P�� أت?� ?Hو , ?H �	آ

X?ت إ7�[�ه' و�"[© , آ�[�X7 w �V�ة ا-�"�� ا?ار�� ا-¤ آ	� أ��ره� 

 �V»�¼أن أ »x"0 �]ه�� ¬"��0� ا1دب و�7M© أ x:� 6"�Dو , �����و�?�	� 0� ا-

 . وأx7�}0 �:� ا-�����Vت ���µM أن ���O ا-{[�O, وا-��P وا-�وا�� 

a0 رت�}Dو ��"�� ا-��!� �:? w اN��"� اf)1ة  '½����:' آ3M��ذ و ¤H

0� ه5ا ا-���ب , ا-{[��  '�-M3 0?م ا-:*�ر 0"�' , وذات ��م w xD�7�:�, و

>��M; 3¥ا� �?ق ���xV �:��ن ��,:� وه� ���ل : S?H ب��' , ه5ا آ�[�آ

 y/	,آ�� �	�?� w أر��ف O�]� �	آ ���'؟...0	?�0 Gآ� 

�"H :أ¬D������ �!�VNا �� �7! 

3��DfD' , وw ا-��م ا-���  x� �"PDري , إ��� O"}D , ��_�و ©�!",

 ��rا�VH , ;?� �¾ '�"0 ب�����^ ا-��?��(....) -{�-O ا3%���f" ه?��( ( "

� ا-?آ��ر ��ي ا-?��غ, � !و�H-� ه5ا 

��[¤ w ز��ر� w '�"0 ب �:? أن 0*�ت��� .xD اf)1ة -"[aدو� ز-� أ��>� ��-

  ".حلم هل يتحقق" وخاتمة , وثالثة عشر عنوان, ومن ثم مقدمة المؤلف , يبدأ الكتاب باإلهداء 
  اإلهداء: أوال

  ...إلى الرأي العام الذي نحتَكم إليه ونبغي رضاه"
  ...إلى زمالئي األطباء لعلي أعبر عن بعض آرائهم

  ...ة لعلهم يستفيدون منه في حياتهم المستقبليةإلى إخواني أطباء الغد في الكلية الطبي
  ...إلى النشء الحديث في المدارس

  ".إلى هؤالء جميعا أهدي هذا الكتاب
  المؤلف

  المقدمة: ثانيا
  "رسالة طبيب"قبل المقدمة هناك لوحة لفنان ألماني وصفت بالرائعة 

  .ولهذا فالمقدمة تحمل روح الثورة, أشهر ب 1958أي بعد ثورة الرابع عشر من تموز ,  1959الكتاب صدر في عام 
والشعب , منذ يوم إعالن الجمهورية العراقية ...منذ يوم التحرر واإلنعتاق...تموز الخالد 14منذ يوم "

 .العراقي في دنيا جديدة من األفكار والعواطف واألعمال

 -  
 
 
 
 
 
 
 
 

إذاً تيار من األفكار  المجتمع
 والطبيب في, والمصالح  والمبادئ

, تفاعل مستمر مع هذا التيار 
والطبيب الحق هو الذي يسير مع 
التيار ويحتفظ بقواه وشخصيته 

الطبيب الحق هو . ومبادئه اإلنسانية
في التيار وال يدعه ) يسبح(الذي 

"يطغى عليه أو يجرفه أو يغرقه  
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ومنذ ذلك اليوم بدأ , والفرد العراقي يرمي بكل ترسبات العهد البائد التي لطخته وأثرت فيه , ومنذ ذلك اليوم 

  ."خيه ليعمال سوية من أجل الجمهورية والسعادة البشريةكل فرد ينسى أنانيته ومصالحه ويمد يده إلى أ
  " كتبت هذا الكتاب ألجمع بين الناس واألطباء, ومن أجل هذه الغاية , وبهذا الشعور "

األطباء إلى الشعب وعرض " تقديم"إنه مجرد ...إن ما كتبته ال يرمي إلى الهدم والنقد المخرب"ويختتم 
و " األطباء"جديد أخوي بين " تعارف"وإنه ...و توضيح لوجهة نظر األطباءوه, لمشاكلهم وحياتهم ومشاعرهم 

  ".يرمي إلى التعاون والخدمة المشتركة من أجل المصلحة العامة والعدالة اإلنسانية" الناس"
  ؟.من أساء إليهم...األطباء: ثالثا

  "ورب فئة قليلة أساءت إلى فئة كثيرة"
  .أقسم بأنني في أي بيت أدخله إنما أدخله لفائدة مريض...تي بكل نقاء وقدسيةأقسم بأنني أستخدم حياتي وأمارس مهن"

  ..."وأن ال أفش سر أحد قط...أقسم بأن كل ما أسمعه وأراه عن كل إنسان يصبح سري المقدس
  "والطبيب شيئ في هذا التيار.. المجتمع تيار هائل: " ومن هذا الفصل

والطبيب , والطبيب في تفاعل مستمر مع هذا التيار , والمصالح  المجتمع إذاً تيار من األفكار والمبادئ"
في ) يسبح(الطبيب الحق هو الذي . الحق هو الذي يسير مع التيار ويحتفظ بقواه وشخصيته ومبادئه اإلنسانية

  "التيار وال يدعه يطغى عليه أو يجرفه أو يغرقه
بعض األطباء بحكم األختالط العمل المشترك وال شك أن أساليب الجشع والمنافع الذاتية قد أثرت على " 

  . وعوامل الضعف اإلنساني
وعدم اإلهتمام الجدي بالمطالب الشعبية الحيوية من , ونكران مبادئ العدالة , وكان فساد العهد البائد والتسيب

  "العوامل المحيطية المهمة التي ساهمت في ذلك أيضا
ورغبة الشعب في التقدم , والمبادئ اإلنسانية والخلقية ,  فروح الشباب المتوثب, ولكن لكل شيئ نهاية "

وكان تشكيل نقابة ذوي المهن الطبية في العراق . كل ذلك خلق نشأ حازما صدوقا مخلصا من األطباء , والرفاه 
وأجمع كل طبيب أن يذود عن سمعة الطبابة بكل جهوده مؤازرا بذلك . خطوة أخرى في سبيل رفع المستوى

  ".بة في هذا الميدانجهود النقا
  .ويبو أن هناك نوع منالعالقة المتوترة ما بين الطبيب والناس في تلك الفترة التي بدأ الطب يترعرع وينشأ في العراق

وأصبحوا في سنة , فقط ) 10( 1919فقد كان عدد األطباء العراقيين في سنة , فحسب ما جاء في الكتاب 
ولم تتخرج الوجبة األولى إال في سنة ,  1927العراقية إال في سنة ولم تؤسس الكلية الطبية , ) 30( 1920
  .طبيبا فقط) 12(وكانوا  1932

  .ولهذا كانت الخدمة الطبية شحيحة وضعيفة ومعتمدة بالدرجة األولى على أطباء من غير العرب
  ما الذي أضعفها؟..ثقة المريض بالطبيب : رابعا

  .."ومعنوية الطبيب مستمدة من ثقة مريضه به..معنوية المريض ترتكز على ثقته بطبيبه "
ألن العمل المهني الفني المعقد , وقلة التفاعل الصحي الثقافي , ويعزو الكاتب ذلك إلى تفشي األمية الصحية 

, وفي الفصل مقارنة ما بين ما يحصل في الدول الغربية كأمريكا . ال يمكن للمريض واإلنسان العادي أن يفهمه
لم , ) الحكومة الملكية(وال شك أن الحكومة البائدة ."بالدنا من ضعف في التثقيف الصحي للمواطن وما يتحقق في

  "!!تهتم بإنماء ثروة البالد اإلقتصادية بل بتبذيرها
وكما أن تمسك . نحن األطباء إذا نكرر بأن حياتنا األدبية والمعنوية تعتمد بالدرجة األولى على ثقة الرأي العام"

فكذلك الحكم , جبات المهنة والدوافع اإلنسانية والسلوك المهذب مع زمالئه هو وسيلة لرفع سمعة الطبابة الطبيب بوا
وإدراك األحوال اإلقتصادية واإلجتماعية واألخالقية التي يعيش , العادل والفهم العميق للسلوك الطبي من قبل الناس 

ونحن نعتمد على . وربطهما بروابط الثقة والطمأنينة  هي من الوسائل لتقريب المريض من الطبيب, فيها الطبيب 
 ".الصحافة والكتاب والمثقفين لبيان وإذاعة الحقائق على الشعب دون التأثر بظواهر األمور

 -  
 

أن أساليب الجشع والمنافع 
الذاتية قد أثرت على بعض 
األطباء بحكم األختالط العمل 
المشترك وعوامل الضعف 

. اإلنساني  
 
 
 
 

د األطباء العراقيين في كان عد
وأصبحوا , فقط ) 10( 1919سنة 

ولم تؤسس , ) 30( 1920في سنة 
الكلية الطبية العراقية إال في سنة 

ولم تتخرج الوجبة األولى ,  1927
) 12(وكانوا  1932إال في سنة 

Jطبيبا فقط  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن حياتنا األدبية والمعنوية تعتمد 

الرأي  بالدرجة األولى على ثقة
وكما أن تمسك الطبيب . العام

بواجبات المهنة والدوافع 
اإلنسانية والسلوك المهذب مع 
زمالئه هو وسيلة لرفع سمعة 
 الطبابة
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  ..أجور األطباء: خامسا
  .."هو اليوم الذي ال يجري فيه أي تعامل مادي بين الطبيب ومريضه..يوم الكمال"
وربما  –وألنه أحد أهداف تذمر الناس , ألنه موضوع شائك..أجور األطباء موضوع يبعث الرهبة والتردد"

  "!ء أيضاتذمر بعض األطبا
وكانت األجور . 1938ومرة ثالثة عام  1932ثم عدلتها عام ,  1926ويبدو أن أجور األطباء قد حددتها عام 

  .لغير األخصائيين واألخصائيين) فلسا 300-100(تتراوح بين
ويجب أال يكون ذلك , فمطالبة الطبيب بثمن أتعابه يجب أن ال يقابل بالحساب العسير والنقد واإلنزعاج "

  ".سيلة إلضعاف الثقة بين الطبيب ومريضه ما لم تكن تلك األجور إستغاللية ظالمةو
يجب أن , وفي مقابل هذا الكفاح والجهد . " ويشير الفصل إلى عناء األطباء وكفاحهم في الدراسة والتدريب

وعيشا  يحصل على رفاه مادي وإجتماعي ويجب أن يعيش في مستوى إقتصادي مناسب يحتفظ له مظهرا الئقا
  "مريحا هادئا
وهي تعويض عادل , أن أجور األطباء هي تعويض للخدمة والكفاح ومجهود الدراسة الشاق الطويل " ويرى 

أما الذي يريد أن يجمع له ثروة من الجشع واإلستغالل أو الدجل فقد أصدرنا عليه حكما بأنه مجرم في حق , 
  ".اإلنسانية

  على األطباء؟هل يجب أن تقتصر ..اإلنسانية: سادسا
  "على الناس أن يفتشوا عن اإلنسانية فيهم ثم يحاسبوا أطباءهم عليها"
بل أننا نقول لو أن الناس عرفوا الطبيب على أنه بشر مثلهم , ونحن ال نقول هذا لكي نبرر هفوات الطبيب "

كما  -درة غير إنسانية  ولما أصبحوا بشديدي الحساسية ألية با, لما تمادوا في المغاالة في الصفات اإلنسانية 
  "يعتقدون

يشعر الطبيب بأنه يعيش في محيط مناسب ومشجع , فالصفات اإلنسانية عندما تصبح عامة بين الناس "
  ".فأنه هو الذي يصاب بخيبة األمل, أما إذا كان كل من حوله يسعى لمصلحته وشؤونه الذاتية . لعمله

  ! ظروف عمله وتذكيرهم بأنه بشر مثلهمففي هذا الفصل توعية للناس بمعاناة الطبيب و
  .وهذا يعكس النظرة السائدة عن الطبيب في النصف األول من القرن العشرين وبعده بسنوات

  ...الطبيب في حياته الخاصة: سابعا
  "حياة الطبيب الخاصة عزاؤه وجنته"
  "عة للرقابةوقد جعل مجتمعنا الشرقي من حياة الطبيب الخاصة إحدى ممتلكاته الخاصة والخاض"
  ".وفي كل أقطار العالم أال يمس أو يجرح شعور العامة بتصرفاته الخاصة, فإن الطبيب يحاذر دائما "
  ".ويشعر الطبيب بأنه معزول ومحروم من مشاركة الحياة اإلجتماعية في معظم األحيان"

ذلك أن الناس ال , ه ويتطرق إلى حاجة الطبيب أن يتخلص من الشعور بأنه طبيب ويتمتع بأوقاته وإجازات
  !تراه إال طبيبا وحسب

  والطبيب األخصائي..الطبيب العمومي: ثامنا
  "يحتاج المجتمع إلى خدمة كل فرد وكل طبيب"
بل أن كل واحد منهما ال , ..إن كل مجتمع ال يستغني عن الطبيب األخصائي وال عن الطبيب العمومي"

  ."يستغني عن اآلخر وال يمكن أن يعمل بدون اآلخر
 .خدمة في الريف والمناطق النائيةويبحث في ال, ويشرح نظرة المجتمع لذلك وكيفيات تفسيرهم وتفضيالتهم 

 -  
 
 
 
 

أن أجور األطباء هي تعويض "   
للخدمة والكفاح ومجهود الدراسة 

وهي تعويض عادل , الشاق الطويل 
أما الذي يريد أن يجمع له ثروة , 

من الجشع واإلستغالل أو الدجل 
د أصدرنا عليه حكما بأنه مجرم فق

".في حق اإلنسانية  
 
 
 
 
 
 

على الناس أن يفتشوا عن "
اإلنسانية فيهم ثم يحاسبوا أطباءهم 

"عليها  
 
 
 
 
 

حاجة الطبيب أن يتخلص من 
الشعور بأنه طبيب ويتمتع بأوقاته 

ذلك أن الناس ال تراه , وإجازاته 
!إال طبيبا وحسب  
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وإنني أقترح , إن الخدمة في الريف واجب وطني على كل طبيب أن يؤديه كالخدمة العسكرية سواء بسواء "

أن تكون خدمة األطباء للحكومة ليست مقصورة على األطباء الذين لهم عقد مع الحكومة أو الذين درسوا في 
  ".بل على كل طبيب عراقي أينما كانت محل دراسته, كلية طب بغداد وحسب 

وليس من , إن التوزيع العادل ضروري جدا لجعل األطباء يقبلون على الخدمة في الريف برحباة صدر " 
دل أن يسلخ طبيب زهرة حياته في قسوة الحياة الريفية وآخر لم يغادر بغداد قط ولم يعرف ما هي الناحية وما الع

  ...".معنى القضاء
وكالهما ضروريان , إن الطبيب العمومي والطبيب اإلختصاصي صنوان متالزمان لكل قيمته وأثره "

  ".للمجتمع وطالهما ضروريان لبعضهما
  الخرافاتو... الطبيب : تاسعا

  ".والخرافة..المرض: الطبيب يحارب في جهتين"
والتفسير المنطقي لذلك هو أن الخرافة تدخل "ويرى أن الخرافة تسيطر على عقول الناس منذ أزمان سحيقة 

أما العلوم فأنها تدخل العقل عن , وهو طريق مفتوح سهل اإلجتياز , العقل عن طريق العاطفة والروحيات 
  !".وهو طريق شائك متعب طويل, حجة والتجارب العلمية طريق المنطق وال

ونتج " , ويجد أن الطبابة هي ليست بيد األطباء فقط , ويستعرض عددا من الخرافات واألفكار والمعتقدات  
  ".عن ذلك فوضى شاملة جعلت األطباء زمرة صغيرة تائهة في وسط ممارسي الطبابة على إختالف أنواعها

وبالعلم نستطيع أن نفسر  , ...ديد نستطيع أن نعزز المفاهيم العلمية لتحل محل األوهام وبالجيل الج"ويأمل 
فإذا قيل إن الجهل والمرض خالن , وبالعلم نستطيع أن نكافح المرض والخرافة , ...المرض وظواهره الطبيعية
  ".متالزمان فهذا قول صدق

  والقانون...الطبيب: عاشرا
  .."ولياتالطبيب يعيش في جو من المسؤ"

  .ويرى أن الطبيب في إحتكاك مستمر مع القانون بحكم عمله
  .وبعض السلوكيات التي يحاسب عليها القانون, ويلخص في ثمانية صفحات عالقة الطبيب بالقانون 

  ...مبادئ السلوك الطبي: حادي عشر
  ".آداب السلوك الطبي هي مظهر الطبابة ووسمعتها"

بل أن السلوك الطبي أهم من العلوم الطبية . هو روح الطبابة وجوهرها" لطبيالسلوك ا: "ويبدأ الفصل بالقول
وإذا ما جردنا الطبيب من قيود . ألنه الذي يضفي على الطبابة مظهرها الالئق النقي وخدمتها الحنونة البارة, 

  .علمية تفحص وتعالج بتواتر مجرد من كل إعتبارات وآداب وأصول" ماكينة"السلوك الطبي ألصبح 
  .ويسهب في ثمانية عشر صفحة في سرد المبادئ الضرورية لتعزيز السلوك الطبي السليم

  
  رفقا بالطبيب...وأخيرا : ثاني عشر

  "الطبيب إنسان متعب يستحق العطف والمساعدة"
إن الشكر والتقدير والعطف الذي يعبر عنه المريض لطبيبه يجعله يقبل على مشاق مهنته بدون كلل أو "
  ".نه الجزاء المعنوي الذي يشجعه وينعشهإ, ...يأس

  
  ..كيف نحصل عليه؟..الطبيب الممتاز: ثالث عشر

  ).".الهاوي(الطبيب الممتاز هو الطبيب الفنان"
وهي لذلك تحاول دائما أن تخلق من بين أفرادها العاملين , على أن المجتمعات تتطور وتسعى نحو الكمال "

  "ذلك المجتمع على الوجه األكمل المسؤولين نخبة ممتازة للقيام بخدمة
 .ويمضي في سبعة عشر صفحة بشرح تكاليف إعداد الطبيب وكيفيات اإلرتقاء بمستواه العلمي ودوره النافع للمجتمع

 -  
 

 
إن كل مجتمع ال يستغني عن "

الطبيب األخصائي وال عن الطبيب 
بل أن كل واحد منهما , ..العمومي

ال يستغني عن اآلخر وال يمكن أن 
".عمل بدون اآلخري  

 
 
 
 
 

وليس من العدل أن يسلخ طبيب 
زهرة حياته في قسوة الحياة 
الريفية وآخر لم يغادر بغداد قط 
ولم يعرف ما هي الناحية وما 

...".معنى القضاء  
 
 
 

إن الطبيب العمومي والطبيب "
اإلختصاصي صنوان متالزمان لكل 

وكالهما ضروريان , قيمته وأثره 
روريان للمجتمع وطالهما ض

".لبعضهما  
 
 
 

 
 
وبالجيل الجديد نستطيع أن 
نعزز المفاهيم العلمية لتحل 

وبالعلم نستطيع , ...محل األوهام 
أن نفسر  المرض وظواهره 

وبالعلم نستطيع أن , ...الطبيعية
فإذا , نكافح المرض والخرافة 

قيل إن الجهل والمرض خالن 
 ".متالزمان فهذا قول صدق
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و ويرى أنه من الصعب تقديم الخدمة الصحية كما ه. وفي الفصل األخير يتطرق لموضوع تأميم الطب 
  .لقلة الكوادر واإلمكانيات, الحال في إنكلترة آنذاك 

. ليحل محلها مستشفيات ومستوصفات ومراكز إسعاف تعمل ليل نهار, ويختتم بحلم إلغاء العيادات الخاصة 
أما الحاالت المستعجلة . ويراجع المريض المستوصف صباحا أو مساء ويجد أن طبيبا بإنتظاره على الدوام

  . ز اإلسعاف ليل نهارفتعالج في مراك
  ...ويمضي في وصف الحلم ويتشعب في آلياته

  ..."!!لكنه سيتحقق...إنه حلم"ويقول 
  إنتهى......

*** *** ***  
 �0���	� a� wٍد D	#ف 7>{� ود�� ودaأ� ��و�� ��y �"6 وا�? 

!!! ؟....و���0
 

���8� وw ا¨��م إ(�ت أن أ3�:�ض ا-���ب وأ0�,' 0". ا-P>��ت �3M"�ب 
 O��وه5; ا-	,�� �V?اة �	' , إ0�#ازا �¥->' 71' أ3��ذي , N�ا�:�ت ا-

�]�]� £]Tأن أ �]H �َإ. 
�	� اa�1ء a0وأ �	D5D�31 ��� , GD��D>��0 ا-:��ل و�ن ���D 6�1�

w��*-وا x!":-وا w�:Nا �V�HaDا���1ل و. 
 
*** *** *** 

 1959: 3	� ا%T?ار*
�{[:� ا�?ف – Nا�T� 

� اU/6 اN���3  152ا-���ب � ��<T , �:3و
",� 170ا-	,�� ا-�ا�?ة . 

 -  
 
 
 

إن الشكر والتقدير والعطف "
الذي يعبر عنه المريض لطبيبه 
يجعله يقبل على مشاق مهنته بدون 

إنه الجزاء , ...كلل أو يأس
".المعنوي الذي يشجعه وينعشه  

   � � �   � � � 
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  جــــى الشيزلونـــن علـــم
  عـــات الهلَــراب نوبـــاضط وتـــاس بالمـــدة اإلحســـمصي

  
 

  مصـــرالقاهــرة،  –الطــب النفســـي  –ل ـــل فاضـــيخل: د
kmfadel@gmail.com 

  
   

 

� ا�Nت و�� �?�7 ا��1؟، وأw �r�3 �7 ا-{��y ا-:�م أو ��-� ��ب �D ه� ��½�� أن

� Â�� ¬7Mوآ G�Ã O��p ن ا�، إ�,�س��� 0". آ	[� ���¬ w أ�' ا��Uة، ��-��ن 

� أن ��ا�VV!� ا%7,�ن�!Nا: 

 �T�) ،دث�U ض�:D إذا dا1و)f3 دث��( x7�*-0/���، واM� y�� ت�� �� '� �/	� ،

���U�� �Vة و¢� ���Nت O��H �?ًا �	'، ر6p أن �  l]X�� ،^"���7ت ه '���	D أن

��ت وا]�� 0". ه5ا ا�"^، D[?و 1ي أ�? w ��� ذ-¬ a0 ب�PNر0[ً�، ا ��Nا �:D�Nا

 .�	���ت ا�"^

م جسمي، كنت أحس بذلك بوضوح ر دمي كله، التصق بي وسمدفين عكّ
إلى حياة  ،وانقلبت حياتي كلها في التسعة أشهر من حمل مازن إلى جحيم

  .صعبة قاسية مزعجة
الدكتور رأسه معقباً هز :  

 ،هوسممه عكر، دخل مع الدم المغذي لمخ وجسم مازن هذاو -
بمعنى أن الجذور البيولوجية لشخصيته تأثرت بتلك الكيمياء العصبية 
الحزينة البائسة المفتقدة لحنان العم الراحل، ذلك الرائع الذي تركك 

 ومضى؟

 :أومأت األم برأسها عالمة اإليجاب ثم قالت

يهيأ لي يا دكتور أن كل عالمات الفقد والموت والخوف من فقد  -
اليتم انتقلت مع الدم في الحبل السري إلى  آخرين، كل أحاسيس

قد، مترقباً ر هكذا كما تراه خائفاً من الموت، خائفاً من الفَ؛فصامازن
 .أسوأ سيناريو

وجد بط الدكتور بيده على المكتب صائحاً من فرحة الذي وجدها، خ
  :حّل العقدة

هذه هي العقدة األولى، لكنها ليست وحدها، إنها الجذور  -
 .لمرض وتعب وخوف مازن المقاوم للعالج البيولوجية

  :ابتسمت األم وقالت
فوبيا أكثر من أبوه عنده  ..كذلك أبوه وعوامله الوراثية، جيناته - 

 .كثيرة، حياته ماشية لكنها كلها مخاوف أشياءمن 

حتى استطاع الدكتور أن يضع يده على  ،استغرق األمر سنوات ثالث 
لقاء أمه الدكتور اً للعالج، طلب ضطراب مازن المقاوم جدامجمل أسباب 

لكن ما أدلت  ،للضرورة، كان قد التقى بها زمان على هامش رحلة العالج
ليله العلمي، استجمعت األم قواها بعد أن أنهد غلم تشف  وقتهابه من معلومات

بعد أن غاب األب طول حياته تقريباً،  ،حيلها من البيت ومن تربية األوالد
  :مطمئنًا قال لها الدكتوري السعودية، مهاجراً مع إخوته ف

 .أسهلكانت األمور لشدي حيلك، يمكن لو كان األستاذ موجود  - 

 :ةتمتممضحكت في حزن وأطرقت برأسها  -

تربيتهم، يعوض  ، يفسد، هو يفسد األوالدهكذا أحسن.. ال أبداً -
، بالفلوس، بالتغاضي عن األخطاء، خايفة أقول اللزائدغيابه عنهم بالدال

 ! أحسن؟ مهعد

للشكوى كبيرة، وأن جزء كبير من وأحس الدكتور أن حاجة األم للبوح 
 ،عالج مازن هو محاولة تغيير معالم األمور قدر اإلمكان في هذه األسرة

هروبه من ولكن الطبيب أدرك أن ذلك شبه مستحيل في ظل غياب األب، 
كيف كانت، عن تاريخ حملها في مازن،  األم المسئولية، ركز الطبيب وسأل

وكيف أصبحت، وما الذي يمكن أن يكون قد ألم بها؟ دمعت عينا 
 : وتأنت في حكيها ثم قالتسرحت وشردت ،األم

وتعلقت ،مات، رباني عمي الذي أحببته كثيراًه بعد ما أبويا اهللا يرحم - 
أول الحمل، فقدت أعز في فجأة وأنا .به لدرجة مرضية، ربما أكثر من أبي

اني وعلمني كيف أعيش الحياة، كنت حامل عمي الذي ربالبشر لدي، فقدت 
 في الشهور األولى في مازن، أحسست بحزن 
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 أطالعغطي على قلقي بالضحك، زمان كنت أنفسي، من غير واثق 
، أي مراهق يعني مثلالعادة السرية  أمارسوكنت  ،)ونبور(مواقع إباحية 

، إحداهما كانتبنت مرتين هذا الموضوع يحسسني بالذنب جدا، أحببت
جرب لم أدخن وأال  ، أناالسينما نذهب إلىو سوياالقمر، كنا نخرج ك
عندي  ،"الكونج فو"بطل مصر في وصلت ألن أكون  مخدرات إطالقاًال

  .)السرطان خوف شديد من المرض خصوصاً
كان يحلم إنه  ،"ستار أكاديمي"مات كان في برنامج الولد الثاني الذي 

 .في حادثةًفعالً ومات  ،يموت في حادثةس

ار النفسي طمأنه الطبيب المعالج، أكد له أن العالج سيكون بالعق
Paroxetine CR 25 mg واجه مازن الفراغ، .مرة واحدة يومياً ،أقراص

  .غياب األب، وعدم وجود هدف
الدكتور مازن فاجأ . عقد الدكتور جلسات معه ومع األم. تحسن قليالً

تنبه  عندئذ ،أن ثمة وسواس يتعلق بالذات اإللهية أصابهبقوله،  ذات مرة
قد ) الخاصة بكيمياء التفكير(مادة الدوبامين الدكتور إلى أن خلالً ما في 

قام بعالجه بعقار عن عرض الوسواس الديني، تكون مسئولة 
Risperidone  مجم يومياً 1بجرعة صغيرة.  

استمر مازن في الشكوى من أعراض جسدية مع الخوف بأن ثمة 
  . مرض كبير ينتظره

دكتور في بعد عدة جلسات، أصابت مازن انتكاسة خفيفة، ولما شرح ال
إطار العالج المعرفي أن لكل الناس أصحاب ماتوا، لكن مازن كان يبحث 

 ،انتهى وسواس الذات اإللهية "الفيس بوك"عن الذين ماتوا في الحياة وعلى 
 .وبقي بعض الخوف واالنشغال الشديد بأمور الصحة والمرض

دون الدكتور مالحظة مفادها أن مازن مشغول بالحياة، خائف من 
ض والموت يفتقد األب في داخل تكوينه الشخصي، فافتقد اإلحساس المر

  . باألمان كما افتقد القوة في مواجهة األعراض التي هاجمته
احتاج الدكتور ألن يحصل ، دخل مازن الجامعة بعد أن تحسنت حالته

قال له مازن من : على بعض المعلومات من والده الذي هاتفه من السعودية
، للغاية ر فيهيؤثي تعب أوأي مرض كان جدا، أى نفسه وهو صغير يخاف عل

؟ ممكن يكون جبان، يخاف من الحوادث سأشفىيسأل هو أنا ما ماً ئكان دا
 ).مرض، حادث، إيذاء(أي حاجة ممكن تضره من والكوارث الطبيعية، 

 Cognitive(عاود الدكتور جلسات التحليل النفسي المعرفي 

Therapy مشوشة المتمحورة حول فكرة ألفكار اليقوم على فكرة أن اـ
في سلبية كئيبة، تسبب مشاعر  الموت والفقد وعدم اإلحساس باألمان

كيف يعيد تأويل وتفسير المواقف التي  مازنا عليمالعالج المعرفيتم ت
، وأهمها مواقف الموت التي واجهته بموت أكثر إيجابية تعرض لها بشكل

جهة أي أخبار نك التدريب على موالب مطُستة من معارفه وأصحابه، كما 

  :رد الدكتور بسرعة 
 نمع المرض ويتكيفو نلكن بعض الناس مثل والد مازن، يتعايشو.. نعم 

من أعراضهم  نيتخلصو يحأنهم، إلن الصحاوال إيجابي يحاصح ذاليسوه
 دفقأكثر من وواجه  ،أن مازن صغير. هيوأمراضهم، الفرق بين مازن وأب

 .تحملش من الداخلال يه إنه. موتالكثير من  وواجه
 ;�!0 yاه�N �-�Uأ(�'  17ا ^� ��:� �	3

� ا-{��ر ��P� ��	!� ا1ب  �� '�وأ(�' وأ

ا��VN�ة إd ا¨"�x��� ;?,� ،g �[{�-� آ�ن 

���"?ه� w ا->	�ن ا-���-�� 0". �,��ى 

�(�VÄر�� �P� ا-:����  g7��، ه5ا )ا-

U? د(�-' ا	أ7' 0 �� 6p�-وأرض 0". ا �]"

 �ً̧}¸}Å� xXI دي آ�ن�	وا- �� O?ر��ا-

� دا("' � �ً<r�) �ً�وآ7M' (آ�-�#م، �V#و

آ�ن ¢�ول ��ه?ًا ا-�O"8 0". ه�X|�' و]:>' 

 ).��-�>�ق ا-���]x ا-���� w -:[� ({�ة

 Panic Attack-Panicاضطراب نوبات الهلع  :التشخيص

Disorder داهمته النوبة : معتادة إلى العيادة بأعراض كالسيكية ، تقدم
، حدثت مرة أو اثنتين )، فجأة، دون أسباب ودون مقدماتهكذا(وهاجمته 

 ذات وكما قال الممثل ماجد كدواني عن نوبات هلعه في التلفزيون(يومياً 
، )مرة يومياً، نعم يومياً أكثر منموت في كل لحظة، أموت بالفعل أنا أ(مرة 

، النوبات ال تستمر طويالً لكنها مؤلمة مستمرة لمدة الثالث شهور الماضية
  .للغاية، حوالي ربع ساعة من الموت حياً

انتظارها، يعني وقوع في في نوبة الهلع لكن ليست المشكلة ساعات (
ال يحضر،من عزرائيل وهو  تجلس تنتظروال انتظاره، تخيل إنك ء البال

 ةجدالمسأل. آآه... دغدغكمعك ي مزحيسلم عليك، يالممكن أن يأتي 
  .)مؤلمةجداً ، إنهامضحكة وليست

ولم يكن له  ،لم يكن مازن متعاطياً أو مدمناً على الخمر أو المخدرات
أصحاب سوء، بالعكس كان في حاله إلى حد بعيد ولم يكن مصاب بأي 

  . أمراض عضوية ممكن أن تكون سبباً في بعض أعراض نوبات الهلع
سية كان طالباً في الثانوية عندما حضر مازن أول مرة إلى العيادة النف

على وشك كإني  ..أنا مخنوق(قال  ،)مما زاد من رعبه وتعبه(العامة 
 كما لو كنت مجنونًا،، مفزعة، أفكار جدافي مخي حاجات غريبة  ،وتالم

 خاف أدخل أنام، الموت شبحأكره وأضربات قلبي تزيد بسرعة جداً، 
أو شهرين  ذ حواليي، منيطاردني في كل لحظة وفي كل مكان، أفتقد أب

.. سنة  20- 19ومات كان عنده  أماميسكتة قلبية ولد، أصيب بثالثة مات 
نفسياً،  لست قويايعني كان ممكن أكون مكانه، أنا  "الكونج فو"كنا في تدريب 
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 إحساس بالتنميل أو الثقل في األطراف -

 نوبات إحساس بالبرد أو السخونة في الجسم فجأة وتختفي -

 العرق الغزير -

 ضيق النفس -

  ألم في الصدر -
  خصائص نوبات الهلع

 ة غير متوقعة نوبات خوف وذعر وهلع شديد -

تستمر النوبات حوالي شهر ثم يتبعها قلق من استمرارها أو  -
 زيادتها أو أن تؤدي لسلوك غريب أو نمط حياة غير عادي

النوبات ال تكون بسبب عضوي أو بسبب تعاطي أي مواد أو  -
 .أدوية مخدرة

 .النوبات ليست جزءاً من أي اضطراب عقلي آخر -

 هلع في بعض الحاالتاالكتئاب الجسيم قد يتبع حالة ال -

تستخدم العقاقير المؤثرة على السيروتونين وأحياناً المهـدئات تحـت   
  Benzoإشراف الطبيب من فئة ال 

  التي تسبب نوبات هلعطبية الحاالت ال
 .الذبحة الصدرية، الفشل القلبي، جلطة القلب: القلبية -

زيادة نشاط الغدة الدرقية  Addison، Cushingمرض : الغدد -
  –اضطرابات الدورة الشهرية  –لسكر في الدم نقص ا –

 السرطانية: األورام -

التصلب  –الصداع النصفي  –الدوخة  –التشنجات : العصبية -
  – MSالمتعدد 

 االضطرابات الرئوية –أزمة الربو : التنفسية -

  األسباب المحتملة لإلصابة بنوبات الهلع
ح كما في أحوال نفسية وطبية كثيرة ال سبب محدد أو واض -

 .ممكن أن يكون وراء الموضوع

 6الحزن لوفاة عزيز، في حالة مازن (صدمات الحياة المتكررة  -
 )من أصحابه والمقربين له ماتوا وهم في سنه صغار

قوة العوامل الوراثية في حالة مازن أبوه خير (الرابط الجيني  -
 )تحميل للطبائع الوراثية المسئولة عن الهلع

كون حساسة مضطربة في حالة كيمياء المخ العصبية، أن ت -
 .المصاب بالهلع

 .زيادة الحساسية لثاني أوكسيد الكربون -

 .التركيز على توافه األمور وتوقع أسوأ سيناريو: التفكير الكارثي

ا استطاع مازن نزع ذكوه. ومشاعركه ووصف أفكارتتعلق بالفقد  
  ).أفكار مبالغ فيهامسألة الموت وتداعياتها وإدراك أنها عن الغموض

بكل ما له وما عليه، بكل ما يحمله  ،)الموت(هو  مازن أن محور تفكير تأكد
وغموض، كان يخاف من الموت لدرجة االختناق، مما أدى إلى  ةلامن جه

وفجأة وبعد سنة مات واحد صاحبه في حادثة سير وهو يقود ه،ركيزتعدم 
 .انتكس مازن وعادت معظم األعراض مرة أخرى. سيارته

آخرهم كان زميل  6ين يعرفهم مازن وماتوا وهم شباب وصل عدد الذ
  . أخته التي في الثانوية العامة والتي وصفتها أمه بأنها أيضاًهشة

دخل مازن في دور اكتئاب جسيم، بكل أعراضه من عزوف عن الطعام 
اضطرب نومه، ولم يستجب إطالقاً  ،وعن الحياة وعن الذهاب إلى الجامعة

ر الدكتور لوصف جلسات تنظيم إيقاع المخ لمضادات االكتئاب، واضط
BST ) طريقة إلدخال المريض في نوبة حركية تشنجية وهذه النوبة

نحصل على هذه النوبة الحركية التشنجية من . ضرورية لفعالية العالج
عبر دماغ المريض بطريقة مبرمجة  مغناطيسيكهروخالل تمرير تيار 

 ). ساسية وخصوصية بالغةبعناية من الجهاز محدد بالكومبيوتر له ح

مع كل هذا ظل مازن واقفًا عند نقطة محددة يراوح فيها نفسه، ال يتقدم 
وال يتأخر، بدا األمر عنادا مع المرض، وبدت العقدة هناك في العقل الباطن 
خفية متشابكة، ذات مرة قرر مازن أن يكشف عن مكنونه وأن يحّل عقدته، 

الشجن، قال أنه احتضن بنت الجيران التي كان بوحه للكتر مؤثرا مليًئا ب
تحبه ويحبها فاستثار جسده ونزل منه المزي وبلل نفسه، أحس بالذنب 
المضخم آالف المرات، وبأنه يستحق كل ألوان العذاب، بل ويستحق الموت 
ألنه مجرم وفاسق، ضخم مازن األمر وهوله وكبره وجعل منه سدا منيعا 

ولما طمأنه الدكتور وشرح له تلك العملية النفسية أمام كل محاوالت العالج، 
الداخلية المغلوطة، وأن األمر يحدث بين الشباب، وأن ما جرى جرى، وأنه 

  .لم يؤذ البنتن وأنه ليس بعربيد أو شرير
 ا، مليءا جديدبعدها بيومين أفاق مازن من نومه في الصباح شخص

  .بالقوة والصحة والنشاط
  عكيف نشخص نوبة الهل

  :أعراض من اآلتي 4وجد عندما ت
 ازدياد ضربات القلب  -

 االرتعاش، الرجفة -

 احساس باالختناق -

 احساس بالغثيان -

 إحساس بأنك لست نفسك أو أن المكان المحيط بك ليس حقيقياً - 

 خوف من فقدان السيطرة على النفس أو فقدان العقل والجنون - 

 خوف من الموت -
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  ــة ــــــــــوم النفسيــــعلـلل العربيـــــــةة ـــــــالمجل
 2014ربيــــع &  ــاءشتــ   - 42-  41العــدد -التاسع  المجلــد 
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        ملخصـــــــــــات
arabpsynet@gmail.com   

      

  
 

   -استخدام المرشدين التربويين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - 
  عطاف محمود أبو غالي-يحيى محمود النجار 

نجاح -اآلثار النفسية المترتبة على ممارسة األلعاب االلكترونية - 
  تغريد محمد عبد الهادي- عواد السميري 

-The Level of Phonological Awareness Among Literate 
Children With Mild Mental Retardation  - Nadia Baiben   - Samira 
Rakza   -  Faizah Saleh ALHammadi 

-Effectiveness of Le Huche Relaxation Technique and Vocal 
Exercising in Phonation Re-Education of PatientsWith Complex 
Functional Dysphonia  - Nadia Baiben   - Samira Rakza  -  Faizah 
Saleh ALHammadi 

-Une Lecture  Lacanienne  Sur  La  Questiondu« Sujet  De 
L’inconscient » -  Mabrouk LAOUAJ 

 

 30-16و ماسواهــــــــا  
مقاربــة سيكولوجيـة لإلنســـان من زاويـة . . . ماسواهـا و-

 )صــادق السامرائــي -   (2جزء(مغايــرة

 نفسيــــــةمصطلحــــــات 
  

��������������������������$�!
 


 
 "المعوقات و التحديات... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي :فالمل

 
المعوقـات و ... اإلرشـاد النفسي في المجتمع العربي...االفتتاحيـة-

 عبد العزيز بن صالح المطوع - التحديــات

جعلته يعيش حالة تتجاذب االرشاد في الوطن العربي عدة اتجاهات 
من اإلرباك وفقدان الهوية فتارة يلصق بالعالج النفسي وتارة بالصحة 
النفسية وتارة بعلم النفس التربوي وتارة بالخدمة االجتماعية وعلم 
االجتماع وجاء هذا الملف بمبادرة من مجلة الشبكة العربية للعلوم النفسية 

والتي من أسمى أهدافها ليؤصل المسار الحقيقي لمهنة االرشاد النفسي  
  اكتشاف الطاقات وتوجيهها 

 


א��&��������������������������س  


 "المعوقات و التحديات... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي :الملف

المعوقات و ... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي...االفتتاحية -
 عبد العزيز بن صالح المطوع - التحديات

دراسة مسحية للحاجات اإلرشادية والتدريبية لطالب وطالبات  -
  أحمد عمرو عبد اهللا -عبد العزيز بن صالح المطوع  -  جامعة الدمام

 مهارات السلوك التوكيدي لدى طلبة السنة التحضيرية بجامعة الدمام -
  احمد صالح رجا نوافله -
عمرو  - دراسة معوقات العملية االرشادية فى المجال التعليمي  -

  فكرى سالم
المصفوفة القيمية لدى طلبة السنه التحضيرية وعالقتها بالميول  -

  إسالم عيد رفاعي يحي -أحمد صالح رجا نوافلة -  المهنية
فعالية برنامج إرشادي جمعي في خفض السلوك العدواني باستخدام  -

  اصمةآمنة زايد اللص -  الفن
 الجامعات طلبة إرشاد في النفسي التقييم وسائل استعمال دليل -
  عوده مصطفى احمد فتحية -
  أحمد عمرو عبد اهللا - دور الوجوه في البيئة النفسية االجتماعية  -
رؤية  -نموذج أولي(دراسة القلق كعامل مثير للسلوك اإلنجازي  -

  لينا أبو صفية - )نظرية
رانيا الصاوي  - )قراءة نقدية(اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي  -

 عبده عبد القوي
  

 أبحـــاث و دراســـــــات

 قياس الحرمان النسبي المدرك لدى العاطلين عن العمل في العراق - 
 فارس كمال نظمي

 أساليب التعلم المفضلة لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصى - 
  عمر علي دحالن -سمير كامل مخيمر

عادل - العالقة بين العوامل االجتماعية االقتصادية، والذكاء لطالب - 
 عبد الجليل بترجي
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مهـارات السلـوك التوكيـدي لـدى طلبـة السنـة التحضيريـة  - 
 احمـد صالح رجـا نوافلــه -م بجامعـة الدمـا

مستوى السلوك التوكيدي   هدفت الدراسة إلى التعرف على:الملخص
لدى طلبة السنة التحضيرية بجامعة الدمام ومستوى التوافق الجامعي 

) 56( طالباً، منهم ) 148( والعالقة بينهما، وقد تكونت عينة الدراسة من 
طالبا من ) 46(المسار العلمي،  طالباً من)  46( طالباً من المسار الصحي

المسار الهندسي، من طلبة السنة التحضيرية بجامعة الدمام، تم اختيارهم 
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام أداتين . بالطريقة العشوائية

مقياس التوافق : والثانية. األولى مقياس السلوك التوكيدي: للدراسة
الحسابية واالنحرافات المعيارية،  واستخدمت المتوسطات. الجامعي

وتوصلت الدراسة . ومعامل االرتباط بيرسون، لمعالجة البيانات إحصائيا
توافق  لم يحققوا  من طلبة السنة التحضيرية  إلى أن الطالب المستجدين 

إلى أن المتوسطات   مرضي مع بعض جوانب الحياة الجامعية، باإلضافة
الدراسة على مقياس السلوك التوكيدي كانت الحسابية لتقديرات أفراد عينة 

متوسطة، كما تبين أن هناك عالقة ارتباطيه ودالة إحصائيا بين السلوك 
  .التوكيدي والتوافق الجامعي على جميع مجاالته ولجميع المسارات

التوافق الجامعي، المسـار األكـاديمي، السـلوك    :الكلمات المفتاحية 
  .التوكيدي

    

 -   ليـة االرشاديــة فـى المجـال التعليمـيدراسة معوقات العم - 
  عمـرو فكــرى سالــم

يهدف البحث الى التعرف على الفروق فى الصعوبات التى : الملخص
  .، المرحلة التعليمية ، و التخصص   تواجه المرشدين وفقا الخبرة

مرشد و مرشدة بطريقة  122طبقت الدراسة على عدد   و قد 
  بالمنطقة الشرقية  رشاد فى المجال التعليمىعشوائية من العاملين باال
  بالمملكة العربية السعودية 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتخصصين و غير     .1
المتخصصين فى التحديات التي تواجههم و المرتبطة بكل من الصعوبات 

جتمع ، القصور اثناء العمل ، الصعوبات المتعلقة بالعمالء ، ثقافة الم
  .المتعلقة باإلدارة 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتخصصين و غير     .2
المتخصصين فى كل من الصعوبات المرتبطة بالقصور العلمي و المهني 

  .اثناء الدراسة 

 

دراسة مسحية للحاجات اإلرشادية والتدريبيـة لطـالب وطالبـات  -    
    أحمد عمرو عبد اهللا -عبد العزيز بن صالح المطوع  - معة الدمام جا

هدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على تحديد الحاجات : الملخص
اإلرشادية والتدريبية الالزمة لطالب وطالبات جامعة الدمام ،وقد أعتمدت 
 الدراسة الحالية على المنهج الوصفي ، و لهذا الغرض تم تطبيق استبانة تم

 31إعدادها لقياس هذه الحاجات التدريبية والخدمات اإلرشادية مكونة من 
    مفردة) 1957(بند ذات خصائص قياسية مقبولة ، على عينة مكونة من 

 9(حيث بلغت كليات الذكور ) طالبة  1237(و    )طالب  720(
كليات باالضافة إلى السنة  8(بينما بلغت كليات الطالبات    )كليات

، وبعد تحليل البيانات الالزمة   في كافة مسارات الجامعة) يةالتحضير
  :أظهرت الدراسة النتائج االتية 

وجود تباين بين كل احتياج ارشادي حيث تحتل إرشاد الطلبة  ·
ثم   أكاديمياً المرتبة األولى يتبعها التواصل مع األقسام االدارية االكاديمية

ثم الكشف عن الموهوبين والمبدعين   الخدمات اإلنمائية للمتفوقين دراسياً
قائمة   ثم خدمات المتعثرين دراسياً ثم تنمية مهارات التفكير ، وتنتهي

الحاجات باإلرشاد النفسي الفردي والجمعي والمقاييس واالختبارات النفسية 
  ).القياس النفسي(

وجود تباين بين كل احتياج تدريبي حيث تحتل تهيئة الطالب للتكيف  ·
األكاديمي المرتبة األولى يتبعها قيادة التخصص الجامعي ثم  مع الجو

التعامل االيجابي مع المشكالت والمشكالت الجامعية ثم قيمة االحترام 
والصدق ثم االستعداد لالختبارات ثم تدوين المالحظة ثم اتخاذ القرار ، 

قائمة الحاجات بإدارة الضغوط والتوافق االسري والنفسي   وتنتهي
اعي والتخلص من التدخين الذين احتلوا درجة متدنية من االحتياج واالجتم

  ).التخلص من التدخين(وخاصة األخيرة منهم 

أن النسبة األكبر في العينة كانت من نصيب من لديهم احتياج شديد  ·
للخدمات االرشادية والتدريبية ومن ثم يحتاجون إلى برامح ارشادية 

ثم تبعها من لديهم احتياج   اجاتمتخصصة لسد هذه االحتي  وتدريبية
  .المرتبة األخيرة   بدرجة متوسطة ويحتل من ليس لديهم احتياج

وقد نوقشت هذه النتائج في ضوء مدى تحقق فروض الدراسة 
والدراسات السابقة واإلطار النظري المتاح ، وكذلك ما تثيره هذه النتائج 

عدد من  من تساؤالت جديره بالبحث مستقبالً ، فضالً عن عرض
  . التوصيات المترتبة على نتائج الدراسة الراهنة

  الكلمات المفتاحية

  ، طلبة جامعة الدمام  ، الحاجات اإلرشادية  الحاجات التدريبية

� �
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فعالية برنامج إرشادي جمعي في خفض السلوك العدواني باستخدام  - 
  آمنـة زايـد اللصاصمـة - الفن 

  الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء فعالية برنامج إرشادي جمعي في 
الفن لدى طلبة المرحلة األساسية األولى  خفض السلوك العدواني باستخدام

، حيث تم )2011/2012(في منطقة القصر، للعام الدراسي ) 4-1(من 
اختيار العينة بالطريقة القصدية،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس 
تقدير السلوك العدواني ، لقياس سلوك العدوان عند الطلبة، وبعد االستجابة 

طالبا وطالبة لديهم ) 40(تائجه، تبين أن هناك على المقياس وتحليل ن
مستوى مرتفع من السلوك العدواني،حيث تم توزيعهم عشوائيا إلى 

  . مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة 

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد 
العدوان (عتين التجريبية والضابطة في السلوك العدواني وأبعاده المجمو

على القياس ) نحو الذات ،العدوان نحو اآلخرين ،العدوان نحو األشياء
البعدي ،حيث انخفض مستوى السلوك العدواني لدى أفراد المجموعة 
التجريبية ،والى انه ال توجود فروق بين متوسطات أداء أفراد المجموعتين 

العدوان نحو الذات،والعدوان نحو (يبية والضابطة على بعدي التجر
باختالف متغير الصف الدراسي ،ووجود فروق بين متوسطات ) اآلخرين

المقياس (،وعلى ) العدوان نحو األشياء(أداء أفراد المجموعتين على بعد 
باختالف متغير الصف الدراسي لصالح الصف الثالث على حساب ) ككل

  ).والرابعالثاني (الصفين 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات،من أهمها         
ضرورة عمل دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات حول أهمية استخدام 

  .اإلرشاد بالفن في تعديل بعض المشكالت السلوكية كسلوك العدوان

برنامج إرشادي ، السلوك العدواني ، الفن ،   : الكلمات المفتاحية 
  رحلة األساسية األولىطلبة الم

    
    

دليـل استعمال وسائـل التقييم النفسـي في إرشـاد طلبـة  - 
  عوده مصطفى احمـد فتحيـة - الجامعـات

تهدف ورقة البحث هذه الى التعرف على وسائل التقييم :الملخص
النفسي التي تساعد المرشد واالخصائي النفسي على اختيار وسيلة التقييم 

وصية الحالة التي تأتي اليه لطلب المساعدة، حيث تعتبر المناسبة تبعا لخص
 بنية العالج النفسي الذي يسعى الى مساعدة   وسائل التقييم لبنة اساسية في

توجد فروق داللة احصائية في الصعوبات المهنية المتعلقة   .3 
بالممارسة المهنية وفقا للمرحلة التعليمة حيث تكثر المشكالت لدى مرشدي 

  .لتعليم الثانوى عن مرشدى المرحلة الجامعيةمرحلة ا

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الصعوبات التي تواجه   .4
المرشين في كل من مجال الصعوبات المتعلقة بالعمالء ، الصعوبات 
المهنية المتعلقة بثقافة المجتمع ، الصعوبات المهنية المتعلقة بالتأهيل 

المهنية المتعلقة ببيئة العمل ، الصعوبات  المهني و الدراسي ، الصعوبات
المهنية المتعلقة ببيئة العمل، الصعوبات المهنية المتعلقة باإلدارة ، 
الصعوبات المهنية المتعلقة بالتأهيل المهني و العلمي اثناء العمل، 

، تحديات   الصعوبات المهنية الذاتية والشخصية المتعلقة بالمرشدين
  .عامة العملية ارشادية بصفة 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في المشكالت و الصعوبات     .5
  .التى تواجه المرشدين وفقا للخبرة 

 ، المرحلة التعليمية ، و التخصص   العملية اإلرشادية ، الخبرة: الكلمات المفتاحية

المصفوفـة القيميـة لـدى طلبة السنـه التحضيريـة وعالقتها  - 
 إسالم عيد رفاعي يحي - أحمد صالح رجا نوافلة - بالميـول المهنيـة

هدف البحث الحالي إلى معرفة والكشف عن العالقة بين  : الملخص
المصفوفة القيمية لطالب السنة التحضيرية بجامعة الدمام وعالقتها بالميول 
المهنية، وعن الفروق في المصفوفة القيمية وفقاً للمسارات الدراسية في 

كونت عينة الدراسة األساسية من الطالب الذكور في السنة التحضيرية، ت
السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الدمام في العام الجامعي 

يتوزعون   طالب،) 190(وبلغت عينة الدراسة الكلية   ه،1434- 1433
على مسار الهندسي، )59(المسار الصحي، و) 49(على ثالث مسارات 

. عاماً) 20-17(اوح أعمارهم ما بين تتر, على مسار العلمي) 82(
شهور، استخدم الباحثان ) 8(وانحراف معياري مقداره ) 18.4(بمتوسط 

مقياس المصفوفة القيمية كما يقيسه اختبار البورت وفيرنون ولندزي والذي 
عربه عطيه محمود هنا، ثم قام الباحثان بإعادة تقنين المقياس مرة أخرى، 

ترجمة محمود أبو النيل، ثم قام " هوالند" ومقياس الميول المهنية لـ
الباحثان بإعادة تقنين الميول وإضافة بعد اخر للمقياس وهو الميول 

  الصحية، أوضحت أهم نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ذات داللة
، كما )0.05(إحصائية بين المصفوفة القيمية والميول المهنية عند مستوى 

الدينية، السياسية، : تيب القيم كما يليأوضحت الدراسة أيضاً جاء تر
  . النظرية، االجتماعية، االقتصادية، الجمالية

طالب  –الميول المهنية  –المصفوفة القيمية : الكلمات المفتاحية 
 جامعة الدمام -الجامعة
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  نفسية شائعة كالفصام والتوحد واضطراب عمه الوجوه، ومن خالل
التطرق إلى المنحى المعرفي االجتماعي في تفسير مرض الفصام والتوحد 

رفية لدى هؤالء المرضى المرتبطة لمحاولة الكشف عن االضطرابات المع
بعمليات الوجوه يتبين دور المعالجة الكلية والتحليلية ومعالجة النسب 
والمالمح في معالجة الوجوه، وتبين أيضاً ضعفها لدى هؤالء المرضى، 
ومن ثم اضطراب عملية التواصل وبالتالي سوء التوافق النفسي 

باآليات التي توضح دور  االجتماعي لديهم، وكان القرآن الكريم حافل
  . الوجوه في حياتنا االجتماعية

مرض التوحد، مرض الفصام، مرض عمه :الكلمات المفتاحية 
الوجوه، المعالجة الكلية، المعالجة التحليلية، معالجة المالمح، معالجة 

 .إدراك هوية الوجه، ادراك التعبيرات الوجهية, النسب

نموذج (ك اإلنجــازي دراسـة القلــق كعامـل مثيـر للسلـو
 لينـا أبــو صفيـــة - )رؤية نظرية - أولي

في الدراسة الحالية سيتم استعراض نظري لنموذج أولي : ملخص
 )Initial Model( تم تطويره من قبل الباحثة لمنظومةSystem  يحدد

من ضمن العوامل المرتبطة بالسلوك  Positive Anxietyالقلق اإليجابي 
تلعب فيه عددا من العوامل متبادلة التأثير دورا كبيرا؛ والذي . اإلنجازي

وتتمثل في العواماللبيئية، والعوامل االنفعالية، والعوامل الشخصية، 
والعوامل االجتماعية، وذلك من خالل حلقة متداخلة من سمات التحدي 
والشغف والدافعية والتي تقود إلى القلق االيجابي، وتقدم الدراسة الحالية 

نظريايوضح المنظومة التفاعلية للعوامل المرتبطة بالسلوك  نموذجا
اإلنجازي، ومن خالله يمكن تطوير برامج إرشادية تطبيقية مالئمة، 

وإمكانية التطبيق على مجموعات . للعوامل المرتبطة بالسلوك اإلنجازي
  .مختلفة من المجتمع الجامعي، وإمكانية التقويم

تقييم العوامل المرتبطة بالسلوك وتتمثل معايير تقييم النموذج في 
والتغذية الراجعة من   اإلنجازي، وتقييم العالقات والتفاعالت بينها،

ويستند النموذح المقدم على . التطبيق، والتحسين المستمر لضمان الجودة
خصائص مثل المنطق والشمولية والمنهج النظري والتقويم، وتقف وراءه 

  .العدد من المناظير العلمية في المج
  الكلمات المفتاحية

نموذج نظري أولي، القلق اإليجابي، السلوك اإلنجازي، العوامل 
 .متبادلة التأثير، التقويم

المسترشد على الوصول الى مرحلة نضج تمكنه من مواجهة مختلف  
وتم استعراض عدد من . الظروف التي تعترض امانه وصحته النفسية

خدام االسئلة سواء تلك التي يطرحها وسائل التقييم النفسية ابتداء من است
المرشد على نفسه لتكوين تصور عام عن حالة المسترشد، او تلك االسئلة 

والتي من خاللها يتمكن من االلمام بأقصى   التي يطرحها على المسترشد
ما يمكنه من المعلومات التي تساعد في مسيرة العملية االرشادية لتحقق 

ش موضوع استعداد المسترشد لتلقي االرشاد اهدافها، اضافة الى ذلك نوق
او على   لما لهذا االمر من اهمية كبرى سواء على بناء العالقة االرشادية،

تحمل المسترشد مسؤوليته في اطار هذه العالقة، وفي الجزء االخير   مدى
من البحث تم تناول موضوع استخدام دليل التقييم النفسي في ارشاد طلبة 

ف على مشاكلهم ومدى حدة هذه المشاكل وترتيبها حسب الجامعات والتعر
اولويتها مما يساعد المرشد على في التركيز والعمل على اكثر الجوانب 
تأثيرا على اداء الطالب االكاديمي والنفسي واالجتماعي من اجل تحقيق 
اهداف االرشاد النمائية والعالجية والوقائية وتوظيفها لخدمة احتياجات 

  .الطلبة

وسائل التقييم، التقييم النفسي، استعداد   دليل،  :لمات المفتاحية الك
   .المسترشد

 -  دور الوجـــوه فــي البيئـــة النفسيـــة االجتماعيــة   
 أحمـد عمـرو عبـد اللـه

الوجوه هي األكثر أهمية بين األنماط البصرية في بيئتنا، : الملخص
عاني االجتماعية، ويرجع الفضل كما أنها من أهم المنبهات التي تنقل الم

في ذلك إلى امتالكنا للقدرة على إجراء التحليالت الدقيقة والسريعة 
   للوجوه، فنحن قادرون من خاللها أن نحكم على الجاذبية الجسمية

لصاحب الوجه، وعلى شخصيته وحالته المزاجية وعلى مقاصده، وعن 
طار الموجودة في نكتسب معلومات عن األخ  طريق التعبيرات الوجهية

البيئة، وإدراك الجنس إذا كان ذكراً أو أنثى والعمر وغيرها من األحكام 
األخرى التي تتداخل مع مهام الحياة اليومية لفهم الحالة العقلية والنفسية 
لآلخرين، وبالتالي تؤدي القدرة على معالجة الوجوه دوراً حاسماً في تطور 

ة الوجوه كمنبه بصري معقد يساعد وبقاء الجنس البشري، ونظراً ألهمي
على التواصل الجيد والتوافق النفسي االجتماعي، جاءت الدراسات 
المعرفية تبحث عن المعالجات المعرفية المسئولة عن تعرف الوجوه وعن 

  ادراك التعبيرات الوجهية، وارتبط ضعف هذه المعالجات باضطرابات 
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العراق من مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، كما يشغل 
ومن هنا تتضح  .طالةمركزاً متقدماً في قائمة الدول التي تعاني من الب

أهمية وضرورة تسليط الضوء على ظاهرة الحرمان النسبي لدى العاطلين 
عن العمل في العراق، لما يتضمنه ذلك الحرمان من عواقب نفسية 

  .واجتماعية ذات تأثير مباشر في حياة المجتمع

الحرمان اشتقاق مفهوم جديد هو ولمعالجة هذه المشكلة إجرائياً جرى 
وجـرى  . فقرات) 7(، وبناء مقياس له مؤلف من راقي المدركالنسبي الع

التحقق من أحادية عامله بالتحليل العاملي، ومن شـروطه السـيكومترية   
أيضاً من صدق ظاهري، وصدق بناء، وثبـات بطريقـة معامـل ألفـا     

معامـل  "و" القوة التمييزية لكل فقـرة "كرونباخ، وتحليل فقرات بأسلوبي 
وبعد تطبيق المقاييس على عينة مؤلفـة مـن   ". اسهاارتباط كل فقرة بمقي

فرداً من العاطلين الذكور عن العمل أختيروا عشوائياً من مجتمع ) 403(
العاطلين المسجلين ضمن شبكة الحماية االجتماعية في مدينة بغداد، اتضح 
أن العاطلين عن العمل يعانون من الحرمان النسبي الناتج عن مقايسـتهم  

م العراقي ببقية مجتمعات العـالم، ممـا يضـفي علـى     ألوضاع مجتمعه
حرمانهم الناتج أصالً من كونهم عاطلين عن العمل، حرماناً جديداً ناتجـاً  

وتفضي هذه النتيجة إلى استنتاج أولي يتنبأ بإمكانيات . عن هويتهم الوطنية
توافر عواقب نفسية سلبية لدى العاطلين عن العمـل علـى المسـتويين    

  .لسلوكياالنفعالي وا

بتشريع قانون لحماية العاطلين عن العمل، يعمل   ثم أوصى الباحث
بكونه عقداًً اجتماعياً بين الدولة وكل فرد يعجز عن الحصول على عمل 

كما اقترح الباحث إجراء عدد من . بوصفه إنساناً ينتظر حماية المجتمع له
  .الدراسات المكملة للبحث الحالي

 لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصىأساليب التعلم المفضلة  - 
 عمـر علــي دحالن - سميـر كامـل مخيمـر

تهدف الدراسة إلى التعرف على أساليب التعلم المفضلة  :الملخص 
الجنس   بجامعة األقصى في ضوء متغيرات  لدى طلبة كلية التربية

  . والمستوى التحصيلي واألكاديمي

ن بإعداد أداة تتميز بالصدق والثبات قام الباحثا, ولتحقيق هدف الدراسة
وتم تطبيقها على عينة الدراسة , للتعرف على أساليب التعلم المفضلة للطلبة

تم اختيارهم في الفصل ) طالبة 103(و) طالبا 80 (   من  التي تكونت
  .م 2013-2012الدراسي األول 

  :وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي

, تيب األول وفقاًً  لمتغير الجنس أسلوب التعلم الدافعي احتل التر -1
  .على التوالي   يليه التعلم الفردي ثم التحصيلي ثم التعلم التعاوني

 

قــراءة (المجتمــع العربــي  اإلرشــاد النفسـي فــي 
 رانيا الصاوي عبده عبد القوي - )نقديـــة

   

يعد التوسع في مجال العلوم اإلنسانية بصفة عامة وعلم : ملخص
واإلرشاد النفسي بصفة خاصةالذي تشهده مجتمعاتنا العربية، إلى النفس 

ضرورة تقديم خدمات إرشادية في كافة الميادين التربوية، واالجتماعية، 
الخ، إال أن هذا التوسع لم يؤدي إلى تفعيل حقيقي ...والنفسيةوالرياضية

لهذا الخدمات، بسبب عدم وجود التكوين الشامل للوعي النفسي 
عي والعلمي بأهمية وفاعلية هذه الخدمات كما أشار واالجتما

، وبشكل خاص من جانب األشخاص الذين يقدمون هذه )2005:رضوان(
مما يجعل هذه الخدمة مجرد شكليات مؤسساتية، مشكوك   الخدمات،

ويهدف هذا المقال إلى استقصاء مدى    بفاعليتها وتحتاج إلى إعادة نظر،
مات النفسية التي يقدمها اإلرشاد النفسي توفر الوعي النفسي، وشكل الخد

وماهية اإلرشاد النفسي، واستقصاء بعض األسباب الكامنة خلف اإلحجام 
عن تلقي الخدمات اإلرشادية، واالتجاهات السائدة في المجتمع والتي يمكن 

  .أن تكون من المعوقات التي تقف في طريق تفعيل هذه الخدمة

  قراءة نقدية في المجتمع العربي –فسي اإلرشاد الن: الكلمات المفتاحية
  

 و مقـــــــاالتأبحـــــاث 
 

 قياس الحرمان النسبي المدرك لدى العاطلين عن العمل في العراق
 ارس كمال نظمــيـــف

في محاولة لإلجابة  الحرمان النسبيأشتُقَّ مفهوم : مستخلص البحث
بالضرورة إلى إثارة لماذا ال يؤدي الحرمان : ((عن السؤال القديم الجديد

لماذا ال يبدي مشاعر االستياء والغضب وسلوكيات االحتجاج لدى الناس؟ و
وقد نجح هذا )). احتجاجاً على بؤسهم؟ -في حاالت كثيرة –المحرومون 

المفهوم بتقديم تفسير ألسباب إقدام المحرومين على االحتجاج أو إحجامهم 
ى أوضاعهم ليس بتأثير عنه، بتحديده أن الناس يحتجون ويتمردون عل

للحرمان، ولكن ألنهم يشعرون بالحرمان نسبةً إلى " المطلق"المعنى 
ويتخذ الحرمان . مقايسات يجرونها مع أوضاع أفراد أو جماعات أخرى

النسبي أهمية خاصة في مضامينه لدى العاطلين عن العمل، إذ وجد أن 
سبة مرتفعة لجرائم التفاوت الكبير في الدخل بين أفراد المجتمع ترافقه ن

القتل؛ وإن هذا التفاوت قد نتج أصالً عن الحرمان والفقر المدقع نتيجة 
لوجود أعداد ضخمة من العاطلين المقهورين في المجتمع الذين قد يلجأ 
بعضهم إلى الجريمة لتحسين وضعهم االقتصادي، إذ ينطلقون من فكرة أن 

 ويعاني . شيء ما ال شيء لديهم يخسرونه، بل ربما تمكنوا من ربح
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توجد فروق تعزى سنوات، بينما ال  5لمتغير الخبرة لصالح أقل من 
  .لمتغيرات العمر، والمؤهل العلمي، والمحافظة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، المرشدين : الكلمات المفتاحية
  التربويين، محافظات غزة الجنوبية

    
اآلثـار النفسيـة المترتبـة علـى ممارسـة األلعـاب  - 

  لهاديتغريد محمد عبد ا- نجـاح عــواد السميـري -االلكترونيـة

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اآلثار النفسية الستخدام :  ا'��:9
ومعرفة الفروق بين ,األلعاب االلكترونية من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة

درجات متوسطات تقدير الطلبة لآلثار السلبية الستخدام األلعاب 
, ب الجنس ، مكان مشاهدة األلعا) االلكترونية بحسب متغيرات الدراسة 

مستوى تعليم الوالدين , عدد ساعات استخدام األلعاب االلكترونية أسبوعياً
) 500(وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة بواقع ). 

وقد . ولي أمر طالبا وطالبة من العدد اإلجمالي للمجتمع األصلي الدراسة
لى استخدام األطفال استخدمت الدراسة مقياس اآلثار النفسية المترتبة ع

وقد أظهرت النتائج وجود فروق . لأللعاب االلكترونية من إعداد الباحثتان 
معنوية بين الجنسين في الدرجة الكلية لمقياس اآلثار النفسية المترتبة على 

كما وجدت فروق في , مشاهدة األطفال لأللعاب االلكترونية لصالح الذكور
مترتبة على استخدام األلعاب االلكترونية الدرجة الكلية لآلثار النفسية ال

لدى األطفال تبعا لمتغير عدد ساعات االستخدام األسبوعية لصالح مدة 
ووجدت فروق في الدرجة الكلية , ساعة وما فوق 15االستخدام األسبوعية 

لآلثار النفسية المترتبة على استخدام األلعاب االلكترونية لدى األطفال 
كذلك وجود , تعليم والديهم أقل من ثانوية عامة لصالح األطفال الذين 

فروق في الدرجة الكلية لآلثار النفسية المترتبة على استخدام األلعاب 
 1500االلكترونية لدى األطفال لصالح األطفال الذين يتراوح دخل والديهم 

  .شيكل فأقل 

-The Level of Phonological Awareness Among Literate 
Children With Mild Mental Retardation  - Nadia Baiben   - 
Samira Rakza  -  Faizah Saleh ALHammadi 

Abstract: Literacy has a very significant role in any society. 
It is an important tool for an individual to understand written 
material, be in touch with and open to different cultures, and 
improve and move up the social ladder. Without reading, no 
scientific advancement can be viable. In early years of 
education, school courses focus on learning to read as a basis 
to study other disciplines. A child who is illiterate will not be able 
to decode written representations and find out information. 

A crucial educational asset as it is, reading should be paid 
special attention. Cognitive psychology is a field of study that 
addresses the process of learning to read and gives new 
perspectives on the acquisition of reading skills and factors that 
impede it. 

: فقد كان الترتيب على التوالي, وفقاً لمتغير المستوى األكاديمي -2 
  .يليه التعلم التعاوني ثم التحصيلي ثم الفردي, أسلوب التعلم الدافعي

الدافعي  ووفقاً لمتغير المستوى التحصيلي احتل أسلوب التعلم -3
  .الترتيب األول يليه التعاوني ثم التحصيلي ثم الفردي على التوالي

كما تبين عدم وجود فروق في الدرجة الكلية ألساليب التعلم بين -4
والمستوى األكاديمي ,الجنس "  :الطلبة ترجع لمتغيرات الدراسة التالية

  ".والتحصيلي

  .مقترحاتوعلى ضوء هذه النتائج تم وضع بعض التوصيات وال 

جامعة , كلية التربية, الطلبة, أساليب التعلم المفضلة: الكلمات المفتاحية
  .المتغيرات األكاديمية , األقصى

العالقـة بيــن العوامـل االجتماعيــة االقتصاديــة، والذكـاء   

 عـادل عبـد الجليـل بترجـيلطـالب 

، المملكـة  موهبة، أكاديميات العلوم والرياضـيات :الكلمات المفتاحية
  العربية السعودية، العوامل االجتماعية واالقتصادية، ذكاء

تبحث الدراسة في العالقة بـين العوامـل االجتماعيـة،    :المستخلص
واالقتصادية، ومعدل الذكاء، لعينة من الموهوبين الذكور فـي المملكـة   

أظهـرت النتـائج أن تـأثير العوامـل االجتماعيـة      . العربية السعودية
ة على نخبة المجتمع السعودي هي أقل مما كان متوقعاً، بينما واالقتصادي

كان لعمر أفراد العينة تأثيرعلى القدرة المعرفيـة لهـم،وأن الموهـوبين    
واسـتنتجت  . السعوديين اليتلقون الرعاية التعليمية التي يحتاجون إليهـا 

الدراسة أنه من الممكن أن يستفيد طالب موهبة السعوديين من أكاديميات 
  .خًصصة، في الرياضيات والعلوم، مدة الدراسة فيها تسع سنواتمت

استخـدام المرشديـن التربوييـن لتكنولوجيـا المعلومات   

 عطاف محمود أبو غالي-يحيـى محمـود النجــار   واالتصـاالت

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة استخدام المرشدين : ملخص الدراسة
. واالتصاالت في محافظات غزة الجنوبية التربويين لتكنولوجيا المعلومات
من مرشدي المدارس الحكومية، ) 140(وتكونت عينة الدراسة من 

ولتحقيق أهداف الدارسة تم تطبيق أداة للتعرف على درجة استخدام 
و . الباحثين: المرشدين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إعداد 

رشدين لتكنولوجيا المعلومات أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام الم
واالتصاالت جاءت متدنية، وأنه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت   استخدام مرشدي المدارس
أولياء األمور، والزمالء المرشدين، واإلدارة المدرسية والمعلمين، 

جد فروق في مجالي الطلبة والدرجة الكلية لصالح الذكور، بينما ال تو
وقسم اإلرشاد تعزى الجنس، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

  درجة استخدام مرشدي المدارس لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبعاً
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manifestant  dans son discours, faisant la demande de 
l’insaisissable objet  a.  Celui-ci  traduit la référence à 
l’investigation de l’inconscient qui  est tout à fait loin de toute 
entité abstraite ou métaphysique. Qui fait l’objet d’analyses 
philosophiques classiques en tant que sujet conscient, délimité 
et rationnellement définissable. 

La psychanalyse pense le sujetcomme  l’Autre de la fonction 
du manque : a/S2  $/S1. Les processus psychiques inconscients 
construits  jusque là par l’analyse Freudienne se trouvent, dans 
le principe même de leur découverte, inféodés à la dimension 
psychique du langage.Le sujet dans la psychanalyse 
Freudienne, à l’opposé du sujet classique, est ainsi à la fois 
inconscient et en mouvement. Ce qui a fait que Lacan et Freud 
se rejoignent sur ce point de capitonnage qu’est l’inconscient. 
D’ailleurs,Les premières théorisations classiques de cet 
inconscient le montrent comme  un phénomène. Dans les 
premiers écrits de Freud, il le considère bien au contraire 
comme fondamentalementun effet de langage. Elaboré 
principalement à travers la notion du travail du rêve, confirmant 
qu’il n’est perceptible que dans les ratés de la langue.Dans sa 
relecture approfondie des thèses Freudiennes, Lacan en était 
convaincu en confirmant l’idée que « L’inconscient est 
structuré comme un langage  ».   

 

 صــادق السامرائــي16-30  - و ماسواهـــــا 

   )2جزء(مقاربــة سيكولوجيـة لإلنســـان من زاويـة مغايــرة
 صادق السامرائي - 

  !!يكولوجية البارحةسا
  !!نفس الصندوق
  !!العمى العقلي

  !!التأسن اإلنفعالي
  !!كيمياء النفس الكونية

  !!النفس بين الفكرة والشكل
  !!طبائع القرون

  !!ما ينقصنا ويعوقنا
  !!أحمد شوقي والتشريح النفسي للسلوك السياسي 

  !!أمتي كأنّها؟
  !!الرابضات فينا

  !!السلوك القبلي المعاصر
  !!معالم السلوك في القرآن الكريم بعض

   !!النفس النمطية
 

 To read a text, one needs first to decode letters, then identify 
and understand words, and finally comprehend the whole 
structure. This ability to map letters in the word to their 
corresponding sounds is called phonological awareness, which 
is highly important in the understanding of written content. 
Phonological awareness and learning to read are mutually 
influenced: The development of phonological awareness among 
children is a reliable predictor of later reading ability, and literacy 
instruction contributes to one important aspect of phonological 
awareness, i.e. phonetics. 

The purpose of this research is to measure the level of 
phonological awareness among literate children with mild mental 
retardation who attend inclusive classrooms in regular schools. 

Key words: phonological awareness, literate children, mild 
mental retardation, inclusive classrooms, 

 

 -Effectiveness of Le Huche Relaxation Technique and  
Vocal Exercising in Phonation Re-Education of Patie ntsWith 
Complex Functional Dysphonia - Nadia Baiben   - Samira 
Rakza   -  Faizah Saleh ALHammadi 

Abstract: The present study aims to answer the following 
question: How effective are Le Huche relaxation technique and 
vocal exercising in voice recovery among patients with complex 
functional Dysphonia? It utilizes the case study-based clinical 
methodology. The study group consists of seven cases (20-68 
years old) with complex functional phonation disorders: three 
with polyp-caused complex functional Dysphonia and four with 
vocal nodules. 

Two vocal characterization tests developed by Le Huche 
were applied before and after vocal re-education: vocal behavior 
test and respiratory test. The present test proved the 
effectiveness of Le Huche relaxation technique and vocal 
exercising in the phonation re-education of patienys with 
complex functional Dysphonia. In the conversation test, the 
increase/decrease in vocal characteristics could be identified. 
This has been strongly established by the National Institute of 
Health and Medical Research (Inserm), which found that 
different kinds of relaxation and vocal exercising, including Le 
Huche relaxation technique and vocal exercising, are effective in 
phonation recovery among patients with complex functional 
Dysphonia. 

 

  -Une Lecture  Lacanienne  Sur  La  Questiondu« Suje t  
De L’inconscient »  -  Mabrouk LAOUAJ 

Pour Lacan il n’y a pas de différence entre psychanalyse 
appliquée et psychanalyse de la clinique. La psychanalyse porte 
comme principe fondamental le fait qu’elle devrait être la 
science du langage habité par le sujet. Car, le sujet n’est pas un 
objet figé en image, mais un mouvement du désir se  
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    يــــةمصطلحــــات نفسـ

    انكليزيــةترجمة مصطلحـات   - 
 - المعجــم اإللكترونـــي الفرنســــي  - 

  جـمـــال التركــي ، تونــس
 فرنسيــة مصطلحـاتترجمة  

ـــ  ـــي المعجـ ـــي العربـ ــ -م اإللكترونــ ـال جـمـ
 ــي ، تونــسالترك

   ترجمة مصطلحـات عربيـــة  -

  جـمــال التركـي  -اإلنكليــزي  ـيالمعجـم اإللكترونـ
   � � � � � �   � � � � � �

  "الموســـــــــــع"

 “AL MOUWASSAA” 

  النفسيــةمعجــم العلــوم 
 Le Dictionnaire Des Sciences Psychologiques 

  )عربي-انكليزي -فرنسي(الفرنســــي   اإلصـــدار

   )A-B-C(  

  اعداد جمال التركي

 تحميـــــل حــــــــــــر
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Fr.fea/A.B.C.fea.pdf  
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Fr.fea/A.B.C.fea.rar  

المعجم الموسع للعلوم النفسية" دليل االصدار الفرنسي لـــ   ") 
Fr.HTM-assaahttp://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexElmouw  

   � � � � � �   � � � � � �
 المجلــة العالميــة للطــب النفســي

The official journal of the World Psychiatric Association 
Full Text free 

 دليل أرشيف االصدار العربي
دارــــر إصـــآخ  

التاسع العدد  

  2014جوان   الثاني  الثالث عشر العدد    المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WJArabicWP-June2014.pdf 

 العـدد الرابع
  2012 العاشر العدد األول فبراير   المجلد

www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2012.pdf 
 العـدد الثالــث

  2011   العاشر العدد الثاني يونيو   المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Jun2011.pdf 

  لعــدد الثانــيا
  2011العاشر العدد األول فبراير    المجلد

www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2011.pdf 
 العــدد األول

  2010التاسع العدد الثالث أكتوبر    المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Oct2010.pdf 

 

الثامن العدد  

  2014الثالث عشر العدد األول فبراير    المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2014.pdf 

 العدد السابع
  2013الثاني عشر العدد الثالث أكتوبر    المجلد

www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Oct2013.pdf 
 العدد السادس

  2013الثاني عشر العدد األول فبراير    المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2013.pdf 

  العـدد الخامس
  2012  العاشر العدد الثاني يونيو   المجلد

June2012.pdf-www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP� �
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>I>  رــمص،ة ــاإلسكندري <   النفسى  ـبالعاشـر للط  الحـادى   مؤتمـر اإلسكندريـة العالمـى
    

    
>I>  انــــروت، لبنـــبي <     يــب النفســـر للطــث عشــي الثالـــر العربـــالمؤتم

    

    
>I>  رـــــــــالجزائ <   رـع دول الجزائـة في جميـة النفسيــللصح: يـر الدولــالمؤتم

    

    
>I>  مصــر، رةــــالقاه <    - (EACBT) يـوك اإلدراكـالج السلـة للعــة المصريـالجمعي

    

    
>I>  رــ، الجزائ ةــعنابـ <   ملتقــى وطنــي حــول  الذاتويـــة أو طيـــف التوحــد

    

    
>I>  مصــر، رةــــالقاه <   وي ــــي السنـــب النفســـطللي ـــر الدولـــــلمؤتما

    

    
>I>  رـــــــــالجزائ <   ز ــودة واألداء المتميـول إدارة الجـي األول حــى الدولـملتق

    

    
>I>  رـــــــــالجزائ <   والمجتمـــــع ـةــالصحــ ــيـــالدول ـىـــالملتقــ

    

    
>I>  ســـة ، تونـــسوس <    ريـــــــــــــــالج األســـــــــــــــــالع
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TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 

"Bridging the gap between researches and practices" 

Topics 

 

* New Modalities in Psychotherapy  

* Updates in Addiction Medicine  

* Updates in Psychosexual Disorders  

* Recent Advances in Personality Disorders  

* Applications Biological Therapies DBS. TMS  

* Psychosurgery  

* Electrophysiology to Psychiatrists  

* Child Psychiatry  

* Practical Approach to Psychopathology 

Scientific program format: 

•   Plenary lectures. 

•  Symposia. 

•  Meet the experts. 

•   Panel discussions. 

•   Round table discussion 

On Site After Sept.1 Before Sept.1 Type of Fees 

700 USS 600 USS 550 USS Registration Fees 

500 USS 400 USS 350 USS Accompanying Person Fees 

Not Available 170 USS 160 USS Single Room BB at Congress Hotel Inclusive Taxes 

Not Available 190 USS 180 USS Double Room BB at Congress Hotel Inclusive Taxes 

120 US$ per time per Person Air Port Transfer : from or To Cairo Air Port to Alex 

70 US$ per time per Person Air Port Transfer : from or To Borg Arab Air Port to Alex 

 

SERVO Travel    

Sheraton Heliopolis Bldgs. - Cairo - Egypt  

Phone : +202 - 22678336 - 22678338  

Fax : +202 - 22678336  

Email: servo@servoegypt.com�
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 يــب النفســـر للطــث عشــي الثالـــر العربـــالمؤتم@@
  يــــور الرئيســـالمح

 والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن
http://www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014LibanPr.pdf برنامجال  :  

 روــدق مونــفن - انـــروت، لبنــبي 2014ر ـــنوفمب  27-29 

 ربـــن العــاء النفسييــاد األطبـــاتح: لمنظـــما
 يـــب النفســة للطــاللبناني ةــالجمعي: المضيــف 

  يــب النفســة للطـة العالميــالجمعي: الراعــي المشــارك
www.papc2014.com  

     

 

 أعضاء اللجنة العلمية
  :منسق اللجنة

  الدكتور فادي معلوف
  :اءعضأ

 ياد نحاسالدكتور ز -
 كازور الدكتور فرانسوا -
 جوزيان ماضي سكاف الدكتور -
 الدكتور جوزيف الخوري -
  الدكتور جورج كرم -

اللجنة المنظمة والعلمية على المساعدة لتسيير المؤتمر تعمل كل من 
وتقديم المشورة العامة واقتراح الدورات الخاصة بها، أو تعرض جلسات 

 البديلة وتوفر مكبرات الصوت
 ةــــة المنظمـــاللجن

يترأس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عشر  للطب النفسي 
  .البروفسور شارل بدورة 2014لسنة 

 :أعضاء اللجنة المنظمة 
 البروفيسور شارل بدورة: رئيس اللجنة
 البروفيسور إيلي كرم :المشارك رئيس اللجنة

  :اءعضأ
 ماضي سكاف جوزيان الدكتور -
 الدكتور جورج كرم -
 الدكتور جوزيف الخوري -
 الدكتور فادي معلوف -
 األستاذ زياد نحاس -

 رـــالمؤتمعــن  

لمنظم  اتحاد األطباء النفسيين العرب:ا
لمضيف  الجمعية اللبنانية للطب النفسي:ا

لمشارك لراعي ا   الجمعية العالمية للطب النفسي:ا
 2014 نوفمبر 29-27: الزمان

لمكان   فندق مونرو، بيروت، لبنان:ا
 

 ر ــالمؤتم ةــكلم
       

النفسيين العرب، الذي يعمل كمظلة  جامعة  األطباءاتحاد ينظم     
الثالث عشر للطب  ه مؤتمر، نفسيةالطب النفسيين وللجمعيات لألطباء
الجمعية اللبنانية للطب النفسي ، تستضيفه  في لبنان، حيث النفسي 

  .)فندق مونرو(   2014 نوفمبر  29-27خالل الفترة من 
بالمستجدات  ثريسيعمل المؤتمر على تقديم  برنامج علمي      

من خالل استضافته  نخبة من ابرز وجوه وذلك  الطبنفسية
صاص على المستوى العالمي في مختلف مجاالت االختصاصات االخت

بيئة تمكن  ان يجعل من هذه التظاهرة الطبنفسية العربية االدقيقة، ساعي
رقيا  ،االستفادة من االبحاث و الكفاءات  والخبرات منالجميع 
  الصحة العقليةحقول  فيالعالج والتعافي ، الوقاية  بخدمات

ء على تحديات اضولمساعدة في تسليط األليسعى المؤتمر   أخيرا     
  .يواجهها سكان منطقتنا العربية الصحة العقلية التي

  ةـــة العلميـــاللجن

يترأس  اللجنة العلمية للمؤتمر العربي الثالث عشر  للطب النفسي 
  .البروفسور شارل بدورة 2014لسنة 
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التالية  اضطرابات القلق المعمم، اضطرابات الشدة  : القلق •
 للصدمة، الرهاب االجتماعي واضطراب الهلع

 االكتئاب الثناقطبي،، المزاجطيف الثناقطبية:االضطراب الثناقطبي •
 الشخصية الحديةواضطرابات الشخصية  •
 الذهانات •
 الفصام واضطرابات الفصام الوجداني •

 مواضيــع محــاور أخـــرى
بما في ذلك  (علم النفس الوراثي، اإلمراضية والمسببات  •

 ) التصوير العصبي
 التشخيص، التشخيص المزدوج، االمراضية المشاركة وعلم األوبئة •
مثال، ثانوي (لمرض النفسي االولي  وثانوية المرض النفسي ا •

 )لظرف عصبي
الطفولة،  بداية من مرحلةالنفسي  في الطب المرض مآلمسار  •

 الشيخوخةفالمراهقة، الكهولة، 
، أو )افكار االنتحار  :مثال(عقابيل األمراض النفسية الثانوية  •

نفسي، استجابات أيضية للمرض ال، االمراض الجسدية عقابيل 
 ...للتدخين والسرطان الخ

، في الطب النفسي األخالقيات:قضايا مجتمعية أوسع نطاقا  •
، قضايا السياسات الصحية النفسية النفسية توفير خدمات الرعاية

 .الحكومية والتصورات الدولية للمرض النفسي
 اإلدمان/ إساءة استخدام المواد  •
 الصحة النفسية للمرأة •
 ما حول الوالدةالصحة النفسية  لفترة  •
 طبنفس الشيخوخة •
 طبنفس الطفل والمراهق •
 الحرب، الشرق األوسط والصحة النفسية: الصدمة •
 الفصام •
 التربية في الطب النفسي •
 اضطرابات المزاج •
 األخالقيات في الطب النفسي •
 علم الوراثة في الطب النفسي •
العالج بالصدمات (التدخالت الجسدية في الطب النفسي  •

 ...)خالكهربائية، ال
 اضطرابات السلوك الغذائي •
 أين نحن: تشريعات الصحة النفسية في العالم العربي •

 الدكتور فرانسوا كازور -
  حداد رمزي الدكتور - 

يم التي تعمل على تسيير المؤتمر وتقد اللجنة العلمية مع مساعدة
المشورة العامة واقتراح الدورات الخاصة بها، أو تعرض جلسات البديلة 

  وتوفر مكبرات الصوت
 

 ون ــــون الرئيسيــــالمتحدث

 )المملكة المتحدة(الدكتور محمد أبو صالح  -
 اإلدمان / إساءة استخدام المواد الكيميائية 

 )لبنان(الدكتور شارل بدورة  -
  الطب النفسي التربوي

 )الواليات المتحدة األمريكية(كتورة أنيسة أبي ضرغام الد -
 الفصام 

 )كندا(الدكتور جيف دسكلكيس  -
 ) ، الخETC(التدخالت الجسدية في الطب النفسي 

 )فرنسا(الدكتور إيلي حنتوش  -
 اضطرابات المزاج 

 )الواليات المتحدة األمريكية(الدكتور أنطونيو حردان  -
 لنفسي األطفال والمراهقين الطب ا

 )لبنان(الدكتور إيلي كرم  -
 الصدمات النفسية، والحرب، والشرق األوسط والصحة النفسية 

 )إسبانيا(الدكتور كارلوس دامونت خوري  -
 فترة ما حول الوالدة الصحة النفسية 

 )قطر(الدكتور زياد قرنفل  -
  علم الوراثة في الطب النفسي

 )مصر(الدكتور ناصر لوزا  -
  لنفسية في العالم العربيأعمال الصحة ا

  
 رـــي للمؤتمــــج العلمــــالبرنام

  المحـــور الرئيســــي

  والمهجــر الوطـن في العـرب النفسيـون االطبـاء

 محــــاور أخــــرى
 اإلدمان •
 نقص االنتباه مع الحركةفرط  اتاضطراب •
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ليالي في غرفة ذات سرير مع قضاء ثالث التسجيل في المؤتمر
 وفطور الصباح  واحد

USD 1140.00 $ 
سرير ليالي في غرفة ذات مع قضاء اربع  التسجيل في المؤتمر

 وفطور الصباح  واحد
USD 1320.00 $ 

ندعوكم للمبادرة  بالتسجيل المبكر حتى تتمتعوا بالتخفيضات 
 من االمتيازات االستفادةو

  .يرجى التأكد من  تسجيلك في المؤتمر قبل حجز مكان إقامتك
  

 روــــدق مونـــي فنـــة فـــاإلقام

 امريكي دوالر 540 :السعر
  2014نوفمبر :  26التاريخ

 إرشــادات عامـــة

 29- 27سيتم عقد المؤتمر العربي الثالث عشر للطب النفسي ايام 
، في فندق مونرو، شارع كينيدي، سوليدير، بيروت، 2014نوفمبر 

 .لبنان
  22 11 37 1) 961( 00: هاتف
  12 11 37 1) 961( 00: فاكس

 : info@monroebeirut.com البريد اإللكتروني
  : monroebeirut.comالويب

يقع فندق مونرو في قلب المنطقة الوسطى، ويطل على مارينا نادي 
اليخوت بيروت، عبر الشارع من المحالت التجارية والمطاعم والحانات، 

 .وعلى مسافة قريبة من اسواق بيروت
كم من مطار بيروت الدولي، وأيضا على مقربة  7على مسافة  وهو

 .من المواقع األثرية ومراكز المعارض
  

 المؤتمــــر رعايــــة

يتقدم اتحاد االطباء النفسيين العرب بشكره لمخابر األدوية والجمعيات 
لمساعدتها في انجاز هذا المؤتمر، مع العمل لتيسير التواصل مع مندوبيهم 

 من خالل الجلسات العلمية وقاعات العرض
 :مؤتمرالشركة المنظمة لل مديريالتواصل مع 

 السيدة جين ويكس لتونالسيد روس بند

 المملكة المتحدة المملكة المتحدة

russ.pendleton@hotmail.com (janewicks@hotmail.co.uk 

+44 7878 201 416 +44 7747 635 065    

  االساتذة الكرام
المواضيع المدرجة التي تتعلق بمحور المؤتمر و للمساهمات   ولويةاال
  اعاله

  .هالمميزة التي تساهم في اثراء االعمالبجميع المنظمة اللجنة ترحب 
  إرشــــادات: المداخـــالت م ـــتقدي

 4د، مع تقديم  90 ةالواحدمدة الندوات تتم في جلسات  •
، أو ثالث ) لنقاشدقائق ل 10دقائق المداخلة و 10(مداخالت 

  . دقائق نهاية كل تقديم 5دق ومناقشة  25مداخالت مدة الواحدة 

للسماح  ورقات العلميةمواعيد تقديم البااللتزام بدقة  ندعوا إلى •
  تامين المداخالت الالحقة في مواعيدها للهيئة المنظمة 

، يفضل للتقديم " الباوربونت"بواسطة  بالنسبة لألعمال المقدمة •
 شريحة كل دقيقة تقديمبمعدل  عدد الشرائحيكون  الجيد ان

إدراج أسماء أصحاب األبحاث والمؤسسات والمنظمات ذات  يتم •
علمية موجزة  بسير رفقةالصلة عند تقديم الملخصات وتكون م

 .ب برنامج المؤتمريدراجها في كتإل

تسجيل اشتراكهم في المؤتمر، ات في الندو ين المشاركعلى   •
رية المؤتمر تحمل تكاليف تسجيل وسفر واقامة يسكرتليس بإمكان 

 .للمشاركين في الندوات

 نتلقى الملخصات عن طريق البريد اإللكتروني •

  لـــــــــــالتسجي

 رـــر االول في المؤتمــل المبكــالتسجي

 2014يوليو  31الموعد النهائي 
 التسجيل في المؤتمر

USD $ 500.00 
يالي في غرفة ذات سرير لمع قضاء ثالث التسجيل في المؤتمر

 وفطور الصباح  واحد
USD 1040.00 $ 

ليالي في غرفة ذات سرير مع قضاء اربع  التسجيل في المؤتمر
 وفطور الصباح  واحد

USD 1220.00 $ 
 رــي المؤتمــي فــر الثانــل المبكــالتسجي

 2014سبتمبر  30الموعد النهائي 
 التسجيل في المؤتمر

USD 600.00 $  
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  :المؤتمر في مساعدة  ألنشطة باإلضافة تستخدم التبرعات الواردة 
 .المشاركة في المؤتمراتطالب الطب في السفر و -
مساعدة األطباء من البلدان النامية في تمويل السفر  -

 والمشاركة في المؤتمرات
  

 للتواصل و االسترشاد

 سكرتيرية المؤتمر
.COMSECRETARIAT@PAPC2014 

 هاتف المكتب
+44 (0) 20 8878 8289 

  

  

 ة، يرجى االتصال بكل من السيد روس بندلتونلطلب كتيب الكفال
 والسيدة جين ويكس

سواء على "المتقدمين ألولاولوية التمتع بالخدمة " يتم  اعتماد  مبدأ 
 مستوى  دورات الرعاية أو حجز اماكن العرض

  التبرعــــات 
  

ألفراد والمنظمات الراغبون في التبرع للمساعدة لا األمانة ممتنة جد
 .تمرأنشطة المؤفي 

منح التمويل  تقديم  خالله المؤتمرات اال منهذ ال يمكن انجاح 
  .والتبرعات

   � � � � � �   � � � � � �
  جوائــز إتحــاد األطبــاء  النفسانييـــن العـــرب

  
  
  
  
  
  
  
  

  جائــزة أحمــد عكاشــة للطــب النفســـي العربـــي
   � � � � � �   � � � � � �

  ـن العـــربجوائــز إتحــاد األطبــاء  النفسانييــ
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�جائـزة البحـث العلمـي لألطبـاء النفسانييـن الشبــان العـرب �
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Colloque International : La Sante Mentale Dans Tous Ses Etats 
 
 

Organiser Par :  
République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministere De L’enseignement Et De La Recherche Scientifique 
Université Abderrahmane  Mira de Béjaïa 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

1er et 2 décembre 2014  
colloquelabo1@gmail.com 

     

 

Evoquer  la santé mentale c’est d’emblée faire face à une 
notion complexe, fuyante insaisissable voire indéfinissable, et 
plus on s’en approche plus ses  sens se démultiplient. 

  Ceci est dû, entre autres, au fait qu’elle est l’objet d’une 
multitude de définitions qui se rapportent à des disciplines 
différentes psychiatrie, psychologie, sociologie, économie …et à 
l’intérieur de chaque discipline il faut aussi opter pour un abord et 
en délaisser d’autres. Mais là n’est pas le plus important, ce qui 
pose en effet problème, c’est l’existence même d’un état de santé 
mentale, car  la question se pose   de savoir s’il existe une santé 
mentale loin de toute souffrance psychique, loin de tout conflit, de 
peurs, de doutes… La santé n’est pas la facilité dirait Winnicott. 

On peut, pour faire simple, évoquer la définition de l’OMS 
promulguée en 1946 après la guerre et qui postule que la santé 
mentale  « n’est pas seulement l’absence de maladie mais  un 
état complet de bien être  physique, psychique et social ». 

Mais cette définition ne résout rien, au contraire, elle est 
considérée par tous les spécialistes comme un doux 
euphémisme, un idéal inaccessible à jamais…Certains iront plus 
loin pour affirmer que la santé mentale n’existe pas, qu’elle est  
justement un idéal  ( Dejours, 2007). 

Lorsqu’on fait  une incursion  dans ce vaste champ qu’ouvre 
la tentative de saisir le sens (les sens) de la santé mentale on 
relève qu’elle est fortement articulée à plusieurs dimensions 
dont elle paraît indissociables. On ne peut parler de santé 
mentale sans  se tourner vers la maladie, comme on ne peut 
parler de santé mentale sans évoquer la normalité. Est-ce à dire 
qu’« est en bonne santé celui qui ne partage aucune 
caractéristique avec la maladie, que ces  deux états étant   
antinomiques ? Et celui qui est en bonne santé serait 
parfaitement normal, la normalité serait la conformité aux 
injonctions  et  normes sociales ?  

Les recherches actuelles démontrent que ces assertions sont 
fausses, d’une part, parce que les frontières entre  santé mentale  
et maladie ne sont pas toujours  étanches, elles peuvent être 
poreuses et, d’autre part, trop de conformisme  renvoie  à la 
soumission, à la passivité et à l’acceptation de l’inacceptable (voir 
les travaux sur la normopathie des psychanalystes). Etre en 
bonne santé mentale suppose donc une dose d’anormalité et  une 
certaine distance par rapport aux lois de domination sous 
lesquelles peuvent vivre les individus et les groupes.  

Est-on normal de la même manière en Algérie et dans les 
pays occidentaux ? La normalité est –elle absolue ou bien est-
elle une notion relative qui varie, fluctue selon les périodes 
historiques et les aires géographiques culturelles ?  

 Cela initie l’ouverture d’un autre champ intéressé par la 
santé mentale à savoir le socius avec les différentes sphères qui 
peuvent le composer, le culturel, l’économique, le politique…Le 
problème des harraga, des   violences de la décennie noire et 
de leurs séquelles, des violences qui caractérisent aujourd’hui la 
société algérienne , dans les stades, les écoles, la rue…   les 
suicides …Sont-ils des faits nouveaux dans notre société , sont-
ils les produits des évolutions qu’a connues la société 
algérienne concernant la place du sujet, la transformation des 
familles, des valeurs… ? 

Se pose la question de l’intrication de ces facteurs dans 
l’existence de la santé mentale et partant dans la maladie ? 
Peut-on parler de société malade ou est-ce seulement les 
individus qui seraient qualifiés par ce terme ? Est-on malade de 
la même manière en Algérie et dans les pays occidentaux ? 

Cette référence récurrente aux pays occidentaux s’explique 
par le fait que dans notre travail de clinicien et de chercheur 
nous adoptons,  tout à   la fois  et  faute de mieux, leurs 
systèmes nosographiques, les théories, les techniques 
psychothérapeutiques avec les  visions de l’homme qui les 
soustendent. 

Le centre de gravité du colloque consistera à interroger la 
santé mentale dans ses différentes expressions et en 
articulation avec  les notions voisines de normalité et de 
maladie. Mais aussi de regarder  les liens que celles-ci  peuvent 
entretenir avec d’autres dimensions- au-delà de l’aspect 
strictement psychique- avec le culturel, le social, le 
religieux,l’économique, voire le politique. 

Objectifs du colloque  

Ce colloque s’adresse en premier aux cliniciens, 
psychologues et psychiatres mais aussi aux chercheurs en 
sciences sociales que les questions de santé mentale 
intéressent. Il concerne également les familles de malades ainsi 
que les intervenants sociaux auprès de  populations. En 
souffrance psychique. Il vise, pour le moins, les objectifs 
suivants : 

Réunir les praticiens algériens et étrangers sur la thématique 
de la santé mentale, ses différents expressions, ses liens avec  
d’autres disciplines des sciences sociales qui s’intéressent aux 
différents déploiements de la santé mentale. On interrogera 
également les facteurs endogènes (individuels) et exogènes 
(social, au sens large) susceptibles d’être à l’origine de la santé 
mentale et de la maladie. 
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Exposer des résultats de recherche empiriques et cliniques 
concernant les différentes formes de la maladie   mentale ainsi que 
les parcours de rétablissement ou de « guérison  voire de résistance ; 

Se pencher sur les différents dispositifs existant en Algérie et 
ailleurs de prise en charge des maladies mentales ; s’intéresser 
à des prises en charge alternatives : existe-t-il des formes de 
prise en charge non institutionnelles, associatives en Algérie ?  

Et quel est le rôle de la famille dans ces prises en charge, 
est-elle toujours la première concernée par la maladie mentale  
de ses membres  comme l’affirmait le professeur Kacha il y a 
quelques années ou voyons-nous d’autres modalités de prise en 
charge se mettre en place ? 

Ainsi, on peut retenir les axes suivants  : 

Interroger les notions de santé mentale, de maladie et de 
normalité, interroger les liens possibles entre  normalité et  
religion,  dans notre pratique et dans notre société. 

Les changements socioculturels, économiques et politiques 
vécus par le pays ont –ils eu une incidence sur la santé mentale 
des algériens ? Peut-on parler de nouvelles formes de 
pathologies psychiques ? On entend souvent répéter 
qu’aujourd’hui nous avons des difficultés à faire société,  du fait 
d’une crise du symbolique, de la perte de  repères sociaux et 
narcissiques  qui ont du mal à faire sens dans une société de 
plus en plus marquée par le primat de l’argent, du paraître et de 
la perte de confiance des individus dans les institutions voire en 
eux-mêmes et en  leur avenir. 

Le clinicien algérien peut-il adopter sans risque de biais 
épistémologique les systèmes nosographiques et les théories 
de la psychopathologie développées dans d’autres contextes ?  
La normalité d’ici et d’ailleurs est elle-même à interroger. 

Et enfin,  Quels sont les dispositifs mis en place par la société, en 
dehors des hôpitaux psychiatriques et de la pratique de la psychiatrie 
libérale, pour la prise en charge des maladies mentaux ? 

Le colloque comprendra pour moitié des séances plénières 
sur invitation, pour moitié des ateliers   sur appel ouvert à 
communication  (voir argumentaire). 

Modalités de soumission 

Il s’agit de présenter une proposition de communication de 
2000 à 3000 caractères (espaces compris) avec 5 références 
bibliographiques. 

Elles seront adressées à BouattaChérifa à 
l’adresse suivante: colloquelabo1@gmail.com 

Date soumission : 15 octobre, 

Date de retour d’expertise : 15 novembre 

Préciser nom, prénom, statut, institution de rattachement, 
adresse, téléphone, email 

Présidents d’honneur : 

SaidaniBoualem, Recteur de l’université A. Mira de Bejaia 

Cherrad Hichem, Doyen de la faculté des Sciences 
Humaines et Sociales 

Université A.Mira de Bejaia  

Comité scientifique  : 

 Présidente : Pr. BouattaChérifa 

SadouniMessaouda 

Mékiri Karim ( U.Bouira) 

Mouhoune Leila ( U. Bejaia) 

Bérétima  Hakim ( U. Bejaia) 

Bouzid Nadjoua( U.Bejaia) 

ZaaBar  Salim ( U.Bejaia) 

 Scelles Régine (France) 

Pommier François (France) 

BenredjebRiadh (Tunisie) 

Bouteyre Evelyne ( France) 

EssbaiAbdenacer (Maroc) 

Comité d’organisation  

Benamsili Lamia 

DouakhAlima 

FerganiLouheb 

GaciKhelifa 

BenchallalAbdelouaheb 
   � � � � � �   � � � � � �

  "الراسخـــــــــون"سلسلــــة 

  السيكولوجيـا مـن منظـور التـراث النفسـي العــربإسالمــي

 ارات لجنـــة التـــراث النفســـي العربإسالمــــيإصــد

   2014     ديسمبـــر/ عشـــر الحــادي  اإلصــدار

  ـراثاإلنسانيــة لـدى علمـــاء التـ اإلنســان والنفــس
   )نمـــــــــــاذج مختــــــــارة(

   

  صالـــح إبراهيــــم الصنيـــــع. د.أ

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT11Sanie2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT11Sanie2014.rar 

 العرباسالمي  النفسي التراث  اراتدليل اصد 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
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Egyptian Association of Cognitive Behavior Therapy (EACBT ) 
 
 
Cairo - 26th - 28th February, 2015 

 
rehamaaly@hotmail.com - www.eacbt.com 

     

   
 

Dear Dr. 

It is my pleasure to extend a cordial invitation to you to attend the Egyptian Association of Cognitive & Behavior Therapy 2nd 
conference which will be held in Cairo on 26th - 28th February, 2015 at the fabulous venue of the American University (New Cairo 

Campus). 

Our vision is to offer all professionals working in the field of counseling & psychotherapy a state-of-art CBT.  So In this year’s 

conference, we have progressed to include therapeutic techniques for almost all of the psychological problems encountered in 
everyday clinical practice. In addition we present a variety in the way of presentation of our topics; workshops, symposia, keynotes 

& plenary lectures. Emphasis on the practical issues, putting in case scenarios and case discussions, rather than dry theoretical 
slides, is our paramount concern.  

 

Topics covered in the conference include but are not limited to anger management, emotional regulation, child therapy, dialectic 
therapy, basis for formulation, OCD therapy, sexual disorders, psychotic disorders, social anxiety, eating disorders, & compassion 

focused therapy. 

  

The conference welcomes all medical students, psychiatrists, psychologists, social workers, & all interested in the evidence-based 
CBT for psychological functioning.  

 

I am looking forward to welcoming all of you in our get-together annual function on February 26th -28th , 2015 in American 
University (New Cairo Campus) in Cairo.  

Dr. Reham Aly 

MD Ain Shams University & Arab Board  
Psychiatry Consultant  

President & Founder of the EACBT 
Secretary of the EACBT 2015  

rehamaaly@hotmail.com 

Egyptian Association of Cognitive Behavior Therapy 
www.eacbt.com 

   � � � � � �   � � � � � �
 فـي العلــــــوم النفسيـــــــة" األعــــــألم"موسوعــــــة 

  

 ''األلــــف'' -االول الجزء

  سوريا –عبـــد الرحمــــــــان إبراهيـــــــم  

abd.s.ibrahim@gmail.com 
  

 االول الجزء تحميل كامل
�!�� B `4ص ��4�^آ< 
�49ت ا`  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1100   
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  ملتقـــى وطنـــي حـــول  الذاتويــــة أو طيـــف التوحـــد

  صــن متخصــر وتكويــل مبكــر وتكفــأكب ةـــل وقايـــن أجـــم
  قـــى عتيمنـــ :ورةـــرف الدكتـــرح من طــروع مقتــمش

  

  ةـار عنابـي مختـة باجـجامع -يـث العلمـي والبحـم العالـوزارة التعلي:   تنظيم
  سـم النفـم علـقس  -ةـة واالجتماعيـوم اإلنسانيـة العلـكلي

2015��رس  5- 4  
@@@gmail.comautismannaba 

     

   

ورغم انتشار هذا النوع من االضطراب  في الوالدات  
بالجزائر،ورغم سعي الدولة   إليجاد حلول لألطفال المصابين من خالل 

  فيبناءها لمؤسسات متخصصة في اإلعاقة الذهنية،ورغم  اجتهاد األولياء 
ت إضافية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري من خالل تقديم خدما

  تأسيسهم لجمعيات التكفل بالطفل الذاتوي 
كتلك ( ذاتويةحول موضوع الوتكوينية  ، ورغم انعقاد أيام تحسيسية 

،تبقى  الجهود  ضعيفة ) مركز المستخدمين بوالية قسنطينةالتي أجراها 
كما .ل على جميع األصعدةوتحتاج إلى عناية أكبر ومساعدة  أوسع وأشم

 .يا دائما ومستمراوقائ انشاطوعيا  حقيقيا  و  يستلزم األمر 

  التوعية،اإلعالم والتعريف بهذا النوع من اإلصابات،التكفل: ـ ـــك
وكذا إجراء دراسات محلية تخص الطفل ألتوحدي  .نفسانيين ومربين

   .في بيئته الجزائرية تحديدا
عقد ملتقى وطني حول طيف التوحد،نسعى  من هنا ،تولد التفكير في -

  من خالله إلى
  ةــــتحقيق األهــــــــــداف التالي

، خصائصه ،مشكالته وأساليب  ذاتويالتعريف بحاجات الطفل ال .1
 ...)النفسية،التربوية،االجتماعية،التواصلية،(رعايته

 . ذاتويةتوعية المجتمع الجزائري بأهمية التكفل المبكر بأطفال ال .2

 (الذاتويةتجارب بعض واليات الوطن في التكفل بأطفال عرض  .3
 .)مؤسسات التربية الخاصة،المستشفيات،المصحات العقلية والنفسية

في التكفل  الذاتويةعرض نشاطات جمعيات أولياء أطفال  .4
 .بهـــم

بين مستخدمي قطاع ذاتوية   تبادل خبرات التكفل بأطفال ال .5
 .الجزائرفي والصحة النفسية  التربية الخاصة 

  ىـــــمــــــــحاور الملتق
  :سعيا منا لتحقيق أهداف الملتقي،تم رصد المحاور التالية

 .وتشخيص االضطراب للذاتوية ألمفاهيمية األطر  .1

 .الذاتوية بــــين األسباب والوقـــاية   .2

  ىـــــكالية الملتقـــــإش 
صد ، وال يق)وهي تسمية غير متداولة ( سمي التوحد  بالذاتوية 

بالتوحد األنطوائية أو العزلة ،بل هو حالة مرضية فقط تعكس رفض 
كما قد تتباين  السلوكيات والمشاكل في هذا .الحالة  للتعامل مع اآلخرين 

  .المجال من شـــخص آلخر
اضطراب معقد يظهر في السنوات الثالث األولى من عمر  ذاتويةوال

لم يصل العلم بعد  إلى  و .الطفل، نتيجة خلل وظيفي في المخ واألعصاب
  .تحديد أسبابه بدقة

يحمل في طياته غموضا، يتركز على السلوك وطريقة بناء النمو  
اضطراب :  المعرفي واللغوي ،كما أطلق عليه  البعض  وصفا بليغا هو

  .النفس وأسرارها
 4-3و تشير اإلحصائيات في أروبا إلى أن نسبة حدوثه تصل إلى  

والدة  500الدة ، وتزيد لتصل إلى حالة لكل حاالت لكل عشرة آالف و
  .كما أنه يصيب الذكور ثالثة أضعاف إصابته لإلناث   في أمريكا ،
من صعوبات سلوكية في التعامل مع اآلخرين تتركز  ذاتويون يشكو ال

على سلبيتهم في التعامل، وهؤالء األطفال قد يكونون انطوائيين ساكنين ، 
وتختلف درجة المشاكل السلوكية من  .وقد يكونون نشيطين مخربين

الشديدة إلى الخفيفة، فقد يكونون مؤذيين ألنفسهم ولآلخرين،وتتعقد الحياة 
لمن حولهم ، وقد يكون سلوكهم خفياً بحيث يصعب مالحظته وتقدير 

  .أضراره،ويخاف من حولهم من مفاجآت المستقبل القريب
بأسره،تكون الجزائر وإذ ال يسلم من هذا االضطراب أطفال دول العالم 

  .واحدة من الدول التي تعاني من مشكلة تزايد أعداد األطفال الذاتويين
ورغم غياب إحصائيات دقيقة دالة ،إال أن   األطفال المتواجدين 
بمؤسسات اإلعاقة العقلية  داخل القطر الجزائري،والذين هم في تزايد 

  . ملحوظ،لدليل على خطورة الوضع  
علم بعد إلى عالج  تام وشاف، حيث ال يمكن  إصالح فإذا لم يتوصل ال

الخلل الدماغي ،فان إمكانية تعديل الكثير من السلوكيات والمشاكل اللغوية 
  .والتواصلية هي حل ممكن  لضــمان العيش بسهولة في المجتمع الكبير
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  2015جانفي 13   آخر أجل لقبول إرسال المداخالت هو -
يعلــــن عـــن قبـــــول المداخــــالت في   

  2015فيفري 01
ابتداء من   ،المشاركةدعوات   أصحاب المداخالت المقبولة يتلقى -

  .الملتقىموعد أسبوع قبل 
  اتــــمــالحظ

،مع    power pointيفضل عرض األعـــــــمال بــ -
  ملخص بالعربية لمداخالت اللغة الفرنسية

  .دقيقة 15ال تتجاوز مدة عرض كل ورقة عمل أو بحث -
  . تقدم شهادة المشاركة لغير العارضين لمداخالتهم ال -
الرقم  علىبأمانة الملتقى، ار ،يمكن لألساتذة االتصال ألكثر استفسل
 :التالي

  ــــــــ0561154892
إلرسال الملخصات والمداخالت،يكون العنوان االلكتروني التالي تحت 

   gmail.comautismannaba@  :تصرفكم

  ذاتويينال التكفل بالالتكوين المتخصص لإلطارات العاملة في مج

  :ىــان الملتــقــــجـل
  يةــــــاللجــــــنة العلمرئيس 
  .جامعة باجي مختار عنابة     .:منى عتيق/د

  اءــــــاألعض
  جامعة باجي مختار عنابة     .:منى عتيق/د
  .جامعة باجي مختار عنابة :رمضان كربوش/د
  جامعة باجي مختار عنابة       :مراد عبيد\د
  جامعة باجي مختار عنابة :     شير لعريطب\د
  جامعة باجي مختار عنابة      :نادية بلخلفي\د
  جامعة باجي مختار عنابة  :عبيد عائشة بية\د
  جامعة باجي مختار عنابة :.بوخميس بوفولة\د
  جامعة باجي مختار عنابة: مسعودة بن سعيدة \د
  جامعة باجي مختار عنابة   :ناصر سناني \د
  جامعة باجي مختار عنابة :  ن منايفيياسمي\د
  جامعة باجي مختار عنابة    :نبيل عتروس\د
 جامعة باجي مختار عنابة :    رتيبة عالل\د

 جامعة باجي مختار عنابة :    فني سمير\د

  جامعة باجي مختار عنابة :    مهة عباسي\د

 .الذاتوية  فال ــــكر بأطـالتكفل المب .1

 .الذاتويةراتجيات التكفل بأطفال الطرائق التربوية  واست .2

 .الحد منهاوإمكانية  الذاتويالضغوط األسرية المرتبطة بميالد الطفل  .3

 .في الجزائر مختصينبين ال الذاتويةعرض وتبادل خبرات التكفل بذوي  .4

دور التكوين الجامعي في إعداد اإلطارات المتخصصة بالتكفل  .5
 .الذاتويةبذوي ا

 .كالية الذاتــــويةاإلرشـــــــاد األسري وإش .6

 -واقعة وآفاقه -النشاط الجمعوي  في التكفل بالطفل الذاتوي   .7

  :اركةـــــــروط  المشــــــشــــ
  .أن ينتمي موضوع المداخلة إلى محور من محاور الملتقى-
  .أن  يكون الموضوع أصيال-
من حيث :أن تحترم في كتابة الموضوع أصول الكتابة العلمية-

  .ع المادة العلمية المقدمةالمنهجية  ونو
على أن تتكفل الجامعة بمتدخل ( أن تكون المداخلة فردية أو ثنائية-

  ).واحد فقط
  أن تمأل قسيمة المشاركة بكل دقة -
على أال  . أن ترسل الملخصات والمداخالت في وقتها المحدد سلفا-

 ص 15يتعدى عدد صفحات العمل المقدم 

  :لمداخلـــةاو شـــروط كتـابة  الملخـــص 
  واللغة الفرنسية اللغة العربية ما الملتقى ه تالغ  -
  .يكتب الملخص باللغة العربية واللغة الفرنسية على أال يتعدى  صفحة واحدة- 
 Arial (corps cs)بالخط  "بالعربية" تكتب الملخصات والمداخالت-

على أن  Times New Romanبالخطـ ومداخالت اللغة الفرنسية   ،
  . ،سطر 1بين السطور يقدر بـيكون 
  .التهميش في المتن-
  .يشترط أن تكون الصور، البيانات والجداول واضحة -
  .يستحسن تقديم المداخالت في أقراص مضغوطة -
  .يشترط أن تكون المداخلة غير منشورة من قبل -
  .تخضع جميع المداخالت المرسلة إلى تحكيم الهيئة العلمية للملتقى -

  رمــــبــد أن تحتمواعــيد ال 
 15غاية إلى  2014 ديسمبر 01يشرع في إرسال الملخصات من -

  2014ديسمبر–
  .2014يسمبر25يوم ملخصاتهم ل مبدئي يعلم المشاركون بقبول-
إلى غاية  2014ديسمبر 25يشرع في إرسال المداخالت كاملة يوم -

  2015جانفي13
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  جامعة باجي مختار عنابة :صبرينة أوراري\أ
  جامعة باجي مختار عنابة :عمار سيدي دريس\أ

  ـيس الملتــقىرئــ
  باجي مختار عنابةجامعة :الدكتورة منى  

  

  :الضيوف الشرفيون للملتقــــى
  أوت سكيكدة 20جامعة رئيس :على قوادرية  \ السيد
أرطوفوني سابق و أستاذ بكلية علم .:عز الدين البارود \السيد

  2جامعة قسنطينة.النفس،
  أوت سكيكدة 20جامعة أستاذ ب:خريف عمار    \السيدة
ذوي االحتياجات الخاصة   مفتش جهوي بمؤسسات:.معمر مسقم \االسيد

  .في قطاع التضامن 
مربي  مختص في اإلعاقة سابقا ومدير مؤسسة :الحاج بومعزة \السيد

  لذوي االحتياجات الخاصة

  ةـــــنظيميـاللجنـــة الت
  جامعة باجي مختار عنابة :حمزة عزوز\أ
   جامعة باجي مختار عنابة :حازم حماني\أ
  تار عنابةجامعة باجي مخ :فوزية بوجريو\ أ
  جامعة باجي مختار عنابة:عزيزة حجرسي\ أ
  جامعة باجي مختار عنابة  :.حسينة بلهي\أ
  ةجامعة باجي مختار عناب :زبيدة العلوي\أ
  جامعة باجي مختار عنابة :لطيفة رجيمي \أ
  جامعة باجي مختار عنابة :علي بن زديرة\أ
  جامعة باجي مختار عنابة :.العربي زيات \أ
  جامعة باجي مختار عنابة :أمال كربوش\أ
  ةــجامعة باجي مختار عناب :حفيزة كشرود\أ
  جامعة باجي مختار عنابة:فطيمة بوخروبة  \أ

   � � � � � �   � � � � �   ةــــارة المشاركــــإستم�
  

  ..........................................................................................................................االسم
  .......................................................................................................................اللقــب
  ........................................................................................................................الوظيفة

  ..................................................................................................................الدرجة العلمية
  .......................................................................................................................المؤسسة

  ..............................................................................................................البريد اإللكتروني
 .........................................................................................................................الهاتف

   � � � � � �
   � � � � � � 

 الحصـــاد..الشبكــة تدخــل عامهـــا الثانـــــي عشــــــــر 
   

  حصــاد أحـــد عشــــر عامــــا... ارابسينـــات / شـعـــــن 
  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها

   "ن .ع.ش"  الكتــاب السنــوي الثانــــي لمنجـــزات
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 

 
****    ****  

  وآفــاق تطـــورها   "شبكـــة العلـوم النفسيـة العربيــة " حــوار حـول مستقبــل 
    

  الستشارة الموسعة مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية ورد رئيس الشبكةتقرير حول ا

  تونــــــــس   الطب النفسي، –جمـــــال التركـــي . د
www.arabpsynet.com/Documents/APN2014DialogueAboutFuture.pdf 
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Annual Psychiatric International Congress 
يــض النفســى للمريـة مثلــيو رعاــنح  

Optimizing the Care for the Mentally Ill 
 
Organized By:  Egyptian Psychiatric Association 
Co-Sponsored By: The World Psychiatric Association 

 
11-12 March, 2015-  Semiramis Intercontinental Hotel – Cairo, Egypt 

servo@servoegypt.com  - moh.khaled.hamed@gmail.com 

     

 
Themes & Scientific     Contents:  

  
·         Ethics of psychiatrist- Patient relationship . 

·         New models of psychotherapeutic approaches. 

·         Mental health service in Egypt and Arab countries and 
its future. 

·         Mental health services in childhood development and 
emotional problems. 

·         Epidemiological studies on psychiatric disorders and 
drug abuse. 

·         Future of psychiatric classifications. 

·         Recent advances in psychopharmacological 
Treatment. 

·         Role of caregivers of different  psychiatric disorders . 

·         Forensic Psychiatry, an Egyptian experience. 

·         Old age psychiatry in developing countries 

·         Maintaining motivation and  enhancing 
self  actualization. 

·         Coping Strategies in dealing with ongoing stressors . 

·         Child psychiatry: update. 

 Congress President: Prof. Ahmed Okasha  (Egypt)  

 Congress Director: Prof. Momtaz Abdel Wahab  

 General Secretary:Prof. Mostafa Shaheen  

 Head of Organizing Committee:Prof. Tarek Okasha  

 Scientific Committee: Prof. Magda Fahmy  

                                    Prof. Husein Morsy  

 Organizing Committee: Prof. Hisham Ramy  

                                       Prof. Tarek Molokhia   

 Treasurer: Dr. Aref Khouled  

 WPA Representative: Prof. Nahla El Sayed (Egypt)  

For Registration and Accommodation : Agent of the C onference  
  

Servo Travel of Egypt  

 Sheraton Heliopolis Bldgs. 

Cairo – Egypt 

Tel     : +202-22678336 

Fax    : +202-22678338 

Email : servo@servoegypt.com 

      
Arabpsynet 

 
Arabic Edition  

http://www.arabpsynet.com   
 

***    ***  
 ةدليل المؤتمرات النفسية العربية و العالمي

Arabic Edition  
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm  

 
English Edition  

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm  
 

French Edition  
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm  

 
Congress FORM  

http://www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm   

 

  شبكة العلوم النفسية العربية
  دعوة للمساهمة في التعريف بهذا المشروع العلمنفسي األكاديمي
 w ��]X-�� G��:�-ام ا��� ا�5D�3ة ا-� ��M7

��r�<X�3و ا� ��:��6t�,3¥ ا� 

� (aل �Dز�^  �ا-��-�� " ا-"��� ا�|�Vر�� " 
�:"��ت �6t�,3¥ ا-:"!�� او  �![ �Vاو ادرا�

��r�<X�3ا� 

 

 

 

 

 

 
www.arabpsynet.com/Documents/PubAPN.pdf 
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 الدولي األول حول إدارة الجودة واألداء المتميز في الجامعات العربيةملتقـــى 
 

Congress Form : www.arabpsynet.com/Congress/CongJ45coll.djawdaAg.pdf   
 

  جامعة الدكتور يحي فارس - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:   تنظيم
 قسم اللغة العربية وآدابها - كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية و اإلنسانية

 .2015ا����  16 - 15
@@@gmail.comautismannaba 

     

   

يمكن تالفيها ؟ وما هي المخرجات الجيدة التي دلت عليها مراحل 
التجربة وكيف يمكن تطويرها وتعميمها؟وما هي اإلستراتيجية المرصودة 

بلية لتحقيق مواصفات في تفعيل األداء الجيد، وما هي الخطط المستق
 الجودة المعتمدة عالميا؟

في سياق هذه التساؤالت يأتي الملتقى الدولي األولى حول اإلصالح 
الجامعي في الوطن العربي تأسيسا على الملتقيين الوطنيين األول عام 

الذي نظمتهما جامعة المدية، حيث كانت  2012، والثاني عام 2006
لقادمة من الملتقى دولية لتعاين إشكاالت ضمن توصياته أن تكون النسخة ا

اإلصالح الجامعي في بعدها العربي قصد تكريس التفاعل البيني العربي 
 .في عصر التكتالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والمعرفية

تأتي هذه النسخة الدولية األولى حول منظومة اإلصالح الجامعي العربي 
التي ظلت تطرح في محاولة تهدف إلى تقييم لتجيب عن هذه األسئلة الملحة 

المنجز، ومعاينة الراهن، ومواجهة التحدي الذي يفرضه علينا األقوياء، واستشراف 
 .المستقبل الذي لن يمتلكه إال من يحسن إدارة الجودة في كل المجاالت

هذه التساؤالت وغيرها مما يمكن أن يقترحه النقاش المؤسس ضمن 
هي المحاور األساسية التي نقترحها أرضية صلبة فعالية هذا الملتقى 

لجلسات علمية تهدف أساسا إلى تطوير منظومتنا الجامعية العربية وتأهيل 
مخرجاتها قصد تحقيق األجود،وضمان التميز، الذي هو هاجس كل 

 :مشروع إصالحي ضمن المحاور التالية

 محــــاور الملتقــى

 العتمادمفاهيم الجودة وضمان ا: المحور األول

 .ماهية الجودة واالعتماد، ومواصفاتهما

 .إدارة الجودة، آلياتها ومعوقاتها

 .النسخ الحديثة لمعايير الجودة واالعتماد

 .مبررات وضرورات اعتماد منظومة الجودة

 اشتراطات التخطيط االستراتيجي: المحور الثاني

الجودة  استقراء التجارب األجنبية والعربية في تحقيق: المحور الثالث
  في التعليم العالي

  شبكة ضياءبواسطة  2014, أكتوبر 23كُتب يوم  
جزائر تنظم كلية اآلداب واللغات جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية ال

الملتقى الدولــي األول حول إدارة الجودة واألداء المتميز في الجامعات 
 16و  15) استقراء لتجارب في سياق قوانين الجودة واالعتماد( العربيـة 

 .2015ابريل 

 ةـــــــــــــاإلشكالي

إن االستجابة لنظم الجودة وقوانين االعتماد التي تفرضها عولمة المعلومة 
عرفة لم يعد خيارا عارضا غير ملزم للمنتج كيفما كانت طبيعة واقتصاد الم

إنتاجه تقنية أم خدماتية، وكيفما كان السوق الذي ينتمي إليه، بألصبح خيارا 
استراتيجيا تمليه طموحات متوثبة نحو التميز الخالق واألداء الحسن بما يتناغم 

ت متعددة تغريه مع ما يصبو إليه نهم المستهلك الذي يجد نفسه أمام خيارا
 .بالزهد في منتج ال تستجيب مواصفاته لما يتطلع إليه

والجامعة بوصفها فضاء المخرجات الخالقة، وقاطرة التنمية المستدامة لم 
تكن لتنأى بنفسها عن سنن التطور وقوانين االبتكار، فظلت تمارس بوعي منها 

تجربة الناجعة التي نقدا ذاتيا يتجدد بفعل االحتكاك بالغير، ويتشبع بطاقة ال
تكرس الجيد وتلغي الرديء في توليفة تستقطب الشريك االجتماعي 
واالقتصادي والصناعي والمعرفي مع يقظة مع مستجدات الراهن الذي يتحكم 

 .فيه األقوياء بما يمتلكونه من قدرة التحكم في قوانين الجودة واألداء المتقن

وحتى اللحظة الماثلة ظلت الجامعات العربية عبر عقود من الزمن 
تكرس المراجعات تلو المراجعات وتنتج اإلصالحات تتبعها اإلصالحات 

 .في رحلة البحث عن الجودة وضمان التميز

؟ وما هي مؤشرات .فهل أدركت هذه اإلصالحات بعض أهدافها 
النجاح األولية ؟ وهل أهلت هذه المنظومات اإلصالحية الجامعات العربية 

ى الجامعات العالمية ؟ وما هي خصوصيات كل تجربة أن ترقى إلى مستو
عربية مع اإلصالح عن غيرها من التجارب؟ وما مدى تطابق هذه 
التجارب مع معايير الجودة المعتمدة عالميا ؟ وما مدى مواكبة الخبير 
العربي ومنظر اإلصالح الجامعي ألحدث التجارب األجنبية الناجحة في 

ختالالت التي دلت عليها مراحل التجربة وكيف التعليم الجامعي؟ ما هي اال
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 عميد كلية اآلداب واللغات ناجي شنوف. د. : مؤطر الملتقى

 د خشاب الصادق جامعة المدية: المكلف بالتنسيق

  2رشيد بوسعادة جامعة الجزائر. أد:رئيس اللجنة العلمية للملتقى 
 سالم صغير جامعة المدية.:األمين العام للملتقى 

  شرفي عبد الكريم جامعة المدية. أ :رئيس لجنة التنظيم
 ةــة المحكمـــة العلميـــاء اللجنـــأعض

 2د رشيد بوسعادة جامعة الجزائر .أ

 2د عمار صخري جامعة الجزائر .أ

 د أحمد طوران ارسالن جامعة محمد الفاتح اسطنبول.أ

 د قاسم نايف علوان المحياوي رئيس جامعة سومر العراق.أ

 د وائل عبد الرحمن محمد التل جامعة جازان المملكة العربية السعودية.أ

 الطيب مكتبة العالم العربي باريس ولد العروسي. أ

 1د حواس مسعودي جامعة الجزائر .أ

 فرنسا 8د الهواري الغزالي جامعة باريس .أ

 باريس، فرنسا 3د حسن مصدق جامعة السربون .أ

 د علي بولوط جامعة محمد الفاتح، اسطنبول.أ

 د إلهام يحياوي جامعة باتنة.أ

 ة العربية السعوديةد إبراهيم البلوي جامعة آل سعود المملك.أ

 1د جمعي لخضر جامعة الجزائر .أ

 د غربي الغالي جامعة المدية.أ

 د محمد الجويدي جامعة منوبة تونس.أ

 أ مكي محمد جامعة المدية

 د محمد ظريف جامعة الرباط المغرب.أ

 د علي عبد اهللا خليفة البحرين.أ

  د قديم أحمد جامعة الجلفة.أ
 ة المديةد بن عبد الرحمن نصيرة جامع.أ

 د عبدلي محمد السعيد جامعة البليدة.أ

 1د عالوي عبد الحميد جامعة الجزائر .أ

 د بشير متيجة جامعة بوزريعة.أ

 د زوقاي محمد، جامعة المدية

 د كاديد جمال جامعة المدية.أ

 د ميرفت محمد راضي جامعة القدس فلسطين

 د توامي محمد جامعة المدية

  الشرق األوسط األردند خالد أحمد الصرايرة جامعة 
  د تيسير اندراوس سليم جامعة البلقاء األردن 

 .استقراء التجارب الرائدة في الجودة واالعتماد في الدول األجنبية

 .استقراء التجارب الرائدة في الجودة واالعتماد في العالم العربي

 واقع إدارة الجودة في الجامعة الجزائرية: المحور الرابع

 استشراف وتطلع لمستقبل المنظومة الجامعية العربية: المحور الخامس

 ىـــــداف الملتقـــــأه

 .االستفادة من الخبرة العربية في مجال الجودة في التعليم الجامعي

إدارة الحوار العربي األكاديمي بين الباحثين والمهتمين من أجل توجيه 
 .مشاريع اإلصالح الجامعي

في مجال الجودة وإثراء قيم التفاعل  معاينة التجارب المتميزة عربيا
 .العربي بين هذه التجارب

تمكين الباحث العربي من اإلطالع على أحدث منجزات اإلصالح 
 .الجامعي

 .التعريف بقوانين تحقيق الجودة وضمان التميز في التعليم العالي

 ةــــروط المشاركـــــش

ن تتسم بدقة أن ال تبتعد المساهمة عن المحاور المحددة مباشرة وأ
 .المعالجة، ومنهجية الطرح و توثيق المعلومة

ال تقبل المداخالت التي سبق المشاركة بها في ملتقيات، أو تم نشرها 
 .في مجالت، أو دوريات

 .صفحات 06صفحة وال تقل عن  15ال تتجاوز المساهمة 

ال تتكفل الدولة المستضيفة للملتقى بتكاليف السفر بالنسبة للمشارك 
ي، وتستثنى تكاليف اإلقامة واإلطعام والتنقل داخل الوطن، فهي العرب

 .مكفولة طوال مدة الملتقى للمشارك العربي

دج بالنسبة  1000بالنسبة لألجانب و € 20: رسم االشتراك
 .للجزائريين

 ةتحميل االستمار .فوقة بالسيرة العلميةبترسل ملخصات المداخلة مر

م، أما نص 2015مارس  15آخر أجل إلرسال ملخص المداخلة 
، وسيتم إبالغ المشارك 2015مارس  25المداخلة كامال فآخر أجل هو 

 .بموافقة اللجنة العلمية للملتقى أو عدمه

  :ترسل االستمارة إلى العنوان التالي
ea.dzmed-coll.djawda@univ  
F/�Gا� : 

00213 771 940 652/00213 660 344 416 
 

 ىـــة الملتقـــــهيئ

 د زغدار أحمد رئيس جامعة المدية.أ :الرئيس الشرفي

 محمد مكيجامعة المدية: أ  :رئيس الملتقى
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 بن مرزوقة عبد الوهاب

  الهيصاك المختار 
 بوزواوي محمد

  بشير حورية 
 حيولة سليم

  مدان حورية 
 فيروز بن رمضان

  بوسكين هجيرة 
 مفتاح بخوش

  سفيان مزاري 
 ولد العزازي خيرة

  ليخة حنطابلي زو
 برادي علي

  براهيمي الحاج 
  تخبؤه ضيف اهللا عيساوي

 د عثمان بو قنداقجي جامعة المدية

 د موسى هيصام جامعة المدية

 تريكي مبارك جامعة المدية. د

 د خليفاتي محمد جامعة المدية

 د بلقاسم عيساني جامعة المدية

 د سفيان خليفي جامعة المدية

 بولمعالي نذير جامعة المدية. د

 ضاء اللجنة التنظيميةأع

  سالم الصغير 
 أ زاوي عبد الرحمان

  شنوفي لخضر 
 رحماني أم هاني

  الهاشمي محمد 
 بن أحمد فؤاد

  خالد السراج 
   � � � � � �   � � � � � �

 "2015 الفصــام  ولـح ةـالعربي   اثـلألبح  ارـعم مـسلي  يـكرس "
  االشراف المباشر

  )الجزائر (  مكي محمد.د
  بكةبالتعاون مع رئيس الش

  )تونس (  جمال التركي.د
  كافة االطباء النفسيون العرب   الى والدعوة مفتوحة 

  التونسيون والمغاربيين  حاصة 

  الراعي الرسمي

  مؤقتا

  العربية مؤسسة العلوم النفسية
  العلمي  كرسيافتقدنا اية مؤسسة لرعاية هذا ال

www.arabpsynet.com/Documents/DocAmmarChairPsy2015.pdf    
   

�ارات 
�aوK9; أ%&4ل وإ -�<�
 H&c 49 وإر�4ل #Kا�	
  .%&4ر ��ر�� ��O -��9 #9dم ا

    

  كرسيإلعداد أبحاث ال   المحاور الكبرى 

0� |���P ا-Âو       - �"P<�  !�ر3"�6 0 ,�ر�f3ة 0"!�� 

  ا->�Pم ا]{�ا��ت Ä w^ و 0�ض آ��� �P7ص أ0!�-'        -
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 عـــــوالمجتم ةـــالصح يـــالدول ىـــالملتق

 ضياء شبكة بواسطة 4102 ,نوفمبر 7 يوم كُتب

  2 الجزائر -اهللا سعد قاسم أبو جامعة والديمغرافيا االجتماع علم قسم :مينظت
 

 2015 أفريل 28-27يومي

 
     

 

 المجتمع لمشاكل الحلول وإيجاد الميدانية الدراسات تشجيع خالل

 .الصحية

 في خاصة المجتمع في الصحي والوعي الثقافة ونشر عرفةالم تنمية-

 .المعزولة أو والمكتظة العشوائية السكانية التجمعات

 قضايا في الخصوص وجه على والمرضى السكان وإشراك تحسيس-

  .والمرض الصحة
 اورـــالمح

 .والصحة االجتماعية العلوم : األول المحور

 .ضوالمر الصحة حول ابستيمولوجية مقاربات-

 .الصحي المجال في االجتماعي البحث مكانة-

 .الصحي واالستشراف االستقراء-

 .العمومية الصحة وبرامج سياسات-

 .العامة والصحة الصحية الثقافة : الثاني المحور

 .والمرض للصحة انثروبولوجية مفاهيم-

 .البديل الطب الشعبي، الطب : والوقائية العالجية الممارسات-

 .الصحي يوالوع الثقافة-

 .الحديث والطب الثقافية الخلفية-

 والصحة السكان : الثالث المحور

 .والصحة الديمغرافية التحوالت-

 اإلنجابية، الصحة السن، كبار الشباب، األطفال، صحة : السكان صحة-

 .المدرسية الصحة

 .والصحة الهجرة-

 .السارية واألمراض الوبائيات-

  

 ةـــــــاإلشكالي 

 كانت التي التاريخ عبر الصحية لمشاكله حلول إلى بحاجة اإلنسان كان

 مجال في الطبية البحوث إليها توصلت التي واالختراعات االكتشافات وراء

 ملحوظ بشكل الصحة تحسن على انعكست والتي الصحي والعالج الوقاية

 متوسط تزايد ذلك على الدالة المؤشرات أقوى ومن الماضي، القرن خالل

 بتدني توحي المؤشرات من الكثير ان إال.عموما اإلنسان ياةح وفرص العمر

 فيها ساهمت المعاصر المجتمع يعرفها التي األمراض وانتشار العامة الصحة

 والتحوالت التغيرات عن الناتجة والثقافية االجتماعية العوامل كبيرة وبدرجة

 مولالخ مثل الحياة وجودة نمط على أثرت التي واالقتصادية االجتماعية

 انعكست التي التحوالت من ذلك إلى ما واإلدمان الغذائية واألنظمة البدني

 في الحديثة الدراسات أثبتت ،ّإذ والجماعية الفردية الصحة على مباشرة بصفة

 غير األمراض وزيادة الحياة أنماط بين المباشرة العالقة الصحي المجال
 بسبب العشوائي لعمرانيا للتوسع السلبية اآلثار جانب إلى هذا .السارية

 في سيما ال والسيطرة التحكم من فلت الذي المدن ونمو السريع التحضر

 الحكومات انتباه لفت إلى العالمية الصحة منظمة دعا مما المتخلفة، البلدان

 د جه في وإشراكهم المسألة هذه حول المدني والمجتمع الدولية والمنظمات
 .للبلدان الحضرية السياسات صميم في الصحة إلدراج يهدف جماعي

 ما : هي تساؤالت عدة عن ليجيب الملتقى هذا يأتي المسعى، هذا ضمن

 البحث واقع ما ؟ تجلياتها هي وما والمجتمع الصحة بين الجدلية العالقة

 الثقافية األبعاد ما ؟ المجتمع في للصحة االجتماعي– العلمي والتوثيق

 دور ما ؟ المجتمع في )والعالجية ئيةالوقا( الصحية للممارسات واالجتماعية

 السياسات تساهم كيف ؟ وانتشارها الصحية الظواهر في الظواهرالسكانية

 التدهور ومخاطر أثر ما ؟ المدن سكان لدى الصحة ترقية في الحضرية

 ؟ العمومية الصحة على المهني والمحيط البيئي

 دافـــــاأله

 وذلك أهدافها تحقيق الصحية البرامج و السياسات تمكين في المساهمة-

  من المجتمع خدمة في وإسهامه وتطويره العلمي البحث دعم خالل من
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 ةــــمهم دـــمواعي

 10 : يوم كاملة المداخالت إلرسال أجل آخر /4102/12

 01 : يوم مداخالتهم قبلت الذين الباحثين يعلم / 12/ 4102

 الـــــاالتص

 1772424722 : الهاتف

 7102 : الناسوخ 71 140

 http://www.univ-alger2.dz : االلكتروني الموقع

 dr_kouache@yahoo.fr : االلكتروني البريد

 .شيء ال : الباحث مسئولية

 .التكاليف جميع : المنظمة الجهة مسئولية

 ةـــــملحوظ

 من كل وترسل المشاركة استمارة تحميل المشاركة في الراغبين على

 كلمة 211 يتجاوز ال بملخص المدعومة والمداخالت المشاركة استمارة

 dr_kouache@yahoo.fr : رونيااللكت البريد إلى موجزة ذاتية وسيرة

 بواسطة الباحث مذكرة مؤتمرات، التصنيف ضمن نُشرت التدوينة هذه

 أبو جامعة الصحي، الوعي الديمغرافيا، الثقافة، الوسوم وتحمل ضياء شبكة

  دولية مؤتمرات الصحة، علوم ،4 الجزائر -اهللا سعد قاسم

 .والصحة البيئي – االجتماعي التغير : الرابع المحور

 جودة األسرة، أنماط : والمرض بالصحة المرتبطة االجتماعية العوامل-

 .المجتمعية واألمراض الحياة

 .السارية واألمراض االجتماعي التغير-

 .الحضري والنمو الصحة -

 .والعمل الصحة -

 .والبيئة الصحة -

 ةــالمشارك روطــــش

 قد يكون الأ ويشترط الملتقى محاور بأحد ا متصال البحث يكون أن -

 .آخر ملتقى في عرضه أو نشره سبق

 كتابة في عليها المتعارف العلمية للقواعد اا مستوفي البحث يكون أن -

 .العلمية األبحاث

 .كلمة 211 يتجاوز ال بملخص مرفقا البحث يكون أن -

 بحجم SimplifiedArabic وبخط A4 ورق على تكتب المداخالت -

 للمداخالت 04 بخط و Time new roman و بالعربية، للمداخالت 02

 .األجنبية باللغة

  المشاركة استمارة وملء تحميل

 المختـص فـي علـم النفـس الجنسـي المعجم
  اإلصــدار الفرنســي

  جمال التركي. د
 www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1201 

 
 
 
 
 
 
 
 

 امل مصطلحات الحرف االول من المعجمك: نموذج
www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf 

 دليل المعجم المختص
www.arabpsynet.com/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm 
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"La thérapie familiale". 
 

 
 
Organisé par:  STPHU et le Service de Psychiatrie du CHU Farhat Hached de Sousse 
 
2015-2016 

bechir_benhadjali@yahoo.fr  
     

 
Chère amie, cher ami 

Je profite d e cette occasion  pour vous présenter mes meilleurs  voeux 

de bonheur et de réussite à l'occasion de cette nou velle année. 

Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que la STPHU et le 

Service de Psychiatrie du CHU Farhat Hached de Sous se organisent une 

formation sur deux ans sur "La thérapie familiale".  

Cette formation sera assurée par l'équipe algéroise  du Pr Kacha qui a 

une expérience de trente ans dans ce genre de forma tion. 

La formation sera administrée sous forme de Séminai res- ateliers d'une 

semaine (3 ateliers au cours de l'année universitai re 2014-2015 et 6 

séminaires l'année suivante). 

Les frais d'inscription sont de 290 dinars pour cha que séminaire. La 

présence à tous les séminaires est obligatoire. 

Les places sont limitées. La date limite d'inscript ion est le 15 

janvier 2015. 

Ci-dessous le programme des trois premiers séminair es. 

Avec mes amitiés 

Pr Néjib Ben Hadj Ali  

 

Programme de la 1ère année 2014 -2015 
 

1er Séminaire du 2 au 7 février 2015 

Historique et théorie du système 

1ère et 2ème cybernétique 

Concepts de la communication normale et pathologique  

Concepts de version 

Génogramme et métaphore 

Symptôme 

Elaboration des hypothèses de travail 

Séminaire de lecture (Une logique de la communication) 

2ème Séminaire du 13 au 18 avril 2015  

Exploration systémique des éléments de la demande 

Patient désigné 

Cycle évolutif de la famille 

 Fondements de la famille tunisienne 

Système familial et système thérapeutique 

Ethique et thérapie familiale 

Utilisation de la métaphore et de l’objet métaphorique 

Travail d’hypothétisation 

Séminaire de lecture (L’autre demande; La forteresse 
familiale) 

3ème Séminaire du 08 au 12 juin 2015 

Initiation à l ‘approche structurale 

Eléments de base 

Thérapeute familial et approche structurale 

Initiation à l’approche stratégique 

Bases et étapes du processus thérapeutique 

Technique de thérapie Directive 
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