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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 
 
 
 

  بصائــــــــــر نفسانيـــــــــــة ةــــــمجل

ــــــ� ����ــــــ��� � �ــــــ�� 
 	ــ� ����ــــــ���  

  ســــالنفو طــب  م  ــو ي علــة فــة فصليــلمج
     

   � �   � �   � �   � �   � 
ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�    ����
ـــــــ	 ����ــــــــــــــ�������  
  ــــ� )( ��ـــــ �
ــــ� ��ــــ��ـــــــــــــ���   ــ� )ـــــ( ��ـــــ�ـ���ــــــــــ� ����ــــــــ

  ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ    ــ�# ����ــ
ـــــــــ	�"!�ـــــ

  ( .&(ـــــ	 )ــ�ـ��!ــ�-ـــــــــــ ـــ�,ـ+�ــــ   ـ��)ـــ(*(�)!ـ���ــــــــــ� �'ــــ& %��ـــــــــ$

  �/"!�ـــــــ�#  ���ـ�ـــــــ�  �/"!�ـــــــ�#  ����ــــــــ��

  ـ&4�5)(��"ــــ� ــــــ�#ـ'ــــــ ــ3ــــ���ـــــــ   )ــ�ـــــ��ــ(2 ـــ*'��1
ــــــــ�# ـــــ� ��"!�0ــ

9
8ـــ� �67!��# ـــــ�  ��(��:'� ;
.�. )  
  ـــ� )( 6ــ&# ــــــــ�; ��>ــ"ــ��ـــــــــ�5 ـــــــــــ

 (��:=��ــــــــــ�)ـــــ�ــ� �>�� ــــــــــ'�
ـــــــــــــ

  ـــــ�4)(�0?ـــــــــــــــ��#<ــــــــ�#, 'ــــــــ�ـــــــ
  ــــ�A )( �/@ــــــــــــ��� ����ـــــــــــ��@ــ��ــــــــ

  ( ��>ـــــــــــ��D )ــــ$Cـ�6ــــــ2 �"
ـــــــB %��ــــ

  � )ــــــ��">&5   ( �ــــــ�D�E ����ـــــ� ��ــــــــــــ�0ـ

 D5ــ���ــــ��"��ــــــ%ــــــــــــــ�( D��<�� /ــ�� ��� )  
  ���& I) –(��:=��� ـــ&����Gــــــــــــــ� ��ـــــــــ

  ـــ� )( 6ــ&# ــــــ&5 ـــ=�# �
ــــــ&4 ��"ــــــــــ(ــــــ

  ( �J#45 )ــــ�4     ��ـــ
ــــــــــــــ� 6ـــ��ــــــــــــــ

���>ــــ)ــ�ــ
ــ� ��9
8ـــ�   �

   � 
; �':��)�)ـــــ2 ��?ـ�ــــــــ	�.�. ) 
; �':��)ـــــ��(��Gــــ; ��?�"   .�. )  
� &4�5)ـــــ(��"� ـــــB ��� ـــــKL �"ــــ*

 ( ��ـــــــــ� )ـ�ــــ� ������(ــــــــ���ــــــــ
��� �)ـــــــــ(��:=�� ML ـــــ� ��"ـــــ� �0ــــــ
�&� �)ـــــــــ(�� � ـــــــــــ& '�ـــــ� �'ــــــــ

 4���ُ) -(6&# �   &�4ـــــN# Oـــ� +�
ــــــ��6 
0
�  �ــO '�ــR � ـــ���� �4 ــ�>0
�)- (��� 

1
ــ$ 'ـــ%����'* Bــ
 �)ــ(��">&S    5ــ2 ���?
 B)ــــــ(��
��� ـــــــT �����ـــــ� ����ـــــ�0

5� ــــــ!� ���ــــــ�0 Uـــــــ(����#ـــــــ�( � 
 �A)ـــــ(�/@ �Vــــــ2 '���ــــــ� ���� ـــــ�0
 �A)ـــــ(�/@� ـــــ� ��"��0ـــــ� ��?�%ـــــ�0

 & ـــــــB -!)ـــــO �"ـــــ-��G"(  B )ــــ(

�< ــــ& �ـــ� �'ـــ� 6>
ـــ���L��)ـــــــ( � 
�("�) - (��� 	ـــــ�  &(ـــــ� �L6ــــ��� 
5 �) -(��
�B  �#� ــــ� ��0ـــB �0ـــــ�>&<"�� 

   W#0ــــــــــــ�� Bـــــــ� 'ـــــ
'E(ــــــ���=:��)  


� )( ��>��6G �' / Dـــ��5 +ـــ&�5 ��!�
�ــ� )�  

  (�/@ــــــ�A)��1ــ��  ��0 ��"ــ�E&�� ML(ـ� 

 (6&# ـ�/ �0?ــ�4)�0ــ� �����ــــ�4 *'��1
ـــــ2 

Iـ'�X �
ــB )�0ـ� ��>= ــ= �&6ـG"(  ( Yـ=</

 � )ـــــ(�� �4 ـــ� �����ــO �0ـــ� *���6
ــ�)

 0
!Cــــ(��> �ـــــــ� ��:)0ـــــ D��– � ـــ���(�  

 �� )ــــ*(�)! –��D ـــــ(��>��ــــــ��6 ��
ــــ��+

  �)ـ��">&5  –&# �ـ(Z  6 ـ�, ���� ــ� -�ـــ���

  ��D )ــــــ(��> ـــ	ـ�4  &(ــــ� 6)
�ــــ�9ـــ

  ( ��ــــــــ� )���ــــــــــــO �'& 1?ــــــــــ�� 
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������ـــ�:  ��� ��ـــــــ�!  ��� �ـــــ�"  
   �  &�%ــــــــ�$ ���#ـــــــــ

  
  تونــــس –ـةالعلــوم النفسيــة العربيــةإصــدار مؤسسـ
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4ج  – فـايروس "... الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة جائحة "الكورونا: الملــف �

 

   �

�6  ـــــــــاث ومقــــــــــــــــــــــــــــاالتأبحــــــــــــــــــــــــ-1 

 7  ه!ـــــــــــــــــــــان وعلومــــــــــــــــــــــــــــة لإلنســـــــــــــــــــــي للصدمـــــــــــــــــــــرب التالــــــــــــــــــــــــــــا: الكــــــــــــــــــــــــــــــكورون 

�يـــــــــــــــــه الطارقــــــــــــد اللــــــــــــــعب 

ـــــــــــات سيكولوجيـــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــن "الجائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــتاريخيــــــــــــــو مقـاربـــــــــــــــ �11  ـــة "ــــــــي زمـ

�يـــــادق التميمـــــداد صــــــس 

�28  19 –د  ـــــــة لكوفيــــــة والجسميــــــار النفسيـــــة اآلثـــــــة في معالجـــــة النفسيــــــدور المقـاوم 

�تهاني هاشم خليل عابدين 

�46  اــــــــــــــة كورونــــــــــي لجائحــــــــــــــر النفســـــــــــــات التأثيـــــــــــــــم مستويــــــــــــة لتقييــــــة مسحيـــــــــــدراس 

�يــــل البيلــــد إسماعيـــــالرشي - دوـــــــــــــــــزة بلـــــــــــي حمـــــــــــناج -  دـــة محمــناجم ار أبوـــانتص 

ــغ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــالتبـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــن الكورونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �66  ــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ديــــــــــق الجنــــــد توفيــــــمحم 

ـــــــــس العصبـــــــــــــــي الغـــــــــــــــّدي االســ  �82  ــةـــــــــة السريريــــــي للممارســـــــــاس العلمــــــــعلـــــــــــــــم النفــــــ

 يدور ـــــــــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــــــيوس 

�92 األصول والخصائص الثقـافية للشخصية السودانية كمحددات للتعامل مع جائحة كورونا 

 عبداهللا .ادق عـــان الصــايم  -فـــي يوســـد علــــر محمـــــــعم 

ـــالجائح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ... إعص 2020ة  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيار سياســ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفس  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �102 اديـ

 يـــــادق التميمـــــداد صــــــس 

�107 )19د  ـــ(أزمـــــــــــــــــة كيوفيـــــــــــ ــــــــــة الدماغيـــــــــــــــــة والكـــــــــــــــــوارث الطبيعيـــــــــــــــــة  المرونــــــــــ 

�يـــــــــــــــــــــــــــــــــد الفخرانـــــــــــــــــــــخال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �111  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكمامــــــــــــــ

 حــــــم صالــــــد الرحيــــــي عبــــــعل 

اــــــــــــة كورونـــــــــرات جائحـــــــق متغيــــــــــــدات وفـــــــــي والتهديـــــــع الحالــــــــــرات الواقــــــــمؤش   114�

يـــــــــالحمداناري  ــــــــــد البــــــعب   �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجسديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصح  �117  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كورونـــــــــــــ

�يـــــــد البطاطــــم بن أحمـــسال 

 L’amour survivra au néant de cette épidémie  129�

�رــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب  احـــــــــــــــــــــــــــــــــــسم 

   �

ـــــــــــــــــــــــــات أصيلــــــــــــــــــــ-2  �132  ـــــــــــــةدراســـــــ

�133  رَةِ ـــــــــــواُألسْ ِم  ـــــــــــــِس والتعليــــــــــِث النفٍ ـــــــَن ُمثل ـــي بيـــــــاُب الجامعِ ــــــي والشبــــــِر الَمْنزِلِ ـــــالحَجْ  

�و شركاؤوه  يــــــه الطارقـــــــد اللــــــــعب 

 �
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ــــــــــــــــات ومقـــــــــــــــــــــــــــاالت   �  دراســـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المسنيـــــــــــــــــــــــــــ  �164  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �يـــــــــم الفخرانــــد إبراهيـــــخال 

 �174  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومنهجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات النفسيــــــــــــــــــــــــــــــة المتغيــــــــــــــــــــــــــــــطبيع 

 �ةــــــــــــــــــــــــــــــــمعمري  رــــــــــــــــــــــــــــالبشي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   �178  رانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع صديقـــــــــــــــــــــــــــــــوار مــــــــــــــــ

 �ريـــــــــــظ الخامـــــــــــد الحافــــــــــــعب 

 �181  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الروايـــــــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القـائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعق 

 �حــــــــــم صالــــــــد الرحيــــي عبــــــعل 

 �183  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــي للصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ون..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراقي 

 �حـــــــــــــــــــن صالـــــــــــــــــم حسيـــــــــــقـاس 

 �185  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ... الرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـاربـــ 

 �ـيـــــــــــــــــــالسامرائـــ  ـــادقـــــــــــــــــــــصــ 

 � 

 � 

 �  ثــــــــــــــــةإصـــــــــــــــدارات نفسانيــــــــــــة حدي 

   � 
 �192  ـــــــــــــــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زمــوف..فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"  الخــــــــــــ"كورونــــــــــــــــــــ 

 �يـــــــــــــــــــــــــــــالشربين  يـــــــــــــــــــــــــلطف 

 �201 ي واالدبـــــــــــــــــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحلي :50م  ــــــــــــــــــــوع رقــــــــــــــــــــــــــــاب االسبــــــــــــــــــــــــــــــــكتـــ 

  ونـــــــــــــــب السجــــــــــــــــي غياهـــــــــــــون فــــــــــــــــالجن :51م  ــــــــــــــــــــوع رقــــــــــــــــــــــــــــاب االسبــــــــــــــــــــــــــــــــكتـــ 
  ا"ــــــــــــــــــي مواجهتهـــــــــــا فـــــــــــــــان ودورنـــــــــــــــف القضبــــــــــــــــة خلــــــــــــــــة العقـليــــــــــــــــة الصحـــــــــــــــ"أزم

214� 

 � 

 �عرض وتلخيص:معن عبدالباري   

 � 

 �  ازيـــــــــعت - ده  ـــــــه وحـــاء للـــــقبال   

 �233  ة اهللاــــــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــــــف  وانــــــــــــــــــــــى صفــــــــــــــــــــــور مصطفـــــــــــــــــــــــــالبروفس 

 �234  ة اهللاـــــــــــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــــــــف  يــــــــــــــــــــــــــي الرويعـــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــالبروفس 
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  الجـــزء الرابـــع  -الصحـــة النفسانيـــة وتداعيـــات الكـــرب التاليـــة للصدمـــة  »... الكورونـــا فـايـــروس«جائحـــة    
 

     

  

  ــفـــــالملـــــــــ
  الية للصدمةالصحة النفسانية وتداعيات الكرب الت»... الكورونـا فـايروس«جائحة  

  يـــــــــــــــــه الطارقــــــــــــد اللــــــــــــــعب إشـــــــــــــــــــــراف:

                                        
ـــــــــــــــاث ومقــــــــــــــــــــــــــــاالت-1           أبحــــــــــــــــــ
      ه!ـــــــــــــــــــــان وعلومــــــــــــــــــــــــــــة لإلنســـــــــــــــــــــي للصدمـــــــــــــــــــــرب التالــــــــــــــــــــــــــــا: الكــــــــــــــــــــــــــــــكورون    
                          يـــــــــــــــــه الطارقــــــــــــد اللــــــــــــــعب    
ـــــــــــات سيكولوجيـــــــــــــــــــــــــــة       ـــــــــــــــــن "الجائحـــــــــــــــــــــــة "ــــــــــــــــة فــــــتاريخيــــــــــــــو مقـاربـــــــــــــــ       ــــــــي زمـــــــ
                          يـــــادق التميمـــــداد صــــــس    
      19 –د  ـــــــة لكوفيــــــة والجسميــــــار النفسيـــــة اآلثـــــــة في معالجـــــة النفسيــــــدور المقـاوم    
                          تهاني هاشم خليل عابدين    
      اــــــــــــــة كورونــــــــــي لجائحــــــــــــــر النفســـــــــــــات التأثيـــــــــــــــم مستويــــــــــــة لتقييــــــة مسحيـــــــــــدراس    
      يــــل البيلــــد إسماعيـــــالرشي - دوـــــــــــــــــزة بلـــــــــــي حمـــــــــــناج -  دـــة محمــناجم ار أبوـــانتص    
ـــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــــــــــــــالتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــغ فــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــن الكورونــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــ       ـــــــــ
                          ديــــــــــق الجنــــــيد توفــــــمحم    
ـــــــــس العصبـــــــــــــــي الغـــــــــــــــّدي االســ           ــةـــــــــة السريريــــــي للممارســـــــــاس العلمــــــــعلـــــــــــــــم النفــــــ
                          يدور ـــــــــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــــــيوس    
     األصول والخصائص الثقـافية للشخصية السودانية كمحددات للتعامل مع جائحة كورونا    
      عبداهللا .ادق عـــان الصــايم  -فـــي يوســـد علــــر محمـــــــعم    
ـــالجائح     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ... إعص 2020ة  ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيار سياسـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفس  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      اديـ
                          يـــــادق التميمـــــداد صــــــس    
     )19د  ـــ(أزمـــــــــــــــــة كيوفيـــــــــــ ــــــة الدماغيـــــــــــــــــة والكـــــــــــــــــوارث الطبيعيـــــــــــــــــة  المرونــــــــــــــ    
يـــــــــــــــــــــــــــــــــد الفخرانـــــــــــــــــــــخال                              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكمامــــــــــــــ
                          حــــــم صالــــــد الرحيــــــي عبــــــعل    
اــــــــــــة كورونـــــــــرات جائحـــــــق متغيــــــــــــدات وفـــــــــي والتهديـــــــع الحالــــــــــرات الواقــــــــمؤش          
يـــــــــالحمداناري  ــــــــــد البــــــعب                              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجسديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصح           اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كورونـــــــــــــ
                          يـــــــد البطاطــــم بن أحمـــسال    
    L’amour survivra au néant de cette épidémie 

 
    

                         رــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب  احـــــــــــــــــــــــــــــــــــسم    
                             
ـــــــــــات أصيلـــــــــــــــــــــــــــــــــة-2           دراســـــــــــــــــــــ
      رَةِ ـــــــــــِم واُألسْ ـــــــــــــِس والتعليــــــــــِث النفٍ ـــــــَن ُمثل ـــي بيـــــــاُب الجامعِ ــــــي والشبــــــزِلِ ِر الَمنْ ـــــالحَجْ     
      و شركاؤوه  يــــــه الطارقـــــــد اللــــــــعب    
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  فتتاحية الملفإ
  التالي للصدمة لإلنسان وعلومه!  كورونا: الكرب

  
  
  

   علم النفس، السعودية – عبد اهللا الطارقي 
          Tarqi2007@gmail.com  

     

الحمد هللا، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وأفضل المتوكلين، والمستسلم للقضاء  
  ابه أولي السماح والرّباح، والتيقظ واالعتبار.واألقدار، وعلى آله وأصح

 

كانت تلك المقدمة التي بدأ بها في القرن الحادي عشر العالمة مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي 
ما يفعله هـ) كتابه، الذي حمل عنواًنا هو بمثابة جواب لسؤال من حوله حيث أسمى الكتاب: 1033(ت

  .األطباء والداعون بدفع شر الطاعون
الذي داهم العالم بأسره.. حتى قال دبلوماسي أمريكي: كورونا أعظم أزمة  2020وكورونا طاعون

أفراًدا، ومجتمعات، ودوًال، بل حتى على مستوى العالم! لهذا لسنا وحدنا داخل األزمة بل الجميع؛ 
  .في أزمة اختبار لكفاءتها أمام هذا التحدي -اليوم-هي النظريات والعلوم

ية أن انلمعامل الطبية وهي تجتهد للوصول لعقار طبي ناجع، يحق لنا في العلوم النفسونحن نرى ا 
إلعادة ترميم نفوس الجماهير  -إن صح التعبير- نسأل هل دخلت هي األخرى لمعاملها لتخرج مصًال 

التي عاشت الذعر خوًفا من كورونا أو ذاقت األلم بفقد من تحب أو حتى تجرعت كأس كورونا 
  !ومأساتها!

 أمال في أن يعود اإلنسان أشد تحمًال وأقوى صالبة نفسية في مواجهة مثل هذه الكوارث الطامة العامة. 
بإحساس عدم الثقة  -دائًما-إننا مهاجمون وقديمًا كان أحد علماء االجتماع من أكسفورد يقول : 
  بسبب أننا نقف في نقطة ال تسعفنا فيها تجاربنا السابقة!!

كن هذا وباءها الوحيد في تاريخها، لهذا كانت الفرصة العلمية مواتية أمام الباحثين لكن البشرية لم ي
ليقدموا قراءاتهم التاريخية عن تلك التجارب؛ ألننا نجد أن العلماء العرب والمسلمين كتبوا أكثر مصنفات 

  كثيرة حول األوبئة والطواعين!! 
األوبئة في السرديات التراثية تحت عنوان:  ظهرت دراسات مثل مانشرته مؤسسة الفكر العربيولهذا 

، للدكتور نبيل سليمان، والذي أرخ لبدايات الكتابة في األوبئة باللغة العربية إلى القرن الثالث العربية
"تحصيل غرض  حول الطاعون مثل كتاًبا 154الهجري/ التاسع الميالدي، وقد أحصى محمد علي عطا 

م.). وقد أعاد هذا الطبيب منشأ 1369-1299" البن خاتمة األندلسي (القاِصد في تفصيل الَمَرض الوافد
وباء الطاعون الذي يتحّدث عنه إلى الصين. وأشير أيضًا إلى "اإلباء عن َمواِقع الوباء" إلدريس بن حسام 

- 1296م.) وٕالى "ذكر الوباء والطاعون" ألبي المظفر السرمري (1524-1452البدليسي (الّدين علي 
... ومن أبرز الُكتب المفقودة رسالة الكندي "األبخرة المصلحة للجّو من الوباء"، وِكتاب "نْعت م.)1375

األسباب المولدة للوباء في مصر" البن الجّزار، وِكتاب "الطواعين" البن أبي الدنيا. أّما المخطوطات 
  ّية" للرازي...فمنها "حّل الُحبا الرتفاع الوبا" لولي الّدين الملوي، و"الرسالة الوبائ

الذي    2020وكورونا طاعون
داهم العالم بأسره.. حتى قـال  
دبلوماسي أمريكي: كورونا  
أعظم أزمة على مستوى العالم! 
لهذا لسنا وحدنا داخل األزمة  
بل الجميع؛ أفراًدا، ومجتمعات، 
ودوالً، بل حتى النظريات  

في أزمة   -اليوم-والعلوم هي
اختبار لكفـاءتها أمام هذا  

تحدي.ال  
 
 
لكن البشرية لم يكن هذا  
وباءها الوحيد في تاريخها، 
لهذا كانت الفرصة العلمية  
مواتية أمام الباحثين ليقدموا  
قراءاتهم التاريخية عن تلك  
التجارب؛ ألننا نجد أن العلماء  
العرب والمسلمين كتبوا أكثر  
مصنفـات كثيرة حول األوبئة  
 والطواعين!! 
 

 
ته  ظهرت دراسات مثل مانشر  

مؤسسة الفكر العربي تحت  
عنوان: األوبئة في السرديات  
التراثية العربية، للدكتور نبيل  
سليمان، والذي أرخ لبدايات  
الكتابة في األوبئة باللغة  
العربية إلى القرن الثالث  
الهجري/ التاسع الميالدي، 
وقد أحصى محمد علي عطا  

كتابًـا 154  حول الطاعون   
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ميلين من جامعة فرجينيا يقدم قراءته ألهم خمسة نجد الباحث األمريكي كرستيان ماك -أيًضا-ولهذا 
كتبت عن األوبئة والطواعين منها كتاب: اإليمان والعقل والطاعون لإليطالي  -من وجهة نظره-كتب 

كارلو إم سيبوال، وكتاب تطهير السهول للكندي جيمس داشوك، وكتاب صناعة مرض مداري من تأليف 
المفقودة، لنانسي برستو، وكتاب  1918ريكية: عوالم وباء أنفلونزا راندال إم باكارد، وكتاب الجائحة األم
  )https://www.almasryalyoum.comغزوات وبائية للكاتبة ماريوال اسبنوزا.(

  والتزال القضية تستمطر جهود الباحثين وقراءات المحللين لتجارب التاريخ المحلي واإلقليمي والعالمي.
ء من خالل اإلعالم ووسائله المختلفة اليوم، لرأينا مساهمات كثيرة ولو انتقلنا إلى إسهامات الخبرا

متنوعة، غير أن اإلعالم تضمن أيًضا كًما هائال من االشاعات التي زادت من وتيرة الذعر والخوف 
  والهلع لدى الجميع.. وستجد في البحوث والدراسات هنا في هذا العدد نقاشا علمًيا جاًدا لهذا.

" مع أن مابعد كوروناألمر الفت وهو ظهور مبكر للغة  "المابعديات" أعني مصطلح " ويمكننا االنتباه
السؤال األكثر إلحاًحا هو: ماذا عنا أثناء كورونا؟!! هل كان ذلك هروًبا أو عجًزا أو مبالغة في إرعابنا 

  أيًضا من الغد كما يرعبنا كورونا في اآلن؟
تحقق بفنائهم اتزان عدد البشر مع حجم الموارد على أو هو فرح بهذا الوباء الذي سيفني خلًقا ي

  ؟-كما تزعم بعض االتجاهات- األرض 
غير أن موضوع ملف عددنا هنا هو الكرب التالي للصدمة وهو أيًضا من المابعديات وٕان كان من 

عبر زاوية أخرى إال أنه أكثر واقعية.. وهو ماتناولته األبحاث والدراسات في العدد من زوايا متنوعة و 
  .دراسات كانت عينتها أماكن متفرقة في عالمنا العربي

يشك في  -اليوم-وهاهنا سؤال ربما سمعناه بداية الجائحة: هل كورونا طاعون ووباء، ال أظن أحًدا 
ذلك بل إن المؤشرات التي وضعها العلماء لمعرفة األوبئة والطواعين تتوفر في كورونا: وأهم تلك 

إيجاد الدواء للمرض مع عموم البلوى به وانتشاره؛ وفي هذا قال ابن القيم  المؤشرات عجز األطباء عن
عن الطاعون:... حتى َسلَم ُحذاقهم أنه ال دواء له، وال دافع له، إال الذي خلقه وقدره (من زاد 

ون )، وقال السيوطي في كتابه (مارواه الواعون في أخبار الطاعون): وأكثر الناس في الطاع4/33المعاد
من أشياء ال تغنيهم... هذا باب قد أعيا اَألطباء، واعترف بالعجز عن مداواته األِلباء. (نقله مرعي 

  )36الحنبلي في كتابه: ما يفعله األطباء والداعون بدفع شر الطاعون. ص: 
ولهذا أيًضا قال رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة 
ستستخدم هذا المصطلح (وباء) لسببين رئيسين هما: سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد 
إزاء "قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى اإلرادة السياسية الالزمة للسيطرة على هذا 

 .التفشي" للفيروس
ه حدثًا عالمًيا اليزال يختبر البشرية وعوًدا على بدء ونحن اليوم نواجه الموجة الثانية لكورونا نواج

بعمومها على كافة األصعدة (االقتصادية والسياسية، واالجتماعية، والنفسية، والتربوية)، وفي غمرة 
مراقبتي كغيري من الباحثين والمهتمين، بدأنا في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب بجدة االنشغال 

رمة؛ لتلمس درجة تأثر الجوانب النفسية والتعليمية واألسرية، لهذه بدراسة عن الشباب في منطقة مكة المك
  الفئة بسبب الجائحة في موجتها األولى.

المفاجأة أنه ما ان نفضت يدي من الدراسة حتى غدوت من مصابي هذا الوباء، ذلك أن لكن 
ينة وأخرى، ويظهر أننا احتاجت ابنتي إلى زيارة العيادة ألجل "آالم القولون العصبي" التي تعاودها بين ف

 التقطنا العدوى من تلك الزيارة!

 
ومن أبرز الُكتب المفقودة  
رسالة الكندي "األبخرة المصلحة  
للجّو من الوباء"، وِكتاب "نْعت  
األسباب المولدة للوباء في  
مصر" البن الجزّار، وِكتاب  
"الطواعين" البن أبي الدنيا.  
  أّما المخطوطات فمنها "حلّ الُحبا
الرتفـاع الوبا" لولي الّدين  
الملوي، و"الرسالة الوبائّية" 
 للرازي... 
 
 
ويمكننا االنتباه ألمر الفت وهو  

ظهور مبكر للغة  
"المابعديات" أعني مصطلح  
"مابعد كورونا" مع أن السؤال  
األكثر إلحاًحا هو: ماذا عنا  
أثناء كورونا؟!! هل كان ذلك  
هروبًـا أو عجزًا أو مبالغة في  

ابنا أيًضا من الغد كما  إرع
 يرعبنا كورونا في اآلن؟
 
 
غير أن موضوع ملف عددنا  
هنا هو الكرب التالي للصدمة  
وهو أيًضا من المابعديات وإن  
كان من زاوية أخرى إال أنه  
أكثر واقعية.. وهو ماتناولته  
األبحاث والدراسات في العدد  
من زوايا متنوعة وعبر دراسات  

رقة  كانت عينتها أماكن متف
 في عالمنا العربي.
 
 
المفـاجأة أنه ما ان نفضت يدي  
من الدراسة حتى غدوت من  
مصابي هذا الوباء، ذلك أن  
احتاجت ابنتي إلى زيارة  
العيادة ألجل "آالم القولون  
العصبي" التي تعاودها بين  
فينة وأخرى، ويظهر أننا  
التقطنا العدوى من تلك  
 الزيارة!
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دت عليها األعراض، وتأكدنا عبر "عيادات تأكد" ومنها بدأ مسلسل المعاناة مع ابنتي وكورونا حين ب
فتلقت رسالة أنها مصابة بكورورنا وأن عليها أن تحجر نفسها عن عائلتها.. وما إن امضيت ثالثة أيام 
حتى زارتني ذات األعرض: ارتفاع حاد في درجة الحرارة، جفاف في الحلق.. وفي اليوم التالي: تأكدت 

  أيًضا أنني مصاب بكورونا..
ي غمرة عنايتي بابنتي التي تتضاعف معها األعراض يوما بعد يوم ... الحظنا أن البيت كله قد وف

أصيب بالوباء.. الجميع ارتفعت لديهم الحرارة.. الجميع يشكو الصداع.. الجميع يشكو جفاف الحلق.. 
  !وذهاب حاسة التذوق وحاسة الشم!

ال يومان والثالث اختفت األعراض، ووالدتهم فماهي إ - وهللا الحمد- الصغار تجاوزوا المرض بسهولة 
نفس الحالة وبدأت ابنتي أسماء تتماثل للشفاء.. أما عني فقد بدأت ترتفع وتيرة المرض.. وتتضاعف 
األعراض.. درجة الحراة تتزايد.. انضاف بعد اليوم السابع تقريًبا عرض غريب وهو "الكتمة" وصعوبة 

  ة لحد أنني هممت بالذهاب للمستشفى.. لكنني قررت أن أتصبر أكثر!التنفس في فترة الصباح ترتفع الوتير 
ومع ارتفاع حدة المرض يوما بعد يوم.. قررت أمرين: األول: أن ال أخبر أحًدا خارج عائلتي الصغيرة 
حتى ال أخيفهم، الثاني: أن أبقي تواصلي مع المجتمع الخارجي عبر اجتماعات "زووم" التي غدت سمت 

ه المرحلة، وأبقيت اتصاالتي األخرى أيًضا كما هي.. حتى ال الفت نظر أحد!.. ويظهر األعمال في هذ
حتى ان أحًدا لم يلحظ ذلك ال في "نمذجة االبتكار" وال في قراءات في اشتغالنا  أنني نجحت في ذلك..

بإغالق دراسة أثر كورونا على نفسية الشباب في منطقة مكة.. بل إنني عرضت كتاب الراغب 
كما  -اثنينية إخوان الصفا-فهاني "تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين لزمالء اثنينية العماري األص

  يسميها هو.. دون أن يشعر الزمالء أنني مصاب!
ال أنسى أياًما كان أوالدي يقفون بمقربة باب الحجرة وينظرون إلّي يقولون نطلب لك اإلسعاف؟! وأنا أنهاهم 

  !!.. وربما رمقني أصغرهم من مقربة الباب ووقف متسمرًا ال يدري مايقول؟وأقول لهم أنا أفضل من أمس
التدابير الصحية الشعبية التقليدية كانت هي مرافقتي طيلة فترة المرض: شرب الليمون مع القرنفل 
والحبة السوداء، مع غرغرة الملح والتعرض للشمس مرتين في اليوم.. لم أتناول أي عقار كيميائي 

  افض للحرارة "بنادول".. باستثناء خ
لكن في الحقيقة كان هناك عدد من السؤاالت ظلت تالزمني منها: ألست من يدرب ويحاضر في 
الصالبة النفسية؟ فهل ستنهار أمام هذا التحدي؟ ألست تنادي دائًما بالصمود أمام التحديات؟ فهل ستنهزم 

قديم تجدد في التهاب المريئ... حتى فقدت أمام:  ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والصداع وألم 
  يوًما بسبب انعدام الشهية في الطعام!!  21كيلو في  12أكثر من 

"لطف اهللا تعالى وفي الحقيقة تجاوزت التحدي لكن السر الوحيد الذي أرجع إليه ذلك الصمود؛ هو 
  ورحمته" اهللا وحده سبحانه وتعالى..  

ولت أن أكتب عن تجربتي لكن المزاج النفسي لم يكن يساعدني وال أخفي عن القارئ الكريم أنني حا
  أعني فساد المزاج..  -ولعلها متالزمة نفسية لكورونا- مع توفر الوقت والخلوة! 

ثم حاولت كتابة مقالة حول أسئلة جريئة عن هذا الوباء الذي كشف تواضع القدرة العلمية للبشر.. فقد 
ألطباء والصيادلة وحدهم إليجاد المصل والدواء.. بل هو منظومة من أثبت وباء  "كورونا" أنه ليس تحٍد ل

التحديات "المصل والدواء" هو أكثرها ظهوًرا فقط، ولعلي أشارك القارئ تلك السؤاالت التي بدأُت في 
كتابتها بعد زوال المرض ووصول رسالة وزارة الصحة: أنك ياعبد اهللا خال من هذا المرض، فكانت تلك 

 السؤاالت:

وفي غمرة عنايتي بابنتي التي  
تتضاعف معها األعراض يوما  
بعد يوم ... الحظنا أن البيت  
كله قد أصيب بالوباء.. الجميع  
ارتفعت لديهم الحرارة.. الجميع  
يشكو الصداع.. الجميع يشكو  
جفـاف الحلق.. وذهاب حاسة  
 التذوق وحاسة الشم!!
 
 
ومع ارتفـاع حدة المرض يوما  

مرين: األول:  بعد يوم.. قررت أ
أن ال أخبر أحًدا خارج عائلتي  
الصغيرة حتى ال أخيفهم، الثاني:  
أن أبقي تواصلي مع المجتمع  
الخارجي عبر اجتماعات "زووم"  
التي غدت سمت األعمال في  
هذه المرحلة، وأبقيت اتصاالتي  
األخرى أيًضا كما هي.. حتى ال  
الفت نظر أحد!.. ويظهر أنني  
 نجحت في ذلك.. 
 
 

في الحقيقة كان هناك    لكن
عدد من السؤاالت ظلت  
تالزمني منها: ألست من يدرب  
ويحاضر في الصالبة النفسية؟ 
فهل ستنهار أمام هذا التحدي؟  
ألست تنادي دائًما بالصمود  
أمام التحديات؟ فهل ستنهزم  
أمام:  ارتفـاع درجة الحرارة  
وصعوبة التنفس والصداع وألم  
قديم تجدد في التهاب  

.. حتى فقدت أكثر  المريئ.
يوًما   21كيلو في   12من    

 
 
هل يمكننا أن نبحث بعد اليوم  
عن ضرورة اشتغالنا بالبحث  
إليجاد النظرية العربية  
واإلسالمية المستندة لنصوص  
الوحي في البيئة والنفس  
والصحة ومواجهة األوبئة؟ فقد  
صفق الخبراء في العالم لتميز  
تدابيرنا اإلسالمية المصرح بها  

نصوص الوحي في النظافة    في
 والصحة والبيئة..
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هل يمكننا إثارة قضية: ضرورة الرجوع للذات في علومنا الطبية والنفسية فهذا اآلخر الذي توقعنا  -
 قدرته العلمية الفائقة.. بات عاجًزا؟

هل يتحدث اإلعالم الغربي على تفوق السياسي واالقتصادي في المشرق في وقاية مجتمعاتنا   -
ثم النسمح ألنفسنا أن نعود لتقدير ذاتنا الطبية والنفسية في المشرق أكثر أفضل مما فعلت أوروبا وأمريكا 

 من ذي قبل؟
هل يمكننا أن نبحث بعد اليوم عن ضرورة اشتغالنا بالبحث إليجاد النظرية العربية واإلسالمية  -

لتميز المستندة لنصوص الوحي في البيئة والنفس والصحة ومواجهة األوبئة؟ فقد صفق الخبراء في العالم 
فهل يحملنا ذلك إلى  تدابيرنا اإلسالمية المصرح بها في نصوص الوحي في النظافة والصحة والبيئة..

خدمة هذا التراث الثر لنخرج منه ومن خالل اجتهادنا حلوال وأجوبة لمشكالت العصر وأزمات اإلنسانية 
 نفسية وغير نفسية؟

]، 35ِبالشر َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن} [األنبياء:  حين نقرأ في وحينا قول اهللا تعالى: {َوَنْبُلوُكمْ  -
فكورونا بالء بالشك.. وأهم مقاصد البالء معرفة النفس وحقيقتها! فهل يمكننا استثمار كورونا نفسًيا 

  وتربوًيا فقد تعرت نفوسنا من كل دعاوى الصمود والصالبة والقوة؟
كتاًبا) حول الطاعون، فهل ظهرت درسات تحليلية لتلك  154لقد كتب علماؤنا أكثر من ( -

النصوص لدراسة تجارب العلماء عبر القرون لنستثمرها في وضع حلولنا النفسية واالجتماعية والتربوية.. 
أم أن عيوننا التزال مسمرة على العيون الزرقاء لتأتينا بالدواء وبالحل النفسي واالجتماعي والتربوي 

ياسي؟ هل فعال تهيمن علينا ثقافة االستهالك للنظريات كما تهيمن علينا في استهالك واالقتصادي والس
 األغذية وكافة المنتجات المادية؟

وغير ذلك من األسئلة التي حاولت تدوينها.. لكني اخترت االحتفاظ بها لنفسي حتى تواصل معي 
بتونس وطلب االشراف على ملف  ،مؤسسة العلوم النفسية العربية الدكتور جمال التركي رئيسأستاذنا 

وجدت مناسبة موضوعه لتجربتي ومادونت من سؤاالت فلم أجد بًدا من الموافقة لطلب هذا ف هذا العدد ..
العمالق الذي اليزال يكافح عن ضمير علومنا النفسية العربية والتراثية عبر مؤسسته مع قلة النصير 

ه التي التعرف الهدوء وال الراحة وهو يخدم أمة "إقرأ" وأمة وضعف الموارد.. إال من اهللا تعالى ثم من همت
  والقلم ومايسطرون!

أصالة عن نفسي ونيابة عن شبكة العلوم النفسية ومؤسسة العلوم النفسية وهيئة تحرير مجلة ولهذا 
نير قبًسا بصائر نفسانية أشكر كافة الزمالء واألستاذة والباحثين الذين جادت أقالمهم بهذا المداد العلمي لي

، وأذكر الفضالء النفسانيين الذين شاركونا هذا للمشتغلين بالعلوم النفسية مع هذه الموجة الثانية للجائحة
  العدد وهم:

 أ.د./  الرشيد البيلي أ.د./  ناجي حزة بلدو أ.د. / انتصار أبو ناجمة أ.د./ سداد صادق التميمي أ.د.
 أ.د./ ايمان الصادق أ.د. / عمر محمد أ.د./  الفخراني خالد أ.د./  يوسف قدري أ.د. / محمد الجندي

 سماح جبر أ.د./  سالم أحمد البطاطي أ.د./  عبد الباري الحمداني أ.د./  علي عبد الرحيم صالح

حين نقرأ في وحينا قول اهللا  
ُلوُكْم بِالشر وَاْلخَْيِر   تعالى: {َونَبـْ

ء: ِفْتنَةً وَإِلَْينَـا ُتْرَجُعوَن} [األنبيا
]، فكورونا بالء بالشك.. وأهم  35

مقـاصد البالء معرفة النفس  
وحقيقتها! فهل يمكننا استثمار  
كورونا نفسيًـا وتربويًـا فقد تعرت  
نفوسنا من كل دعاوى الصمود  
 والصالبة والقوة؟
 
 
وغير ذلك من األسئلة التي  
حاولت تدوينها.. لكني اخترت  
االحتفـاظ بها لنفسي حتى تواصل  

ا الدكتور جمال  معي أستاذن
التركي رئيس مؤسسة العلوم  
النفسية العربية بتونس وطلب  
 االشراف على ملف هذا العدد .. 
 
 
وجدت مناسبة موضوعه  
لتجربتي ومادونت من سؤاالت  
فـلم أجد بًدا من الموافقة  
لطلب هذا العمالق الذي اليزال  
يكافح عن ضمير علومنا النفسية  
العربية والتراثية عبر مؤسسته  
مع قـلة النصير وضعف  
الموارد.. إال من اهللا تعالى ثم  
من همته التي التعرف الهدوء  
وال الراحة وهو يخدم أمة "إقرأ" 
 وأمة والقـلم ومايسطرون!
 
 

أصالة عن نفسي ونيابة عن   
شبكة العلوم النفسية ومؤسسة  
العلوم النفسية وهيئة تحرير مجلة  
بصائر نفسانية أشكر كافة الزمالء  

ذة والباحثين الذين  واألستا
جادت أقـالمهم بهذا المداد  
العلمي لينير قبًسا للمشتغلين  
بالعلوم النفسية مع هذه الموجة  
 الثانية للجائحة
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