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  حتية طيبة وبعد: الزمالء والزميالت
بل، دد يتناول موضوعا يف صلب مواضيع عدة أمهها نقطةعيشرفين آتابة هذه االفتتاحية ل

 )يف هذه املناسبة القوانني العربية(  القانونو علم النفس/طب النفسنقاط التقاطع بني 

ختصصات منا شامال للموضوع آتخصص فرعي حسم ،من األردن وليد سرحان. ديقدم يف هذا العدد 

 . Forensic Psychiatry طب النفس القضائي أو الشرعيأقصد  - طب وعلم النفس العديدة

سرحان إىل أن أحد الفروق املهمة بني هذا االختصاص واالختصاصات األخرى يف. ويشري زميلنا د

يف أحد بإستثناءال يعىن باملعاجلة  أن الطبيب هنا قد )يف معظم األحيان( طب وعلم النفس هو

 .طب نفس السجونأو باألحرى  Correctional Psychiatry طب النفس اإلصالحيفروعه املدعو 

آالقوانني اليت تعىن ،سرحان نقاط التقاطع بني طب النفس والقانو. يتناول مقال د

هناك نقاط. القسري النفسية والعالج اإلدخال القسري للمستشفياتآتقنني  :بالصحة النفسية

تقييم احلالة النفسية ملرتكيب :يف مهمة الطبيب النفسي أو األخصائي النفسي أخرىمتاس 

عدم/وتقييم الذنبللمثول واملشارآة يف حماآمته،  وتقييم أهلية املتهم اجلرائم واجلنايات

يم آفاءةوتقيونقاط التماس يف القانون املدني . بدافع اجلنون أو التخلف العقلي الذنب

 .يةصلتدبري شؤونه اخلاصة وأمواله وممتلكاته وآتابة الو الشخص

املرض النفسي واملسؤوليةموضوع  الشربيينلصفي الدآتور تناول  ،مصر -اإلسكندرية من

إىل مشريا ،مشريا إىل أن املسؤولية اجلنائية تسقط عند غياب العقل واإلرادة اجلنائية يف اإلسالم

تطرق إىلآما  .ذاهب الفقهية آالشافعية واحلنبلية واحلنفية واملالكيةبعض الفروق بني امل

مفسدة عن"لــواجب الطبيب النفسي يف التحذير واحلماية وإفشاء سر املريض عند احلاجة درءا 

عندما يفقد اإلنسان أهليته إلدارة ممتلكاته مفهوم احلجر يف اإلسالمإىل و ". اتمع أو الفرد

 .لعالقة بني الطبيب واملريضلشريعة اإلسالمية ال رؤيةوإىل ما 

الفحص الطيب النفسانيموضوع  اخلانيحممد فضل الدآتور زميلنا  بعرض ،السعودية -جدة من

،شخص ما إىل الدواعي الفقهية الشرعية لتقييممتطرقا من منظور اسالمي )الشرعي(القضائي

ي القضائية القانونية لتقييمالدواع اوآذ. لتحمل الواجبات الدينية هاـ/تهأهلي لمث

).مدني أو جنائي(ها جتاه الشرع اإلسالمي أو القانون الوضعي ـ/مسؤولية الشخص يف تصرفاته

الوقت أو التوقيت يف تقييم احلالةاخلاني مسألة . وفق األمور املهمة اليت عاجلها د

،سي هنا آمهمة احملققوذلك أن مهمة الطبيب النف العقلية يف حاالت السلوك اإلجرامي/النفسية

عاجلآما  .صورة للمتهم قبيل ارتكابه اجلرم وأثناء وبعد السلوك اإلجرامي آونه مهتم برسم

 ن وضّم )شربيين . دسابقي الذآر يف دراسة(اخلاني بتفصيل دقيق موضوعي اإلدراك واإلرادة . د

Arabpsynet e.Journal:  N°20 – Autumn  2008  
 

 2008خريــــــــــــــف        -  20الـعــــدد   :  العلـــــــــوم النفسيـــــــة العربيـــــــة جملــــــة  شبكـــــة

  5    



.אאא . @א. @
 

  .للطبيب أو أخصائي علم النفس عند الشهادة باحملكمة مةّيدراسته  مؤشرات ق

و تعذر إدراجه يف  مما مل ينشر بل آذلك ،تنبع ليس فقط مما نشر فيه أمهية هذا العدد    

 "هذا امللف مبا ال تسمح حتمل تبعاته طاقة مثل هذه الة اإللكرتونية و الشبكة الصادرة هلا

ع الزمالء والزميالت يف شىت املنابع والتخصصات للتعاون ال يسعين إال أن أدعو مجيباملناسبة 

 .تطرق هلا هذا العددمل يمستقبال للنشر يف اجملالت اليت 

واليت تقنن أمورا هامة هلا عالقة حبقوق اإلنسان  قوانني الصحة النفسية بالدول العربية - 1

اليت تكفل هلم توفر العالج للمرضى النفسيني آقانون اإلدخال القسري والعالج القسري والقوانني 

 .حىت لو آانوا بالسجن أو املعتقل

( ألف سجني عربي  370فهناك ما يقدر بـ . أنظمة الصحة النفسية بالسجون العربية  - 2

ألف ممن يعانون من مرض نفسي وإدمان على الكحول 150ورمبا يكون بينهم ما يقارب ) على األقل

 .أو املخدرات

مبا يف ذلك العقاقري املصروفة (  من اإلدمان على الكحول والعقاقري معاجلة والوقاية  - 3

وحماولة إقناع القضاة العرب باحلكم . فالعالقة واضحة بني اجلرمية واإلدمان. بدل التجرمي) طبيا

 .بالعالج بدل السجن مهمة أخالقية تقع على عاتقنا

ألن يضعوا هذه الة العرب  أفضل فرصة للبحاثة رمبا يكون جمال طب النفس والقانون  -  4

الصادرة عن (النفسي  للطبوالة العربية  )شبكة العلوم النفسيةالصادرة عن ( اإللكرتونية

وقواعد  حمرآات البحثوإدخاهلا ضمن احملكمة عامليا  اجملالت يف مصاف )احتاد األطباء النفسيني العرب

  PsycInfoوسايك إنفو  MEDLINEمدالين  البيانات

 :وا يل أن أوضح هذه النقطةإمسح

القوانني العربية ختتلف بدرجات متفاوتة عن القوانني األجنبية، آما أهنا ختتلف بني دولة 

 :بــــون وراء الرآـــكنا ــرمب ،عربية وأخرى بدرجات متفاوتة

 اآتساب عقار جديد للفصام الذهينيف   -

 دراسات الرنني املغناطيسييف إعداد  -

 ... راض النفسيةرسم جينات األميف   -

بقوانني جمتمعاتنا العربية وحماآمنا فيما يتعلقب ــــة الرآـــيف مقدم ولكننا سنكون دوما 

 .اخل...ومدى تفاعل السياسة العربية مع القانون الشرعية وتفاصيل السجون العربية

،واحدباحث  هلامعظم دراسات هذا العدد إن  ،، تقبلوا دعوتي إىل التعاونراــــــــــأخي

العامليون يف  كموناليت ينظر إليها احملاهلامة و اإلجيابية وآما تعلمون فهذه إحدى اخلصائص 

 .تقييم أمهية هذه الدراسات

  فقد طما اخلطب حتى غاصت الركب    بهوا واستفيقوا أيها العربنت... 
  

 احرتامــــــــــي

نعمـــان غرايبـــــة. د
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