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SUMMARY / RESUMES / ملخصات   
■        Editorial : Psychological Impediments to the Peace Process in the Middle East / Prof Ahmed Okasha  
      The World Psychiatric Association produced a statement in May 2002 regarding the escalation of violence in the Middle East and its 
consequences on mental health. The statement stated that the WPA "has been following with great concern the escalation of violence in the 
Occupied Territories, in Israel and in the refugee camps in the West bank and Gaza, which represents a new and serious threat to the mental and 
general health of affected people". The statement acknowledged the psychological trauma being experienced and the psychological consequences 
to be expected from chronic exposure to violence against civilians both in the Occupied territories and Israel and anticipated an increase in the 
prevalence of post-traumatic stress disorders and emotional disorders of childhood, in addition to a wide spectrum of stress reactions, both acute 
and chronic, especially among the most vulnerable groups such as children, women, the elderly and the disabled. In its conclusion the statement 
appealed to all sides in the conflict to consider the short and long-term psychological consequences of violence and war and to bear their respective 
responsibility concerning the mental well being of future generations in the region. Less than a year after the issuance of the statement the region 
witnessed the US military aggression against Iraq, adding yet another conflict to the area which did not only affect the Iraqi people but also spilled 
over to an accentuation of violence in the Middle East. The statement was met with a positive response from both Palestinian and Israeli 
psychiatrists encouraging the WPA to initiate a task force to implement its recommendations and called on its member societies to raise public 
awareness in their respective countries regarding the psychological hazards of war, trauma and mass killings and to lobby their governments to 
play an active role to break the cycle of violence in the Occupied Territories and Israel.  In June 2003 WPA cosponsored a meeting in Malta under 
the theme "The Role of Health and Culture in Conflict Resolution". The meeting was attended by an audience who were interested in Mental Health 
in the region and who believed that peace and democracy could play a major role in the development of the Arab countries. My contribution to that 
meeting was a plenary intervention discussing "the process of negotiation" from a psychological perspective, trying to highlight factors that 
contribute to the success or failure of the process, the impact of culture on negotiation and suggesting that peace negotiations are an ongoing 
process that has Io be enforced and supported beyond the bilateral or multilateral talks.  
Prof. Ahmed OKASHA MD, PhD, FRCP, FRCPsych, FACP (Hon.) / President, World Psychiatric Association - Director, Who Collaborating Center 
for Training and Research Institute of Psychiatry Ain Shams University – Cairo   
■        Depression and Ischemic Heart Disease / Walid Sarhan  
Abstract : The paper reviews the topic of the relationship between depression and Ischemic heart disease, depression has been established as an 
independent risk factor of myocardial infarction. The high prevalence of depression in chronic diseases is becoming more clear, the diagnosis and 
treatment of depression has great impact on the prognosis of IHD and many chronic diseases, the clinical implication of these findings are 
discussed with special emphasis on the use of antidepressants in cardiac patients.  
Walid Sarhan / Consultant Psychiatrist - General Manager AL-Rashid Hospital Center ABU-NUSAIR 11973 
PO Box 541212 Ammam-Jordan 
Telfax : 0096265233882 
E-mail : Sarhan@nets.com.jo 

 وليد سرحان/ االكتئاب و أمراض الشريان التاجي       ■
 تراجع الورقة هذه العالقة الهامة بين االكتئاب وأمراض الشريان التاجي، وتؤكد على اعتبار اإلكتئاب عامل خطورة مستقل في حدوث الجلطة القلبي :  الملخص 
زائد في األمراض المزمنة عموما قد أصبح أمرا واضحا وما يعنيه هذا من أثر معالجة االكتئاب على مال أمراض الشريان التاجي الحادة، كما أن إنتشار االكتئاب ال 

 .واألمراض المزمنة، ومناقشة الجوانب السريرية لهذه الحقائق وكما إستعرضت الورقة إستعمال مضادات اإلكتئاب في أمراض القلب بشكل خاص
 الرجوع إلى الفهرس

■      Clozapine : A Mood Stabilizer in Chronic Resistant Bipolar Affective Disorder / Abdulrazzak M. Alhamad  
     Abstract : Clozapine is an atypical dibenzodiazepine antipsychotic drug, which was approved widely for resistant cases of schizophrenia, but as 
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yet not for resistant bipolar affective disorder (BAD), despite some researchers suggesting its use in the long-term treatment of resistant bipolar 
affective disorder. This paper presents a prospective monitored evidence over a five-year period for this claim, using ail previously used outcome 
measures in the same setting in Saudi BAD patients. Eleven patients consecutively admitted with chronic BAD to King Khalid University Hospital 
(KKUH) were tried on at least two mood stabilizers, separately or in combination, one of them lithium for at least two years. Improvement outcome 
was assessed using the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), the Clinical Global Impression (CGI), the Quality of Life Scale (QLS) and the 
Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS). Also work status, suicidality, the number of admissions; the number of attendances to accident and 
emergency (A/E) rooms and the number of relapses were measured before and after treatment.  
      All above measures showed statistically significant improvement ail through the period of the study except the QLS measure.  
     This report, in spite of the small number of patients studied, presents reasonable evidence for the long-term efficacy of Clozapine monotherapy in 
chronic resistant BAD patients.  
Key words : Clozapine, chronic resistant bipolar affective, Saudi Arabia. 
Dr. Abdulrazzak ALHAMAD / Associate Professor and Consultant - Department of Psychiatry Medical College King Saud University 
PO Box 7805, Riyadh 11472, Saudi Arabia 
Tel : 966-1-467-2362  / Fax : 966-1-467-2571 
Email : alhamad@ksu.edu.sa  

 عبد الرزاق الحمد/ عقار الكلوزابين كمثبت للمزاج في الحاالت المزمنة و المقاومة لمرض االضطراب الوجداني ثنائي القطب      ■
تخدامه في إن عقار الكلوزابين وهو من مجموعة الدايبنزودايزبين المضادة للذهان قد أقر استخدامه في حاالت الفصام المزمنة والمقاومة ولكن لم يقر اس    :  الملخص       

 .حاالت االضطراب الوجداني ثنائي القطب المقاومة بالرغم من أن بعض األبحاث أشارت إلى استخدامه في هذه الحاالت
 .هذه الدراسة تعرض دليال استقرائيا على مدى خمس سنوات مستخدمة جميع مؤشرات التحسن واالستجابة التي استخدمت سابتا للعقار في نفس المجموعة من المرضى                      

تم جمع أحد عشر مريضا تم تنويمهم تتابعيا في قسم النفسية بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض والذين لم يتحسنوا على األقل باستخدام اثنين من مثبتات المزاج كل                           
لنفسية الموجز، والتنويم اإلكلينيكي العام، ومقياس نوعية  مقياس ا-: تم استخدام مؤشرات االستجابة التالية .على حده أو مجموعين وواحد منهما هو الليثيوم ولمدة سنتين

الحياة العامة، ومقياس األعراض الجانبية التشنجية، إضافة إلى حالة العمل والميول االنتحارية وعدد مرات التنويم المراجعة وعدد مرات مراجعة اإلسعاف وعدد مرات                      
وبالرغم من قلة . جميع المؤشرات السابقة تحسنت تحسنا ملحوظا ومهما إحصائيا ما عدا مقياس نوعية الحياة العامةولقد ظهر في النتائج أن  .االنتكاسة قبل وبعد العالج

عدد المرضى إال أن هذه الدراسة تضيف دليال علميا مقبوال ألهمية استخدام الكلوزابين في العالج الوقائي الطويل المدى لحـاالت االضـطراب الوجـداني المزمنـة                          
 .ةوالمقاوم

الرجوع إلى الفهرس 
 ■        Substance Use Among University and College Students in Jordan / Radwan A. Suleiman, M. Shareef, S. Kharabsheh, M. Abu Danoon  
 Abstract : A random survey of 5064 university and community college Jordanian students aged between 18-25 years was conducted in early 2001 to 
investigate the extent of the impact of common substances of abuse among this population and the subjects' emotional and attitudinal stance toward 
illicit drugs. Participants completed a questionnaire of 72 questions relating to emotions, behaviors, relationship with family and friends and substance 
use behavior during the previous month. Results showed the following self-reported substance use: 2.5% cannabis, 3.3% sedatives; 0.9% opiates, 
with the most common method of opiate consumption being burning and inhaling; 2.8% Benzhexol; 2.6% stimulants; 12% alcohol, and 29% tobacco. 
None of the sample reported using cocaine. Throughout, substance abuse was significantly higher in male students. Some risk factors were identified 
for substance abuse in the group as seeking acceptance, encouragement by friends, having friends involved in substance abuse and poor 
communication with the family.  

 أبو دنون.خرابشة، م.شريف، س.سليمان، م.ر/ إساءة استعمال المؤثرات العقلية بين طالب الكليات و الجامعات في األردن  ■
 إلى استقصاء مدى انتشار وأنواع مواد اإلدمان بين طلبة الجامعات والكليات المتوسطة 2001هدفت هذه الدراسة المسحية التي بدأت في شباط عام :   الملخص 

سنة تم اختيارهم عشوائيا وتمت مقابلتهم أجابوا على استبيان طور  25 إلى 18 مشارك تراوحت أعمارهم بين 5064اشتملت عينة الدراسة على : الطريقة. دنيةاألر
هل واألصدقاء والجيران، وكذلك خصيصا لغايات الدراسة بعد التأكد من صد قه وثباته حيث تتناول الجوانب الشخصية، العاطفية، العالقات االجتماعية خاصة مع األ

أظهرت النتائج أن : النتائج  من الذكور وعند سؤالهم عن المواد التي أساءوا استخدامها) % .تناول المواد الشائعة بسوء االستخدام، حيث كان االستبيان بدون اسم وسري
 استعملوا األفيون، و % 3،3استعملوا الحشيش، و  % 5،2  خص الشهر، تبين أن على األقل مرة واحدة1،45 (2284و ) % 9،54( من اإلناث 2780العينة تتكون من 

أظهرت الدراسة أن هناك بعض عوامل .مدخنين ولم يكون هناك أحد استعمل الكوكائين % 29 استعملوا البنزهكسول، و % 20استعملوا المنشطات، و  % 6،2
 . عن القبول من قبل الرفاق، تشجيع الرفاق، وجود صديق يتعاطى هذه المواد وصعوبة التواصل مع العائلةالخطورة التي تؤدي إلى استعمال مواد اإلدمان مثل البحث

الرجوع إلى الفهرس 

■        Distress in cancer in-patients in KHCC A study using the Arabic-modified version of Distress Thermometer in 
the King Hussein Cancer Center / J.Khatib, R.Salhi, G.Awad  

Abstract : This is a case review study exploring and examining the quality and quantity of distress associated with cancer in patients 
at the King Hussein Cancer Center in Jordan using a modified version of the Distress Thermometer developed by the National 
Comprehensive Cancer Network (U.S.A). The aim is to examine the nature of distress in 100 patients over a 6 week period. The 
results showed that as many as 70% of the patients are suffering significant distress > 5 on the thermometer. The major components 
are anxiety, fear, pain, sadness and fatigue. The results of this study encourage the use of the distress thermometer for all cancer 
patients prior to clinical evaluation of all the cancer patients. 
 Dr. Jamal Khatib – Psychiatrist / Chief of Psycho-Oncology Dept King Hussein Cancer Center-KHCC 

Tel : 0096264610456 - PO Box 5262-11183 / Amman-Jordan 
 

دراسة في استعمال الشكل العربي المطور لميزان حرارة اإلنزعـاج فـي: االنزعاج في مرضى السرطان الداخلين لمركز الحسين للسرطان          ■ 
 عوض.صالحي، ج.خطيب، ر. ج– األردن –مركز الحسين للسرطان 

للسرطان في مرضى مركز هذه دراسة مراجعة سجالت المرضى تهدف إلكتشاف نوعية وحجم اإلزعاج المرافق :  الملخص    
 الحسين للسرطان في األردن، وذلك بإستعمال الشكل العربي المطور لميزان حرارة اإلنزعاج الذي يتم تطويره من قبل شبكة 

 
Arabpsynet  Journal  :  N° 1–January 2004 

  
 2004   جا�فـــــي - 1الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 62   



Journals Review  ßŠpývß@òÈu@a@
 

مـن   % 70أظهرت النتائج بأن    .  في الواليات المتحدة األمريكية، لمعرفة طبيعة اإلنزعاج لمائة مريض خالل فترة ستة أسابيع             السرطان الوطنية الشاملة  
 على ميزان الحرارة، وكانت العناصر الرئيسية لالنزعاج هي القلق، الخوف، األلم، الحزن واإلرهاق،              5المرضى يعانوا من إنزعاج مهم يزيد عن درجة         

 .هذه الدراسة تشجع على إستعمال هذا الميزان لكافة مرضى السرطان قبل التقييم السريري النفسيإن نتائج 
الرجوع إلى الفهرس 

   
■        The Relationship Between Anxiety And Some Parental Treatment Styles / Fahad Abdullah Addelaim 

 Introduction : Anxiety disorders arc the most common psychological problems reported by children and adolescents, with up to 20% 
of children being affected and 8% at a level of severity'. Approximately half the children with an anxiety disorder will have a 
diagnosable disorder eight years after its onset. The chronicity of childhood anxiety is related to their associations with some 
psychosocial difficulties.  
   Prior to 1950, only two books had been written about anxiety, one being Freud's "the Problem Of Anxiety" and Kierkgardis » The 
Concept Of Dread"'. However, at the start of the second half of the last century a wide range of experimental studies and field 
research were carried out, especially after Janet Taylor published The Manifest Anxiety Scale.  
   Many theoretical approaches tried to explain the concept of anxiety. Freud (1959) believes that anxiety is an inevitable aspect of 
the human condition and it refers to the fear that one's inner impulses cannot be controlled. Horney (1945) thinks that anxiety is 
created by social forces rather than by the human predicament itself. Specifically, she believes a variety of negative conditions in the 
environment could produce insecurity entailed in basic anxiety, conditions such as overprotection, parental dominance and discord, 
hostility and inconsistent behavior. These conditions could be seen clearly in the familial environment where the lack of appropriate   
parental fostering and socialization may leave children with feelings of frustration, fear and insecurity. Developmental psychologists 
have been interested in the role of parenting and how it may affect the success or failure of socialization.  
   Baumrind (1990) classified the parental treatment into four styles: indulgent parents, authoritarian parents, authoritative parents 
and uninvolved parents. The present study tries to define the nature of the correlations between anxiety and parental treatment styles 
of their adolescent sons. 

 فهد عبد اهللا الدليم/ العالقة بين القلق و بعض أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  ■
أيضا تحاول الدراسة الحالية معرفة مدى    .  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين اضطراب القلق وبعض أساليب المعاملة الوالدية              : الملخص      

لقـد تـم تطبيـق    . تين المتوسطة والثانوية في مستويات القلق يمكن أن تعزى للمرحلة التعليمية أو المعدالت األكاديميةوجود فروق دالة بين طلبة المرحل     
 طالبا في ست مدارس حكومية بمدينة الرياض وقد أظهرت المعالجات اإلحصائية وجود عالقة إرتباطية إيجابية دالة بين القلـق           331أداتي الدراسة على    

أيضا فقد كشفت الدراسة عن     .  والحماية الزائدة واإلهمال الوالدي كما أظهرت وجود عالقة سلبية دالة بين األسلوب السوي األبوي والقلق               وأساليب القسوة 
 و لقد قام    .عدم وجود فروق دالة بين القلق والمرحلة التعليمية ولكن هناك فروق دالة بين الطلبة الجيدين في مستوى القلق و الطلبة الممتازين و الضعفاء                      

 .الباحث في ضوء نتائج الدراسة بصياغة عدد من التوصيات و المقترحات
الرجوع إلى الفهرس 

 
■        Specific Serotonin Reuptake Inhibitors in Organic Personality Disorder / Ros' Leszek MD  

 روك لزك/ ادة قبض السيرتونين النوعية في اضطرابات الشخصية العضوية استعمال مثبطات إع :  تقرير حالة 
     Introduction : It has been found that a significant improvement in personality disturbances of paranoid personality, borderline 
personality and avoidant personality types, as a response to SSRI specially Sertraline. The serotoninergic disturbed functions with 
the central nervous system could be the basis of impulsive aggression and self - destructive behaviour expressed by patients with 
personality disorders. Several studies have shown good response to SSRIs  
    Specially irritability and aggression developed as consequence closed head trauma. This result were replicated by others.  

Dr. Ros’Leszek MD – POLAND / UI. Zablocin’ska 6 m 55 / 01-697 Warszawa 
 Return in high

  
■        Book Review 

Made in America 
(Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally ILL) / By Robert Whitaker, published by perseus 
publishing in USA, 2002 
     The writer is a journalist whose articles on the mentally ill and drug industry have won several awards, Including, George Polk 
award for medical writing, and the National Association of Science Writers award for best magazine article.  
    The book is three hundred pages of medium size, divided in four parts, part one : The original Bedlam (1750-1900) in 40 pages, in 
which he describes the words of Pennsylvania Hospital that was opened in 1756, by physicians who carried the ideas from Great 
Britain, Mr. Whitaker is very critical of the way the patients were described, and the claims of the doctors at the time that they could 
cure 9 out of 10 patients, by drowning, bleeding, freezing and exhaustion, with the intention to protect the society, the writer is 
wandering about the better prognosis of Schizophrenic patients in the third world countries, that is still standing until today. 
    Part two: the darkness era (1900-1950) in one hundred pages, in which he criticize the Mendelian Madness, and the Compulsory 
sterilization of the severely mentally ill, insulin therapy, electroshock and prefrontal lobotomy.  
    Part three: Back to Bedlam (1950-1990s) 110 pages in 5 sections, started with the introduction of chlorpromazine and the 
phenothiazines that were supposed to be insecticides in the nineteenth century.  
Mr. Whitaker went on to describe the side-effects of neuroleptics, and the era of drug industry that started to control medicine and 
science, he is very   critical of the clinical studies and FDA approval system, he cited several patients report of their experiences, 
 

 
Arabpsynet  Journal  :  N° 1–January 2004 

  
 2004   جا�فـــــي - 1الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 63   



Journals Review  ßŠpývß@òÈu@a@
 

and criticize president Kennedy move towards moral and community treatment, in fact as a clinical psychiatrist, I would agree with 
some of his comments, but definitely not with the notion that nothing is good about psychiatry and psychiatric treatment, in some 
statements his hostility reaches a pathological intensity, but nevertheless every psychiatrist should be a ware of such views that 
could be shred by decision makers, patients and their families. Part four: Mad medicine today (1990s-present) fifty pages started by 
statements made by the American joint commission on mental illness and mental health 1961. (This is a field where fads and fancies 
flourish, Hardly a year passes without some new claim, for example, that the cause or cure of schizophrenia has been round. The 
early promises of each of these discoveries are uniformly unfulfilled, successive waves of parents habitually appear to become more
resistant to the newest "miracle" cure than was the group on which the first experiments were made). The rest of this part carries very 
harsh criticism of atypical neuroleptics and consider the whole story of atypicals specially risredonce is a joke.  
   This book has brought out a lot of the antipsychiatry movement on the surface specially in USA, one would not agree with 
everything he said, but I am sure it is a valuable reading for everybody interested in mental health.  
Walid Sarhan  

 مراجعة كتاب
 أشرف الكردي. د. أ)1516 -500(دور العرب و المسلمين في العلوم العصبية          ■

 صدر هذا الكتاب القيم عن مركز األبحاث التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية، والكاتب هـو مـن أعـالم طـب                             
ذا السفر، كما سماه مقدم الكتاب الدكتور عبد السالم المجالي، فهو مـن القطـع الكبيـر                 األعصاب العرب المعروفين، وقد بذل جهدا جبارا في إخراج ه         

ويقارب الخمسمائة صفحة وال يمكن أبدا إعتباره كتابا عن دور العرب والمسلمين في العلوم العصبية، بل هو مرجع في تاريخ الطب القديم واإلسـالمي                        
 يستعرض الدكتور أشرف الطـب الفرعـوني          .مساهمات العرب والمسلمين في مجال العلوم العصبية      والعربي، ومن خالل هذا الباب الواسع دخل إلى         

وطب ما بين النهرين، والطب الصيني والهندي والفارسي واليوناني، ويصل إلى طب ما قبل اإلسالم ومساهمة األطباء اليهود والمسيحيين في الجزيـرة                      
، وكـان   )إن ابن ثقيف من أطباء العرب في زمانه       (لحارث بين كلدة الذي قال عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم            العربية، إلى أن يصل إلى الطبيب العربي ا       

يخصص الكاتـب   . يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأل عن علته، وينتقل بعد ذلك للطب النبوي في فجر اإلسالم وما زخر به من معرفة ونصائح طبية                        
وي والعباسي، ويستعرض عائالت من األطباء مثل عائلة بختشيوع التي توارثت الطب جيال بعد جيل وانتقل أطباءهـا                  الحديث عن الطب في العصر األم     

يتطرق الكتاب ألطباء كثيرين مستعرضا إنجازاتهم ويربطهـا        . مع الخلفاء، و استعرض الترجمة للعربية و من العربية لليونانية و السريانية بتوسع كبير             
، ويورد الطبري ثالثة عشر نوعا منها، وستة أنـواع مـن الـصداع              )فردوس الحكمة ( الطبري الذكي تحدث عن أمراض الدماغ في         بالعلم الحديث، من  

. وأربعة أنواع من تهيج المزاج، وما جاء عن ثابت بن قرة الحراني في أنواع الصداع والشقيقة والفالج والتشنج والرعشة والماليخوليا والفزع والـسبات                      
 .ديد من األطباء التي تذهل القارئ قدرتهم في الوصف والتصنيف السريريويمر بالع

 أما الرازي فيحظى بما يستحق من إهتمام، فقد ألف نحو مائتي كتاب نصفها بالطب، وأثارت دهشة أطباء الغرب، وترجمتها الجامعـات األوروبيـة                            
، ثـم موسـوعته     )برء الساعة (، وكتاب   )طب الفقراء (ه كتاب اشتهر بين الناس أسماه       وظلت المعتمدة لمدارس أوروبا عن البحوث الطبية مدة طويلة، ول         

الطبية الحاوي التي تشمل كل ما في الطب، وقسم الرازي الصرع لثالثة أنواع، وفي رسالة في طب األطفال وصف إستسقاء الـدماغ الـداخلي، وفـى                          
، والصرع والرعشة والصداع والسرسام وهو إلتهاب السحايا، أما كتاب المنـصوري            )دسإلتهاب العصب السا  (الحاوي أسهب الرازي في السكتة واللفوة       

 .فهو أول كتاب في الطب الوقائي، وفيه يقول أن األعصاب هي التي تنقل الحس والحركة من الدماغ لألعضاء، ويصف تجاويف الدماغ
كتابا في مختلف العلوم، والقانون هـو أشـهرها وفيـه            276رسطو والفارابي، وله     ابن سينا الملقب بالشيخ والرئيس وأطلق عليه المعلم الثالث بعد أ              

 كتابا، والمنطق   23 كتابا في الطب والباقي في الالهوت والفيزياء والفلسفة وعلم النفس الذي خصص له               43خالصة الطب اليوناني والعربي، ومن كتبه       
الجراحة و التخدير، وتحدث بإسهاب عن كسور الجمجمة، واختالفها عن باقي عظـام الجـسم               والرياضيات وتفسير القرآن الكريم، وتحدث ابن سينا عن         

كتاب القانون بقي يدرس في أوروبا وكانت آخر كلية طب تدرسه هي كلية مدينة لوفان البلجيكية في منتصف القرن الثامن عشر، وقال عنه                       . بأنها ال تلتئم  
، ويحتوي الكتاب على مليون كلمة ويقول ابن سينا أنه يتـوخى            )كان اإلنجيل الطبي ألطول فترة من الزمن      (و  الطبيب اإلنجليزي الشهير السير وليام أوسل     

يشمل كتاب القانون على خمسة كتب من ضمنها األمراض العصبية، وقد خصص الفن األول من الكتاب الثالث في أمراض الرأس والدماغ في                      ! اإليجاز؟
 العصبية المعروفة حديثا يسهب الكاتب في ما ورد في هذا الكتاب عن العلوم العصبية إذ فيه كم هائل يثيـر الدهـشة                خمس مقاالت تكاد تشمل كل العلوم     

. والحيرة في قدرة الطبيب العبقري على معرفة كل الطب من خالل المالحظات والخبرات السريرية، ويزيد االستطراد في هذا المجال عن الستين صفحة                     
) التصريف لمن عجـز عـن التـأليف       (ي األندلس ويخص عائلة ابن زهر التي توارثت الطب عبر ستة أجيال، ويركز على كتاب                ينتقل الكاتب للطب ف   

للزهراوي الذي يقسم أمراض الرأس تسعة عشر مرضا، تشمل األمراض العصبية والنفسية، وقد خصص الزهراوي المقالة الثالثـون للجراحـة والتـي     
 .اريخ الطبجعلته يعرف كجراح عظيم في ت

جـامع  (وكتـاب   ) عمدة اإلصالح في علل الجراح    ( وينتقل الكاتب للحديث عن ابن طفيل الذي له أرجوزه في الصداع وابن القف الكركي الذي كتب                     
ض الكاتـب   إسـتعر . ، وهذا الطبيب تطرق للتفصيل في تشريح الدماغ والنخاع الشوكي وأجهزة الجسم المختلفة            )الفرض في حفظ الصحة ودفع المرض     

بإسهاب التعليم الطبي عند العرب والمسلمين وما حظي به من إهتمام يفوق التصور، وبناء المستشفيات الذمحي كان الخليفة األموي الوليد بن عبد الملـك                        
وهـي كلمـة    ) البيمارستانات(أول من أنشأ مستشفى في اإلسالم، وتاله الحجاج والخليفة العباسي المهدي، ثم هارون الرشيد، وكانت تسمى المستشفيات                  

 أم بحرق المرضى المصابين بأمراض مزمنة لتخليص الناس من شرهم، ثم تحدث عن العالقـة                313فارسية، في حين أمر الملك فيليب ملك فرنسا سنة          
يركز الكاتب على عظمة الحضارة العربية اإلسالمية بشكل عام وفي ميـدان            . الحميمة بين الحكام واألطباء وأجور األطباء واألخالق الطبية في اإلسالم         

اول أن يذكرنا بتاريخنا وأننا لم نكن دائما في تأخر علمي، وال يجوز، أن نبقى كذلك، ويبعث األمل فـي                الطب بشكل خاص والعلوم العصبية تحديدا، ويح      
إن هذا من الكتب القليلة التي ظهرت مؤخرا في تاريخ الطب، وينفرد في توسعه ومراجعه وشـموليته، وبإعتقـادي أن أي                     .  نهضة علمية عربية حديثة   

 تخلو منه مكتبة طبية أو مستشفى، وأملي أن تأخذ منه كليات الطب بعض األجزاء لتدريسها لطلبة الطب، والكتاب                   طبيب عربي يجب أن يحمله معه، وال      
 .قراءته ممتعة حتى لغير األطباء، وإضافة ثمينة للمكتبة العربية
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الكتاب في ثالثمائة صفحة من القطع المتوسط وبدأ الكاتب بالتعريف والتصنيف وكذلك المفاهيم المتعلقة بالموضوع، ثم تناول الحـشيش، األفيونـات،                          
وب واضح وحمل كما هائال مـن        جاء الكتاب في لغة عربية سلسة وبأسل        . المنبهات، المهدئات، الكحول، المهلوسات، التبغ و عالم التهريب و المهربين         

إن هذا الكتـاب مفيـد      .المعلومات والخبرات، وتناولها بالرصانة العلمية والعمق الفكري، وأثراها بالخبرات اليومية الهائلة التي يحملها الكاتب في جعبته               
ه، كما أنه قراءة رائعة للمدمنين والعابثين بعقولهم، فهـو          للدارسين واألطباء والعاملين في الرعاية النفسية واإلجتماعية وفي ميدان مكافحة اإلدمان وعالج           

خالفا لكثير من الكتب التي صدرت في هذا المجال يصلح أن يقرأه كل من يقرأ لغة الضاد، وهو أحد األساليب الفعالة في نشر الوعي بين الشباب الربي                           
. قات والكافيين جاء في المكان المناسب ليربط كافة أشكال اإلدمان والتعود معـا   وإن تطرق الدكتور أنطوان للكحول وال     . حتى يتجنب الوقوع بآفة اإلدمان    

 .إن هذا الكتاب إضافة ثمينة للمكتبة النفسية العربية
 وليد سرحان

الرجوع إلى الفهرس

■        Introduction to the Psychiatry of Ancient Iraq- Walid Abdul Hamid 
    Abstract : Mesopotamia is the Greek name of the land between the two great rivers Tigris and Euphrates which constitute 
present-day Iraq. It was the cradle of major early civilizations in human history. It was in 3200 BC and in Uruk in southern Iraq that 
the first text was ever written. From then till the birth of Christ the ancient Iraqis kept almost half a million cuneiform tablets.  Several 
thousands of these tablets covered medical texts. These medical text were mainly consisting of handbooks and collection of 
prescriptions. Some of these medical text contained information on the diagnosis and treatment of psychiatric disorders. I have tried 
to explore the psychopathology detailed in these text to compare with current diagnostic practices in Psychiatry.  

Dr. WK Abdul-Hamid (MRCPsych, PhD) / Consultant Psychiatrist, Linden Centre, Broomfield Hospital, 
Chelmsford CM1 7LF 
Email : wabdulhamid@aol.com  

 وليد خالد عبد الحميد . د/ مقدمة في طب نفس العراق القديم  ■
هـذه  .  هو اإلسم اليوناني لألرض بين النهرين العظيمين دجلة والفرات بما يكون اليوم أرض العراق)Mesopotamia(بالد الرافدين  : الملخص    

 قبل الميالد وفي أوروك في جنوب العراق كتب أول نص مكتوب في تـاريخ               3200ففي سنة   . األرض كانت مهد الحضارات األولى في تاريخ اإلنسان       
إن . ولقد وصلتنا حوالي نصف مليون لوح مسماري كتبها العراقيون القدماء في مختلف الفنـون والعلـوم واآلداب                . البشرية باستعمال الكتابة المسمارية   

 .هذه النصوص الطبية تتضمن بشكل رئيسي إرشادات لألطباء ومجموعة وصفات. بضعة آالف من هذه الرقم الطينية تتصل بالنصوص الطبية
 من ضمن المئات من النصوص الطبية المسمارية الني وصلتنا والتي تتضمن معلومات تشخيصية وتنبئية وعالجية وجدت العديد من رقم طينية طبية                         

 الضـطرابات نفـسية و   )psychopathology(لقد حاولت استعرض هذه الرقم وما تحويه من وصف نفسي مرضـي         . التي تعنى باألمراض النفسية   
 .استها ومقارنتها مع االضطرابات التي يعالجها الطبيب المعاصر باإلضافة إلى دراسة الممارسة التشخيصية والعالجية آنذاكسلوكية لدر

 الرجوع إلى الفهرس
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