
Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ 
 

@óïáÝÉÜa@óî@č‡åÜa@NNNû@†@ðÉ@ì@‡Èaì@Þàclì 
 

א−א.  /א
  turky.jamel@gnet.tn  :بـــــــــــــريد إلكرتونـــــــــــي

 
 

  وكــل  ، تدشــينها   يــتم   بارجــه   وكــل   تصــنيعها    يــتم  قــيةبند  كــل   ان   ايــزهناور   الــراحل  األمــريكي  الرئــيس   قــال  1953  عــام  أبــريل  مــن   عشــر  الســادس يف"
و لعل . هـو يف الـنهاية  مسـروق ممـن يعـانون اجملاعـة مـن دون أن يطعمهـم أحـد و مـن دون أن يدثـرهم أحـد مـن معانـاة الربد                       ،إطالقـه   يـتم    صـاروخ  

  من www.costofwar.com  :  نقرؤه حاليا على موقع اإلنرتنتهـذا التنبـيه األمـريكي املـبكر مـنذ أكثر من نصف قرن يضاعف من صدمتنا مما       
و . وحدها دة  املتح   تالواليا   تدفعه   ما   مناإو      احلرب   تلك   يف   العامل   يتكبده ما  متضمنة  غري      العراق   ىعل   احلرب   تكلفه   تـربز   ، ثانـيه    كـل    يف  مـتغرية  أرقـام 

ــرقم يف تــزايد متواصــل بالطــبع     111,778,777,859 قــد وصــل أخــريا إىل   ــك   مــن   بــدال  املــتحدة  للواليــات  و كــان ميكــن . دوالرا أمريكــيا و ال   ذل
 47,912,160ـ لــ    الصــحي   منيأالــت    فتكلــي   ةوتغطــي   ،أمريكــيا  طفــال  15,803,624 ـ لــ    املــدارس   دخــول   تضــمن   إن .. احلــرب   ىعــل    اهلــائل  اإلنفــاق

فضـال عما كان ميكن    .  ملواطنـيها   سـكنية    ةوحـد   1,596,845  وبـناء   مدرسـا يف املـدارس احلكومـية       2,129,125 و توظـيف     أمريكـيا ملـدة عـام     
القتــلى و املصــابني و املعوقــني و البنــية التحتــية الــيت  و ال أحصــي هــنا أعــداد   .أن حتققـه تلــك األمــوال الطائلــة لــبلدان العــامل الثالــث احملــرومة مــن املـوارد  

             ."…هذا هو حال العامل .. دمرت و اجلامعات و املراكز الثقافية اليت هنبت 
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عــامل   تشــابكت فــيه األوضــاع و  ... طف الــذي رســم فــيه الربوفســور أمحــد عكاشــة  احلــال الــذي أصــبح علــيه عاملــنا الــيوم        نســتهل افتتاحــية العــدد هبــذا املقــت 
إن جسامة . تعقـدت خاصـة يف املـنطقة العربـية الـيت شـهدت رضـات سـنظل لسـنوات طـوال نعاني انعكاساهتا السلبية على مستوى اللياقة النفسية لإلنسان العربي                       

ا لـن متـر عـلى منطقتـنا دون أن تـرتك بصـماهتا عـلى مـدى عقـود مـن الـزمن حيـث مل يشـهد اإلنسـان العـربي عـلى مدى تارخيه املعاصر رضات                              األحـداث و قسـوهت    
هـزت اسـتقراره النفسـي و أدت إىل زعـزعة جهـاز القـيم لديـه مـثل مـا يـتعرض له الـيوم و مـن هـنا فـإن مسـؤولية أخصـائيي الصـحة النفسـية تعـدّ جسـيمة فاإلنسان                      

إن وضـعا كهـذا يتطلـب دراسـة مستفيضـة للحالة  النفسية الراهنة و احللول املقرتحة مما      ... لعـربي ال يكـاد يـتجاوز صـدمة حـتى تالحقـه أخـرى أشـد و أعـتى              ا
 حاجتنا إىل أخصائيي الرعاية ميكنـنا مـن التصـدي للعقابـيل النفسـية للرضـات املتتالـية، و جتنـب اإلزمـان الـذي يعـيق الـتفاعل السوي و يرفع نسبة العطالة النفسية إن                   

النفســية و الطبنفســية تعــد يف غايــة األمهــية و مل تكــن يف يــوم مــا أكــثر ضــرورة مــن الــيوم، و لكــن قلــة هــؤالء جتعــلهم مطالــبني بــتقديم جهــد مضــاعف للتصــدي            
 .لالضطرابات اآلنية و املنظورة

 ...من حمتويـــات العــــدد 

هل بـاب األحبـاث و املقـاالت األصـيلة ببحـث رسـم فـيه اسـرتاتيجية خدمات تأهيل الرعاية النفسية لعراق ما بعد احلرب،             يشـاركنا الربوفسـور عكاشـة يف مسـت             
مقدمــا اجملهــود الــذي قامــت بــه اجلمعــية العاملــية للطــب النفســي ســواء قــبل انــدالع احلــرب بالــتحذير مــن انعكاســاهتا اجلســام أو بعــد احلــرب مــن خــالل الدعــوة ألن     

طــباء النفسـانيني الصــراعات السياسـية و العرقــية و الدينـية لصــاحل مرضـاهم و االســتعانة باملـنظمات غــري احلكومـية و مبــنظمة حقـوق اإلنســان للمســاعدة        يـتجاوز األ 
عــوة  للجمعــيات و باملناسـبة أجــدد الد . يف تقديـم خدمــات الصــحة النفسـية لشــعب العــراق، مؤكـدا حــرص اجلمعــية العاملـية للقــيام بــدور أساسـي يف هــذا املضــمار     

الطبنفســية و العلمنفســية العربــية للمســامهة يف تقديــم خدماهتــا لضــحايا احلــرب مــن الشــعب العــراقي، إن اهــتمام املــنظمات الدولــية و العاملــية ال يعفــي املــنظمات و      
لـــتحديد نوعـــية   بائـــيات لالضـــطرابات النفســـية   إن مـــن أولويـــات الـــرعاية القـــيام بالدراســـات امليدانـــية الو     . اجلمعـــيات العربـــية مـــن مســـؤولياهتا جتـــاه أشـــقاؤهم     

  و يف هذا اإلطار نعرض لبحث إياد السراج و مسري كوتة االضطرابات و نسبة انتشارها لوضع خطط التصدي هلا و لتقديم الرعاية الصحية يف مرحلة الحقة
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 .   من هؤالء يعانون من هذا االضطراب                                % 49الذي خلص إىل أن أكثر من                         "  طفال  الفلسطينيني                اضطرابات الشدة التالية للصدمة النفسية عند األ                                              "حول     

ند    حبث  أديب العسايل حول الطب  املس                               ) www.arabicebm.com(على شبكة اإلنرتنت                    " املركز العربي للطب املسند                        "  كما نعرض مبناسبة تأسيس موقع                                
يسلط الضوء فيه على هذا الفرع من التخصص الطيب الذي يهدف إىل مساعدة األطباء و خمططي السياسات الصحية ملواكبة                                                                                                           )  الطب املعتمد على الربهان                       (

فضل  الزميل العسايل و                       مستجدات البحث العلمي الطيب و تسريع نقل املكتشفات الطبية إىل اللغة العربية، إني و إذ أشيد هبذا اإلجناز العلمعربي أعرتف ب                                                                                                                        
مجال     : كما يشاركنا أيضا كل من الزمالء                                . جبهده املتواصل خالل السنوات األخرية لتأسيس هذا العمل الذي  يساهم يف رفع مستوى خدمات الرعاية الطبية                                                                                                

التزامن كمثال على قصور علم                             ظواهر       : "ية    باألحباث التال            ) املغرب     (و فريد شكري             ) املغرب     (، غيثاء اخلياط                )اإلمارات       (، فيصل الزراد                )األردن     (نصار      
 و يف ركن احلوارات نعرض                        ." الفضاء النفسي و األنثروبولوجي                           "،   " أنثروبولوجيا املعرفة يف العامل العربي و اإلسالمي                                             "،   "العالج  السلوكي               "،   "النفس اليونغي            

ظور علم النفس و عالقته باالضطراب النفسي و سبل استكشاف بذور                                                            تناول فيه اإلبداع من من                       ) السعودية        (حلوار مع الربوفسور عبد الستار إبراهيم                                       
مع هانس تومي الذي يعد من أبرز علماء النفس األملان                                                   ) سوريا     /عمان    (اإلبداع و تنميتها و رعايتها، هذا إىل جانب حوار مرتجم للزميل سامر مجيل رضوان                                                                              

بقراءة      ) لبنان     (حممد أمحد النابلسي                   : كما يشاركنا يف وجهات نظر الزمالء                                 . م نفس الشيخوخة            مسلطا األضواء على مسريته العلمنفسية و إسهاماته يف إثراء عل                                                        
يف احلضارة املعاصرة مع اإلصرار على تعديل كل ما هو خاص باآلخر                                                          ) مشرتك بني البشر            (خلص فيها إىل قبول كل ما هو إنساني                                     نفسية للفكر االستشراقي                   

يف قراءة نفستحليلية لظاهرة احلجاب يف                                  ) لبنان     ( مبا  يساعد املرء على اكتشاف ذاته و تكريسها كآخر، و عدنان حب اهلل                                                                    احرتاما خلصوصيته و استيعابا لفرادته                                  
بتأكيده أن تصارع أوهام األفراد و جدهلا                                         " وهم الالوهم، الوهم األكرب                       "مفككا دالالهتا و رموزها الالواعية، و حييى الرخاوي يف                                                  ) فرنسا     (بلد علماني            

ها هو الذي يقوم بتأسيس نسيج الثقافة اخلاصة بكل مجاعة يف مرحلة تارخيية بذاهتا هذا النسيج القادر على استيعاب أوهام األفراد لتصبح واقعا                                                                                                                                       مع بعض     
ر الرهاب          اختبا     ) اإلمارات       (و فيصل الزراد                ) السعودية       (و يف ركن القياس النفسي يعرض حسان املاحل                                        . متحركا يف حلم قابل للتحقيق يف صحوة ممتدة                                    

.  االجتماعي على العرب داعني من خالله الزمالء مشاركتهم بإجرائه على عينة من املرضى قصد تقنينه للتوصل إىل تأسيس اختبار نفسعربي هلذا االضطراب                                                                                                                                 
فسية العربية الفتقادها مراجع                              الذي يعد إثراءا للمكتبة الن                            " طرائق و منهجية البحث يف علم النفس                                "و يف  باب مراجعة كتب نعرض لكتاب فاروق اجملذوب                                               

 من الثقافة النفسية الذي اهتم حموره الرئيسي                                              57و يف مراجعة جمالت نقدم ملخصات العدد                                    . هامة عن البحث يف علم النفس و الذي يعترب حدثا مميزا يف ميدانه                                                            
ء متابعة أخر أحباث العلوم النفسية مت إحداث باب خاص مبستجدات                                                             و سعيا ورا          . بعلم النفس السياسي بإمضاء خنبة من األطباء و األخصائيني النفسانيني العرب                                                                    

شهده العلوم النفسية  اعتقادا منا بأمهيتهاالستيعاب ما                                                       ت الطب النفسي نعرض فيه ما خلصت إليه األحباث احلديثة العاملية ملواكبة التطور السريع و امللفت الذي                                                                                                
و يف     . سعيا لتجاوز ختلفا طال أمده أمال يف الندية العلمية الحقا عندما تتهيأ األسباب املوضوعية لذلك                                                                                        وصل إليه الفكر اإلنساني يف هذا الفرع من العلوم                                               

آملني إثراءه بدعوة                 " اللغة العربية و العلوم النفسية                                "خامتة العدد، نعرض لبعض من مداخالت الزمالء يف منتدى الشبكة حول موضوع احملور األول                                                                               
كما مت إضافة ركن لالنطباعات نعرض فيه ملقتطفات من شهادات أساتذة الطب النفسي حول                                                                                . لرأي املخالف تطورا حنو األفضل                           الزمالءللمسامهة بالرأي و ا                      

 .الشبكة و إصداراهتا و هي شهادات نعتز هبا و نعتربهاخري حافز لنا ملواصلة الدرب رقيا هبذا االختصاص يف أوطاننا                                                                                                      

كادميــية وهــي فرصــة نعــرض فــيها ملــا مت إجنــازه مــن الــتظاهرات العلمــية هلــذا االختصــاص عــلى مســتوى الوطــن العــربي  يــتزامن هــذا العــدد مــع هنايــة ســنة أكما     
يف حــني انعقــد املؤمتــر األول للصــحة النفســية باخللــيج يف ظــل   ) 2003 ديســمرب -بغــداد (حيــث كــان احلــدث الــبارز تعــذر انعقــاد مؤمتــر األطــباء النفســانيني العــرب    

ــية      ) 2003 ديســمرب -الكويــت(ارتــباك التنظــيم   ــناطقني بالعرب ــلمحللني النفســانيني ال ــنجاح كــل مــن املؤمتــر األول ل ــر و) 2004 مــاي –بــريوت (لــيحظى بال  املؤمتــ
ــنفــس يف   ـــم ال ـــي ( األوســــط ومشــــال أفريقــيــا  الشــــرقاإلقلــيمــي األول لعلـ  امللتقــيات العلمنفســية و   إهنــا حصــيلة هــزيلة  عــلى مســتوى   )2003 ديســمبـــــر 18 -13دبــــ

ــتجاوز تعدادهــا    ــتجاوزه         300الطبنفســية جملموعــة ســكانية ي  ملــيون نســمة تعكــس تــرديا للوضــع العــلمي العــربي و تشــرذما عربــيا الفــتا حنــن يف اشــد احلاجــة ل
 .حتقيقا ملستقبل أفضل  و لن يكون كذلك إال بالسعي الدؤوب و العمل اجلاد املشرتك
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