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شعن" على  أعترف بفضل "
شخصى، وعلى استمرارى، وعلى  
الحفـاظ على أملى، وعلى فرص  
التعرف على من كان يمكن  
أن أعيش وأموت دون أن  
 أأتنس بوجودهم المبدع

  
ال بد أن أعترف بفضل "شعن" على شخصى، وعلى استمرارى، وعلى الحفـاظ علـى 
أملى، وعلى فرص التعرف على من كان يمكن أن أعيش وأموت دون أن أأتنس بوجـودهم 

(أو قـل طبعـى، وعزوفـى المبدع والدافع إلى مثـل مـا حققتــَُه يـا جمـال يـا إبنـى، أنـت تعـرف 
عــن التواصــل االجتمــاعى المباشــر، خاصــة مــع مــن أحــب وأحتــرم ممــن ترتســم لــه  عجــزى)

صورة جميلة فى وعيـى، أفضـل أال تتغيـر بلقـائي بـه لحمـا ودمـا، ثـم إنـه مـن خـالل الشـبكة 
وصـــلتنى نبضـــات وعـــى نبيـــل، وٕادراك مبـــدع، ووجـــدان صـــادق طمـــأننى لـــيس فقـــط علــــى 
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من خالل الشبكة وصلتنى  
نبضات وعى نبيل، وإدراك  
مبدع، ووجدان صادق  
طمأننى ليس فقط على الشبكة، 
وال على العلوم النفسية، وال على  

العربية األصيلة العبقرية، اللغة  
وال على القومية العربية التى  
تعانى سكرات التمزيق، ولكن  
على اليقين من نصرة الحق، 
وظهور الحقيقة، فى كل مجال، 
 وكل مكان، على مدى الدهر

  
 
ديمقراطيتك... عبر شعن  
كانت أبسط وأجمل وأنت تتيح  
الفرص لكل اآلراء، بال استثناء  

مل  تقريبا، ثم وأنت تتح
االختالف، ثم تواصل تربيط  
الوجدان الفردى فـالوعى  
 الجمعى بكل صبر وحب

  
 
هى ديمقراطية من نوع آخر  
دعنا نبحث لها عن اسم آخر، 

وليكن "حركية الوعى الرحب":  
بحثا عن الحق، وحفـاظا على  
 النوع"

  
 
تعلمت إمكانية  القدرة على  
تعدد النشاطات، وقد كنت  
أحسد نفسى (وأعاتبها فى  

فس الوقت) على تعدد  ن
االهتمامات، لكن تعدد  
النشاطات شىء آخر، خاصة إذا  
نجحت كلها  دون أن يطغى  
 أحدها على اآلخر

وم النفسية، وال على اللغة العربيـة األصـيلة العبقريـة، وال علـى القوميـة الشبكة، وال على العل
العربية التى تعانى سكرات التمزيـق، ولكـن علـى اليقـين مـن نصـرة الحـق، وظهـور الحقيقـة، 
فى كل مجال، وكل مكان، على مدى الدهر، وهذا ما وعدنا الرحمن به  أنه "وأمـا مـا ينفـع 

يا جمال أثبتت بفضلك أنهـا وسـيلة لتحقيـق بعـض ذلـك  الناس فيمكث فى األرض"، الشبكة
  برغم كل التراث السلبى المعاصر، وهو ما آل إليه أغلب حالنا لالسف

  
قبل أن أنتقل إلى إعالن مخاوفى، وبعد أن عدلت عن تعداد أفضالك وأفضال شعن 
على شخصى، وٕاعطائى كل هذه المساحة، وكل هذه الفـرص، وكـل هـذا التعريـف، فضـلت 

اضــيف بعــدا لــم أذكــره لــك بوضــوح كــاف مــن قبــل، وهــو ُبعــد تعلمتــه بفضــل مــا صــنعَت أن 
بمعنــى أننــى ســوف  أقصــر تحيتــى اليــوم علــى  (وربمــا بنــا)،بَشــعن، وماصــنعْت شــعن بــى 

االعتراف ببعض ما تعلمته منك، أى مـن شـعن، أى منـك، ومـع أننـى مـتعلم بطـىء وتلميـذ 
  عنيد معا. 

  ال ال الحصر:وٕاليك بعض ذلك على سبيل المث

تعلمـــــــت قيمـــــــًة لديمقراطيـــــــة أخـــــــرى، وأنـــــــت تعلـــــــم مـــــــوقفى مـــــــن كـــــــل  -1
الــديمقراطيات المعروضــة فــى الســوق المعاصــرة، أو دعنــا نقــول معظمهــا، لــيس 
فقـــط فـــى المجـــال السياســـى، وٕانمـــا فـــى كثيـــر مـــن أمـــور حياتنـــا، حيـــث ال تقـــيس 

فهـــى أبعـــد مـــا  الديموقرطيـــة المتداولـــة بـــين المـــدعين والراشـــين إال ظـــاهر الـــرأى،
تكــون عــن نــبض الــوعى، أو إدراك الوجــدان، وهمــا األبقــى لمعرفــة الحــق وحفــظ 
النــوع، ، ديمقراطيتــك أنــت يــا جمــال عبــر شــعن كانــت أبســط وأجمــل وأنــت تتــيح 
الفــرص لكــل اآلراء، بــال اســتثناء تقريبــا، ثــم وأنــت تتحمــل االخــتالف، ثــم تواصــل 

بر وحــب، فهــى ديمقراطيــة مــن تــربيط الوجــدان الفــردى فــالوعى الجمعــى بكــل صــ
بحثـا "حركيـة الـوعى الرحـب":  نوع آخر دعنا نبحث لهـا عـن اسـم آخـر، ولـيكن 

  عن الحق، وحفاظا على النوع".

تعلمــت إمكانيــة  القــدرة علــى تعــدد النشــاطات، وقــد كنــت أحســد نفســى  -2
علـى تعــدد االهتمامـات، لكـن تعــدد النشـاطات شــىء  (وأعاتبهـا فـى نفــس الوقـت)

صة إذا نجحت كلها  دون أن يطغى أحدها علـى اآلخـر، وٕاذا صـاحب آخر، خا
ذلك نبل الوجدان جنبا إلى جبن مع االلتزام بإحكام قواعد العمل وضـبط مـوازين 

 األداء ليل نهار، نعم ليل نهار (ليست صيغة مبالغة)

تعلمـــت منـــك ومـــن شـــعن قيمـــة كيـــف أنـــه "ال يـــذهب الفضـــل بـــين اهللا  -3
علـــى تكـــريم مـــن لـــه حـــق التكـــريم، واالحتفـــاء بمـــن  والنـــاس"، مـــن حيـــث حرصـــك

 يحقق إنجازا فى أى مجال، ولو بعيدا عن الشبكة أصال
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تعلمت منك ومن "شعن" قيمة  
كيف أنه "ال يذهب الفضل بين  
اهللا والناس"، من حيث حرصك  
على تكريم من له حق التكريم، 
واالحتفـاء بمن يحقق إنجازا فى  
 أى مجال

  
 

مت منك ومن "شعن"  تعل
االحتفـاء بالكلمة، وانتقـاء ما هو  
أولى باالهتمام وأقدر على جلب  
 النظر

  
 
تعلمت منك ومن "شعن"  
اإلصرار اإلنسانى الواضع إلصالح  
ذات البين، والتأليف بين  
القـلوب التى أصابتها الحساسية  

حتى    –وأحيانا فرط الذاتية   –
يتفرغوا للعطاء بدال من  

اع يخسر فيه  االستغراق فى صر 
 الطرفـان، بل يخسر فيه الجميع

  
 
تعلمت منك ومن "شعن"  
التقدم الهادئ للمشكالت، 
والقدرة على التأجيل دون  
التنازل عن إحقـاق الحق ولو بعد  
 حين

  
 
تعلمت منك ومن "شعن" معنى  
جديدا لمصطلح "أهل الخطوة"، 
والذى يقِصد به الصوفية  
التواجد فى أكثر من مكان  

ت، وأيضا االنتقـال  فى نفس الوق
 عبر مئات األميال فى ثوان

ــــى  -4 ــــاء مــــا هــــو أول ــــاء بالكلمــــة، وانتق ــــك ومــــن شــــعن االحتف تعلمــــت من
باالهتمـام وأقــدر علــى جلـب النظــر، وقــد وصـلنى ذلــك ممــا دأبـت علــى القيــام بــه 

به من "اقتطاف" المناسب المغرى بالرجوع  مما أسميه: "إبداع التلقى"، فيما تقوم
لألصــــل، ولــــيس االقتطــــاف فقــــط ممــــا يصــــلك مــــن نصــــوص بعــــض األفاضــــل 
المشــــاركين، ولكــــن أيضــــا ممــــا يــــأتى فــــى مقتطفــــاتهم مــــن كلمــــات مشــــرقة مثــــل 

ـــدا استشـــهادك المتكـــرر بقـــول الشـــاعر األمريكـــى : "بـــالمر": " ـــم أب ـــن تعل ـــك ل إن
 أو بوش.فليس كل األمريكيين أوباما  ...إلخ"

تعلمـــت منـــك ومـــن شـــعن اإلصـــرار اإلنســـانى الواضـــع إلصـــالح ذات  -5
 –وأحيانــا فــرط الذاتيــة  –البــين، والتــأليف بــين القلــوب التــى أصــابتها الحساســية 

حتــى يتفرغــوا للعطــاء بــدال مــن االســتغراق فــى صــراع يخســر فيــه الطرفــان، بــل 
 يخسر فيه الجميع.

ــــدم الهــــادئ ل -6 ــــك ومــــن شــــعن التق ــــدرة علــــى تعلمــــت من لمشــــكالت، والق
 التأجيل دون التنازل عن إحقاق الحق ولو بعد حين.

تعلمــت منــك ومــن شــعن نبـــل األســى علــى الفقــد دون جــزع، والتـــذكرة  -7
 بفضل من رحل،  لنتعهد ما ترك مواصلين حمل األمانة

تعلمت منك ومن شعن معنـى جديـدا لمصـطلح "أهـل الخطـوة"، والـذى  -8
جد فى أكثر مـن مكـان فـى نفـس الوقـت، وأيضـا االنتقـال يقِصد به الصوفية التوا

 عبر مئات األميال فى ثوان.

تعلمــت منــك ومــن شــعن كيــف أمــارس وأســتفيد مــن فضــل هــذه النقلــة  -9
الحضارية اإللكترونية التواصلية الرائعة، التى لم أحلم أن أعيش حتى تسمح لى 

، والتــى أتصــور أنــه بتطورهــا اإليجــابى بكــل هــذه المســاحة مــن المعرفــة واالنتقــاء
يمكـــن أن تنقـــذ اإلنســـان المعاصـــر مـــن مـــأزق أحاديـــة الوصـــاية الفكريـــة الجاثمـــة 
على فرص اإلبداعى والتطور، إْذ تساهم فـى حـل مشـاكل تنميـة وتشـكيل الـوعى 

رضــى اهللا  –الجمــاعى الخــّالق عبــر العــالم، وكلمــا دخلــت إلــى  عمنــا "جوجــل" 
يره أو أســـتعير منـــه صـــورة أو حركـــة، ذكـــرت فضـــل مـــن استشـــ  -عـــن إيجابياتـــه

 هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا

تعلمـــــت منـــــك ومـــــن شـــــعن أن أنتظـــــر حســـــن االســـــتماع لمـــــا أقـــــول  -10
واالنصات لما أكتب ممن ال أعرف، ربما أكثر من توقعى الرؤية والتقـدير ممـن 

كانوا، يوما ما، فكيـف بـاهللا أعرف، فتأكدت أن الحق واصل إلى أصحابه حيثما 
عليك كنت سأتعرف على اإلبـن المبـدع المتـألم الشـاعر أ.د. صـادق السـامرائى، 
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تعلمت منك ومن "شعن" كيف  
أمارس وأستفيد من فضل هذه  
النقـلة الحضارية اإللكترونية  
التواصلية الرائعة، التى لم أحلم  
أن أعيش حتى تسمح لى بكل  
هذه المساحة من المعرفة  
 واالنتقـاء

  
  
 
تعلمت منك ومن "شعن" أن  

لما أقول  أنتظر حسن االستماع  
واالنصات لما أكتب ممن ال  
أعرف، ربما أكثر من توقعى  
الرؤية والتقدير ممن أعرف، 
فتأكدت أن الحق واصل إلى  
 أصحابه حيثما كانوا، يوما ما

  
  
 
كيف باهللا عليك كنت  
سأعرف أنه توجد فى الجزائر  
هذه الرقيقة المبدعة أ.د. 
كريمة عالق، وقد وصلها مما  

ور" أحاوله : "سؤال الحض
فتطمئننى وهى تستشهد  
بأدونيس وهو يقول: "أجمل  
ماتكون حين تخلخل  المدى، 
واألخرون بعضهم يظنك  
 النداء....إلخ

  
  
 
أنا أشكر فضل "ليلى" بكل  
عرفـان، يكفينى وأكثر، 
وأعتقد أنه لوالك ولوال الشبكة، 
 فربما زحفْت إلّى الكهولة أسرع

وهو يسـتغيث بموالنـا النفـرى، "يـانفرى"، وهـو قـادم مـن أقصـى الشـرق، ليطمئننـى 
فأواصــل حــوارى مــع موالنــا خاصــة بعــد أن عّرفنــى عمنــا "جوجــل" علــى عــارف 

توفيق رشد وهـو يعلمنـى "مـديح الجهـل والحيـرة" عالم من أقصى الغرب هو أ.د. 
مــن مواقــف موالنــا، ومــن كــل مــا فــى موقعــه فاســتمر وأثــابر حامــدا ربــى، وشــعن 

ُيحضــر لــى صــديقا مــن  -عبــر الشــبكة –وجوجــل معــا، ثــم هــا هــو د.الســامرائى 
أجمــل وأنبــل وأعلــم مــن عرفــت، أ.د. عبــد المنــاف الجــادرى، فيهــب علــّى ريحــه 

ق كــل ســتة أشــهر، حــين كنــت أفــرح بالســفر أصــال أللقــاه: وكــأنى ألقــاه فــى دمشــ
أهــال "يــا منــاف" أهــذا أنــت!! ونحــن نأمــل معــا فــى زمالــة عربيــة طبنفســية كنــت 
مقرر لجنة االمتحانات فيها، وهو يحاول معى أن نجعلهـا عربيـة فعـال، وٕاذا بهـا 

وٕاذا "بشعن" تقوم بفضلك بما فّسر استقالتى من كل مجالس  (قف..لو سمحت)،
لــك الزمالــة بعــد ســنوات مــن المحاولــه، حــين أصــبحت أو ســوف تصــبح جامعــة ت

مستقلة ذات سيادة، نعم يا جمال هى جامعة حـرة!!،  أو كيـف بـاهللا عليـك كنـت  
ســـأعرف أنـــه توجـــد فـــى الجزائـــر هـــذه الرقيقـــة المبدعـــة أ.د. كريمـــة عـــالق، وقـــد 

نيس وهــو وصــلها ممــا أحاولــه : "ســؤال الحضــور" فتطمئننــى وهــى تستشــهد بــأدو 
يقــــــول: "أجمــــــل مــــــاتكون حــــــين تخلخــــــل  المــــــدى، واألخــــــرون بعضــــــهم يظنــــــك 
النداء....إلخ"، ثم تنهى تعقيبها بشهادة أعز علـّى مـن أيـة جـائزة، فتسـاعدنى أن 
أحافظ على أملى الذى امتد بفضل شعن من أقصى المغرب العربى إلى أقصى 

!؟ أنـت ال تعـرف المشرق حيث مناف والسامرائى، ما كل هـذا الفضـل يـا جمـال!
 ماذا فعلت بنا ولنا جزاك اهللا خيرا يا رجل.

أخشــى ياجمــال أن أتمــادى فــى تعــداد مــا أكرمنــى بــه عــدد كــاف مــن الــزمالء تحيــة 
وتصــديقا حتــى ال ُأســتدرج إلــى حــديث شخصــى ال أتقنــه وال لــزوم لــه، أخشــى مــا أخشــاه يــا 

نــى بعضــهم، فاشــعر جمــال أن أعــدد شــاكرا أســماء المزيــد مــن أصــحاب الفضــل، فيســقط م
بالتقصــير أو الجحـــود، فمــن ذكـــرت شــاكرا هـــم باألصـــالة عــنهم والنيابـــة عــن كـــل أصـــحاب 

من ندرة المشاركين فى حـوار  -وتكاد تعتذر –الفضل، وكم طمأنتك يا جمال وأنت تخجل 
الجمعة (نشرة االنسان والتطور) وكنت أكرر لك أننى راض بما يصلنى ولو تحـت  ضـغط 

أنــه يكفينــى لمحــة هنــا، وكلمــة هنــاك، مثــل التــى أشــرت إليهــا وأنــا أشــكر و  -علــى  تالميــذى
فضل "ليلى" بكل عرفان، يكفينـى وأكثـر، وأعتقـد أنـه لـوالك ولـوال الشـبكة، فربمـا زحفـْت إلـّى 

  الكهولة أسرع.
  

  وبعد: مخاوف وهواجس
دعنـــى أنتقـــل اآلن إلـــى الهـــواجس والمخـــاوف، وبـــالرغم مـــن تـــرددى الشـــديد فـــى ذكـــر 

إال أن الشـهادة ال تكتمـل، والمســئولية ال تتحقـق إال بـأن أذكـر لــك مـا أخشـاه علــى  بعضـها،
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لكن التاريخ يعلمنا أن كثيرا  

وأيضا الكوارث،  من الفشل،
كان وراءها قدر كاف من  
 حسن النية

 
 
  
 
من بعض هذه الهواجس  
والمخاوف:فرط الديمقراطية: 
ومن ثم االنزالق إلى اإلفراط فى  
تقديس األكثريه العددية، 
 على حساب األقـلية المبدعة  

  
  
 
بعض هذه الهواجس  
والمخاوف: انغالق السلفيين  
التقـليديين المتدينين داخل  

، والتفسيرات الجاهزة، المعاجم
وهم داخل صفحات التاريخ  
الملتبسة، وفى حدود الفتاوى  
الرسمية، على حساب الكدح  
والجهاد واالجتهاد الخالق إلى  
 وجه الحق سبحانه وتعالى

  
  
بعض هذه الهواجس  
والمخاوف: الغفـلة عن جمود  
السلفيين العلماء (ال أقصد  
العلمانيين: السكلريين، بل  

قدسى العلم  أعنى بالذات م
 المؤسسى) 

  
 
بعض هذه الهواجس  

تفكهـا  –الشبكة معك ومن بعدك، (بصراحة: من  بعدك أو بدونك أكثر)  مما سيأتى ذكره 
 وأنا واثق فى حسن تلقيك، وكريم سماحك . –وألما فى الجزء الثانى 

ل المخــاوف والهــواجس هــى أقــل ممــا ســوف أكتفــى فــى هــذا الجــزء بالعنــاوين، ألن كــ
كانت عندى قبال، وقد خفْت بفضل حسن استماعك، وطول مثابرتك، وأنت تحاول أن تقلل 
منهـا، وهــى تتعلـق بمــا كنـت أنبهــك إلـى خطــورة االطمئنـان إلــى مسـتقبل أى عمــل ال يعتمــد 

  على هيراركية صلبة من الصفوف المتتابعة.
لمخاوف التى وصلتنى من بعض المتحمسـين وٕاليك بعض عناوين هذه الهواجس وا 

مــن رواد الشــبكة، ســواء كــانوا ممــن يتصــورون أننــا يمكــن أن نتميــز بــالرجوع إلــى الماضــى 
ــــى  بحروفــــه ثــــم محاولــــة التوفيــــق أوالتلفيــــق، أو مــــن الــــذين يصــــرون علــــى أن التقيــــيم األْوَل

ضـا أجنبـى سـاٍم، مـا بالترحيب واالعتبار ياتى من خارج ثقافتنـا ولغتنـا بشـهادات دوليـة أو ر 
علينــا، تصــلنى مــن هــؤالء وأولئــك حســن نيــة بــال حــدود، لكــن التــاريخ يعلمنــا أن كثيــرا مــن 
الفشـــل، وأيضـــا الكـــوارث، كـــان وراءهـــا قـــدر كـــاف مـــن حســـن النيـــة، عـــذرا ياجمـــال، وشـــكرا 
للجميع، وساِمْحِنى لتعداد عناوين بعض هواجسى ومخاوفى حتى نحذر أكثر بأكثر بفضل 

هادئه التى عجزت أن أتعلم منها الكفايـة، فقـد تصـورت نفسـى لـو أننـى كنـت فـى يحكمتك ال
موقــع قيــادى، وأطلقــت لمثـــل هــذه المخــاوف والهــواجس العنـــان، ُألِغلقَــْت الشــبكة بعــد ســـتة 
أشهر على األكثر: أنا أعرف نفسى، وافرح أنـك مختلـف عنـى فـى هـذه المنطقـة إلـى درجـة 

البصـــيرة، ونقـــد الـــذات، فـــدعنى اقـــدم لـــك بعـــض هـــذه العكـــس والحمـــد هللا، وبـــرغم حـــدة هـــذه 
  الهواجس والمخاوف دون تفصيل: 

ومـن ثـم االنـزالق إلـى اإلفـراط فـى تقـديس األكثريـه العدديـة، فرط الديمقراطيـة: أوال : 
  على حساب األقلية المبدعة 

داخــل المعــاجم، والتفســيرات الجــاهزة،  انغــالق الســلفيين التقليــديين المتــدينينثانيــا: 
هــم داخــل صــفحات التــاريخ الملتبســة، وفــى حــدود الفتــاوى الرســمية، علــى حســاب الكــدح و 

والجهـــاد واالجتهــــاد الخــــالق إلـــى وجــــه الحــــق ســـبحانه وتعــــالى، وهــــم يحســـبون أنهــــم بــــذلك 
  يحافظون على ثقافتنا الخاصة.

(ال أقصــد العلمــانيين: الســكلريين، بــل  جمــود الســلفيين العلمــاء الغفلــة عــنثالثــا: 
لــــذات مقدســــى العلــــم المؤسســــى) ، كمــــا يظهــــر فــــى احتفائنــــا بشــــهادات التصــــفيق أعنــــى با

والـ"برافو"  من خارج ثقافتنا، وبمقاييس انتهـى عمرهـا االفتراضـى فـى العشـرين سـنة األخيـرة 
  ...إلخ Quantumمن قفزة المناهج، والعلوم المعرفية، والعلوم الكموية 

: كحل عملـى العولمى الخبيث المفترس االضطرار إلى التعاون مع رأس المالرابعا:
  لضعف التمويل واحترام الواقع حرصا على االستمرار لالستمرار.  

، أو المجامالت المتبادلة، لدرجـة قـد فرط االنسياق فى المجامالت الحقيقيةخامسا: 
  تخل بالموضوعية، وتحرمنا من االختالف الخالق 
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والمخاوف: االضطرار إلى  
التعاون مع رأس المال المفترس  
العولمى الخبيث: كحل عملى  
لضعف التمويل واحترام الواقع  
 حرصا على االستمرار لالستمرار

  
  
 
بعض هذه الهواجس  
والمخاوف: فرط االنسياق فى  
المجامالت الحقيقية، أو  

تبادلة، لدرجة قد  المجامالت الم
تخل بالموضوعية، وتحرمنا من  
 االختالف الخالق  

  
  
  
بعض هذه الهواجس  
والمخاوف: التمادى فى  
اإلكثار من الجوائز واأللقـاب، 
وإعطائها قيمة أكثر من دورها  
 فى نمو الفرد والجماعة  

  
  
 
بعض هذه الهواجس  
والمخاوف: العجز عن وضع  
الحدود الفـاصلة بين السياسى، 

علمى، والمعرفى، والدينى، وال
 واإليمانى

  
  
 
بعض هذه الهواجس  

 –والمخاوف: االنبهار بالترجمة  
ولكن   -مع ضرورتها القصوى

خوفى من البدء بها معظم  
الوقت حتى فيما ال ُيترجم إال  
على حساب تهميش الثقـافـات  

، وٕاعطائهـا قيمـة أكثـر مـن دورهـا لقـابالتمادى فى اإلكثار مـن الجـوائز واأل سادسا: 
فـــى نمـــو الفـــرد والجماعـــة (مـــع اعترافـــى بضـــرورتها ودورهـــا اإليجـــابى خصوصـــا لألصـــغر 

  واألكبر جدا)
العجــز عــن وضــع الحــدود الفاصــلة بــين السياســى، والعلمــى، والمعرفــى، ســابعا : 

  والدينى، واإليمانى
خــوفى مــن البــدء بهــا كــن ول -مــع ضــرورتها القصــوى – االنبهــار بالترجمــةثامنـا : 

(مـع  معظم الوقت حتى فيما ال ُيترجم إال على حساب تهميش الثقافـات األضـعف ظاهريـا
أنهــا قــد تكــون األعمــق واألعــرق واألصــلح لمســتقبل اإلنســان فــى كــل مكــان بعــد أن اغتــرب 

  عن أصله حتى كاد يهلك) 
لوقــت لدرجــة واالكتفــاء بالفصــحى طــول ا عــدم االهتمــام باللهجــات المحليــةتاســعا: 

  استبعاد ما دونها
  اإلنهاك حتى التوقف ال قدر اهللاعاشرا: 

  
  وبعد يا جمال

" "فى ذكر ما تعلمت، وعند العـد "عاشـرا"  فـى ذكـر 10تعمدت أن أتوقف عند العّد "
المخاوف والهواجس حتى أحول دون ما تعرفه عنى من الجاهزية لفرط التداعى كما الحظ 

  اليومية .  كثير من الزمالء فى نشراتى
ثم إنى فّضلت أن أؤجل إرسال الجزء الثانى يوما أو بعض يوم، ألنـه مختلـف شـكال 

"، وفيــه مــن كشــف بعــض مــاذا بعــد الفــردوموضــوعا، وهــو متعلــق بتوصــيتى األولــى عــن "
سلبيات ثقافتنا القديمة، مع المقارنة بدور "شعن" فى "تنمية وعى جمعى ثقـافى جديـد" أقـدر 

  نحمل من أصالة وقدرات إبداعية. وأقرب إلى عمق ما 
  

  شكرا يا جمال
  وفقنا اهللا
وكل عام وأنتم، ومن تحبون، ومن ترجون منهم خيرا، ومن تصبرون عليهم صبرا 
  جميال، بخير عميم

  
  يحيى الرخاوى

***    ***    
���
�  �!ان ا��@ء ا�#�<  : )C=�D C��. �3�E+ !(وه

 ه!

 ا���� ا�����



 7

 األضعف ظاهريا  
 

 

        من "َدْعٍد" إلى "شعن"من "َدْعٍد" إلى "شعن"من "َدْعٍد" إلى "شعن"من "َدْعٍد" إلى "شعن"

 ذا =>�,؟��H ��ى +�

 وإ�� ا�'�Kء

   ***   *** 
 

  الشبكــة تدخــل عامهـــا الثانـــــي عشــــــــر ..حصـــاد  <13/06/2014 -  13/06/2002
  

 شــــــعـــــــــــن / ارابسينــــــــات ... حصـــــاد أحـــــد عشــــر عامــــا

   الكتــاب السنــوي الثانــــي لمنجـــزات " ش.ع.ن "  
 نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf < <
****   ****< <

  شبكــــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــة "  وآفـــاق تطــــورهاحـــوار حـــول مستقبـــل " 
 

  تقرير حول االستشارة الموسعة مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية ورد رئيس الشبكة
  الطب النفسي،  تونــــــــس  –د. جمــــــــــال التركـــــــي  

 
www.arabpsynet.com/Documents/APN2014DialogueAboutFuture.pdf 

 
 

   *****     **** 

 

 
 


