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 :اس�هالل
م* ه�ا ال(�اب وآمل أن ُتْق�أ ن�ة األس��ع ال�اضى ق�ل م�ا�عة ن�ة  ال��ق�ع ال�� ن�اصل ال��م ه�ا

 .س�ق3م ف�ها ما ت0/� م* الف-ل ال,انىال��م ال�ي 

	ى          � 

 ال�انى الفل   
  (3)العائلى ال�ار�خ

)�� )واالن�
ار – األس �  ال�ف
………………….. 

�   تار�خ  -9 �     العائلى:   ال�ف
 )ال(�)(

عائالت ال��ضى  فى    ت��ات�   أن   ?�<*   وال�ه�=ة   وال��هارة   وال��;اع3ة   والفاشلة   ال��-3عة   األس�   أن   ل�ح6
00ة   H�وف   ف�ض�ه   ال�ف(M   خاص م*   ن�ع إلى    ت��   ح3ی,ة   Hاه�ة   وث�ة غ��هE،    أك,� م*   ال�ف/��*Pم  

  �الع�ل   Xال0P   لق�ة   ل(/W   ال���3ة   أو   ال�Vق�ة )  عادة   األب (  العائل   هS�ة   ع*   ال�اتج   ال��ع   وه� ،  واق�-اد?ة 
 ، الZارج فى  

  م*   وع3د   اإلخ�ة   أغلW فى ع3د م* أف�اد األس�ة: م,ال:     ن�[ Hاه�ة م,ل ال�الق م��ات�ة    ما   و],��ا 
  أو   اج��ا0iة   ع�امل إلى    ه�ا   إرجاع   ع*   ال�g�   وfغa ،  ال�قd   نفc فى    األخ�ال   �عa   أو   العّ�ات 
لعالجه ف�p* ال ن�ث    وال�m0�Z ل�اثل أمام�ا،  ا  ال��al   فهE فى    مف�3   ذلM   م,ل   رص3   فإن وراثى،    اس�ع3اد 

وه� ال/ل�ك األس�[ ال�m0p عادة، ال�[ ی��قل  memes)[2]( وال��0ات  األم�اض فقm، ول(* ن�ث ال��Sات
 .�ال�عاش�ة ولc0 �ال�pل وال�الدة

فى    الائع   ال��ات�   ب�فc   لc0  - دی�0ا ع�3 الغال�0ة   إ�اح�ه   رغE  –  الع�0fة   م��Sعات�ا فى    وال�الق   ه�ا
  .  الغ�0fة   ال���Sعات 

 :ال�
,ی*
 إلى نA تى تغ	 ت 2(ا األم@ر، ?<ه تغ	 ت عاما، أر9ع	) م) �ق ب ما ال�ل(ات ه4ه �2ا1ة على م-ى

 فى ی�غ	  ل(ا ج,ا مهKْ Lَ(عمَ  هى ال�ى األس ة مAE@مة فى تغ	 ات م) بلغEى ما واقع م) األم@ر
 واضح WX1ل الVالق نTKة تاع,ت ناح<ة ف() ال(�)، م) األخ	  الQNء على 1ال�عق	O وأب,أ ال(�N(ع،
� لL ال�ى األس ة أن لالن�Tاه حاجة واألك�  واألصعO م]�لفة، ألسTاب�
_ 1الVالق ت�فTتف�ق  أص 

  المتصدعة   األسر   أن   لوحظ
  والمنهارة   والمتباعدة   والفـاشلة 

  تتواتر   أن   يمكن   والمهتزة 
  عائالت المرضى النفسيين فى   

غيرهم   أكثر من 

إلى     تشير   حديثة   ظاهرة   ثمة
  فرضته   التفكك   خاص من   نوع 

،  واقتصادية   معيشية   ظروف 
  هجرة   عن   الناتج   النوع   وهو 
  المؤقتة )  عادة   األب (  العائل 

  لقمة   لكسب   الممتدة   أو 
، الخارج فى     بالعمل   العيش 

نرى ظاهرة مثل     ما   كثيرا
فى عدد من      الطالق متواترة  

  أغلب أفراد األسرة: مثال: 
  أو   العّمات   من   وعدد   اإلخوة 
الوقت   نفس فى     الاألخو    بعض 

نحن ال نرث األمراض فقط، 
والميمات    ولكن نرث الجينات

memes([2  وهو السلوك ([
األسرى المحيط عادة، الذى  
ينتقـل بالمعاشرة وليس بالحمل  
والوالدة.

تصاعدت نسبة الطالق بشكل  
واضح ألسباب مختلفة، 
واألصعب واألكثر حاجة لالنتباه  
أن األسرة التى لم تتفكك



 ن�<Nة لألب الKN,� الe<اب إلى أشار ق, )ال(� 2ان وcذا ووa<ف�ها، األس ة معEى إلى مQعج WX1ل
 ل�ع4ر ذل� ،خV ا وأبلغ ت@ات ا أك�  أصTح ”ال
اض /الغائO“ األب دور i<اب فإن ال]ارج، فى الع(ل

 بEvاء تK(ح ب,رجة األuفال وعى فى( له األهL ال,ور وه@” available )ال(�Eاول فى“ األب ح-@ر
 فه@ الع@9ة ش,ی, أم  العائلى ال�ار�خ فى ذل� 2ل ع) والwKال والE(@، االس�قالل على قادرة ذات

لُ   أق ب ه@  – م�N(عEا فى – الE(@ذج<ة األس  �K(ى ما إن بل غالTا، مTاش  غ	  WX1ل إل<ه ُی�@صَّ
 الEاح<ة على أو الKلvى، 1ال(عEى ن(@ذج		) أuفاال تف ز ق, ال�ى وهى ال(�Qم�ة ال(Eغلقة األس  إلى

 فى 1ع-ه ذ2  ال4� واإلع,ام والع,م والعEف للN �(ة جاه�Q) ن جK		) عv	)م� شTا1ا تف خ ق, األخ � 
,Evاب� الKاف ال 
 )(االن

 
 مwخ ا بلغ�Eى 2(ا – ال( �ة األس ة مwسKة أح@ال إل<ه آل_ ما إلى أش	  أن أس�V<ع ح4ر W1ل

 ال(wسKة 1انه<ار م,ع@مة انهارت، و2<� مع�(,)، م@ض@عى م,ر م) ول<� ش]ى م@قع (م)
 �Wاد الKلv<ات ه4ه ع) العائلى ال�ار�خ فى الwKال أصTح ح�ى وأخال�<ا واج�(ا�<ا ت 9@�ا – ال�عل<(<ة

 ال@ق_ نف� وفى األصل، هى تTح 2ادت ح�ى الKلv<ات غلv_ فق, ال
اصل، ت
	ل 1اب م) �W@ن 

<ا تقل	,ا الغ 9<ة ال�قافة ت�(�ل أن ت
اول قادرة قلة ت�Qای,Vاق س
 األجvE<ة 1ال(,ارس اتهاوE9 أبEائها 1إل

 �ف ز ق, إذ أرادوا ما ع�W ت�@ن  ق, الN>�Eة ل�) الEادرة، ال,اخل<ة ال(,ارس 1ع� أو ال��ال<�، 1اهAة
 .وال قى ال�ق,م مAاه  ب غL ل(�N(عهL ال(�E(	) غ	  م) ج<ال االتNاه ه4ا

 
 عل	ها ی Q2 ال�ى الKلv<ات W1ل 1ال- ورة ت�LK ال ال(,م) أس ة أن الحA_ اآلخ ، الNانO وعلى

ى، ال�عل	ل أو اإلعالم،VKة فى أس  ف�(ة ال�ا� غاT-ة، االنT	Vها و�] ج وال	ن  ف@Eم) م,م Oأصع 

_ وق, ال
االت،
* �ق@م@ا أن وuل�vى زمالئى نTأن، ه4ا فى بXاه ة ج@ه  فى للغ@ص الAال 
 .ذل� ب غL والداأل  یEق� وما الTاد�ة، الV	Tة وه4ه الAاه �  االن-Tا� ه4ا وراء ما ودراسة

 الNه, ل(,� أساس<ا مwش ا �W@ن  أن �(W) ذل� 2ل رص, فإن اإل�قاع
	@�، للEvVفKى و9الTKEة
 ومع وال
قائ�، ال(�K@ل<ة م@اجهة م) مف  ال إذْ  فالN(اعى، الN(عى ال@عى ت]ل	� الس�عادة ال(Vل@ب

� .العالج أو ل@قا�ةا فى ال<أس أو لالخ�Qال مv را ت�@ن  أن یTEغى ال الKلv<ات ه4ه ف�ل ذل
 

  : االن�
ار 10- 
 )ال(�)(

  ?�<* ال�ى    ال�gاه�   أوائل   م*   �اع�;اره   ت/�ح   ال   ل3رجة   م��Sعات�ا فى  ن/�0ا   نادرا   أم�ا   االن�pار   الی=ال
  ال�/�ع   دون    األس�ة فى    االن�pار   ومpاوالت   االن�pار   ح�ادث   رص3 و�l;غى  .  ب�اتها   عائلة فى    ت��ات�   أن 
، ذلM ألن اح��ال االن�pار،  �آخ�   أو   �<ل   االك��اب على   -ب;/ا~ة –  دال   ه�   ان�pار   كل   أن   ب�-�ر 

!ومpاوالت االن�pار، واردة فى معEg األم�اض ال�ف/0ة دون اس�,�اء، مع اخ�الف ال�اقع وال�س�لة، وال3ّS?ة
  

 :ال�
,ی*
 أو نK(ع م(ا أك�  االن�
ار�ة)  الع(ل<ات (أو ”االن�
ار�ة الع(ل<ة“ تعv	  ون�Tادل اآلن، (عنK ر9(ا
 هEاك، أو هEا الف د�ة االن�
ار ح@ادث ع) ن�
,ث

 م@ض@�<ة غ	  مادر م) إحائ<ات وهى نهائ<ة، ل<K_ االن�
ار ع) اإلحاءات أن على

<ة ال(AE(ات أعل�Eها ال�ى تل� ح�ى ت(اما، إلى 1ع,ها وال(-ى 1
4ر، ق اءتها یTEغى ل(<ةالعا ال
 .ال�قافات 1اخ�الف ت]�لف ف �<ة ف وض

بالطالق أصبحت تفتقر بشكل  
مزعج إلى معنى األسرة  
ووظيفتها

إن غياب دور األب  
أصبح أكثر  ” الحاضر/الغائب“

تواترا وأبلغ خطرا، ذلك لتعذر  
” فى المتناول“حضور األب  

available   وهو الدور)
األهم له) فى وعى األطفـال  

إن ما يسمى األسر النموذجية  
هو أقرب    –فى مجتمعنا   –

األسر المنغلقة المتزمتة  إلى  
وهى التى قد تفرز أطفـاال  
نموذجيين بالمعنى السلبى، أو  
على الناحية األخرى قد تفرخ  
شبابا متعصبين نرجسيين  
جاهزين للجريمة والعنف  
والعدم واإلعدام  

بكل حذر أستطيع أن أشير إلى  
ما آلت إليه أحوال مؤسسة  

كما بلغتنى   –األسرة المصرية  
نهارت، مؤخرا وكيف ا

مدعومة بانهيار المؤسسة  
تربويا واجتماعيا   –التعليمية  

وأخالقيا

تتزايد قـلة قـادرة تحاول أن  
تتمثل الثقـافة الغربية تقـليدا  
سطحيا بإلحاق أبنائها وبناتها  
بالمدارس األجنبية باهظة  
التكاليف، أو بعض المدارس  
الداخلية النادرة، لكن النتيجة  
قد تكون عكس ما أرادوا إذ
قد يفرز هذا االتجاه جيال من  
غير المنتمين لمجتمعهم برغم  
مظاهر التقدم والرقى



 ت�<ح ال�ى ال��XEة إلى االف�قار و42ل� الv,ا�ة، م) ال(�N(ع معEى إلى األس �ة ال(wسKة اف�قار إن
 ح<اة، هى 1(ا 1ال
<اة العالقة إلى االف�قار إلى 1ال- ورة ی جع لل
<اة، ثL لآلخ �) ثL لآلخ  االن�(اء
 ج(اعى تN(ُّع أل� االن�(اء إلى لالن,فاع ع ضة أك�  ذل�، دون  هL م) أو الTXاب، �Tح و9ال�الى
� االس�Xهاد، مWاف�ات م) ال(�N(ع ه4ا م�ل 1ه �ع, ما ع) ف-ال قاتًال، إرهاب<ا ول@ aاه �ا، ول@ م�(اس


ة الENة، فى ال]ل@د ُ�ِ
لّ  و2أنهEم) م  	غ �ل صفة، ذ
 ال
فا� یv ر ما صاحvها ف	ها �N, لL ح<اة م
 .عل	ها
 ع) زاد ل@ أنه م) إل<ه أش نا ما داللة نف� له �W@ن  ق, ال( �� أس ة فى الAاه ة ه4ه رص, إن

 هى ال�V@ر فv امج ص
<ة، م-اعفة أو ح-ار�ا، ته,ی,ا فق� ول<� ،”انق اض<ا“ خV ا �Tح مع	) ح,
 فى ت(اما ت�-ح لL م]�لفة، تV@ر�ة تv � ات له <اء،األح لTع� الN(اعى االن�
ار وح�ى ال
<اة، ب امج

 م) األح<اء ه4ه م) مN(@عات 1ه تق@م ما  ب�Qادة الQعL و9 غL ذل�، على تق,م ق, ال�ى األح<اء م]�لف

�اج م(ا ن@عها، 1قاء على ت
اف� زال_ ما  فإنها ج(ا�<ة، ان�
ار ع(ل<ات� ,�Q)م) ل *
Tال 
 .وال,راسة

ة ل(AE(ة وال(�K( ة ال(AE(ة الNه@د م) ال غL وعلى ت,رها ال�ى األرقام أن إال العال(<ة ال
(K
�K� اق� أنEق, تE, ب	ل مفWX1 1آخ  أو. 

 
 :ال(AE(ة نف� م) ص,رت ال�ى األرقام 1ع� هي فه4ه ذل�، ومع

ن�ت م��gة ال-pة العال�0ة تق�l�ا ع* Hاه�ة االن�pار ح�ل العالE. وجاء فى ال�ق�l� أن شZ-ا 
ثان0ة، أ[ أك,� م* ال�ی* ق�ل�ا فى الp�وب وع�ل0ات الق�ل أو س�~ان ال,3�.  40ی��p� ]ل واح3ا 

حالة  3799، ح�� شه3ت 2016وت-3رت م-� قائ�ة ال�ل3ان الع�0fة م* ح�� أع3اد ال���l�p* لعام 
 .ان�pار

ال;اب . وفى ف�ة 45وأHه� ال�ق�l� أن أك,� م* ن-ف ال���l�p* فى العالE أج�ع هE دون س* الـ 
عاما، ?أتى االن�pار فى ال��ت;ة ال,ان0ة �ع3 ح�ادث ال��ق ]/�W  29و 15ال�ی* ت��اوح أع�ارهE ب�* 

رئ0/ى لل�فاة. وأك,� ~�ق االن�pار ش��عا هى ال�� و�~الق ال�ار وت�اول ال���3ات ال/امة خ-�صا فى 
 .ال��ا~� ال�0�lة

ال3خل ال��تفع ل3یها مع3ل أعلى لpاالت االن�pار  وال�,�� فى األم� أن ال�ق�l� أوضح أن ال�ل3ان ذات
Mأو ما دون ذل .mأك,� م* غ��ها م* ال�ل3ان ذات ال3خل ال���س. 

 
..  االن�
ار حاالت ع,د فى ع 9<ا األولى م

E ال�ق�l� بل3ان العالE ح/W القارات، ففى القارت�* األف�0�lة واآلس��lة الل��* ت��p* ]ل ال�ل3ان  وق/َّ
 3799ف�قd م-� على ال3ول الع�0fة ال�ى ته3 ن=اعات م/لpة وح�وfا أهل0ة ح�� شه3ت الع�0fة، ت

مقابل  3095، وتSاوز ع3د ال�جال ال���l�p* أع3اد ال�/اء ال���p�ات (2016حالة ان�pار فى عام 
704(. 

 .م��p�ا 2335 حالة ان�pار، ثE ال�0* ثال,ا بـ 3205وحل ال/�دان ال,انى ع�0fا بـ
حالة، ثE الع�اق �ع3د  1299ئ� فق3 جاءت فى ال��ت;ة ال�ا�عة �ع3د حاالت ان�pار بلغd أما الS=ا

1128  �pام/ة ب�Zحالة 1035حالة وال/ع�د?ة فى ال��ت;ة ال. 
وlع��� ال�غ�ب ال�ل3 الع�fى ال�ح�3 ال�[ شه3 ارتفاعا ملH�pا فى مع3الت االن�pار ل3[ اإلناث فق3 

 .حالة م* ال�]�ر 400ل حالة مقاب 613بلغ ع3د الpاالت 
�، ال(ق@لة األع,اد ه4ه فى ل<K_ ال(Kألة أن أع�ق, ألنEى ذل� م)  أك�  أعقO ل)>WXها 1ال�E� ول

ال مفر من مواجهة المسئولية  
والحقـائق، ومع ذلك فكل هذه  
السلبيات ال ينبغى أن تكون  
مبررا لالختزال أو اليأس فى  
الوقـاية أو العالج

نسبيا    نادرا   أمرا   االنتحار   اليزال
  تسمح   ال   لدرجة   مجتمعاتنا فى   

  المظاهر   أوائل   من   باعتباره 
فى     تتواتر   أن   يمكن التى   

بذاتها   عائلة 

إن افتقـار المؤسسة األسرية  
إلى معنى المجتمع من  
البداية، وكذلك االفتقـار إلى  
التنشئة التى تتيح االنتماء لآلخر  
ثم لآلخرين ثم للحياة، يرجع  

قـار إلى  بالضرورة إلى االفت
العالقة بالحياة بما هى حياة

يصبح الشباب، أو من هم دون  
ذلك، أكثر عرضة لالندفـاع  
إلى االنتماء ألى تجمُّع جماعى  
متماسك ولو ظاهريا، ولو  
إرهابيا قـاتالً، فضال عن ما يعد  
به مثل هذا المجتمع من  
مكافئات االستشهاد

إن رصد هذه الظاهرة فى  
أسرة المريض قد يكون له
نفس داللة ما أشرنا إليه من أنه  
لو زاد عن حد معين يصبح  

، وليس فقط  ”انقراضيا“خطرا  
تهديدا حضاريا، أو مضاعفة  
صحية

نشرت منظمة الصحة العالمية  
تقريرا عن ظاهرة االنتحار حول  
العالم. وجاء فى التقرير أن  

 40شخصا واحدا ينتحر كل  



 .ال�قافات واخ�الف األح,اث ت@ات  مع ال(�غ	 ة ال,الالت فى
 !الN(اعى االن�
ار ع) هام�  

�Zاعى ق3 ُرصـ3َِ أك,� فى أح0اء م�Sار الpم* أن االن� Eفه� ما زال )[3](لفة ق�ل اإلن/انعلى ال�غ ،
?ع��� Hاه�ة إن/ان0ة ح3ی,ة أخ�� وأخفى، ف�* ع�ٍ� َما: ?�<* ال�g� فى أن الp�وب لd/0 إال ان�pارا 

 aاول الق�اء على �ع�ها ال;عpاآلخ� ت WانSوم,لها على ال Wا. م�ات األل�ف على جان�g0ا م�iج�ا
��ت ج�اعى وfأح3ث األسلpة وأع�ف ألس;اب س0اس0ة أو اق�-اد?ة أو دی�0ة.. أ?ا ]انd األس;اب فال

ال�l�gات! وfال�غE م* أن ه�ا الق�ل ال�Sاعى ال��;ادل لc0 ان�pارا �ال�ع�ى ال�;اش�، إال أنه ?�<* ان 
 .?ع��� ]�لM م* م��ل� ت��ر[ على األقل

وال���ف/ى اإل?قاع��p[ ال���ر[ دائE اإلشارة إلى أن ما ح3ث مVخ�ا م* انp�اف ع* ق�اع3 ب�امج 
ما دام أص;ح ?/ىء اس�ع�ال نع�ة ال�عى والعقل ��;اء الع3م  –�ر األصل0ة ُ?ع��� ن�ی�ا لإلن/ان ال��

(اله�م� ساب��=) ، ل�ل�p ��* لE ” اإلن/ان“ن�ی�ا �انق�اض ه�ا ال��ع الفائ� ال����= ال�/�ى  –واإلع3ام 
 .ی�علE م* ب�امج ال���ر وآل0ات ال;قاء لل��ع ق�ل األف�اد
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 :ال(قال م) مق�Vفات
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“..Eن    ?ع3   ل��Sار   الpد   الق�ل   أو   أو اإلن��Sاه�   م�H   ا   عالجها ی�;غى    شاذة�>�   d�[ فى    أو ،  أو�>?
 �p;ادث   ه�ا فى    الف�د?ة   أس;ابها   ع*   �الpأو   ال   Mة   تل�pال�  ، Mة   أن   ذل�gق3   األع��   العل�0ة   ال�   d�Zت  
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 )5][(ع��p[ ال���ر[ ه� ال���ف/ى اإل?قا

ثانية، أى أكثر من الذين  
وعمليات    قتلوا فى الحروب

القتل أو سرطان الثدي

تصدرت مصر قـائمة البلدان  
العربية من حيث أعداد  

، حيث  2016المنتحرين لعام  
حالة انتحار  3799شهدت  

يأتى االنتحار فى المرتبة الثانية  
بعد حوادث الطرق كسبب  
رئيسى للوفـاة. وأكثر طرق  
االنتحار شيوعا هى الشنق  
وإطالق النار وتناول المبيدات  

لسامة خصوصا فى المناطق  ا
.الريفية

تفوقت مصر على الدول  
العربية التى تشهد نزاعات  
مسلحة وحروبا أهلية حيث  

حالة انتحار    3799شهدت  
، وتجاوز عدد  2016فى عام  

الرجال المنتحرين أعداد النساء  
مقـابل   3095المنتحرات (

704.)

حل السودان الثانى عربيا  
من  حالة انتحار، ثم الي  3205بـ

.منتحرا 2335ثالثا بـ 

أما الجزائر فقد جاءت فى  
المرتبة الرابعة بعدد حاالت  

حالة، ثم    1299انتحار بلغت  
حالة    1128العراق بعدد  

والسعودية فى المرتبة الخامسة  
حالة  1035بنحو  

الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
التطورى دائم اإلشارة إلى أن  



………. 
 ون@اصل

  
الطبنفسى اإليقاعحيوى “انتهيت من مراجعة أصول  –[1]

وهو من ثالث أبواب: وسوف نواصل النشر البطىء ” التطورى
آمال في حوار، وهو (تحت الطبع) ورقيا، إلكترونيا حاليا 

 www.rakhawy.net :بالموقع

 )19انظر هامش ( –[2]

مئات الفئران فى وقت   فى السويد والنرويج تهاجر –[3]
سها فى بحر الشمال.. وفى محدد من كل سنة لتلقى بنف

طريقها إلى البحر فإنها تقضى على النباتات والثمار.. أى 
أنها تهلك من يقف ويتفرج عليها.. فهى تختار أن تمشى فى 

 !موكب الموت حتى تموت فى بحر الشمال كل سنة

تجيء العصافير فى مملكة نيبال مرة كل …. ومثل آخر:) ( 
ى النار.. لتموت.. وأهل سنة من كل الجهات وتلقى بنفسها ف

نيبال يعرفون هذه الظاهرة ويستعدون لها بالنار، كأنهم 
أرادوا أن يسهلوا مهمة هذه العصافير التى تقتل نفسها 
بالماليين كل سنة.. ،وهناك عصافير الشوك.. وهى عصافير 

يظل يطير حول شجرة   ،……خرافة الحياة والموت، فالعصفور 
شوكة فيها.. ثم يعرى صدره شائكة.. وينقى لنفسه أطول 

بمنقاره.. ثم يرمى بجسمه كله على أطول شوكة فتنقره 
 وأروع صرخاته.. أجمل يطلق وهنا ..الشوكة فى قلبه

وهو ينزف دما! وتفعل وعصافير الشوك تفعل ذلك  ألحانه
بمئات األلوف كل سنة ـ وال أحد يعرف تفسيرا لهذه 

 !!!الظاهرة

 لحيتان ..إلخهذا غير المعروف عن انتحار ا

فى  الجماعى    اإلنتحار   هذا“يحيى الرخاوى: مقال  –[4]
جريدة األخبار ” العصر   لمحنة ..  مبكر   إنذار   محطة .. أمريكا 

 www.rakhawy.net  5/12/1978بتاريخ 

تزييف الوعى البشرى، وإنذارات “يحيى الرخاوى:  –[5]
) منشورات جمعية 2019” (االنقراض بعض فكر يحيى الرخاوى

 .تطورىالطب النفسى ال

ما حدث مؤخرا من انحراف عن  
التطور األصلية    قواعد برامج

ما دام   –ُيعتبر نذيرا لإلنسان  
أصبح يسىء استعمال نعمة  
الوعى والعقـل بغباء العدم  

نذيرا بانقراض   –واإلعدام  
هذا النوع الفـائق المتميز  

(الهومو  ” اإلنسان“المسمى  
سابينز) 

  الدافع فى     ننظر   أن ينبغى  
بل     العشرات   هذه   دفع الذى   

إلى العدم     الهجرة إلى     المئات
  أو النبى     أو   الساحر   هذا   وراء 

  اذ ” جيم جونز“،  المجنون 
إلى     ذلك   نعزو   أن اليكفى   

  حماسه   أو   رؤيته   عمق   أو   مرضه 
ف   وتعصبه 

الى     ما نكون   أحوج   إننا“…
التى     اإلنسانية   األبعاد   دراسة 

  يغذيها   كان والتى     أهملناها 
،  العصور   مر على     الحق   اإليمان 
  بالرجعة   حتى ال يكون الحل هو 

التحوصلى     التعصب الى   
اإلغمائى، وإنما     والتشنج 

بالتصعيد بالوعى إلى ما خلق له  
”بما خلق به؟

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090422.pdf 

  : إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA-8/  
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