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�ه��   وال  اإل�ادة،   م�اوالت   وال  ال��وب،   ت
�قف   ل  ال
ار�خ،   ع��
  االس
ع"ار   ح"الت   وال  الع�قى،   ال

  ���انى،  االق
(اد)،   االس
ع"ار   ث  ش،�ال%+
 ال��+3+ة،   ال�1ارث   ت
�قف   ل   وع�ضه   ال
ار�خ   ���ل  فاالس
  . ال"فه�مة   غ��   الق4ر   وام
�انات 

  وغEواتأ   نEوات   أن   ح�H   مD    نهاGة   و   ب4اGة   له   وEFمD  بBاته،   �"Aان   جغ�ا<+ا   م�4ودا   كان    ذل;   كل

هى   ال4مار Jهاء  ت
  ال�1ارث   كانP   ك"ا  الOJام،   أو   ال�اM+ة   ع"�   س�اء  االف
�اضى،   أو  ال�L+قى   الع"�   �ان
 . آثارها   تفاق"P   مه"ا   مQق
ة   ال��+3+ة 

 أن مع مادGا فعال ت�4و ح
ى آسىوال"   ال%�ائ   هBه  “ ش"�ل+ة ”  اح
"ال  إلى   االن
Wاه   ه�   األم�  فى   ال%4ی4 
  . ال�Jع   ان
�ار  : أ)  ال%"ا_+ة،   �اإل�ادة   ال
ه4ی4  إلى     ت(ل آثارها

�b   4لcه   ب�ش   ال
  ام
الك   مD   ال
gلf  : نغ"ة   والJcة   والeه�   ال��م   ساعات   م4ار  على   �AGرون    وف�ق
  فeله   عD   ال�OJ   وFغm  ،) صJف�ه   ك"ا (  اإلرهاب  على   القiاء   نغ"ة   مع   �ال
Wادل  الeامل،   ال4مار   أسل�ة 
  اح
"ال+ة  على   ال
�J+ه   هBا   ه�   وع�Jا  فى   ی�سخ   أن  یWJغى  الB)   فإن  هJاك،   أو   هJا   ی4ع�ن    ما   إثWات  فى 
  !! “ االنق�اض  ح
ى   ال4مار  ش"�ل ”


   وqن  ة،ساد   Gا   ش�AاJتق(4ون    ال   ك .  

 

 شامال؟   المار   
	�ن   م�ى

س   ال   ال4مار   ش"�ل 
ع"ل   الcالح   ف
;  �"4)   وال  القاتل،  ) ذtاء   أو (  �Wsاء   وال  الق
لى،   �ع4د   Gقاc"ال . 
  ت%ارعه  فى   
ف�ق    *(�)  وم�%ارع،   دوم��ا  م%��!،   إج!اء   أو   سل�ك  فى   ی���ل   ح��   شامال   المار   
	�ن  

  . ال=>!2    لل;�ع  ال:�اعى   الهالك   دون    ت(�ل   أن   ت(اول  ال�ى   وال�عادلة   ال�6(5(5ة  الق�2    كل  وام�اده، 

Dا   مBه   vل�J"ال   DA"G   �D   مD   آالف   �iعة   مق
ل   أن  ) ال%Eم   بل (  الEع�Aم  فى   األم��Et�   ارة%
  ال
�D،   األفغان   مD   اآلالف   مxات   �iعة  ح
ى   أو  العال"ى، � ال
gلف،   �Wsاء   أو   ال�s+ان   �z+c     س�اء  والع�اق
  ال�ج�د   م%"ل   یه4د   ال   ألنه  شامال،   دمارا   ل+|   هBا   كل  �اإلذالل،   أو  �ال
%��ع،   أو  القJابل،   أ}Jان   بtBاء   أو 
  (�eWل  وع�ضا،   }�ال  ال�{   Pال�ق .  

،   لالس
ع"ار   وqح+اء  لألب��اء،   ق
ل   مD   اآلن   و��4ث   ح4ث   ما   إنG4غالل  الق
  لفxة   واس
ع"ال  لل"�ارد،   واس
 Dم   �eWال   
+%ة   ه�  أدنى،   �اع
WارهJعة   ال+�� العقل   إن%ازات   �عm   لووسائ   آل+ات   اس
4gام   ل�cء   ال

  تتوقف   لم التاريخ،    عبر
اإلبادة،    محاوالت   وال الحروب،  

  وال العرقى،    التطهير   وال 
  ثم بالجيوش،    االستعمار   حمالت 

ى، االقتصاد   االستعمار 
  التاريخ   بطول فـاالستيطانى،  
  الكوارث   تتوقف   لم   وعرضه 
  القدر   وامتحانات الطبيعية،  

المفهومة   غير 

  االنتباه   هو   األمر فى     الجديد
  هذه “  شمولية ”  احتمال إلى   
والمآسى حتى تبدو     الجرائم 

   فعال ماديا مع أن آثارها تصل  
  باإلبادة   التهديد إلى   

النوع   انتحار :  أى الجماعية،  

  بعدد   يقـاس   ال   الدمار   شمول
)  ذكاء   أو (  بغباء   وال القتلى،  
  السالح   فتك بمدى     وال القـاتل،  

المستعمل 

  حين   شامال   الدمار   يكون
  إجراء   أو   سلوك فى     يتمثل 
ومتسارع،    ومتماد مستمر،  



�قىJ"الغة   الWالق4رة،   ال  z+�E
   لOJلل�عى    م  ،(�eWا   إن  الBه   z+�E
  اإلعالم   خالل   مD   �الBات   ی
   ال
 �   أك��   ووسائلها    ال�+اة   مق4رات   مD   ت"ل;   قلة   خ4مة   ل(الح   ذل;   4�Gث  ،!!) ت(�ر (  وال
عل+�A��   م"ا  
�+ع 
cع"له،   أن   ت
cل   أن   أو  ت"�

ه   ت� األغ�اض   ألسفل   اإلن%ازات   أروع   ت�gc  ال
ى  هى   القلة   هBه  ، م�xcل

��ة   ت4فع  وهى  تع"ى،   ت1اد  وهى  وأخ��ها،c"ة   �ال��eWار ” إلى   ال�
  م�قعها     عD  ح
ى  تع"ى  ،“ شامل   ان
   . االنق�اض   هاو�ة  إلى   معها  ) ت4فعه   ال (  ت%�Bه  الB)   ال�اب�ر   هBا   ةمق4م  فى   وهى 

 

 ال>��ل   إال   جی   ال

��ن    و�فعله   فعله  الB)   إنAان  فى   األم��cقة   ج��"ة   ه�   والع�اق   أفغان��cها   ل+|   م�  معال   إال  ج4ی4،   ف
  }�v   ت�1ن    ت1اد   تار�g+ة   س�ابv   له  خادعة،   شعارات   ت�P   القاتل   واإلج�ام   +انال�s   وراثة  ح
ى  ، ش"�لها 

+%ة   ال"Eاع   ح�H   مD   األصل Jفعله   ما   ج4ی4ا   ل+|  . ج"+عا   والG   ب�ش   Dعـُـ4َ)ّ    فعله   ما   أو  األب،   �ع4   اإلب 
  ت�لى   اإلس4JAر   أن   ك+z   ی�tBنا   ال
ار�خ  . ال�اM+ة   وال4ه"ا   مع  وقـُـ(ـَـى Aفى   وه�     ال�  D��eع4   الع�  
س  الB)   “ ف�ل�� ”  أب+ه    اغ
+ال  �ل   ح�D   إنه   ث  وع�ضا،   }�ال   واإل�ادة   والق
ال   الغEو   مار
  وت(�رت   اغ

اح   االس4JAر   بJه�ا   إذا  ش�ه،   مD   اس
�احP   ق4   أنها   ال��نان %G   ،ةJح  ال"4ی�Bانها   كل   یAس ..،    ل�هEم  Gع��ها،   ث
س،   ج��ش    �أك"لها   م4یJة   سAان   ب�Bح   و�أم�  �ابل،  إلى  Gع�د   ث   م(�  إلى   ومJها   س�ر�ا  إلى   و�4Jفع  الف�
   دمارا   Gع4ّ    ول   ال   ذل;   فإن   هBا   كل   و�Fغ  ، (4)ع"�ه   مD   وال�الث�D   ال�ان+ة  فى   و�"�ت  اإلغ��v،   مD   ألنه
  عD   ق�م+ة   إ�ادة   أو  �أك"لها،   م4ن   م��   خاللها   مD   ت   ل�  ح
ى  م�4ودا،   }s+انا   كانP   األفعال   هBه  ، شامال 
  ان
eار   وصع�Fة  جهة،   مD   ال"
اح   الcالح   ف
;   ق4رات   Gةم�4ود   ه�   آنBاك   4ّ�Gها   كان  الB)  . أب�ها   ��Aة 
  ال��eWة   ب
غل�  ، وال
�اصل   ال
�ص�ل   و4Fائ+ة  ، الcالح   صJاعة   ت�اضع  أ)  أخ�)،   جهة   مD   القاتل   ال�Fاء 
  . اح
"اال   �أك�   واالنق�اض  ش"�ال،   أك��   ال4مار   أصWح  وتل;،   ال(ع�Fة   هBه  على 

  : ال;@ی!

  أو   قل+ال   ن1ف   أن   عل�Jا  واالنc1ار،   األل   و�Fغ  مJاسWة،   �"�xcل+ة   األخ��ة   األح4اث   نق�أ   أن   أردنا   إذا   
  . كافة   لل��eWة   نBی�ا   �اع
Wارها   األح4اث  معJى   وع"v   حL+قة  فى   ل�OJJ  والJعا�ة،  الJعى   عD   ك���ا 

س   كل   أمام   ی
"اثل   أن  یWJغى  الB)   الBJی�   ال1"+ة  الق�)    تع"لv  م4)   إدراك  فى   فق�   D"AG   ال   اآلن   الJا
�E  لالس
هالك،   اإلس
هالك   �+   وتقG4|   تv��c   إل+ه   آل   ما  فى   وال  ال"غ
�Fة،   ال
4م���ة "
  ال   ل4Jرة   �ال"ال   وال
 إلى   الJ)G   �eWف   أن   ت��ر   عادت  ال
ى   ال��eWة   الc1Jة   إعالن  فى   فق�   ل+|   الBJی�  تJقفه،   ك+z   تع�ف 
س ”  ماه�   مقابل  “ وع��4   أدوات ”  ال���ة،   وال   الع4ل   ال   ت"�ل   ال   ال"Eع�مة   الG4"ق�ا}+ة   أن  فى   وال  ،“ وأس+اد   نا
��ر   وحافEا   لإلب4اع   دافعا   �AGن    أن   مD   ب4ال   والc+اسة   للcاسة   م�+ة   أصWح   ال4یD   أن  فى   وال 
  هBه    كل   إن  ، لل
  لها   نP)J   تعال�ا  وأخ��،    أه   ه�   �"ا   تBJر   األخ��ة   األح4اث   لD1  وال"�اجهة،   �االن
Wاه   ج4ی�ة   ال"gا}� 
  : تق�ل  وهى 

��رة   ش4ی4ة   أسل�ة   ث"ة   إن  )1( gال   P�Wاول  فى   أصJ
س   مD   م
Eای4   ع4د   م  ح�Aمات، .( وهJاك  هJا،   الJا
  !!).  خاص   وق�اع  ، عام   ق�اع  وأهالى، 


هامxc   ح"ل   �Jc�Gن    ال   األسل�ة   هBه   ��Gزوا   أن   DA"G   م"D   ك���ا   إن  )2( �
�)  (  �لcG  ذل;  فى  
  ). الدن   ب�   و  شارون،   و  و�Dش، صام، 

�أ   إن  )3( gال   (Bه   ق4  الW1أ)   ی�ت  Dالء   مQح    هWع   كل   یه4د   ألنه  “ شامال ”  أص�Jال    (�eWال 
 عD  “ ش"�ال ”  أخ��  أم��Aى   ا}Dم�    إصWع   ج�ح   Gع
��   وه�  ب�ش،   ی�دده  الB)  �ال"عJى   ول+| �االنق�اض،  
  . العال   ع��   اله��ة  م%ه�لى   اآلالف   مxات   إ�ادة   مD  ال��eWة،   ت4م��   مG   D"ارسه ما

  تسارعه فى     يفوق   بحيث 
القوى     كل وامتداده،  

التى     والمعادلة   التصحيحية 
  الهالك   دون   تحول   أن   تحاول 

البشرى   للنوع الجماعى   

  من   اآلن   ويحدث   حدث   ما   إن
  لالستعمار   وإحياء لألبرياء،    قتل 

للموارد،    واستغالل القديم،  
  البشر   من   لفئة   واستعمال 

  النتيجة   هو أدنى،    باعتبارهم 
  آليات   استخدام   لسوء   الطبيعة 
العقـل     إنجازات   بعض   ووسائل 

القدرة،    البالغة   المنطقى
البشرى،  للوعى      منظم   لتزييف 
  بالذات   يتم   التزييف   هذا   إن 

  والتعليم   اإلعالم   خالل   من 
!!) تصور (

  واإلجرام   الطغيان   وراثة حتى  
خادعة،    شعارات   تحت   القـاتل 

  تكون   تكاد   تاريخية   سوابق   له 
  المزاعم   حيث   من   األصل   طبق 

جميعا   والنتيجة 

  األحداث   نقرأ   أن   أردنا   إذا
مناسبة،    بمسئولية   األخيرة 

  علينا واالنكسار،    األلم   وبرغم 
  عن   كثيرا   أو   قـليال   نكف   أن 

فى     لننظر والنعابة،  النعى   
  األحداث معنى     وعمق   حقيقة 
 . كافة   للبشرية   نذيرا   باعتبارها 

  إعالن فى     فقط   ليس   النذير
  عادت التى     البشرية   النكسة 

إلى     البشر   يصنف   أن   تبرر 
  ماهو   قـابلم “  وعبيد   أدوات ”

  أن فى     وال ، “ وأسياد   ناس ”
  تمثل   ال   المزعومة   الديمقراطية 



  : الف!ض

  ه�  ال�1ارث،   األح4اث   هBه   تالحv   وراء   D"AG   أك��   أساس+ا   خ��ا   ث   إن ” : Gق�ل   ال"4اخلة   هBه   ف�ض
��   أك�� �A�   Dر   م�iال   (Bان   أصاب  ال
cأو  ،  والع�اق  ، أفغان   (Bال  DA"G   أن   ��)G   (أ  ��  هQالء   GغEوه   ق
��   هBا  ال
���J،   أو   ال
����   أو   ال
ع"��   زع   ت�P    الغEاة  gه�   ال “ : G5HIالف   *�ا  ال=>!2   ال�عى   تK
  


:!2،   ما   *��ل   
%�ح  ح�� خ�L) خP! وه�  ال��Pر،   وق�ان��   5LMعة  أ5LM  2ع�ه،   Tره   ث!Lفي ل���اد2   ی 

  .“ !ال=>! كل   *انق!اض   یهد   *�ا  االنق!اضى م%اره

 

 ال��Pر   أخPاء

��رالD   ،(�eWم   م4�E   ل(الح   ال
z+1   ق�ان�D   حcا�ات   س�ء  على   ت�ت�P   جc+"ة   أخ�اء   ثـَـ"ـّـة
  هBه   م�ل  ال
��ر   تار�خ   ع��   واردة   األخ�اء 
 على  أ�قى   �Aeل   �أول   أوال   أخ�اءها   ص��P   الWا�+ة   األح+اء   كل  . ال
�ع   ل  ال
ى   األح+اء   أما  اس
"�ارها، 
cارها   ت(�ح   أن   تcفق4   م   Pأ)   إن  ، انق�ض  �bار   فى   نا
  �خال
  مcار   ان��اف   عD  -  األح+اء   سائ�   دون    رF"ا - م�xcل   اإلنcان   أن   ب�ض�ح   ی4رك   أن   JA"Gه  ، وال�اض� 
  عAG   Dف   ل   أiGا   أنه   نالح�   ال�قP   نف|  فى  و  ذل;،  فى   ال��c   ه�  ال��+عة،   ول+Pc  وأنه،  ت��ره، 
  . مcاره   وتع4یل  ه،أخ�ائ   ت(�+ح     م�اولة 

 

  : العقل   وم(;ة  ال�عى،   أزمة

��gال   (Bان   یه4د  الcع   فأك��   أك��   اإلنWJی   Dة   نف|   مE� على   بها   اإلنcان   ت"�E  ال
ى  ) ال"�Eات (  ال"
��   هBا   أن   ذل;  األح+اء،   سائ� gر   ذل\   اإلن%ان   اك�%اب   م�   ناتج   ه�   ال  *ال@ات  ال�عى ”  م�   الق

 تار�خ مD م"+JAة ق�eة إال ت"�ل ال وهى “ العقل ” األح4ث  ال"c"اة   اآلل+ة   ب
ل;     ت"�Eه   مD   وأiGا  ،“ وDالIم� 

ق�ل    أصWح  وذاك،   لهBا   ن
+%ة  ت��ره،cان،   مcال"ع�وفة،   األح+اء   سائ�   دون   اإلن ��  اتجالJ  على   قاص�   غ

 ال"��Jف ال�عى   هBا   فeل   أو   ن%اح   رح"ة   ت�P   أصWح   بل  وال"�+�،   ال��xة   مع   لل
فاعل  ال��+عى  ال
1+فى 
�+�  وع"اًء،  سلWا،  وذاك،   هBا    مD   كل   ت4خل   ح�H   ال%Eئى، العقل   وذاك g
 إلى �ه أد) ح
ى  الغ�ى،   �ال

   . �انق�اضه   4دته   أخ�اء  فى    ال�ق�ع

G5HIال�عى   ت :  

  ه�  ) خاصة    والعل"+ة   وال
قJ+ة   اإلب4ا_+ة (  ال"%االت   كل  فى   إن%ازات   مD   ال��eWة   إل+ه   ان
هP   ما   أن   ی�4و
  مD   ك���  فى   مع�Aسا   انك   ال"�دود   إن   بل  ال�eW،   ن�ع   ت��ر   ل(الح   اس
+عابها  على   ق4رتهاال�ال+ة   مD   أك�� 
�+z   ت   ح�H  األح+ان، bه   ت�Bاإلن%ازات   ه   z+�E
��ر   وحفE   ال�Jع   ل�"اGة   ال  ال�عى،   ل
  . ال


    ی
  خاصة،   م�OJمات   أو  رس"+ة،   سل�ات   خالل   مD  وعالن+ة   س�ا  ، م
"اد   �Aeل  ال�عى   تz+�E   ی
 : ذل;   ومD  تف(+ال،   مJها  أ)   تJاول   دون   �عiها،  إلى   اإلشارة   �"%�د  ن1
فى   واإلل�اح   ال
�Jع   ةش4ی4   ب�سائل 
  ،واإللهاء  ،واإلحالل  ،وال
%E)ء  ،وال
ه"+�  ،االخ
Eال +
 ،وال
�غ��  ،وادعائه  ،الAeلى   وال
4یD  ،وال
ع
 ��  ه�   معا   واإلزاحة   واإلغ�اق   لإللهاء   األم�لة   وأح4ث    أ��c   إن .شا�ه وما ،ال
أج�لو  واالس
ق�اب،  ،وال
�ه
�D   –  م�ال  - خB  ، وال"�ل+ة   الفiائ+ة   وال"��ات  اإلذاعات،   مD   الهائل   ال1   هBا   bه�ر 
��D   ال"�
  bه�تا   الل
 أ)  ذاك�ة،   أو  وقP،   أو  وعى،  فى  تWقى  ال
ى   ال"cاحة  هى   ما  ، ساعة  24  }�ال   خ�+فة   أغان   تGBعان   مQخ�ا 
  أمgاخ  فى    بBاتها   مغ�ضة   معل�مات   �e�G   ال   اإلج�اء   هBا   م�ل  ، آخ�   شىء  أل)   شfg   أو   ف
اة   أو   شاب 
 ،D�
فى   لJ1ه  ال"
لقAG  غلe�   ى أو (5) شىء �أ)  شىء   كل
 تWقى   ما   مcاحة   ت(Wح  وFال
الى  شىء، ال�  ح
 Dا  ال�عى   مWا   خال(ا   سلEلقى   جاه
   (6). ال
�J1ل�ج+ا   خ4عة ” فى   لل"4�E   ال�ج�ع   DA"G  ، شيء  أ)  ل

  أن فى     وال الحرية،    وال   العدل   ال 
  للساسة   مطية   أصبح   الدين 

  يكون   أن   من   بدال   والسياسة 
للتطور   وحافزا   لإلبداع   دافعا 

  شديدة   أسلحة   ثمة   إن
  متناول فى     أصبحت   لخطورةا 
هنا،    الناس   من   متزايد   عدد 

وأهالى،  حكومات،  .( وهناك 
!!).  خاص   وقطاع ،  عام   قطاع 

  أكبر   أساسيا   خطرا   ثم   إن
  هذه   تالحق   وراء   يكمن 

  أكبر   هو الكوارث،    األحداث 
  أصاب الذى     الضرر   من   بكثير 
الذى     أو ،   والعراق ،  ستانأفغان 

  قطر أى     يصيب   أن   يمكن 
  زعم   تحت    الغزاة   هؤالء   يغزوه 
التنوير   أو   التحرير   أو   التعمير 

  تزييف ”:  هو   الخطر   هذا
  يخالف   بما البشرى   الوعى   

  وقوانين   طبيعة أى   طبيعته،  
وهو خطر خبيث حين   التطور،  
  يبرره   ثم يجرى،    ما   بمثل   حيسم 
ليتمادى في مساره االنقراضى   

كل     بانقراض   يهدد   بما 
 .“ !البشر

  اإلنسان   يهدد الذى     الخطر
  نفس   من   ينبع   فـأكثر   أكثر 
  تميز التى   )  الميزات (  الميزة 
األحياء،    سائر على     بها   اإلنسان 
  ناتج   هو   لخطرا   هذا   أن   ذلك 

  ذلك   اإلنسان   اكتساب   من 
  بالذات الوعى   ”  من   القدر 

 وبالزمن 



 

5ة   : ال��اجهة   ح̀!

س   فإن  ذل;،   كل   مD   ال�غ  على س  الWقاء،  فى    حقه   عD   دفاعا   اآلخ�   ال%ان�  على   ت
%"ع   الJا   مD   الJا
�D  وم�4عى   عامة   �عm   اس
Wعاد   دون   وجJ|،   ل�ن    كل �Aاألم��   E�  مD  وال�eق  ال%�Jب مD وغ��ه  واإلن%ل

"�ن    الBیD   ال�eفاء Jس   ی �ل   إن  للcل�ة،   ال   للJاAeات   ت��
cال�عى   م   (�eW4م   �"ا  الgG   4ال   أحD�  أصWح   ف��ق

��ات   مgا}Wة   B�Gق   مD   كل   م
Jاول  فى c"ة   الW��� بQرة عD ال"غgالقادم ال .    إقJاع   م%�د   ال"cألة   تع4   ل
�P   ال"cألة   وqن"ا  بلBة،   تل��ح   أو   لعا}فة   دغ4غة   وال  ،) أی4ی�ل�ج+ا   أو (  �ف�1ة  عقلى gإلى   ذل;   كل   ت  gةمW{ا  

 Iة   الغ!ائH!<=اس�   �"ا  ) وال�6;عة  ، األصل5ة (  الJال�اع4   الغ�ض   خ4مة   ی   fF�
 .ال�قP }�ل وال"

 

Iغ!ائ   Iوغ!ائ :  

��ر   مcارات   ل�L+قة   ال"
ا�ع   لD1  قG4"ة،   ح4ی�ة   إشAالة  هى   عامة   الغ�ائE   بلغة   ال�4یH   إشAالة
  ال   ال
�+ع 
cG   اوز   أن%
 ال"�ت،   �غ��Eة   االع
�اف  على   G%�ؤ   ل   ل�  ح
ى   الWقاء   غ�ائE   مD    ال�4ء   م�اجهة   ح
"+ة   ی

  الغ�ائE   عD   �ال�4یH   لJا   تc"ح  ال
ى   ال1ا<+ة   الe%اعة   ن1
�c   أن   عل�Jا  ،) ال�Jع   �قاء   ت4gم   أiGا  أنها مع (
 ال�عى،   تG5HI   ب��   ال4ائ�ة   ال"ع�tة   ن�ص4   أن   ن�اول   ون�D  ،الق�+ع   وغ��Eة  ،ال4یJ+ة   لغ�ائEوا  ،الc+اس+ة 

 \H!)اع   وت  تgل�v   رص4   إلى ی4ع�   ف�ض   اح
�ام   م�اولة  فى  أخ�)    خ��ة   ن
ق4م   أن   عل�Jا   إنه   بل  ، اإلب
 Eاب+ة   غ�ائ%Gما ج4ی4ة إ DAذل أم;. 


ق�ل   غ�ائE  هى   ال��م   عادات   إن ”  القائل   ه�   س��cJ   ه��Fت   لعلc"ال “.  Dأم�لة   م   Eل�+ة   الغ�ائcال  
  ال   ل"ا   االس
هالك   غ��Eة : “ ال"(Jعة   ال��eWة   ال��+عة   مD   جEءا   ت(Wح   كادت  ح
ى   ت�1نP  ال
ى   الEاحفة 

ع"له،   ال   ما   ام
الك   غ��Eةو   �ه،   لJا   حاجة cة  نEم�ال (  نع�فه   أو   نع�فه   وال   بل  ،“نق4رعل+ه   ال   �"ا   ال�ع4   وغ�� : 
 . نع�ف   ال   ل"D   �ع4   عD   الق
ل   وغ��Eة  ،ال�OJ   ق(�   وغ��Eة  ،) ال���ة 

�ل  على   اق
(�   األم�   ل�P  و�ا   Aeتل;   ت   Eعة،   الغ�ائJ)"إن   بل  ال   z+�Eل�ك  ال�عى   تcوال   ،  راح  وال
عل
  :اخ�Iال  
:!2    أنه   ذل;  وال�دة،   ال
4م��   غ�ض   لJف|  ) ال
ع���   صح   إن (  األساس+ة   ال�J+ة   غ�ائE   مع   ی
عامل 
   واخ
Eال  ،) اإلب4اع   دون  (  للق
ل   الع4وان   Eةغ��   واخ
Eال  ) ال
�اصل   أو   ال
Jاسل   دون  (  لل%J|   ال%J|   غ��Eة 
 cG"ى   ما  إلى (  لل"%"�ع   االن
"اء (  الق�+ع   غ��Eة   وت����  ،) واألمD   الWeع   دون  (  لإلذالل   ال%�ع   غ��Eة 
  . الق�+ع   م%"�ع   إال   أح4  أ)   ل4gمة   الG4"ق�ا}+ة 

………………….. 

 غ4اً  ون1"ل

 ؟!!وال4ع�ات إلفاقةا سألJاك

  

 وإنذارات البشرى، الوعى تزييف “كتاب من المقتطف1][ – 

  )2019 األولى الطبعة )الرخاوى يحيى فكر بعض “االنقراض

  يوليو من( )سطور مجلة )فى مقاالت  كانت األولى وصورته   

 مكتبة فى  متاح والكتاب )1 + 2006  يوليو إلى 1997

 للصحة المقطم دار مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو

 مدينة 18 شارع 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع يوجد و المقطم،

 الرابط

 )2003 سبتمبر عدد( :سطور مجلة[2] – 

  من   البشرية   إليه   انتهت   ما   أن
  المجاالت   كل فى     إنجازات 
 والعلمية   والتقنية   اإلبداعية (

  من   أكبر   هو )  خاصة 
  استيعابها على     قدرتهاالحالية 
  إن   بل البشر،    نوع   تطور   الحلص 

فى     معكوسا   كان   المردود 
األحيان   من   كثير 

  اإلنجازات   هذه   توظييف   تم
  النوع   لحماية   ال الوعى،    لتزييف 

التطور   وحفز 

  إقناع   مجرد   المسألة   تعد   لم
، ) أيديولوجيا   أو (  بفكرة عقـلى   

  تلويح   أو   لعاطفة   دغدغة   وال 
  كل   تخطت   المسألة   وإنما بلذة،  

  الغرائز   مخاطبة إلى     ذلك 
)  والمصنعة ،  األصلية (  البشرية 

  الغرض   خدمة   يناسب   بما 
والمتربص طول الوقت   الواعد 

  الشجاعة   نكتسب   أن   علينا
  لنا   تسمح التى     الكافية 

  الغرائز   عن   بالحديث 
الدينية،    والغرائز السياسية،  
  نحاول   ونحن القطيع،    وغريزة 

  الدائرة   المعركة   نرصد   أن 
  وتحريك الوعى،    تزييف   بين 

اإلبداع 

أخرى     خطوة   نتقدم   أن   علينا
يدعو     فرض   احترام   محاولة فى   

إيجابية     غرائز   تخليق   رصد   إلى
ة ما أمكن ذلكجديد

  والسلوك الوعى     تزييف   إن
  غرائز   مع   يتعامل   راح والتعلم،  

  صح   إن (  األساسية   البنية 



 حرب بعد الجارية األحداث فى قراءة هو المقال هذا 

  أكبر   أساسيا   خطرا   ثم   إن” يقول فرضا يقدم وهو العراق

  من   بكثير   أكبر   هو  الكوارث،   األحداث    هذه   تالحق  وراء   يكمن 
  أن   يمكن  الذى   أو  ، والعراق  ، أفغانستان   أصاب  الذى   الضرر 
  أو   التعمير   زعم   تحت    الغزاة   هؤالء   يغزوه   قطر  أى   يصيب 
 البشرى  الوعى   تزييف” : هو   الخطر   هذا  ،التنوير   أو   التحرير 

 الذى   األمر  التطور،   وقوانين   طبيعة  أى  طبيعته،   يخالف   بما 

  بانقراض   يهدد   بما  ليتمادى    يبرره   ثم  يجرى،   ما   بمثل   يسمح 

  .“اإلنسان 

 ليستكمل أخرى مرة المقال هذا لتقسيم اضطررت لألسف[3] – 

 الرعب جرعة أن شعرت حين واألخير الثانى الجزء ألحدا غدا

 تخف حتى وإعادة صمت إلى تحتاج الجزء هذا حملها التي

 .ونبقى ولننتصر التحدى، لقبول سبيال تجد لعها

) 2003(  األسرة مكتبة “العالم عار” فهمى فوزى .د[4] –  

  

 عبر االجتماعى التواصل سرطان انتشار قبل ذلك كان[5] – 

 2019 ومثله بوك سالفي

 فاطمة .د :ترجمة ، “التكنولوجيا خدعة” إلول جاك[6] –  

 . 2002 سنة سطور، مجلة طبعة نصر،

  التدمير   غرض   لنفس )  التعبير 
والردة 

  غريزة   :اختزال يجرى     أنه 
  التناسل   دون (  للجنس   الجنس 

  غريزة   واختزال )  التواصل   أو 
  دون (  للقتل   عدوانال 

  غريزة    واختزال ، ) اإلبداع 
  الشبع   دون (  لإلذالل   الجوع 

  غريزة   وتحوير ، ) واألمن 
إلى   )  للمجموع   االنتماء (  القطيع 

  لخدمة   الديمقراطية يسمى     ما 
 . القطيع   مجموع   إال   أحد أى   

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260621.pdf  

 
***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )العاشراالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على 19و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

 "الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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