
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

 (1)  بعض فكر يحيى الرخاوى )17(تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض  : من كتاب

 (2) )   2من   2(االنقراض     وإنذارات البشرى،  الوعى     تزييف
 

  27/06/2021اإلنسان  "نشرة   
 5048: العدد  - عشرة  الرابعة   السنة 

  
 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 
  : االنق�اض   ش�و�   أه
   أح�  الع�ى

�،   ال���   اس���اء   دون   األح�اء،   م	   ن�ع   ی�ج�   ال��  -غ+�   أو  ب�عى   لالنق�اض  %$عى   ه�   أو  سعى  ال�
  بل  ، الف+�وسات   وال   ال��9�8ا   ال  ال�3ل،   وال   الف+لة   ال  ال�3ام،   وال  ال�ی�اص�رات،   ال  س�ال+	، وال   ب�ش   ال  وعى، 
  -F?3   االنق�اض   %?�ث   ق�  ، (3)أح�اء   م	   انق�ض   م	   ل@ل   أس�ا-ه   ت�?�د   أو   ت��ح�   ل<   ذاته   االنق�اض   إن 
 الفائQ،  ال�عى   ذلP   اإلن$ان   اك�$M   وق�   أما  ، ج$�<  ت�Kر�    خKأ   ن���ة   %?�ث   وق�  ،) سىء   حI (  ال�Hفة 
   . ال�V$3ل�ة   م?لها   ت?ل أن فى أمال   ن$�Tا   ال�Hفة   ت�اجعS   فق� 

�Xد   ل��  ال$�ف+�ى   االت?اد  فى   ح�ث  ال� ص?�?ة،   ) كلها   %9	   ل<   إن (  أغلTها   أف@ار   تQ+TK   خKأ   م�
 �X98ا  فى   اآلن   %?�ث  وال��  ، ش�_ات   مHالح   أو   ح9<   شه�ة   م��د   ل��  ، س�اء   ح�  على   الع�اق  وفى   أمXال 
  األح�اث   ه�ه   كل  ال?�aقى،   ال�ی	   ع	   ان?�اف   أو  أع3ى،   MتعH   م��د   ل��   الدن   ب	   م	   و8?�ث   ح�ث 
�4ل  ال3��*    ال012   /.ه  ی��اد*  ت)#ر*    خ)أ   ع$   تعل$   ك#نها  فى   ت��ا�ه �   . م�1ر   

 ن�عل
؟   ال   ل�اذا

 )الKdى   والعقل  ، الcاه�  ال�عى (  وج�دنا   م	   األح�ث   ال�bء   أن   ه� :  ش�ی�   �اخ�;ار  األساسى   ال9)�
  وه�  العقل،  %$3ى   ما   تف�ق    لHالح  ال?+��،   ال�ار8خ   إن�ازات   معc<   أو  كل،  فألغى  eغى  ح�ى   تع3لQ   ق� 
�   ل@	  أق�ر،   األح�ث   أن   شP   ال  ، اإلن$ان   حق�ق  عل+ها   ك�M   الف�ة   معلقا  ال�%3ق�ا�eة،   أس3اه   -3ا   یل�?ف Xال 
�ا   ل�H�ح   األق�ر   األح�ث   هXا   ّح�ل Kما   ه�   ج$�3ا   خ   lه   ت�ر�m   	ع�لة    دفع  على   وح�ه   قادر   -أنه   زع<   م  
   . ال��Kر 

�   إن  ،“ ال�Q+TK   وخ+�ة  الف@�ة،   ص?ة ”  أس3+�اه   ما   إال  ال$�ف+�ى   االت?اد   انه�ار   م	   ن�عل<   ل<   ن?	Xال 
��rة   وأورqا  ال$�ف++�ى   االت?اد  فى   ح�ث ��  ل@�ه  ص?�ح   ح�یs   ف@�  على   االع�3اد   ه�   ال�� على  اس�
�   ال��Kر  على   ال?فاv  فى   ن�احه   أثST   أصالة أك��  وعى    ح$اب Tإن   . ال?�اة   تار8خ   ع   �Xاآلن   %?�ث  ال  
  غا%ة   ی��Hرنه   ما   ات�اع  فى  -  إل+ها   وم	  -  أم�98ا    ت3ادت   ل�  : تق�8�ا   ال�يء   نف�   ه�   اآلخ�   ال�انM  على 
  ب�   ال  ال�رق،  على   مq��9ة   إن$ان   وحق�ق   ) ال?�8ة   ج�ه�   م3ارسة   ع	   ب�%ال (  د%3ق�ا�eة   أف@ار   م	   الK3اف 
  . ال$�ف+�ي   االت?اد   إل�ه  ان�هى   ما  إلى   بها  ی��هى   أن 

  أنه  ل�ا،   و�H8ر  ی��Hر،   وه�    شام�ا   خ3Hه   قفb  ال$�ف+�ى   االت?اد  ان�هى   ح+	  : هاما   ف�قا     ث<   ل@	   
  ث<   ال��ارة   ب�ج   م	   ال�Xی�   هXا   آخ�ها  ال�ال�ة،   ال�الئل   كل   ل@	  !!. الخ��اره   أمام�ا  ال�3�قى   األوح�   الH?�ح 
�  فالع�اق،   أفغان$�ان +��   دو8ا   أك��   %�9ن     س�ف   ال?ال�ة   أم�98ا   سلKات   ت�3له   ما   انه�ار   أن  إلى   تKوأخ  

  االتحاد فى     حدث الذى  
  خطأ   مجرد   ليس السوفيتى   

  لم   إن (  أغلبها   أفكار   تطبيق 
صحيحة )   كلها   يكن 

  بن   من   ويحدث   حدث الذى  
  تعصب   مجرد   ليس   الدن 

  الدين   عن   انحراف   أو أعمى،  
  األحداث   هذه   كل الحقيقى،  

  عن   تعلن   كونها فى     تتشابه 
  فيه يتمادى   تطورى     خطأ 

 .  منذر   بشكل البشرى     الجنس 

  باختصار األساسى     طرالخ
  األحدث   الجزء   أن   هو :  شديد 

،  الظاهر الوعى   (  وجودنا   من 
  تعملق   قد ) الخطى   والعقـل 

  أو كل،  فـألغى   طغى   حتى   
الحيوى،    التاريخ   إنجازات   معظم 

العقـل،  يسمى     ما   تفوق   لصالح 
  أسماه   بما   يلتحف   وهو 

  الفتة   معلقـا ة، الديمقراطي 
اإلنسان   عليها حقوق   كتب 

أقدر،    األحدث   أن   شك   ال
  األحدث   هذا   ّحول الذى     لكن 
  هو   جسيما   خطرا   ليصبح   األقدر 

  بأنه   زعم   من   فيه   تورط   ما 
  عجلة    دفع على     وحده   قـادر 

التطور 



  . -ع�   قادر   جاهb   ب�یل   ی�ج�   ال   ح+s   أث�ا 

  : األساس.ة   ال�#اجهة

�   اإلن$ان   عاشها  ال�ى   ال�3اجهات   كل   م	   أعQ3   م�اجهة    آلنا   ن~�{   ن?	Tتع�   ل<  ال�ار8خ،   ع  
  معا   ن~�{  ال?�ی�ة،   االتHال   وسائل   ل�ا   أتاح�ه   -3ا  ج�3عا،   ن?	  دی��ة،  ح�ى   أو   ق�م�ة   أو   ف8�Vة   ال�3اجهات 
  أو   وهXه  ق�%3ة،   ح�وب   ت���د   وق�  ، ج�ی�ة   ح�وب   ت?�ث   ق�  االنق�اض،   �ض   ال�قاء    ت?�%ات   م�اجهة  فى 
 Pإن3ا   تل   	ا-ات   -قا%ا   تعلK: ال3اض�ة   أو  القائ3ة،   االس�ق  	ائ+ل   م�  ض�   ال@اث�ل�P  ح�ى  الع�ب،   ض�   إس
 Sوت$�ان�Tل��ا (   ال��    ك3ا (  �ةال$   ض�   -ال��عة   م�ورا  ،) أی�  ع	   ف�ال  ،) وغ+�ه3ا   اله��   أو   -اك$�ان  فى  %�
 وال�M+TK،  االق�Hاد،  : م�االت (  ال�3االت   كل  فى   ال�3ع�دة   الف@�8ة   االس�قKاب�ة   ال�3اجهات 
 ال�عى   شغل  هى  ئ3ة،قا   ع3�ها   �eل   كانS  ال�ى  األساس�ة،   ال�3اجهة   تcل   ل@	  ). إلخ …واألی�ی�ل�ج�ا، 
 ،����   ق�   دام   ما  ال��Hره   م$ار  فى   لل��خل  ت�Kإن  . ت   	ال   آل�ات   اس�ع3ال   ح$Hالغ   مع  ال?�ی�ة،   االت-  
�   ال�عى   وصا%ة   شK?ات   تH?�ح  فى   األمل   ه�  خ�Kرتها، ��  وغ�ور   أخKاء   تH?�ح   و_XلP (  الcاه�  ال�
�    لالعق ��  ل�E.AF   األح�ث   اآلل.ات   ه�ه   اس�ع�ال   ه#  تار9Aه،  ح�ى   ال?)ح  على  ال3اد* ،( الK�3قي  ال�
�4ل  أMNا،  ال2ار*    لL$  ، لل1#ع   ان��ائها   �;�Gة   فق�ت   أقل.ة   ل;الح   وت�G4له  ال3��*   ال#عى Oق)عاً   م#از،   و  
 
  الف�صة   أت.VR   وق�   خاصة  ال3��Aة،  م?�#*   على   ال�?ار   ل�;R.ح   ال�?���   اإلب�اع   مRاوالت   ه#  ، أه
  . !!ال��احة   وOأدواته  م#قعه،   م$   كل  ال�ه�ة،  فى   N?ه�#ا   أن   ال1اس   لLل 

 ال�#اجهة   م?�#Aات

�   ال�اس   كلT?��ن   العال<،   ع�ی   	أق�ر،   م�هج   ع  	ة   ع�eا�  عالقة   ع	  أش3ل،   عل<   ع	  أص�ق،   د%3ق
  ال�اس  . ح$ا-ه  على   ال  وqع�ه،   -ه   ل��9ن   كان،   ما   كل  %?���    فائQ  وعى   ع	  ت�اغ3ا،   أك��   -ال�TKعة 
�8ة  وأ�  أی�ی�ل�جى،  وأ�   دی	  أ� ( ال3?���    ح�ل   الdالف   ی��اوزوا   أن   %?اول�ن  cح�ل   ال+�فاه�3   ،) ن  
  %ع�   ما  إلى   %�3ى ث< ل+�قى   اإلن$ان   إن$ان�ة   ل�?ق+Q  ،) ن��اصل   ك��  نفعل،   و_��  ، ن@�ن    ك�� (  ال�3هج 
  . -ه 

  وال  ف?$M،   ال�Hd�3     أو  األكاد%3ى  ال��$3�   على   ت�<   ال   زع�3ها  ال�ى   ال��Kر   أخKاء   م�اجهة   إن
  %$�3ن    م	   ف+ه<   -3ا ( ال�اس،   كل   ع��   ال�ق�e   Sل   جار8ة  هى   بل  ال�3?9<،  ال$�اسى  $��� ال3  على  ح�ى 
  ). ال�3ان+	   %$�3ن    م	   وخاصة  : بل  ال�3ان+	، 

�Xال  Iحاف    Iقاء  األعلى   ال�3ل�   ل��  ،  وال��ارس   ال�3ل   ن�ع   -قاء  على   و8?اف�ال?�9مة   وال  ال�3ل،   ل  
   . ال��ارس   و_ل  ال�3ل،   كل   ول@�ه<  ال��ارس،   ل�3ه�ر8ة   الd��3�ة 

  ). م�ال+	   م��د (  ال�ار8ة   ال��Kر8ة   األخKاء   تلP   -عF    خl�K  إلى   م?�ودة   إشارة  یلى   3�mا

 : األول ( ال�3ال ) ال9)أ 

  ) وال��اوز8ة  وال�+��ة،  وال?��8ة،  ال�$�%ة، (  ال@ل�ة   اللغة   م?ل   حلS   ق�   ال�م8bة   اللغة   إن  

  : ال�;R.ح   ومRاوالت   ال�#اجهة   م?�#Aات

  واإلب�اع  وال��_+�Tة،   ال��اش   وعل�م  العTHى،  ال3ع�فى   والعل<  ال3ع�فى،   العل< :  ال9اصة  م?�#*  (1) 
  . ال?�اثى   -ع�   ماو   ال?�اثى،   اإلب�اع   وqعF  ال��9+لى، 

  مع  اللفcى،   ال?�ار  على   اق�Hاره<   وع�م  ال@الم�ة،   ال�Tانات  فى   ال�اس   شP :  العامة  م?�#*  (2) 
  ال���qة  على   واالع�3اد  الq��93ة،   الق�ان+	   ب�ون    أو   مع   -الع�ف   واالع��اف  ال�$��،   لل?�ار   أح�انا   ال�ف�+ل 
�   قTل +cإلخ .. ال�� .  

�افة   الع�دة :  ال?ل`.ة   ال�#اجهة (3) dلل   Fعqال���ن    و 

فيتى  السو    االتحاد انتهى     حين
يتصور،    وهو    شامتا   خصمه   قفز 
  األوحد   الصحيح   أنه لنا،    ويصور 

!!.  الختياره   أمامنا المتبقى   

  مواجهة    اآلن   نعيش   نحن
  المواجهات   كل   من   أعمق 

  عبر   اإلنسان   عاشها التى   
  المواجهات   تعد   لم التاريخ،  

حتى     أو   قومية   أو   فئوية 
  أتاحته   بما جميعا،    نحن دينية،  

الحديثة،    االتصال   وسائل   لنا 
  مواجهة فى     معا   نعيش 

االنقراض   ضد   البقـاء    تحديات 

التى   األساسية،    المواجهة   تظل 
هى   قـائمة،    عمرها   طول   كانت 

  دام   ما البشرى،  الوعى     شغل 
  مسار فى     تدخللل تصدى     قد 

تطوره 

  آليات   استعمال   حسن   إن
  بالغ   مع الحديثة،    االتصال 

  تصحيح فى     األمل   هو خطورتها،  
البشرى   الوعى     وصاية   شطحات 

  تصحيح   وكذلك (  الظاهر 
البشرى     العقـل   وغرور   أخطاء 

المنطقي 

حتى     السطح على   البادى  
  هذه   استعمال   هو تاريخه،  
  لتزييف   األحدث   اآلليات 

  لصالح   وتشكيله البشرى   الوعى   
  انتمائها   بصيرة   فقدت   أقـلية 

للنوع 

  وبشكل أيضا،  الجارى     لكن
  محاوالت   هو ،  أهم   قطعاً  مواز،  

  لتصحيح   المستمر   اإلبداع 
البشرية،  مستوى   على     المسار 

  الفرصة   أتيحت   وقد   خاصة 
فى     يسهموا   أن   الناس   لكل 

موقعه،    من   كل المهمة،  
 . !!المتاحة   وبأدواته 

  يتجاوزوا   أن   يحاولون   الناس



 :الaانى ( ال�3ال ) ال9)أ

  (4) اس��ع�ه   أو   الغائ�  ال�عى  م?ل،   حل   ق�   الcاه�   الف@�   إن 

  : ال�;R.ح   ومRاولة   ال�#اجهة   م?�#Aات

  ال�هاز   ت�_+M   وه+�ار_�ة  ال�عى،   م$��8ات   وتع�د  الXوات،   تع�د   م�ارس :  ال9اصة  م?�#*  (1) 
 فى (  لل$ل�ك  الغائى   وال�ف$+�  ال��Kر�، وال�TKف$ى ال�ف� وعل< ال��_+Tى،   وال�?ل+ل  وال�ف$ى،  العTHى 
  ). خاصة   ال$3�ح  فى (  ال�راما ف��ن  و ال��9+ل،   وف��ن   ال?9ى،   وف��ن   ،) وال3�ض   الH?ة 

�  ال�عTى،  ال�عى   واح��ام   واس�لهام  ال�عTى،   ال��اث   معا%�ة   إح�اء :  العامة  م?�#*   )2( Xی�عامل  ال  
�،   ال@�ان  فى   ال�ع�د   هXا   مع   تل�aائ�ا ��  اللغة   أو  ال�ی��ة،   اللغة   أو  ال�ع�Tة،   ال?39ة   لغة   اتXd   س�اء  ال�
  . الcاه�   ألحاد%ة   ال��3اوزة   ال�ع�Tة   ال?�س�ة   ال33ارسات   أو  ال��m�Hة، 

 .. و  ال�ان،   عال<   ص�رة  فى   الdارج  إلى   داخل�ا   ال�3ع�دة    الXوات   هXه   إسقاl :  ال?ل`.ة   ال�#اجهة (3) 
 Fعqأ%�ا   ال���ن    و .  

  : أك�a  وال3اقى

�    أم�لة   ع�ض  فى   الd3ل   اإل%�از   هXا  فى  3اد�ال�    خ��ة   ق$�ا  نف$ى   أوقف��   ت?�%ا   أك��  أخKوأخ  
�   نع+�   أن   عل+�ا   ت?�<   ال�اج�ة   اإلفاقة   إن  أث�ا، c3ا   أ%�ا   ال��m   و  ،“ عقل ”  ه�   ما   إل�ه  ان�هى “ � “ دی	 ”  ث<  “ تف@+
  ما   إن  إلخ، “…ال�%3ق�ا�eة“   زع<   و�له  ،“العل<  %$3ى“   ما   إله   م�ل    ج�ی�ة   آلهة   بهb   م�ورا  ، … “ إ%3ان “ و 
 ) وسل�Tة  ،  وعامة  خاصة، (  ال�الث   ال�3اجهة   م$��8ات   أن  إلى    ال���Tه م��د   ه�   ال3ق�مة   هXه  فى  یه�3ى 
  ال�اس   ی�اجه   ك��  :إلى   عاب�ة   إشارة   خX  ال3ق�سات،   هXه   كل   هb   م?اولة  فى   وساق   ق�م  على   جار8ة  هى 
  ال�الد  فى  %50  م	   أك��   أح�انا (  أصال   االن�dا-ات  فى   ال3�ار_ة   ع	   -العbوف    ال�%3ق�ا�eة   تق�%� 
  ال3غ��qة   ال�ی��ة   ال$لKة   العامة   ی�اجه   ك��   م�ال   خX   أو  ذلP؟،  مع�ى   ما  ) ال�%3ق�ا�eة   تق�س  ال�ى   ال�3ق�مة 
  . وهX9ا  ال�عTى،   ال�ی	  %$3ى   -3ا   اإل%3ان   ع	 

  : الق#ل   خالصة

  أك��  ال�عى   �ت�8b  فى   :لألسف ال�ها%ة نها%ة فى ت$�ع3ل،   األح�ث   وال�ق��ة   العل�3ة   اإلن�ازات    إن  )1( 
  . ال��ع   إلنقاذ   اإلب�اع   ت?�P8  فى   م$اه�3ها   م	 

  م	 (  ج�3عا   وال?�ب   الف@�  م$���   على   م�خ�ا   �ه�ت  ال�ى   ال�@�ص�ة   ال33ارسات   تف$+�   %93	   إنه  )2( 
�  11” إلى  “ ال�ار8خ   نها%ة ”T3�Tو ” إلى  “ ص�ام   ح9< ” إلى  “ سbاق   غ�  لهXا   ال�TK~�ة   ال����ة   -اع��ارها    )“ الع
 ��8bال�   >c�3ال�2ی�  ال�ف`�ك العال�ى  ال#عى “ لـ   ال “.  

  و�ن  ،  ع�+�  تلقائى   -�9ل   ال3$��8ات   كل  على   جار8ة   ال��Kر8ة   األخKاء   تلP   تH?�ح   م?اولة   إن  )3( 
 S-اإلجهاض   ومه�دة   ��اضعال   ش�ی�ة   ال��ائج   كان   	م    �  . ال�3�Hqة  الق�

�8�   خالل   م	   ج�ی�ة   سل�Tة   غ�ائb   ت��ل�   ك3ا   إنه  )4( bت�ل+�  على   نع3ل   أن   ب�   ال  ال�عى،   ت   bائ�  غ
�   الف�ل   م?ل   ل�?ل     ج�ی�ة   إ%�اب�ة c��3ا   ال�8�  مق�مات   م	   %?3ل   -3ا   لل$ق�l   اآلیل   الbائف   ال�ع3لQ   لهXا   ق
   . ل�ف$ه   ه�مه 

�    ال�ج�د   ق��ة   إن  )5( ��  ن�ع   أو     دی	   أو   أی�ی�ل�ج�ة  أ�   وqع�   قTل    وتb+3ه   ال��ع   -قاء   ق��ة  هى  ال�
 ال3قاومة في م�قعه م	 %$ه< أن ف�د _ل وعلى ، اس���اء   دون    ف�د   كل     ق��ة  فهى  ، حاك<   ش�d   أو   ح9< 

��Hَج�3ِعاً  ال�َّاَس  َأْحَ�ا َفَ@َأن3ََّا” وال�” 

 وOع�

أى   (المحتوى     حول   الخالف 
وأى   أيديولوجى،  وأى     دين 

  المنهج   حول   ليتفـاهموا ، ) نظرية 
نفعل،    وكيف ،  نكون   كيف (

  لتحقيق ، ) نتواصل   كيف 
ليبقى ثم     اإلنسان   إنسانية 

 . به   يعد   ما إلى     يمضى

  بقـاء على     ويحافظ    حافظ الذى  
  ليس ،   والنوارس   النمل   نوع 

  وال النمل،    لبقـاء األعلى     المجلس 
  لجمهورية   المنتخبة   الحكومة 
النمل،    كل   ولكنهم النوارس،  

النوارس   وكل 

  أن   علينا   تحتم   الواجبة   اإلفـاقة   
انتهى     فيما   أيضا   النظر   نعيد 
“  تفكير “ و ، “ عقـل ”  هو   ما   إليه 

“ إيمان “ و “  دين ”  ثم 

  الثالث   المواجهة   مستويات   أن
هى   )  وسلبية ،   وعامة خاصة،  (

فى     وساق   قدم على     جارية 
  هذه   كل   هز   محاولة 

المقدسات 

  والتقنية   العلمية   اإلنجازات    إن
تستعمل، فى نهاية     األحدث 

  تزييف فى     :النهاية لألسف
  مساهمتها   من   أكثر الوعى   
  إلنقـاذ   اإلبداع   تحريك فى   

النوع 

  الممارسات   تفسير   يمكن
  مؤخرا   رتظه التى     النكوصية 

  والحرب   الفكر مستوى   على   
“  التاريخ   نهاية ”  من (  جميعا 

  حكم ”إلى   “  سبتمبر  11”إلى   
)  “ العراق   غزو ”إلى   “  صدام 

  الطبيعية   النتيجة   باعتبارها 
  المنظم   التزييف   لهذا 

العالمى المفبرك   الوعى   “ لـ 
الجديد 

  األخطاء   تلك   تصحيح   محاولة   إن 
  كل على     جارية   التطورية 
تلقـائى     بشكل   المستويات 



 . ال�اقى   ع	   ال%$ق�   ال�عF   -ه   قام   إذا  ال�ها%ة،   نها%ة  فى   ع+	   ف�ض   ه�   ال��Kر   ل�فع   ال�قاء   ع	   ال�فاع

  . %$���ى   ال   فاالنق�اض  ،.…  و�ال

**** 

 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 مالمقط 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] – 

 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 

 :تأليف ،“سيىء حظ أم سيئة جينات االنقراض[3] – “

 المجلس فهمى، إبراهيم مصطفى .د :ترجمة روب، .دافيدم

 .1998 سنة للثقافة األعلى

 النفى   استعمل  كامن،  بوعى   اعترف  الذى   الفكر  حتى[4]- 

 ) النفسي   التحليل (  يهمشه   لم   أنه   مع  ،) الالوعي ( لوصفه، 

  النتائج   كانت   وإن ،   عنيد 
  ومهددة   التواضع   شديدة 

القوى     من   باإلجهاض 
 . المتربصة 

  سلبية   غرائز   تتولد   كما
  تزييف   خالل   من   جديدة 

على     نعمل   أن   بد   ال الوعى،  
 جديدة   إيجابية   غرائز   توليد 

  قريبا   المنتظر   الفشل   محل   لتحل 
  اآليل   الزائف   التعملق   لهذا 

  مقومات   من   يحمل   بما   للسقوط 
  . لنفسه   هدمه 

هى   البشرى     الوجود   قضية   إن
  قبل    وتميزه   النوع   بقـاء   قضية 
 دين   أو   ولوجيةأيدي أى     وبعد 

،  حاكم   شخص   أو   حكم   نوع   أو 
  دون   فرد   كل    قضية فهى   
، وعلى كل فرد أن   استثناء 

يسهم من موقعه في المقـاومة  
َفَكأَنََّما أَْحيَـا النـَّاَس  ”والتصدى  

َجِميعاً 

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270621.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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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