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 !!ةـــر مؤهلـــا غيــــأدمغتن
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هل أن أدمغتنا تمتلك األهلية 
الالزمة للتفاعل مع الحياة 

أم أنها مبرمجة وفقا , المعاصرة 
آلليات خارجة عن زمانها 
 !ومكانها؟

 
أن الدماغ يختلف عن باقي 

ويمتلك قدرات , أعضاء الجسم 
تكيفية وآليات ترابطية تتشكل 
وفقا لموروثها المعرفي 

 اته المحيطية ومؤثر
 
البد لألدمغة أن تكتسب خبرات 
ترابطية جديدة عند كل جيل 
لكي يتحقق التواصل ويتأمن 
 البقاء 
 
, لن يبقى إال ما ينفع الناس 

بمعنى ما يحافظ على أركان 
ويديم قدرات التفاعل , الحياة 

بأدمغة مؤهلة لصناعة الدوائر 
الترابطية العصيبية الجديرة 

مجابهة بتطوير مهارات ال
 والتحدي واإلبتكار

 
 
نعم العالم اليوم منقسم ما بين 

وفقا لرؤى , أدمغة مبرمجة 
وتصورات جامدة خامدة 
, مندحرة في ظلمات األجداث 

وما بين أدمغة تسعى للوصول 
 إلى اإلدراك الكوني المطلق 
  
 
العجيب في األدمغة الغير 

أنها تستخدم مبتكرات , مؤهلة 
ير عما العصر الذي ترفضه للتعب

بداخلها من منتجات النفس 
 األمارة بالسوء 
  
 

أم أنها مبرمجة وفقا آلليات , الزمة للتفاعل مع الحياة المعاصرة تمتلك األهلية ال ناهل أن أدمغت 

  !خارجة عن زمانها ومكانها؟

  

وتكون , وما بينهما تتجدد األحوال وتتبدل وتتغير , الجريان قانون الحياة والدوران دستورها 

  .الموجودات مرهونة بالتفاعل مع مفردات عصرها واإلذعان لمعطياته لكي تبقى

  

ويمتلك قدرات تكيفية وآليات ترابطية تتشكل , الدماغ يختلف عن باقي أعضاء الجسم  ولهذا فأن

وما يتحقق من صيرورات وافدة من حركتي الدوران , وفقا لموروثها المعرفي ومؤثراته المحيطية 

  .والجريان

  

, بقاء والبد لألدمغة أن تكتسب خبرات ترابطية جديدة عند كل جيل لكي يتحقق التواصل ويتأمن ال

وإنما , أن يعيش البشر بدماغ أسالفه قبل عشرات اآلالف من السنين  –على سبيل المثال  –فال يمكن 

  .عليه أن يكون مجهزا بدماغ فيه ترابطات عصيبية قادرة على التفاعل مع عصرها

  

ت البشرية في مأزق األدمغة الغير مؤهلة للحياة في مستويات أصبح, وفي عصرنا المحتدم 

مما أدى إلى إنصفادها في تجمعات فئوية وتطرفية ذات نوازع إنتحارية , إدراكية ومعرفية جديدة 

وبهذا تساهم في تنفيذ , وكأن طاقات ال وعيها ترشدها إلى تنفيذ إرادة اإلنقراض والغياب , فائقة 

تقضي بسقوط كل ساكن من تيار الجريان ومحاور الدوران القاضية بالتبدل  التي, قوانين الطبيعة 

ويديم قدرات , بمعنى ما يحافظ على أركان الحياة , ولن يبقى إال ما ينفع الناس , والتواكب المفيد 

التفاعل بأدمغة مؤهلة لصناعة الدوائر الترابطية العصيبية الجديرة بتطوير مهارات المجابهة والتحدي 

  .إلبتكاروا

  

وفقا لرؤى وتصورات جامدة خامدة مندحرة في ظلمات , نعم العالم اليوم منقسم ما بين أدمغة مبرمجة 

ولهذا ففي الحالة األولى ال تجد إال , وما بين أدمغة تسعى للوصول إلى اإلدراك الكوني المطلق , األجداث 

وتصورات سوداء تعادي منطلقات , قيتة ما يذكّر بعصور ما قبل التأريخ من تصرفات شنيعة وتفاعالت م

  .الذي زعزع أركان الظالم في كل مكان, ومرتكزات عصر التنوير اإلنساني الساطع 
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أن البشرية قد وصلت لذروة ما 
يمكن أن يبدعه عصر من 

وفي ذات الوقت , العصور 
تتعرض لقوى خارجة عن العصر 
 تسعى لجرها قرونا إلى الوراء 
 
 
القرن الجديد سيكون عصر 
, الصراعات والتفاعالت المرعبة 
 ما بين األدمغة التي تريد
اإلنطالق بعصرها إلى آفاق 

وتلك التي تريد أن , المطلق 
, تدفنه في حفر الغابرات 

وتقيده بأصفاد الظالم والضالل 
 والبهتان 
 
 
هل ستتمكن البشرية من تأهيل 
األدمغة للتفاعل بأبجديات 

أم أنها , العصر المشتركة 
  !!الواقعة وما أدراك ما هي؟

أنها تستخدم مبتكرات العصر الذي ترفضه للتعبير عما , والعجيب في األدمغة الغير مؤهلة 

لتأكيد معايير الحياة , لمعاصرة وتسخّر طاقات الحياة ا, بداخلها من منتجات النفس األمارة بالسوء 

وهي تمارس بسلوكها آليات دفاعية بدائية إنغالقية ذات مناهج إنتحارية تستخف بالحياة , الغابرة 

  .ومعطيات العصر الذي تتمتع بما يزخر به من اإلبتكارت, واإلنسان 

  

قت تتعرض وفي ذات الو, أي أن البشرية قد وصلت لذروة ما يمكن أن يبدعه عصر من العصور 

وهذا يعني أن القرن الجديد سيكون عصر , لقوى خارجة عن العصر تسعى لجرها قرونا إلى الوراء 

, ما بين األدمغة التي تريد اإلنطالق بعصرها إلى آفاق المطلق , الصراعات والتفاعالت المرعبة 

الذي صار , والبهتان  وتقيده بأصفاد الظالم والضالل , وتلك التي تريد أن تدفنه في حفر الغابرات 

  .سيدا مطاعا في عدد من المجتمعات المنكوبة بكل ما فيها وعندها

  

أم أنها الواقعة وما , فهل ستتمكن البشرية من تأهيل األدمغة للتفاعل بأبجديات العصر المشتركة 

  !!أدراك ما هي؟

***   ***   ***  
 

  حصـــادال..الشبكــة تدخـل عامهــا الثانـــي عشـــر 

  حصـــــاد أحـــــد عشــــر عامــــا... ارابسينــــــــات / شــــــعـــــــــــن 
  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها 

   "ن .ع.ش" الكتــاب السنــوي الثانــــي لمنجـــزات 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 

***   ***< <

 وآفـــاق تطــــورها"  شبكــــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــة " حـــوار حـــول مستقبـــل 

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

  
ueAboutFuture.pdfwww.arabpsynet.com/Documents/APN2014Dialog  

  
 

***   ***   *** 

  ةــــة العربيــــوم النفسيــــة العلــــشبك

  األكاديميدعوة للمساهمة في التعريف بهذا المشروع العلمنفسي 
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