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ر حني بدأت هذهمل يعد هناك داع أن أعيد أنىن مل أآن أتصو
 أا ستستمر إىل اآلن، ولن2007النشرة اليومية أول سبتمرب 

أعيد أيضا اإلشارة إىل ما أفادته ىل هذه الورطة الرائعة
شخصيا حني ساعدتىن ىف هذه السن أن اآتشف ما عندى وما ليس

وما آنت أمتىن أن أقوله، وغري ذلك مما... عندى، ما قلته
لفضل الذى مل أتوقعه أبدًا فهو أنآررت حىت أمللت، أما ا

 عن طريقاملنتدىتكون هذه النشرة سببا ىف إنشاء هذا 
الشبكة العربية للعلوم النفسية لتقدمي فكرى األحدث عن

 مجال ترك بقوله . ، وهو ما عبر عنه اإلبن داالنسان والتطور

قراءته اليومية للنص البشرى ىف سوائه واضطرابه"... 
 "ىمن منظور تطور

بأمانة شديدة، أنا مل أآن أحلم أن تصل خالصة جهدى طوال
 .عمرى إىل من يستطيع أن جيمعها هكذا ىف عشر آلمات

حىت أآون عند حسن ظن هذا االبن الواعى املثابر، وجدت
مع... نفسى ملزما بأن اقدم ما يفسر هذه الكلمات العشرة

 ".املنتدى"بداية افتتاح 

ل نظرة لتاريخ تطور هذااخرتت أن أفعل ذلك من خال
الفكر، ملتزما مبا ثبت مسجال منذ البداية، مع التعريف
باجلمعية الطموح الىت مل ُتعرف إال من خالل جملتها ألسباب أنا
مسئول عنها، وذلك بأن أقتطع مقتطفات دالة من هذه الة

 لتوضيح هذا الفكر التطورى بدًءا من" االنسان والتطور"
وانتهاء بآخر عدد) 1980يناير (دد افتتاحية أول ع

مع االلتزام بنفس الكلمات الىت آتبت) 2000يوليو / ابريل(
بعد حذف بعض التفاصيل والتكرار، ووضع نقط بدالىف حينها، 

منها، وأيضا بعد إضافة بعض الكلمات الشارحة، أو
 . للمتابعة، ووضعها بني قوسني ببنط أسود

 :اله مجالآل هذا هو حماولة شرح نص ما ق

 "قراءته للنص البشرى ىف سوائه واضطرابه من منظور تطورى"...

 ما أمجل لغتنا العربية، وما أروع األمل ىف أن تلحقها 
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ثقافتنا املعاصرة ومن َثمَّ احتمال إسهامنا ىف إضافة ما
 .إىل مسرية إنسان العصر وحضارته

28إن إعادة نشر ما التزمنا به وما أِملنَا فيه منذ 
وضوح اجتاه السهم، مع اختالف األدواتعاما، هو جمرد تذآرة ب

 .ورحابة الفرصة، واتساع احملال

 من افتتاحية العدد األول: أوال

 1980عدد يناير 
املصرى   اإلنسان   باسم ،  العليم   احلق   العدل   باسم ... 

 هرمه   قمة على    يقف احلتمى    التطور   باسم ،  العنيد   )والعرىب(
الىت   احلقيقة   باسم ،  احلق سبحانه وتعاىل   لوجه عى السا   اإلنسان 
 قيم   وطغت   الزمن   طال   مهما   حتمية   دورات ىف    نفسها   تفرض 
 باسم ،  األآيد   الغائر   النابض   التطور   بريق واختفى  ،  الزيف 
 صفحات   من   الصفحة   هذه   نفتح ،  بعده   وما   دونه   وما   ذلك   آل 
مث امكانيات ( إمكانياتنا   لنا   مسحت   أن   مبجرد ،  التاريخ 

 .. بفتحها   املتواضعة ) الشبكة العربية للعلوم النفسية
 بعض   يعلن ،  بعدنا يبقى    أثرا   الزمن   جدار على    خنط   أن   آملني 
 املبارآة   البقعة   هذه على    املقيم   العصر   إنسان   حماوالت   معامل 
  . خالقه   آرمه   آما   إنسانا   يكون   أن    اهللا   أرض   من 

.................. 

 الرجل إىل    صوتنا   نوصل   أن   البد   أننا   حنس   )ومازلنا(آنا  
، سواء   حد   على   املتخصص   والزميل ،  املتخصص   غري   واملثقف ،  العادي 
 احتدت الىت    احلضارية   معاناتنا   خالل   من   نعيشه   ما   عضب   نبلغه 
 آيانه   متزق   أزمة ىف    يتعرى   إذ   اإلنسان   جلوهر   مواجهتنا   خالل   من 
 أوعقليا   نفسيا   مرضا تسمى  الىت    األزمة   تلك ،  ترآيبه   وتناثر 
 التطور   مسرية   مضاعفات   مظاهر   من   تكون   أن   تعدو   ال وهى  
  . احلتمية 

ا هذ   عصرنا ىف  " الكلمة  " إليه   وصلت   ما   أحد   على   خيفى   وال
 ترآها   ما   ولكثرة ،  أهلها   غري   ماتداوهلا   لكثرة   امتهان   من 
 لءم هى  األوىل    وظيفتها   أصبحت حىت  ،  قدسية   أو   رعاية   بال   أهلها 
 الورق   بياض   تسويد   أو ،  الهية   أو   مسلية   بأصوات   الفراغ   وقت 
 أآثر   ال   املعاصر   العقل " ديكورات  " احلال   واقع ىف  هى    بأشكال 
: يقول املتحدى    التساؤل   قفز   حني   علينا   هذا خيف    ومل ،  أقل   وال 
 ؟)والنت ( الورق على    الكلمات   من   مزيد إىل    حاجة ىف    حنن   هل 

.............. 

   : آخر   وبتعبري
 ،  الفعل   وتؤآد   الواقع   تصنع الىت  هى    الكلمة   هل

 للفعل؟؟ وتابعا    للواقع   تسجيال   إال   ليست   أا   أم 

 ذلك  ، صعوبته   رغم الثاىن  الرأى  إىل    منيل  -  ومازلنا  -  آنا  

 عن   العجز   فإن ،  هذا   ومع ،  أوال   العمل   بأن   القائل الرأى  
    ألزمنا   قد ،  )حاال(الفعال    اإلنتاج   وعن الكاىف،    الفعل 
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الذى   الطريق   ذلك ، )أو مرحليا ( جزئيا   األول   الطريق   باتباع
 االغرتاب   من   مزيد   تسهيل   أو ،  جدوى   بال   احلروف   رص   خطورة   حيمل 
املرحلى   املربر   آان   وقد ،  .. احلق   )آلمة(قول  دعوى    حتت 
 األمل   هو) 2008فاملنتدى (   الة   هذه   إصدار على    إلقدامنا 
 املسرية   نور هى    الشريفة   القادرة   الكلمة   أن   القائل 
 ال   تارخيية   أمانة   هو  )النت ( الورق على    وضعها   وأن ،   البشرية 
 أن   نستطع   مل   إذا   فكرا   حتمل   ألا   ذلك ،  هلا التصدى    من   مهرب 
 بعدنا   من ألجيال    معامله   تارآني   البد   فإننا ،  حتقيقه إىل    نصل 
  . عنه   عجزنا   قد   ما   وتكمل ،  علينا   حتكم 

  : والطريق   اهلدف

 الة   هذه   ظهور   من   اهلدف نسىب    بتفصيل   حندد   أن   دالب
 يكون   أن على    حرصنا   أننا   وحنسب ،  ابتداء  )2008فاملنتدى (
   اخلطوة   هذه   تربر الىت    ذاتيته   له   هدفا 

.................. 

 : يقول   مباشر   واقع   من   هدفنا   حددنا   .....

 مواجهة ىف    العصر   إنسان   نشارك   احلضارية   مسريتنا ىف    ناإن " 
 حطم   قد   فعصرنا ،  أجداده   عن   هبا   يتفرد   يكاد   وجود   أزمة 
 الفرد   آيان  اختل  حىت ،  راسخة   أصناما   وهز ،  آثرية   حواجز 
 صوامع   من   وجودال   مشكلة   وانتقلت ،  اليومية   مسريته ىف  العادى  
 فأآثر   أآثر العادى    الفرد   أصبح   وهبذا ،  الشارع إىل    الذهنيني 
 فرص   من   التقدم   له   أتاح   مبا ،  الكافة   مصري   حتديد ىف    فاعال   طرفا 
  ".القرار   إصدار ىف    واملسامهة الوعى    زيادة 

 ومتحفزة   صرحية   واضحة فهى    البشرية   املسرية   عالمات   أما
 حتطُّم   ذلك   ومن ،  معطل   مناور   أو   متقاعس أى    تتحدى   أيضا 
  : جمال   من   أآثر ىف    احلواجز 

 والرجل   املثقفة   الصفوة   بني  -  أحملنا   آما  -  احلواجز   حتطمت* 
  . اليومية   الصحيفة   قاريء العادى  

األقمار   مث   الرتانسيستور   ثورة   بفضل   األوطان   بني   طمتحت   مث* 
شبكات التواصل احمللية والعاملية الىت/ وشبكة(الصناعية 

 ).تتعملق امتدادا وحرآية آل يوم

العنصرى   التمييز   فشل   بفضل   األجناس   بني  احلواجز  حتطمت   مث* 
وإن آانت األمور قد ( .   بيجني   السيد إىل    الفوهرر   املرحوم   من 

انتكست مؤخرا، سرا وعالنية منذ عودة املد العنصرى األصوىل
 )2008ليخدم املال والقتل اجلماعى اجلديد

 عند   املذهبيني   فشل   بفضل   العقائد   بني   احلواجز   حتطمت   وآذلك
  . ملذاهبهم   املتشنج   احلرىف   التطبيق 

 األنظمة   تنافس   بفضل   الطبقات   بني   احلواجز   متتحط   وآادت
 املنتجة   الغالبية   برشوة   اإلسراع ىف   -  اقتصاديا  -  املختلفة 

 اإلنسان   بتطوير   االهتمام ىف    النية   الراشون   يصدق   مل   لو حىت  .. 
 ). معهأو تأمني حياته أو العدل ىف التعامل( . وعيه   تعميق   أو 
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 بعد أن تعملقت الشرآات2008تراجع أيضا هذا التوجه (
املتوحشة العابرة، واملافيا، وجتار املخدرات ليصبحوا هم احلكام
احلقيقيون للعامل، وراحوا يستقطبون املال يرتاآم فوق قلوهبم حىت
ماتت، على حساب أبسط حقوق عامة الناس، وأيضا اهتز هذا

 ليتبني1980نة التوجه للتسامح العادل الذى آان مأموال حول س
لنا آل يوم أنه قد حلت األحضان املِنافَقة، والقبالت الباردة،

 ").معا"حمل جّدية حماولة التعايش واإلبداع 

 صدر   سعة   بفضل   األديان   بني   احلواجز   تتحطم   آادت   وأخريا
ولكن هذا أيضا مل(  جانب   آل على    )واجتهاد املبدعني(املتدينني  

 ). آما آنا نأمليتماد

.................. 

 آان بلد أى  ىف    شريف   مواطن أى  ينادى    أن   من   مفر   ال .... 
،"اجلميع   اخلري   يعم   مث ،  ..  أبدأ   منها ... ىب،  أْوىل  بلدى   " أنه 
)لكن ( دينه   بتعاليم االلتزام  على    دين   صاحب   آل   يصر   أو أن 
، لغة   وبكل   حدب   آل   من   اهللا   وجه إىل    ساعني  مجيعًا،  البشر   حللصا 
 والتعلم ،  نظره   وجهة   عن   الدفاع   على   مذهب   صاحب   آل   يصر   وأن 
ىف  :ومن َثم.... (، عنها بالتخلى    اإلسراع   ال   تطبيقها   فشل   من 
 ).من خصومه" خاصة"صومه، أو خ  من حىت    بالتعلم   اإلسراع 

إىل  -  يبدو   ما على    منه   بالرغم  -  مدعو   العصر   إنسان 
، التعصب   من   قدر   بأقل ،  مكان   آل ىف    اإلنسان   أخيه   مع   التعاون 
 العمل   من   قدر   وبأآرب ،  اخلاصة   للعقيدة   واحتكار   محاس   وأقل 
هذا مل حيدث خالل أآثر من ( اهلدف   توحد   رغم   الطرق   فاختال   واحرتام 

 ). بل رمبا حدث العكس سرا وعالنية-2008-ربع قرن حىت تارخيه 

.................. 

 وبعد
 به   تسمح   مما   أآثر   ترجو   )2008فاملنتدى (الة    فهذه .... 

 ، إمكانياهتا 

 سنثابر   ما   وبقدر ،  املتواضع   لالعم   هبذا   أننا   لنشعر   إننا
 نستطيع ،  املنهكة   العريقة   أمتنا   موقع   ومن ،  ونتعلم   ونواصل 
 قدرات   بإطالق   اإلنسان   لتكرمي   العاملية   الدعوة ىف    نساهم   أن 
 من   بكثري   أرحب   تبدو والىت   ، هلا   خلق الىت    اآلفاق إىل    تطوره 
  . احملدود   اخلائف   واقعه 

لتعطى   للناس   خترج   ال  )2008فاملنتدى  ( الة   فهذه   ....
 مسرية   توجيه ىف    طاقته   من   أآرب   حقا   الطب   فروع   من   فرعا 
 .... قدرته   مدى   من   أوسع   مسئولية   لتحمله   وال ،  الناس 

 أن  -  اآلمال   وتلك   احملدودية   هذه   واقع   من  -  حناول   وهكذا
 بادئني  -  الناس إىل   )2008املنتدى (  الة   هذه   بصدور ،  ننقل 
 من   يصلهم   أن ينبغى    ما   بعض  -  بلغتنا   ناطقني ) من حيث حنن( 
 زوايا   بعض   إنارة ىف    تسهم   معرفة قد  ..  باإلنسان   معرفة 
إىل   فاتمع   الفرد   تغيري ىف    مث   ومن  ...  املعاصرة   مشاآله 
  . أبدا   دائما   اإلشراق ىف    املتزايدة    التطورية   الغاية 
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.................. 

 إتاحة ىف    ... نأمل   )2008فاملنتدى (الة    هذه   بإصدار   وحنن
 جوهر   توافق   مل   لو حىت  ،  آلمته   يقول   أن رأى    صاحب   لكل   الفرصة 
  إمكانياتنا   بتواضع   نعلم   وحنن ،  اجتاهنا 

.................. 

.................. 

 مقتطفات حمدودة من افتتاحية العدد الثاىن : ثانيًا 

ردا على حتذير الناقد األديب عالء الديب من فرط الطموح(
 )الذى وصله من العدد األول

 وهو   حمدد   فكر   ذات  هى  )2008نتدى فامل(الة   هذه ....
 املرض   واعتبار   البيولوجية   االنسان   تطور   مسرية   من   االنطالق 
ينبغى   غريبا   جسما   وليس ،  املسرية   هذه   مضاعفات   من النفسى  
 تنظيم   إعادة ينبغى    طارئ    نشاز   ولكنه ،  منه   التخلص 
 العلوم   قصور   تعلن  هى  احملدد   الفكر   هذا   خالل   منو  ، مكوناته 
-  وتعلن ،  العصر   إنسان   مبتطلبات   الوفاء   عن   احلالية   النفسية 
 ختصصا   ليس   التخصص   هذا   أن  -  ممثلة   غري   حمدودة   آعينة 
 من الثاىن    النصف ىف    ثبت   آما ،  مثال   النفس   علم   وأن ،  احتكاريا 
 النصف ىف    بشائره   وعدت   مبا   يوف   مل ، )العشرين ( القرن   هذا 
 مفهوم ىف    باستغراقه النفسى    الطب   وأن ،  القرن   نفس   من   األول 
 جتاه   مسئوليته   عن يتخلى  البشرى    للوجود جتزيئى  آيميائى  
 مضاعفات نتوقف عند    أن   -  وعلينا  -  وعليكم ،  االنسان   آلية 
 دراستها   نعيد )  النفسي   املرض هى    ختصصنا ىف    وصورهتا  ( التطور 
 بأسلوبه   العاجز   بعض علمنا   حيتكرها   أن   دون   أمشل   منطلقات   من 
على ما هو أبعد   املقبلة   بانطالقاته   مع أنه قادر احلاىل،  

  .لك بكثريوأروع من ذ

 ............. 

 ............. 

واعتبار ،  التخصص   إمكانيات   ضعف :  احملددة   الرؤية   هذه   إن  
التطور   مسرية   مضاعفات   )من أهم مظاهر (النفسى   املرض

 نطاق   خارج   بدت   أبوابا   نطرق   أن   علينا   فرضت   ،)الضرورية(
 هذه   يطرق الذى    املريض يسبقنا إىل ذلك فهو   أن   ذلك ،  ختصصنا 
: استثناء   دون   مجيعا   األبواب    هو يطرق هذه  ( ابتداء   األبواب 
 وشرف   واالغرتاب اللفظى،    والرتف ،  اآلخر والرأى  ،  احلرية   قضايا 
 حمنةو ،  السالم   ومبادرة   وااللتزام،   والدين،   واإلميان، ،  الكلمة 
 ). دون استئذان مّنا.(النفسى    الطب 

  ............. 

 مقتطفات من العدد األخري: وأخريًا: ثالثًا

 2001 يوليو-2000ابريل " االنسان والتطور"

    أحددها   لن مؤخرا،    فيها   احتجبنا الىت    الفرتة   هذه ىف 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   926



 01I01I2008א – אא

 بدت خطرية،    خطرية آثرية،    آثرية   أمور   حدثت اخلجل،    مدعيا
 من   ذلك   آان   لو حىت  نتوقف،    أن   إال   معها   يصلح   ال   أنه   طورهتاخل 
 قررنا   منذ   حلظة أية  ىف    له   االستسالم   رفضنا الذى    اليأس   قبيل 
 أن   أهل   هو   من   يوما   جتد   رمبا ، "الكلمة"والسالم،    نقوهلا   أن 
مث وجدت (  !! العظيم   واهللا   حناول   حنن .  األرض  على ميشى    فعال   جيعلها 

 )2008هذه الكلمة أهلها املنتدى 

 ) 2001حىت سنة (آان    ما   أحداث   بعض ىف    سويا    ننظر   

 يدع   ال   مبا   تبني  حىت  وجهها   عن   وآشفت   العوملة   استشرت  -1 
 رأمسالية .  جديدة استعمارية،  ة، رأمسالي   أمرآة   أا   للشك   جماال 
ىف .  تنظري   أو   تربير   وراء تتخفى    أن حىت    حتتاج   تعد   مل   متوحشة 
 إال   فاعلة   قوة   أية   هلا   ليس مقابلة،    حرآات   ظهرت   الوقت   نفس 
املعلوماتى املاىل    االستعمار   مسألة  ( املسألة   بأن   التذآرة 
املتعومل، البشر،    آل   حساب على    إال   سهلة   تـمر   لن ) العاملى 
  . للديناصور   عزاء   وال ،  وغري املتعولــم 

،) إيطاليا؟؟ حىت    سياتل   من  ( العامل   عرب   الشعبية   اإلرهاصات  
 غريق   صيحة   تصيح صوهتا،    وخفوت جدواها العملية،    عدم   رغم 
  .  شيء   آل   رغم   اإلعصار اهلادر   ملوج   يستسلم   أن يأىب  عاند، م 

 بثورة   يـعرف   فيما   جاهزة   أدواهتا   العوملة   وجدت  - 2 
املصاحــبة،   املفاهيم   بعض   صك إىل    إضافة واملعلومات،    االتصاالت 
 ومازالت   آانت   معادة   مفاهيم   تقديس آلمات ىف  التمادى    مث 
تستعمل بطريقة غامضة آلمات ذات مسعة حسنة مثل(  ملتبسة 
 سوء   إن  )اخل"...الشفافية"و" احلرية"و" حقوق االنسان"
الذى املتمادى    اخلطأ   لصاحل   الرباقة   املفاهيم   هذه   استعمال 
الىت   تاملضاعفا   من   عدد إىل  ويؤدى  أدى،  حاال،    إليه   أشرنا 
 باستمرار   تتزايد 

  ............. 

  ............. 

يعطى أنه    هو   حاليا   اإلنسان   فيه   يقع الذى  التطورى    اخلطأ
 ىف اضطراد، املتضخم اإللكرتوىن، واألشبه بااللكرتوىن    اجلزء   هذا 
 العمالق   هذا .  به   حييط   أن   يستطيع   مما   أآثر   بل حقه،    من   أآثر 
 ناهيك احليوي،    اإلنسان   بتاريخ   حييط   أن   من   أعجز اإللكرتوىن هو  
احلياة،   تاريخ  ( وذاك   هذا   بأن   علما احلياة،    تاريخ   عن 
   خاليانا ىف    حاال   ماثل   هو   )اإلنسان،   وتاريخ 

  ............. 
 :) ولكن أيضا دعونا نقول( 

 تأجيل   إال   عليه   يرتتب   لن   اإلجنازات   هلذه   املتشنج   إن الرفض 
 متأخرة،    تبعية   مث   خائب، 

  . املنشود   األمل   فهو ، فالتجاوز   للتمكن   االستيعاب   أما 

أخطر   هو املعلوماتى    الطوفان   هذا   أحدثه الذى    التأثري   إن
     جعلنا   ما   هو   هو   لكنه االفتتاحية،    هذه  ىف   نعدده   أن   من
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باجمللة، مث ها حنن نستفيد منه هو هو ىف.(  الصدور   نعاود  
 ) امتدادا للمجلة2008ظهور املنتدى 

 ............. 

 طوال   أمريكا   ذراع   طالت   أن   الفرتة   هذه   خالل   أيضا   حدث
 مصداقيتها   وأصبحت مكشوفة،    فاجرة   وصايتها   فأصبحت قبيحا،  
 امتدت .  مفضوحا   تكلسا   غباؤها   وأصبح بالية،    مهلهلة 
هى   وما األقليات،    هم   من   بتحديد   االنفراد إىل    الوصاية 
هى   وما احلقوق،  هى    وما احلرية،  هى    وما الدميقراطية،  
ا هو الدين الصحيحم: ورمبا... ( األخالق هى    ما   بل الواجبات،  

 إخل) !!الوحيد

 وبعد

 ما تصورنا أننا عجزنا عن2008فهل حيقق هذا املنتدى 
 !حتقيقه برغم آل ما حاولنا؟

 .يارب سهل

 :ملحق عن معامل باآرة لـ

 مجعية الطب النفسى التطورى والعمل اجلماعى

نشأت هذه اجلمعية هادفة اإلسهام ىف تنظيم نشاط حضارى  ·
ة تطور اإلنسان املعاصر بادئني باإلنسان املصرىضرورى ملرحل

 )إىل اإلنسان العرىب إىل اإلنسان عامة(
 حتت اسم مجعية24/01/1979 بتاريخ 2546سجلت برقم   ·

 .الطب النفسى التطورى والعمل اجلماعى
لفتح الباب أمام غري" العمل اجلماعى"جاءت إضافة   ·

 .املتخصص لإلسهام مبا عنده
من خالل) آكل(معية إىل البحث ىف ماهية اإلنسان هتدف اجل  ·

حماولة اإلسهام ىف إعادة تنظيم أآداس املعلومات اجلزئية
األمينة املتاحة وتبدأ ىف هذا املبحث من مدخل العلوم
النفسية والطب النفسى خاصة، وهتتم باخلربات املباشرة لكل

 .عقل بشرى قادر على املعايشة فالتعبري فالصياغة
هتدف اجلمعية إىل التوعية بضرورة تنمية قدرات  ·

اإلنسان، رعاية وحتريرا من خالل فتح األبواب لكل من يهمه
 .األمر، ويقدر على اإلسهام، ىف جماالت التفكري والعمل مجيعا

 أن تكمل- على تواضع إمكانياهتا–حتاول هذه اجلمعية   ·
 .نشاط مجعيات شقيقة أآرب وأعرق

 على إصدار جملة– لألسف –جلمعية  ا اقتصر نشاط  ·
،2001 حىت يوليو 1980منذ يناير " اإلنسان والتطور"

آانت قد بدأت(وعلى استمرار الندوة الثقافية شهريًا 
، مث الندوة)1973قبل تسجيل اجلمعية منذ اآتوبر 

، باالشرتاك مع مستشفى1992العلمية الشهرية منذ ابريل 
، مث نشر بعض" للصحة النفسيةدار املقطم"اتمع العالجى 

 .آتب مؤسسيها على حساهبا أحيانا
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