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אמאמא−129

 )هذه النشرة واملنتدى، وجدوى املؤمترات(

اية هذا الشهر، وأنا ىف حرية حقيقية إزاء تقريرمنذ بد
ما ينبغى أن أقدمه ىف هذه النشرة اليومية، ما دامت
املسألة قد لقيت هذا االهتمام الطيب حىت جتاوزت جمرد أن أضع
أفكارى وآرائى احملبوسة ىف حاسوىب أو من أوراقى، أمام من

 . يهمه األمر، قبل أن أرحل

الذين"علّى هو حتديد من هؤالء التساؤل الذى أحل ويلح 
ما هو: ، بل إن سؤاال أصعب يقفز ليتقدم يقول"يهمهم األمر
؟ وقد سهل علّى اإلجابة االبن مجال ترك بالعشرهذا االمر

آلمات الىت خلص فيها ما انتهى إليه وجودى ىف هذه النشرة،
link 2008يومية أول يناير والىت أشرت إليها من قبل ىف 

وال أجد حرجًا ىف تكرارها، األمر هو) يوم بداية امللتقى(
رابه منقراءته اليومية للنص البشرى ىف سوائه واضط"...

 "منظور تطورى

مث إىن فوجئت أيضا خبطابه إىل الزمالء، وهو حيدد شروط 
إىل هذا املنتدى، وذلك ىف قوله دعوة) أو الدخول(املشارآة 

وال يشرتط فيها إال أناملشارآة ىف املنتدى مفتوحة للجميع، 
 "إنسانا"يكون اإلنسان 

ط، والاستقبلت هذا الشرط فرحا ىف أول األمر، إذن ال شرو
اقتصار على ختصص بذاته، وال مقابل، لكنىن بعد أن أعدت

وقد" أن يكون اإلنسان إنسانا" الذى آتبه  قراءة الشرط
سوده بالبنط األسود، توقفت طويال أمام هذا الشرط خشية أن
أعجز شخصيا أن أحدد احلد األدىن الذى يسمح ىل أن أشرف هبذه

 ،"أن أآون إنسانًا "الصفة

س جمازا، إن املتلفت حوله لريى ما جيرى ىف العامل،األمر لي
ِمْن قتل، وإبادة، وإجرام، واستعالء، وتطهري عرقى، وآذب،

الىت استطاعت أن تصارع" املتحضرة"مقارنة بسلوك احليوانات 
من أنواع % 999آل ظروف التاريخ لتبقى بعد أن انقرض 

 عرب التاريخ ومل يبِق إال هذا الواحد ىف األلف  مجيعااألحياء
الذى البد أن النوع االنساىن هو أحد أفراده، ومع ذلك، فأنا 
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أشك اآلن ىف موقع هذا النوع اإلنساىن على متدرج االنقراض
 أن–فاؤىل أبدا  مع أىن لن أتنازل عن ت–القادم، وأعتقد 

)من الواحد ىف األلف(نوعنا يقع ىف مقدمة األحياء احلالية 
 .الباقية، املعرضة لالنقراض أسرع من غريها

  املهم
إذا آان علينا أن نساهم ىف احلفاظ على أمل بقاء نوعنا،

 على األقل زحزحته بعيدا نسبيا عن مصري االنقراض السريع،أو
 املخاطر احمليطة بنا، أو فال يكفى أن ننتبه إىل االقالل من

جتنب املصائب الىت نفعلها بنوعنا، وإمنا علينا أن نسارع
بالرؤية، واإلضافة، واالبداع والتخطيطباإلسهام اإلجياىب 

 األحياء املسمى النقاذ هذا النوع اجليد منوالتفعيل
 ".االنسان"

 على آل واحد أن– إن شاء اهللا –لكى يتحقق بعض ذلك 
، ولكن ألن هذا هوليؤآد اختالفه ومتيزه، ال من حيث هويبدأ 

املمكن والطبيعى، وأن يعترب أن أية إضافة حقيقية حيققها
ليست إجيابيه باملعىن الذى أعنيه، إال إذا، هى لصاحل ناسه

 ، مبا ىف ذلك خصومه، احل آل الناسآانت هى هى لص

 :االفرتاض يبدو صعبا ألول وهلة، فلنتذآر وإذا آان هذا 

أن األنواع األخرى الىت يفرتض أا أدىن، قد حققت هذا: أوال
التكامل بني نوعها، واألنواع األخرى، بشكل ما، وإال ملا بقيت

 ضمن الواحد ىف األلف الىت ظلت أحياء حىت اآلن؛ 

 أن الفرصة الرائعة الىت أتاحتها شبكة التواصل:ثانيًا
أمكنها جتاوز السلطات) تقريبا(العاملية هكذا بني آل البشر 
مما جيعل إنقاذ البشر فرض عني علىاحلاآمة واملؤسسات اجلامثة، 

 .  وليس مهمة السلطات فحسباجلميع

 مقدمة آتاٍب ما

عتبارانطالقا من هذه النقطة األخرية، ومع الوضع ىف اال
ضرورة البدء ىف ترجيح اجلرعة الطبنفسية والنفسية عموما ىف

رحت أعيد ترتيب أوراقى) برغم عدم ختصصها(هذه اليومية 
وأفكارى لالنتقاء من بينها مايصلح للوفاء مبا تصورته أن

 له بعض األولوية، ولو مرحليا

،ليست منوذجيةأثناء تدريسى ىف قصر العيىن على حالة  
وهو أمر ثانوى بالنسبة(ا ىف وضع تشخيص مناسب ومع حريتن

لنوع ما أقدمه لطلبىت، مبعىن أن التشخيص يأتى ىف املقام
الرابع أو اخلامس وأحيانا األخري ىف األمهية أثناء رسم

، أقول مع حريتنا ىف")صياغة احلالة"بورتريه للحالة يسمى 
أن أشرت ما سبق -زمالئى–تشخيص تلك احلالة ذآر ىل أحد طلبىت 

، واختار مقدملستة ذهانات غري منوذجيةإليه عن آتابىت وصف 
 Differential احلالة أحدها ليكون تشخيصا فارقيا 

Diagnosisل أن ُأحضر له ما، مث أنه طلب مىن ىف لقاء تا
 آتبته عن هذه الذهانات الست، فبحثت عنها، وآنت أحسب

أا إحدى افتتاحياتى ىف الة املصرية للطب النفسى، حني آنت 
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رئيس حترير مشارك فيها، لكن سكرتاريىت مل جتدها، وبدال من
ذلك أحضرت ىل مسودة آتاب ىل بأآمله سجلُت فيه هذه

لة تصنيفمصرية ىف مسأ) عربية(رؤية "الذهانات، باسم 
،)1992 غائى -وتشخيص األمراض النفسية من منطلق ترآيىب

وبداخله هذه الذهانات الستة، وإذا ىب أفاجأ ىف أول صفحة
 :بعد العنوان بأنىن أهديته إىل

 باحلوار   أتشرف   أن   فرصة ىل    تتح   مل   الذين   املهنة   زمالء ىل إ"
  . مباشرة   هلم   أوالتدريس   معهم 

 لعل العاملة،    الفروض  و اإلآلينكية،    املالحظات   هذه أهدى 
  . "بفضلهم يـُنفى    اآلخر   ولعل يديهم،  على    يتحقق   بعضها 

 : نت هكذاأما آلمة الكتاب فكا

 لو   عسريا   عسريا - تعايل   واحلق - التاريخ   حساب   يكون   سوف"
 خمرتقني ونراجع،    ونفكر   ونرصـد نـرى    أن ىف    حقنا   عن   تنازلنا 
  . اجلامدة   املكبلة   واملناهج   واإلنكار   واالستعالء   الوصاية 

 : قلت فيهبدعاءمث إىن أحلقت 

 أو    داخٍل   من نــُْطحـن،    أو   َنْستسهَل   أن   بك   نعوذ   إنا   اللهم
  . خارْج   من 

 احلقيقية،    للمعرفة   خالصا   عملنا   واجعل   اللهم

 علينا   اآتالوا   إذا   الذين ، الفرجنة   من   املطفِفني   وسامح 
  . خيسرون   وزنونا   أو   آالونا   وإذا يستوفون،  

 آدح   وأْلِهمنا عندهم،    توقفنا   وال فضلهم،    الحترمنا   للهما
  . إليهم   ال إليك،  احلق،  إىل  السعى  

  ". برافو " لنا   يقولوا   أن   مهنا   آل   جتعل   ال   اللهم

 حسن   مبجرد   منهم   أحسن   أننا   متصورين   أنفسنا إىل    َتِكْلَنا   وال  
  . املستضعفني   تعصب   أو   ةالني 

 ،نستطيع   ما   بكل نعرف،    ما   إليهم   نضيف   أن   القدرة   وامنحنا  

الفهم،   وحناول النظر،    منعن   دمنا   ما   قليال   ليس   وهو ... 
  ." النشر خنشى    وال بالتسجيل،    ونبادر 

 !!يا خرب

أو رمبا( عامًا 16ذ إذن، فأنا أعرف ملن أوجه اخلطاب من
 أعرف من يهمه األمر، وأعرف ما ينبغى فعله،)منذ مخسني عاما

 فلماذا مل تبني ذلك هبذا الوضوح إال اآلن ؟

 لذى َتحدَد هكذا فعال؟ولكن آيف يصل خطاىب إىل هذا ا

"آتاب"حىت لو نشرت خربتى اإلآلينيكية والتنظريية هذه ىف 
فمن الذى يقرأه بعد ما تبينت واقع وحدود نشر آتاىب األم

والذى أشرت إىل انتشاره"  علم السيكوباثولوجىدراسة ىف"
 1979؟ خالل عشرين عاما منذ نشره  ومآله ىف يومية سابقة
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الفكر اجلديد، أو الفكراألآثر مضاعفة لصعوبة نشر 
، هو أنىن أمتنعت عن املشارآة ىف آلاآلخر، أو الفكر املخالف

 االمتحانات األآادميية، وأغلب املؤمترات العلمية، 

 فما العمل ؟

األمور، وظهر ما يسمى املدونات واملواقع اخلاصة،مث تطورت 
وعرفت طريق أن يكون ىل موقع متواضع، وفرحت فرحا يعلمه اهللا

مجال. هبذا اجلهد اهلائل الذى يقوم به هذا االبن الكرمي د
 ىف تونس إىل العامل، ورحت أقارن مرغما بني حمدوية إمكان ترك

وعرب االت واملؤمترات،توصيل آلمىت عرب التدريس واالمتحانات، 
وبني هذه الفرصة الرحبة الىت وجدهتا أمامى واعدة، وىف نفس

 . الوقت متحدية

لبيان هذا الفرق احلقيقى قدرت أن أبدأ بإعادة نشر بعد
بعض املؤمترات) وقبل حضورى(ما سجلت من مواقف أثناء وبعد 

 : على الوجه التاىل

 !!املؤمترات وأنا

، جاءتىن ثالث دعوات)ين املاضينيخالل الشهر(مؤخرا 
 :للمشارآة ىف مؤمترات علمية، آالتاىل

 ىف أواخر من البحرين للمشارآة ىف مؤمتر عقد: األوىل
 2007نوفمرب املاضى

 سوف يعقد من قسم الطب النفسى قصر العيىن: الثانية
 2008 فرباير 7بتاريخ 

من مستشفى عرفان باجادو بالسعودية ستعقد: الثالثة 
      2008 مارس 6 ، 5بتاريخ 

 :احلديث عن الدعوة األوىل

فقد وصلتىن رسالة آرمية ، ودعوة صادقة، وبثقة أشرف هبا
للمشارآة ىف هذا املؤمتر حيث وضعوىن حيث اعتقدوا أنىن
أستأهل، وقد محدت هلم آل ذلك ووعدت بإلقاء آلمة عن

 Link ألمراض النفسية بني الواحدية والتجزئ التصنيفىا"
"Unitary وحني حالت الظروف اخلاصة دون سفرى أرسلت هلم

الىت آنت سألقيها) املداخلة(أعتذر، واعدا أن أجعل الورقة 
، مع شرح توضيحى ملن يهمه األمر متاحة ىف موقعىىف املؤمتر 

مصاحب لعرض الشرائح بصوتى، آما أعلنتهم أنىن على استعداد
رمبا لفرط-أم إال . لتلقى املناقشات حوهلا وآذا، وآيت

وال( مل يردوا علّى باملوافقة -إنشغاهلم باإلعداد للمؤمتر
...، وترآوىن ألحواىل اخلاصة الىت حالت دون مشارآىت!)باالستالم

 .إخل

 وأنا أقلب ىف هذا الكتاب الذى عثرت عليه-وحني وجدت 
-28 أنىن آنت مشارآا ىف مؤمتر سابق ىف البحرين عقد ىف -مؤخرا

، حضرتىن نفس املشاعر املتحفظة على ما1991 سنة  أآتوبر30
 ).أنظر بعد(جرى، وسجلتها شعرًا ساخرا 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   969



 07I01I2008א – אא

رحت من خالل هذه اخلربات السابقة واحلالية، وبعد ظهور
128 الىت تكتب يوميا منذ أآثر من النشرةاملوقع، مث هذه 

 رحت أحبث عن زمالئى وأساتذتى وطلبىت الذيناملنتدىيوما، مث 
 دقيقة آل بضعة سنني،30ىن خالل حيضرون هذه املؤمترات ليسمعو

ويناقشوىن دقيقة أو اثنتني بعد آل حماضرة، ونتحاَضُن ونأآل
بقية الوقت، رحبت أحبث عنهم، وأعاتبهم، وأدعوهم اجلمعة
تلو اجلمعة، وآل صباح، فلم يستجيبوا ىل ، حىت أولئك الذين
دعوىن إىل البحرين مشكورين مؤخرًا ، مل يبلغىن أم تابعوا

فا مما أآتب طبعا معهم أعذارهم، وهلم آل احلق فيماحر
 يفعلون

 ؟لكن أنا ، وآلمىت، ومن يهمه األمر

 ماذا أفعل؟

فقررت أن أخصص بعض هذه اليومية ملناقشة موقفى هذا من
 :هكذا! املؤمترات، ومن مث املقارنة

عن املؤمترات والنظام العاملى اجلديد ومسئولية: مقدمة 
 املعرفة

 أستطيع أن أنكر فضل املؤمترات على شخصى،ابتداء، ال
مدرسة"الذى أمسوه مشكورين (وتكفى اإلشارة إىل تكرمي فكرى 

ذى عقد ىف الوذلك ىف املؤمتر العاملى األخري) "اخل.. الرخاوى 
رضوى. أمحد عكاشة، واالبنة د. د.القاهرة ، وذلك بفضل أ

 .سعيد عبد العظيم ومنظمى املؤمتر

 : ما يلى 1992 فقد آتبت سنة -وقبل ذلك–ومع ذلك 

 وأحضر طلبة،  وىل  الوقت،    بعض   الزمالء   من   أصدقاء ىل    نعم
 باللغة   رطنوأ وأبتسم،    الناس،   وأخاطب علمية،    مؤمترات 
وىف الواقع،  ىف  : "... قائال   اإلعالم   وسائل ىف    وأظهر اإلجنليزية،  
ىف ( املؤمتراألخري   هذا ىف  عيىن    مامأ صورتى    ارتسمت   وقد , " احلقيقة 

 سنوات   عشر   منذ   شعرا البىن    آتبتها الىت    املالمح   بنفس ) البحرين
حىت   هبا نفسى    أقدم الىت    املالمح   تلك ، والقربان   اجةاحل   قصيدة ىف  

 فيمامازلت حمتفظا ببصرية آافيةيطمئن زمالئى وطلبىت أنىن 
 .أفعل لألسف

  : سنوات   عشر   منذ البىن    قلت 
     ولدى؟ تسمعىن    هل
  : السبعة   األقنعة   خلف   من تعرفىن    هل

  السادْه،   مثل   أتكلم   وأنا
 آالعادْه؟   بينهموا أمشى    وأنا
 أعلْم؟   ال وآأىن    ُأدهش   وأنا
 أعلْم؟ وآأىن  أفىت    وأنا
 أفرْح؟ وآأىن    أضحك   وأنا
 أمجْع؟  وآأىن   أحسب   وأنا
 أمسْع؟ وآأىن    أرنو   وأنا
 الواقْع   األمل   القرب   األرض   فوق   مغلوال   أخطو

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   970



 07I01I2008א – אא

  أدمى،  ... أشواآه، بقلىب    تنغرس
 برتابْه   أمترغ

 نـزيف   يسكت   ال
  . أهرب   ال

 ****  

قبل ذلك بعشر سنوات، آنت قد أدرآت ما علىَّ أن أفعله حىت
ت، رمبا أستطيع من خالل ذلك، أوُيْسَمَع ىل ىف املؤمترات وغري املؤمترا

 :، آتبت"األخرى"بعد ذلك، أو برغم ذلك، أن أوّصل آلمىت 

 ..... 
  ،  الشعر   آلمات ختدعىن    ال حىت ...

 ،  القرب   القصر   أحجار   مجعوا   من مىن    يضحك أو  
 الَعْجَلى،   املتسابقِة    األقدام    وقع عظمى    يسحق   أو 

 ... أضعف   أال   بليٍل   أقسمُت  
  ..أنسى    أال  
 ..... 

 ، العهْد   وأخذُت
  األرض   بطِني قدماَى    غاصت  
  . الغد   سحاب   فوق عنقى    وامتدت  
 ..... 

 جشعى   أظافر   هذبُت
   األمسْر   الثوب   ولبسُت  
  الفخمْه    الالفتة   ولصقُت 

تلك هى اخللفية الثائرة الىت آانت، و الىت أحاول
ترويضها طول الوقت، حىت بدا ىل أنىن جنحت نسبيا ليصل األمر

 :أن أقول الحقا

  : صرح   بال    آثرية - لشخصي  - املؤمترات    تلك   مثل   إن فوائد

    التواضع   أتصنع   أن   فيها   أضطر   فأنا ) 1( 

 االختالف، وأحيانا االستهانة   أحتمل   وأن ) 2( 

 أعرف   ال   مبن ألتقى    وأن ) 3( 

  أعرف،   ما   أراجع   وقد ) 4( 

 موائد على    أحتاور   وأنا )  قليال   قليال  ( أتراجع   وقد ) 5( 
 إذ   القاعات ىف    حوار   فال  ( املؤمتر   قاعات ىف    ال ، والعشاء   الغداء 
 مخس ىف    أحباث   سبعة   حول   مستمعا   مثانني   بني   حوار   يقوم   أن   يستحيل 
 !!). دقائق أو ربع ساعة 

  : آثرية   أيضا فهى  ) بلدنا مثال( البلد  على    فوائدها   أما 

    سياحة ) 1( 
 عريفوت ) 2( 

    وإعالن ) 3(
 وتسويق ) 4( 
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  . وذاك   هذا   شابه   ما   أو عاملية،    أو  ،  علمية   ولغة ) 5( 
 ومجعياتية   مؤمتراتية )  صفقات   أو  ( واتفاقات ) 6( 

  . إخل ... ومفيدة .. ضرورية 

 : تراجع سرى

جيعلىن إذن   فماذا : قلت لنفسى بعد هذا الرتويض املشبوه
 غيظا   أمتيز متر حىت لو آان حمليا، مث أتردد آلما دعيت إىل مؤ

 املولد؟   ينفض   أن   بعد 

 مث غضبا،    أنسحب   مث ليال،    أتقلب   مؤمتر   آل   بعد جيعلىن    وماذا
 إىل البحث عن وسيلة أخرى؟   قهرا   أندفع 

 به؟   االعرتاف   من   مفر   ال   بالنقص   شعور   أهو

 حكاية   بعد   وخاصة   التبعية   من   مزيد   من حقيقى    خوف   أهو
 من   ميتد   أن   بد   ال الذى    النظام   ذلك ، "اجلديد العاملى    النظام "
 والبحث   بالتفكري   مارا وبالعكس،    االقتصاد إىل    السياسة 
 ؟ باملـرة العلمى  

رآيةأشعر أنه قد أثر فعال ىف ح   اجلديد    النظام   هذا
 نوعية    تفكرينا، وأجبدية حوارنا، مث امتدت وصايته حىت إىل 

العلى   باهللا   إال   قوة   وال   حول   وال اإلنسان،    ماهية   وحتديد   احلياة 
 .العظيم 

 حني وخفى،    ظاهر   تشويه   من وطلبىت  أبنائى  على    حرص   أهو   
 األدوار؟   طوختتل   الكل   حمل   اجلزء   حيل 

 بعض   راجعت الراهنة،    اللحظة   وليد   االنفعال   يكون   ال وحىت 
 بعض   عقب   سجلته   أن   سبق   ما   أقتطف   وقلت   وآتاباتى، أوراقى  

  :  هذه املؤمترات، وهاآم بعض عينات منه 

  : األول   املقتطف

ىف   عقد الذى    النفسية   للصحة العاملى    املؤمتر    عقبنشر 
  : فيه   قلت   link)اإلنسان والتطور (1988  أآتوبر ىف    القاهرة 

أقصى إىل  )  املؤمتر  ( هذا   مثل ىف    املشارآة على    نصر   فنحن  -1 
على   صرن   لكنا ذلك،    مثل ىف    ويسهم   ساهم   من   ونشكر مدى،  
 من   منلك   ما   بكل   حتوطه الىت    واملخاطر النشاط،    هذا   حدود   إدراك 
  . حذرة   ويقظة ،  مسئول وعى  

) آلنا   أقول   ال   رب   يا  ( أغلبنا   قل   أو بعضنا،    أن   ذلك  -2 
، العصر   مواآبة على    والقادر   الرصني   العلم   أن   يتصور   قد 
وتنتظرهم،   الناس   يعيشها الىت    احلضارية   التحديات   ومواجهة 
 ما ىف    يتصورونه املفرتق،  ىف    شعبنا   وأخطر   أدق   بصورة   ويعيشها 
  . املؤمترات   هذه   مثل ىف    يدور 

 يضبطون   أصبحوا   قد  -  األغلب ىف   -  علمائنا   من   ورهط  -3 
 مقاييس على   -  وقيمهم   وآماهلم   ونشاطهم   فكرهم  -  أنفسهم 
 مل   -غالبا–بأنه    علما (املؤمترات،    هذه   مثل ىف    والرفض   القبول 
 االشرتاك وتصاحب    تدفع   دمت   ما ،  للرفض   جمال   األمر   واقع ىف    يعد 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   972
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األحباث بطريق غري   يقّومون   فهم الذين .  ذلك   وغري   الشرآات
، السائدة   اللغة   تتكلم الىت    ، ليعلوا من شأن تلكمباشر

  . احملكم املؤمتراتى    باملقياس   لتقاس 

 سجن ىف    ندور   نظل   أن   عليه   يرتتب   قد   أنه   هذا   مثل   وخطورة
 آل   فخورون   ذلك   مع   وحنن ، مشاآلنا   حيل   وال ،  بنا   يليق ال    منهج 
  . بسواء   سواء   مثلهم   مؤمترون   أننا   الفخر 

- املؤمترات   هذه يتلقى توصيات    أصبح العادى    والرجل  -4 
 وما ،  منها يأتى    مبا   واثقا مالحق،    بانبهار  -  اخلارج وىف    هنا 
 ال   حال   منها   منتظرا ،  وتلوح   به   تعد   فيما   آمال فيها،  يلقى  
  . األمر   واقع ىف    كهمتل 

ىف   للتقييم   حمددة   صورة   يواجه   أصبح   عندنا   والشباب  -5 
 بؤرة ىف    أمامه   ماثلة   الصورة   هذه   تصبح   حبيث العلمى،    اتمع 
 من (نشرى    أو حتصيلى    أو معرىف    نشاط   آل   إليها   يوجه وعيه،  
معرىف   نشاط أى  .  أصال   أدرك   إن  -  وراءه   طارحا ، ) النشر 
 التقشف   من   قدرا   يتطلب الذى  املعرىف    النشاط   ذلك  حقيقى، 
 هو   ذلك   وآل ، املستكـشفة   والوحدة ،  الثاقبة   واحلرية النفسى،  
 يعد   مل   مما ،  علم   طالب   أو   عامل   هو   ملن احلقيقى    املال   رأس 
  . املؤمترات   هذه   مثل ىف    مكانه ىف    مطروحا 

 هو   من   بني   اهلوة   توسيع ىف  التمادى    ذلك على    يرتتب   مث  -6 
 عالــم   هو   من   وبني ،  والتارخيية   املوضوعية   باملقاييس   عامل 
-  النهاية  ىف  -  يهز   مما واالجتماعية،    املنصبية   باملقاييس 
  . بآخر   أو   بشكل   علم   آلمة   وقدسية   مضمون 

 هو   واملخاطر   احملاذير   هذه   معرفة   أن   يتصور   أن من على   -7 
احلقيقة،   عن   يكون   ما   أبعد    هو مضاعفاهتا،    من   للوقاية   آاف 
 لكنهم إليه،    هبناذ   ما على    يوافقون   قد   علمائنا   من   فكثري 
الذى   املنظم   التشويه مدى    حاسبني   غري   الطريق   نفس ىف    ميضون 
 بديال   يستعملها وجوده،    خاليا   داخل   اخلطرية   التحوالت إىل  يؤدى  
  . أمه   ولسان قومه،    لغة   عن 

 هذه   ثلمل   اخللفية   األبواب   استعمال   خماطر تأتى    مث  -8 
 غسل   أو .  تلقائيتنا على    االستيالء   بغرض   واملناصب   املؤمترات 
 للموقف   بالنسبة   وإمنا   بذاته علمى    جمال ىف    ليس ،  أخماخنا 
  . برمته واحلضارى  الوجودى  

أخرى   ألغراض   املؤمترات   هذه   مثل   استعمال على    يرتتب   وقد  -9 
 قد  -  املعلن العلمى    الغرض   مع   جنب إىل    جنبا  -  علمية   غري 
 بالتدريج   الظل ىف    العلمية   القيمة تتوارى    أن   ذلك على    يرتتب 
  .ندرى   أن   دون 

 نأخذ   ال   فنحن ،  والتجارة   التمويل   قضية تأتى    وأخريا  -10 
 من   وخاصة املؤمترات،    هذه   متويل   ادرمص   جتاه   الكافية   احليطة 
 فكرا ،  علمائنا   ببعض ينتهى    قد   مما ،  األدوية   شرآات   جانب 
 من   درجة   بأقل   املمولة   اجلهات   هذه   خيدم   ما   ممارسة إىل  ،  وفعال 
  . واملوضوعية   االختيار 
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 ما   دربق  ( الصدق ومبنتهى  هذا،    آل   إن   فأقول   أعود   مث
مبنتهى   املؤمترات   هذه   مثل   عقد   ضرورة   من   ينقص   ال ، ) أدرى 
 نعود   أن   شريطة ،  واليقظة   احلذر   وبغاية واحلماس،    اإلقدام 
 التحديات   مواجهة إىل    مؤمتر   آل   وحول مؤمتر،    آل   بعد   دائـما 
احلقيقية،   املعرفية   اإلضافة   اييسمبق   مسريتنا   فنقيس ،  احلقيقية 
  . إخل .. الواصل   تدشني   أو احلاصل،    بتحصيل نكتفى    وال 

 وينفض   اخلليفة   يرآب  " بأن   مؤمتر   آل فسينتهى    وإال   
  . املوضوعية   وتبهت الوعى    ليغيب ، " املولد 

 الواقع   هذا   خيوض   من   لكل   بعد   ومن   قبل   من   واجب   والشكر
  . وأقدر أقوى    منه   ليخرج 

  : الثاىن   املقتطف

 .1991 أآتوبر، سنة  30-28  البحرين ىف    عقد     املؤمتر

 )2007تذآرته مبناسبة الدعوة األخرية نوفمرب (

اخلاوية،   األرقام أهاجتىن بشكل صارخ آل تلك  ىف هذا املؤمتر 
 إضافة،    بال   الرباق   واإلحصاء 

 وانا   برتول( خاصة  اإلجنليز   استكبار أثارىن ماتصورته    آما 
  ) سيدك 

 والعامل   والعرب   العراق   سحق   آثار   املؤمتر   هذا ىف    عشت   وقد
 والثالث، الثاىن  

 البيض   هلؤالء عقلى    أسلم   أن   إال أمامى    يبق   مل   أنه   وأحسست  
 آل ىف  حديثى    بداية فـى    أفخر   دائما   ذلك   قبل   وآنت حلمر، ا 
اإلجنليزية،   أجيد   ال وأنىن  بالعربية،    إال   أفكر   ال أنىن     مؤمتر 
 عربية   هبا   أتكلم   عربية أى  :  عظيم خزى  مألىن    املرة   هذه   لكن 
 وابن   رشد   ابن   عربية   أم . نذيرال   أم   البشري   عربية   أم   صدام 
 الكرمي؟   القرآن   عربية   أم   سينا 

على   واقف أنىن   - أهلها   ورقة   البحرين   سالمة   رغم  -  وشعرت   
  . وديننا   ولغتنا   تارخينا   أطالل   فقط   وليس   عقولنا   أطالل 

 وأطالل القريبة،    ارالدي   أطالل   بني   ما   تلك وقفىت  وىف  
 أقله   مل   عموديا   شعرا   قلت واملستسلـمة،    املنتـهكة   العقول 
  :  آنت طالبا، قلت  منذ 

    مَعا   هبا   التقينــَـا "  حبرْيِن  " َنـْبـِك   قـفـا
 ُضـِّيـعا الوْعــَُى    ِبه   مثقوب وآأِسـَى  

    َشنــَـــــــاَنَعو    تدق    أرقام   شراُئح
 َتربعـَـــا   العِبِيد    أسواٍق   َوخنَّــاس 
     َهاِتَها   مث   هاِتَها   " تـِشـْرَمـْن   ِمْسـَْتر " و

 أْربـُعــــَــا   بأطالِل   أشالٍء     وإحصاء
 اخل.......
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 :املقتطف الثالث

,النفسى   للطب    العاملية   للجمعية اإلقليمى    عقب املؤمتر (  
.1992  يناير  18-16النفسى    للطب   املصرية   يةواجلمع 
 :قلت فيه وعنه ما يلى)  القاهرة 

أدى ،  للنجاح   السابق باملعىن    ناجحا   مؤمترا   آان  : أوال
  . البلد   وشرف الضيوف،    وأآرم بالالزم،    وقام  ،  الواجب 

 ونازلة يج، اخلل   آارثة   وبعد ،  خالله   من   تأآدت  : ثانيا
 قد   مؤمتر   آل   بعد تصلىن    آانت الىت    املخاطر   أن السوفيىت    االحتاد 
 و  ( والوحدة   بالفشل   شعورنا   أن   ذلك مضاعفة،    أضعافا   زادت 
 مث   ومن بالدونية،    شعورنا   من   يضاعف   سوف )  البديل   السند   فقد 
 أساسا   وإمنا املستوردة،    املعلومات   لبعض   فقط   ليس   بالتسليم 
 دون   ورمبا (ندرى    أن   دون   علينا   تــفرض الىت    التفكري   لطريقة 
 إال   ليس   اجلديد العاملى    فالنظام ، ) أيضا   هم   يدروا   أن 
العبادة،   ورمبا ،  التفكري   طريقة   ذلك ىف    مبا   شيء   لكل   احتكارا 
 يدرى؟   من اخللد،    جنة   وباملرة 

 التكامل   مستويات  " بـ   اخلاص   البحث   قدمت   حني  : ثالثا
أخرى   طرقا   مثة   أن   خالله   من   وأعلنت "  منظورإسالمي   من النفسى  
 من إميان   استوحيته   ما   وهو  ( وإمياننا   لغتنا   وأن للتفكري،  
على النفسى    اإلنسان   تكامل نرى    أن   لنا   يتيحان ) مىإسال 
 يتطلب   وهذا واحد،  سلوآى  مستوى  على    وليس   متصاعدة   مستويات 
 األساليب   وبعد   قبل   منهج   من   بأآثر   والبحث   واملالحظة   الرؤية 
 هلا   استجاب   قةالور   هذ   قدمت   حني ، إخل ...عاملهم، ىف    الشائعة 
هى،   ليست   مبا  ,  هبا   رحب   مما   أآثر   وأمانة   باستطالع   الضيوف 
 أا   منا   آثري   تصور   فقد . وديىن لغىت    أهل   من   األقرب   الزمالء 
ألنىن شابه،    وما اإلسالمى،  النفسى    الطب يسمى    ما إىل    متت   ورقة 

 وتتيح   ديننا   لنا   يسمح   آيف   تعلن   ورقة   آانت   ضد ذلك، هى
 ليس آخر،    منطلق   من   املعرفية   املسائل   نتناول   أن   لغتنا   لنا 
 لنا   ليس ومناسبا،    مكـمال   يكون   قد   وإمنا بالضرورة،    بديال 
  . أيضا   هلم   وإمنا فحسب،  

 ورقة   تكتب   آيف"    عن   اخلتامية   قبل   لسةاجل   حضرت   حني  : رابعا
   How to write a scientific paper   " علمية 

وقد أحملت فيما بعد لصاحب الورقة، شديد،    بإحباط   أصبت
آيف"وحنن على املائدة بأنىن ىف انتظار ورقة أخرى تقول لنا 

 How to assess a scientific paper" يقيمون ورقة علمية
 . وال أدرى إن آان فهم ما أعىن أم ال 

 :أما عن هذه اجللسة حتديدا فقد عقبت عليها مبايلى 

ىف   يـُتدارس   أن ماينبغى    يتجاوز   اجللسة   عنوان   أن   شعرت  -1 
 تدرس   أن   ميكن   مدرسية   بورقة   أشبه فهى  احلجم،    هبذا عاملى    مؤمتر 
  . اآلداب   آلية ىف    النفس   علم   لطلبة   الثانية   للسنة 

 نوعا   حددوا   قد )  آلهم   وليس  ( املشارآني   أغلب   أن   شعرت  -2 
  وأوىل،    أهم  أخرى   أنواع   دون   العلمية   الكتابة   من   غالبا 
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 اخلاصة   ظروفنا   ومع ناحية،    من   فرعنا   مع   تناسبا   وأآثر
  .أخرى   ناحية   من   منونا   مرحلة   بتواضع 

 هلذه  - خاصة   واألصغر  -  أغلبنا   استقبال   أن   أيقنت  -3 
ىف   هدفا   أصبح   قد   مبقاييسهم   عندهم   النشر   أن   هو املسألة،  
" هتلك   أو   تنشر   أن   إما"يشيعونه  الذى    القول   يصدق حىت  .  ذاته 

Publish or Perish   خالف   وإن جزئيا،    صحيح   قول   وهو 
  . موضوعيا   التارخيية   احلقيقة 

 ال   أم   إما :  اجللسة   هذه ىف    حتدثوا   الذين   أن   شعرت  -4 
 بثورة   واملتأثرة واألحدث،    األعمق   املعرفية   الثورة   يواآبون 
 ذلك   آل   آبونيوا   أم   والعلم املعرىف وغريه، إما التوصيل،  
  . عقولنا   قدر على    حيدثوننا   لكنهم 

 املسألة   افتقدت ، واحدة   بلغة   التحدث   بضرورة   متسكهم ىف   -5 
 باإلهانة   وشعرت ، مشرتك   واحد   هلدف   التوجه   ضرورة وهى  األسبق،  
 وايار   اخلليج   مصيبة   بعد   يربرها   ما   لديهم   أصبح الىت  
  . السوفيت 

 مهمة   إلمتام   حثيثا جيرى    مما   فأآثر   أآثر   خفت   ذلك   آل   من  -6 
-  رضاهم   يصبح حىت  يرتضوا،  الىت    بالصورة   عقولنا   تشكيل 
 ذلك   يصبح  هى، الىت    جمالهتم ىف    أرقامنا   بعض   نشر   بدليل  - هكذا 
وممول املوائد واألسفار بني، العباد   رب   من   رادامل   غاية   هو 

  البالد 

 )2008(وبعد 

 فرصة ألستم معى أن علينا، واألمر آذلك، أن ننتهزها
ونتحرك أشجع، وحنرص) اخل...اليومية واملنتدى والشبكة (

 !أآثر، ونصرب أمجل، وخنطئ أيضا ؟

 اخلالصة
ة، قد حققت بعضالقدمي/أرجو أن أآون هبذه املقدمة اجلديدة
 :األهداف الىت من أجلها آتبتها، ومنها

، وأنا أوصل هذه"من يهمه األمر"أن أتعرف عن : أوال
 اليومية، وأشارك ىف هذا املنتدى

مزيد من التعرف علىأن أؤآد حرصى على : ثانيًا
 .املخاطـَبني اجلدد باضطراد

أن أآون قد أوضحت آيف أننا لسنا حريصني على أن: ثالثا
نؤآد اختالفنا، ولكننا ملتِزمني بأن نقدم شيئًا خمتلفًا، إن

 .آان عندنا ما هو آذلك

 قد أصبحت - مهما آانت فائدهتا–أن املؤمترات : رابعًا
 أعجز من أن تفى حبوار متصل

"طب نفسى شرقى.. "أن املسألة ليست طرح بديل : خامسًا
 التزاموإمنا هى" طب نفسى إسالمى"، أو "طب نفسى عرىب"أو 

خربات عملية، ورؤى علمية، وفروض عاملة، نابعة منبتقدمي 
 .ثقافٍة خمتلفة، مبناهج متنوعة متكاملة ما أمكن ذلك
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"اإلنسان والتطور"أن هذا امللتقى، وهذه النشرة : سادسًا
بقراءةليست قاصرة على التخصصات النفسية، وإمنا هى خاصة 

 .مجال، آما التقطها وأوجزها االبن النص البشرى

:روب، ترمجة. االنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م-
 .، اجمللس األعلى للثقافة،1998مصطفى ابراهيم فهمى،

 آنت قد وصفت بالتفصيل ستة أنواع من الذهانات، مل-
ترد ىف التفسيمات املتاحة، هى الذهان االنشقاقى، والذهان
النكوصى، والذهان التفسخى، والذهان الضالىل الوجداىن

 لتسلطى الدورى، والذهان النزوى، والذهان القهرى ا

Dissociative Psychosis, Regressive Psychosis, 
Disorganization Psychosis, Affective Periodical) paranoid 
Psychosis,, Impulsive Psychosis and Obsessive Compulsive 
Psychosis. 

مصرية لتصنيف وتشخيص األمراض النفسية) عربية( رؤية -
 . 1992، حييى الرخاوى، ) غائى–من منطلق ترآيىب 

 .1958نفسى خمتص من  أنا طبيب -

- III World congress of psychiatry 

Cairo, September , 10 – 15 , 2005 , Egypt 

SY139 

Rakhawy School in Psychiatry "35 years  of Egyptian 
Experience in Integrative 

Therapy and Training in Cairo University hospital- Kasr 
El Eini" 

INTEGRATIVE PSYCHIATRIC THERAPY CENTERED AROUND GROUP 
THERAPY WITH SPECIAL CULTURAL CONSIDERATIONS 

Yehia T. Rakhauy1 

SY139.2 

CHILD GROUP PSYCHOTHERAPY: AN EGYPTIAN EXPERIENCE 

Suaad M oussa1 

SY139.3 

FOLLOWING THE GHOST OF THE DEAD DRUG 

Maha Wafi Mobasher 

SY139.4 

CASE STUDY IN GROUP PSYCHOTHERAPY: A PROCESS ORIENTED 
VIEW AND MODEL OF RESEARCH. 

Noha Sabri , Rakhawy Yehia1 
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SY139.5 

MILIEU THERAPY: AS A PART AND PARCEL OF AN INTEGRATIVE 
THERAPY PLA 

Aref Khoweiled1 

SY139.6 

INTEGRATING FAMILY AND COUPLE THERAPY IN PSYCHIATRIC 
MANAGEMENT 

Mona Rakhawy1, Noha Sabri 

SY139.7 

PSYCHOTHERAPY AND THE TRAINING OF THE PSYCHIATRIST 

Azza El Bakry1 

SY139.8 

RAKHAWY SCHOOL: REFLECTIONS IN CREATIVE ARTS THERAPIES 
(DANCE/MOVEMENT THERAPY IN GROUP EXPERIENCE/ PSYCHODRAMA 
"ARTS IN PERFORMANCE") 

Rania Mamdooh . Radwa S. Abdelazim 1 .Cairo University 
Hospital Egypt 

 1983حييى الرخاوى، . ، دالبيت الزجاجى والثعبان -

 1978يى الرخاوى،حي.ديوان سر اللعبة، د -
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