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، "اخل...يبدو ىل"أو " الظاهر"  لذلك حرصت على أن أبدأ آل تعليق بـ
ألؤآد أهنا حماولة للتعرف وليست حكما هنائيا وال حتليال أصال، هى حماولة اقرتاب 

 ...أآثر من الصوابمتواضعة حتتمل اخلطأ 

  3 مقتطـــف

 :)1( االوىل اللعبة...
 يستاهلوا... لكل اللى أذيتهم مع إهنم  انا نفسى أروح اعتذر 

 :)2(اللعبة الثانية
 أسامح نفسى...مش آفاية، انا الزم االعرتاف بالذنب
 ):3(اللعبة الثالثة

 آان الزم أعمل آده...دى، احلكاية إىن أنا مش مذنب للدرجة 
 ):4(اللعبة الرابعة 

 ...أموت ضمريى... الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن خيليىن  يتهيأىل إن آرت 
 ):5(اخلامسة  اللعبة

 أقبله...إىن الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول
 ):6(اللعبة السادسة 

 ده آان الزم حيصل....ميكن حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش
 ):7(بة السابعة اللع 

 حبب ربنا....مش عارف على إيه بالظبط، أصل أنا  أنا باستغفر ربنا آتري بس
 ):8(اللعبة الثامنة 

 ضمريى حريحيىن؟.... يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 ):9(التاسعة  اللعبة

 تاىن ما حسيتوش.....ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن 
 ):10(العاشرة اللعبة 

يعمل حاجة تانية، أنا  اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم
 ...مثال

 
 
 )09.02.2008يومية (  ربــاحلة وـب ىف السياســـور بالذنــالشع 

  1 مقتطـــف

أن أمارس مهنىت من خالل احرتامى ملرضاى وتعلـُّمى منهم، ولكى أمتكن  تعلمت...
من هذا وذاك آان على أن أتقمصهم، طبقة بعد طبقة، وترآيبا من داخل ترآيب، 
طبعا ملئت بالرعب ىف البداية، لكن طالت ممارسىت أآثر من نصف قرن حىت عرفت 

قراءة النص   ارساتى ىفالطريق إىل قراءة النص البشرى، وساعدتىن على ذلك مم
األدىب ناقدا، أصبح من السهل علّى أن أتقمص جمنونا ال ينطق ببنت شفة، أقرأ 
عينيه وجسده وحرآته ومجوده، أجنح آثريا أن أترجم لغته، وأجنح أحيانا أن 
أتواصل معه حىت أفهم ثورته، وفشله، وانسحابه، وإبداعه اهض، وآالمه 

، امتدت قدرتى على التقمص هذه من مرضاى إىل )بالرغم من غلبة ظاهر تبلده(
األطفال، فسهَلت علّى صداقتهم، دون ذويهم الذين آنت أعجز غالبا عن تقمصهم 
اآتشفت أيضا أنه من السهل على أن أتقص فالحا أميا مثابرا لئيما ظريفا 
عنيدا يقظا أآثر من قدرتى على تقمص رئيس الس احمللى أو رئيس جملس إدارة 

 ...برئيس الواليات املتحدة األمريكية  رآة دواء، فما بالكش

 
 
 )10.02.2008  يومية( داع ـــون واإلبــــوت واجلنــــن املــــع...  

  1 مقتطـــف

من خالل مراجعىت لفرط تساؤل املتداخلني عن قضية املوت، وبالذات آيف أنه ...
أن وراء تلك املسألة نوعا من احلرج الديىن املشروع،  تصورت ،وعى بني الوعيني

وقد حترجت بدورى أن أرد أو أوضح مبا قد يستدرجىن أن أعرى جهلى أآثر، مع 
فخور به وأشعر أنه له فضل أنه يعينىن على مثل هذه املعرفة معظم   أنىن

 .الوقت

كل على مثل هذه القضايا اجلوهرية يتم بش –وتعرفنا  –أن تعرىف  أتصور
أرحب من خالل شجاعة املبدعني ىف األدب خاصة، وأيضا من خالل تعرى اانني الطيبني 

 الفصاميني خاصة، 

من املبدع وهو يتجاوز ما نستطيع، أو ال أجد حرجا حني تصلىن هذه اإلشراقات 
احلرج الذى جنده وحنن نقرأ النص اإلبداعى  .من اجملنون وهو يعرى ما خناف منه

وأيضا وحنن نقرأ النص البشرى وقد تفسخ، هو أقل بكثري من احلرج األدىب مثال، 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090208.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100208.pdf
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  ،"إثبْت ىل، واثبْت لك"الذى قد يشلنا وحنن ننظر ىف هذه املسائل احملظورة، مبنطق 
مع أن اهللا سبحانه مل خيلقنا ليحظر علينا أن نسعى إليه بكل ما منلك من آدح 

نا، وإمنا هو أوصاهم أن واجتهاد، فهو سبحانه مل يعّين األوصياء على وعي
من آل حسب آدحه، وسيثيبهم على ذلك بقدر توفيقهم وأخطائهم أيضا،   جيتهدوا

من حقهم أن يتربؤوا منا أمام خالقنا إذا حنن عزونا   أليسوا بشرا؟ وهم
آسلنا العقلى إىل االستسالم إىل اجتهاداهتم البشرية، أما النص اإلهلى فهو النص 

عارض مع ما خلقه اهللا لنا من فطرة ىف سعى دائب إليه اإلهلى ال ميكن أن يت
 ...سبحانه

 
  2 مقتطـــف

 ، حىت الشلل، )مل يـعد واحدا( تناثر واحديتهوآخر يعلن ...

واملريض الفصامى بالذات يطلع على داخله بشكل أآثر شجاعة ويقينا، لكنه 
يصف هبا املريض يستعمل لوصفه لغته اخلاصة، وعادة ما أآتشف أن آلمة املوت الىت 

الفصامى داخله ليست هى هى الىت يستعملها فصامى آخر هلدف آخر مبعىن آخر، وال 
 إخل..املوت الوعى اآلخر   نطلقها على املوت الفقد أو حىت  هى الىت

، مث وصفته باملوت، هى هو، فأصبحت  تقمصْت ذراعهاىف تصورى أن هذه املريضة 
هاىن جيد، مث إهنا راحت ترصد ما جرى هلا بصدق ذأحلت اجلزء حمل الكل فهى قد 

، ولعلك يا أميمة تعرفني هذه "عفنبعدين "و" ماتبعدين "و" إتشل: "طورا طورا
 :األطوار ىف تدهور الفصامى

 حني يعاق عن الفاعلية واملبادأة بشلل اإلرادة والتبلد،    ·
مث تضمر قدراته مجيعا وخاصة املعرفية منها نتيجة عدم    ·

وهو ما يقال عنه أحيانا   ال وانعدام التواصل،االستعم
 ،"األعراض السلبية"

هذريان هذر ( ليتناثر ) يعفن(مث هو يتفسخ فيتخثر         ·
  ..) .ْموشك السقطة ذو لبٍّ نِثـر: هذاءة

 
 

 

 )11.02.2008  يومية (  دها؟ــف نفقــوآيى ـدود؟ متــذات حــل للــه... 

  1 مقتطـــف

إننا نعىن حبدود الذات تلك القدرة لقطاع أو مستوى من املخ أن يتوجه ...
 ، جامعا مانعا، قائدا منسِّقاإىل حتقيق غايته ىف هذه اللحظة 

ليست بالضرورة (مبعىن أنه ميثل الفكرة الغائية الرئيسية احملورية : جامعا
اخللوى /آل ما خيدم نوعية املستوى النيوروىن(وجيمع آل الطاقة الفاعلة ) شعوريا

لتحقيق هذا ) إخل..القائد من املبادأة واإلرادة والتوجه والسلوك والوجدان 
 .التوجه

 -لكنه غري ضام –آان مضادا أو موازيا   سواء(لكل مستوى غري ذلك : مانعا
  )اآلخر -الواقع(تدخالت اخلارج ، وأيضا مانعا ل)أو طفيليا، أو مماسا منحرفا
 . الىت ال تتسق مع غائية حلظته

سواء آان امسه حالة ( –القدرة ال خيتص هبا مستوى بذاته طول الوقت  هذه
 Level of ، أو مستوى وعى Mental state ، أو حالة عقلEgo stateذات

consciousness  أو منظومة دماغ ،Brain organization –  انمس من اجل"أو "
 ). آما يسميها العامة عندنا من األسوياء واملرضى

ىف حلظة تالية، أو موقف آخر، أو طور إيقاعى منتظم، يتغري القائد 
 جامعاويتوجه القائد اجلديد لغرضه املناسب للموقف اجلديد، ويصبح ) املايسرتو(
لكل ما هو  مانعا) خلدمة الفكرة احملورية اجلديدة املتناسبة مع املوقف اجلديد(

 .غري ذلك 

تصبح حدود الذات ليست جدارا متماسكا أو منهارا، وإمنا   من هذا املنطلق
 ألى مستوى قائد ىف وقت هلا بذاته املناسب قدرة اجلمع املنعهى 

 فقد حدود الذات

من هذا املنطلق   Loss of Ego Boundaries حني نتكلم عن فقد حدود الذات
عن القيام اجلامعة املانعة، "ضعف هذه القدرة نعىن الرتآيىب التشكيلى، فإننا 

 ، لتحقيق غائية حلظته) القائد(بوظيفتها بكفاءة خلدمة املايسرتو 

 وبالتاىل حيدث تداخل وخلط وحوار وصراع وإسقاط واغرتاب، 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110208.pdf
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هر األعراض حسب تفعيل أى من هذه اآلليات ألى من هذه املستويات النشطة ظوت
 ...ة اجلامعة املانعة من تنظيمهاالىت مل تتمكن القومعا 

 
  2 مقتطـــف

  : االآتئاب ىف    الذات   حدود

  هو  Loss of ego boundaries  الذات   حدود   فقد املسمى    العرض   أن   املعروف   من
  املفرتقية   واألزمة (  االآتئاب   بداية ىف    أنه   إال ،  األحوال   أغلب ىف    بالفصام   خاص   عرض 
 Transparency of  الذات   حدود   شفافية تسمى    أن   ميكن   ظاهرة   حتدث )  عامة   بصفة 

ego boundaries ،  

  أننا   إال ،  ناحية   من ووظيفى    ناحية   من رمزى    تعبري هو   الذات   وحدود وتعبري 
 ...عصبية   لغة إىل    نرتمجه   أن   يستحسن   وحقيقته   طبيعته   ندرك لكى  

  الرتابطات   من   جمموعة   بني   الواضح   الفصل مبدى    حمدودة   الذات تكون 
Associations  عامة   بصفة   املفرتقية   األزمةو (  االآتئاب   حالة وىف  أخرى،    وجمموعة  (

  ألن   الرتابط   جمموعات   بني   الفصل   هذ   ويضعف   املخ   من   األقدم   اجلزء ىف    النشاط   يدب 
  لغة إىل    ذلك   ترمجنا   فإذا ،  الشعورية   الوظائف ىف    ويشارك   يزاحم   اجلديد   النشاط 
الذات ( الطفل   إن   قلنا  Transactional Analysisالتفاعالتى    التحليل 

  أو   حملهما   حيل   ال  -  ذآرنا   آما  -  ولكنه والفىت،    الوالد   ويزاحم   يقرتب   ) الطفلية
  سائدا   آان الذى    النشاط   يشعر   النشاطني   بني   الفصل   هذا   ضعف   ومع ،  عليهما   ينتصر 
  باللغة (  بالكبت أى  )  عصبيا (  بالفصل   الداخل ىف    التحكم على    رقاد   غري   بأنه 
  أو ،  منه   بالرغم   باخلروج   دائما   مهدد   الداخل   هذا   وآأن )  الدينامية   النفسية 
 باإلعالن 

 
  3 مقتطـــف

وإمنا " أنا"من هذا املنطلق احلرآى ميكن تعريف الذات ليست باعتبارها   ·
 "شروع الذى أمارس تشكيله ألآونه امل"باعتبارها 

حلظة  حاضر ماثل فاعل ىف أى وهو ليس مشروعا غائما هالميا، وإمنا هو   ·
 حتتاج أن تتحدد فيها وهلا معامله بذاهتا
ىف   ، فهذه الذات الواحدة القائدة هى حتديد املعامل ال يعىن الثباتإال أن   ·

قاع واحلوار واجلدل، خاصة ىف أطوار احللم نفس الوقت جاهزة للتبادل واإلي
 )العادى(واإلبداع 

واحلدود حبسب آفاءة هى مشروع دائم ، وىف نفس الوقت آيان حمدد املعامل   ·
 . ىف حلظة بذاته" اجلمع املنع"

أصبحت من خالل تطور فكرى ىف اجتاه مواآبة احلرآة، أآثر منه حتديد مفاهيم، 
تغري  ستوى القائد ىف ترآيب الدماغ هى حدود الذاتآفاءة عملية اجلمع املنع للم

من منطلق بيولوجى نيووىن  1979تعريف ومفهوم الذات الذى سبق أن طرحته سنة 
 أيضا

 

 

النفسى ىف العالج  صعوبة احلياد وضرورته  )2(اإلشراف على العالج النفسى  مسلسل  
  )12.02.2008  يومية( )واحلياة(

  1 مقتطـــف

آنت أعد مع أستاذى الدآتور عبد العزيز عسكر ورقة مشاهدة  1962سنة ...
جديدة للقسم عندنا ىف قصر العيىن، واقرتحت عليه أن ندرج التاريخ الديىن ضمن 
التاريخ الشخصى للمريض، فنظر ىل نظرة صامتة قاهرة طيبة، وابتسم رافضا، 

ملية الثانية، رفض وآدت وآان قد تعلم الطب النفسى ىف إجنلرتا أثناء احلرب العا
هل جننت؟ ظللت بعد ذلك أتعجب آيف أتعمد أال أتطرق مع : أمسع صمته يقول

مريضى إىل دينه الذى زرع ىف خالياه رمبا قبل أن يصاغ ىف دين بذاته، آيف نأخذ 
التاريخ اجلنسى بكل هذه التفاصيل، والتاريخ التعليمى، مث ال نأخذ التاريخ 

حىت آان ىل مكاىن اخلاص الذى أستطيع أن أجرب فيه اختالىف،  الديىن؟ مل أقتنع أبدا
املريض ىف هذا املكان اجلديد " اوراق مشاهدة"فأدخلت خانة التاريخ الديىن ىف 

وإذا به يثرى معرفتنا باملرضى ثراء شديدا، وظللنا نستفيد من هذه ) املقطم(
ن أمهية هذه املعلومات ىف املعلومات لصاحل املرضى ىف العالج بوجه خاص، وتبني فعال أ

العالج ليست أقل من أمهية التاريخ اجلنسى، دون أن منس هذه املنطقة بأية 
 . تفاصيل نقاشية أو خالفية، إال إن آانت جزءا ال يتجزأ من األعراض أو األسباب

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120208.pdf
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إن احلصول على املعلومات الكافية املتاحة، ألى جانب من جوانب وجود املريض 
إعالن (عها بالضرورة الدخول ىف حمتواها، لكن هذه العملية أو سلوآه، ال يتب
حنن نسأل ىف . هى تنري زوايا املوقف مبا يفيد اهلدف العالجى) املعلومات املتاحة

مىت بدأ املريض ممارسة الشعائر، مث مىت : التاريخ الديىن، مثل أى تاريخ، عن
 ...انقطع أو تقطع، ومىت عاد، مث مدى تعصبه، 

 
 2مقتطـــف 

له خربة ، ميارسها داخل إطار ملتزم بالوقت ) موضوع(املعاجل هو إنسان ...
واهلدف، تقاس مسريته مبحكات عملية معلنة، وهو ال ميكن أن يكون إال نفسه، ال 
رمزا وال جتريدا، وال أعرف آيف حيافظ على مكانته معاجلا مسئوال أمام علمه 

لصاحل ) وأحيانا ما ال يعرف(سه وضمريه وربه، إن مل يستعمل آل مايعرف عن نف
 مريضه؟ 

إنىن ابتداًء أطالب نفسى وأبنائى وبناتى املعاجلني أن تكون البداية مع 
ماذ يريد هلذا املريض إن آان ابنه : أنفسهم، يسأل آل واحد منهم نفسه بوضوح

أو أخاه، وماذا يريد أى منهم أن جينب هذا املريض إن آان أبنه أو أخاه، هذا 
يطرحه املعاجل على نفسه أوال، لكنه ال يلزم به نفسه، وال يعلنه السؤال 
 . للمريض

مث بعد أن جييب على هذا السؤال يقيس إجابته بواقع املريض، واختالف ظروفه 
 إخل، ..عن ابنه أو عن ابنته 

مث يعود ويسأل املريض عن ماذا يتصور أنه ميكنه أن يعطيه من خالل خربته، 
 عالج، وما هى غايته من ال

مث يأخذ آل هذه اإلجابات معا دون تفضيل أى منها، ويسمح ملسرية العالج أن 
 ...وفيق بينها، واحتمال جناحها إخلتحدد مدى واقعيتها، وإمكانية الت

 

 3مقتطـــف 

أو (تعلمت من إريك برين فكرة أن استحضار حالة الذات أثناء العالج ...
، وآان يستعمل هذا التعبري عن حالة "تضع الكوبس"ال حيتاج إال أن ) التأهيل

 Plug" ما عليك إىل أن تشغل اليافع فيشتغل"بقوله ) اليافع(الذات الناضجة 
in the Adultصه أو تفسخه آالما ، أى أن تكلم املريض مهما بلغت درجه نكو

بسيطا منطقيا دون افرتاض أنه لن يستجيب، فريد بكالم متماسك، رحت أطبق هذه 
الفكرة ىف العالج اجلمعى، وىف امليىن دراما الىت منارسها فيه، وىف األلعاب العالجية 
: ليس فقط على حالة اليافع وإمنا على حاالت الذوات األخرى، مبعىن شغل الطفل

Plug in the Child  وأيضا شغل الوالد فيكPlug in the Parent  إن صح آل
هذأ وهو صحيح باملمارسة، فالوالدية موجودة منذ الوالدة، حىت الطفلة الىت هتنن 

  ..عروستها وتنيمها وتغطيها إمنا تطلق من ذاهتا تلك الوالدية بكفاءة حقيقية

 

   )13.02.2008 يومية (  ى؟ـور للحِكـأم ديك ى؟ـور ىف الوعـىب حضــراث الشعــالت 

  1مقتطـــف 

  الفرد ىف  يتجلى  (شعىب  وعى  إىل  الشعىب    الرتاث   حتويل   حقيقة إىل    ننتبه   مل   إذا...
  نكون ،  امتدادنا   مع   التواصل   قطعنا   قد   نكون   فإننا  ) اجلماعة ىف  يتجلى    مثلما 
،  للزينة   أو للذآرى    بتصويره   نقوم   أننا   نتصور   وحنن   تربته   من   اجلذر   نزعنا   قد 
  . الشجرة   ومتوت   فيضمر 

اللفظية،    والزينة ،  والشعارات ،  االحتفاالت ىف    الرتاث   باستعمال   االآتفاء   إن  
  صور   يستعمل   من   مبثابة   هو ،  لألصل   إهانة   هووالنكت السريعة، واحلكمة الطائرة، 

  وحيمل   حكمتهم   يستلهم   أن   من   بدال   االستقبال   حجرات ىف    يعلقها ،  للزينة   أجداده 
  . البشر وىف  ،  فينا   آماهلم   حتقيق   مسئولية 

إىل    إشارة   هو  ) الشعىب   الرتاث   وهو َغري ( "الشعىب الوعى  " بتعبري    أعنيه  ما   إن
  التعبري   هو الشعىب  الوعى  .  وسلبية ،  إجيابية   ممارسات وهى  ،  حاليا جترى    ممارسات 
على    نتعرف   أن   نريد   حني   فإننا   مث   ومن  ، بذاهتا   حلظة ىف    الناس   ماهية   عن   املباشر 
جذورنا الىت حنن نتاجها اآلن ىف تربة خمتلفة، فإننا بذلك  ىف    امتدادا من   أنفسنا 

  والثمار   الفروع   نفحص   أن   علينا ،  نعد المتدادنا األصيل ىف آفاق املستقبل
  جذورنا   ليس ،  آلنا   مييزنا   ما   إن ،  اجلذور   حول   باحلفر نكتفى    وال ،  الظاهرة 
  أواق   من ،  ظليلة   أو   جافة   فروع   من   اجلذور   هذه   ناتج   وإمنا ،  األرض   حتت   املختفية 
 ... حامض   حصرم   أو شهى    آرم   من ،  زاهية   أو   متساقطة 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130208.pdf
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  2مقتطـــف 

  قياسات   يسمونه   ما   خالل   من يأتى    ال "  اآلن "  ناسنا وعى  على    التعرف   إن...
مسمى    حتت جترى  الىت    االنتخابات   نتائج على    يعتمد   هو   وال ،  العام الرأى  
  تأهدر   حبيث   واالنتقائية   والتضليل   االلتواء   من   أصبحت   بأساليب   الدميقراطية 
ىف    النظر   خالل   من الوعى  على    نتعرف   إننا  ، مجيعا   واحلرية   الدميقراطية   مصداقية 
  حد على    والراقية   اهلابطة   أغنيته   من ،  معا   والعابثة   الدالة ،  اجلديدة   لغته 
  املكاتب   مبقاييس   هوقياس ،  الشارع   نبض على    والباحثني   العلماء تعاىل    إن ،  سواء 
 ...، مزورة   أو   شائهة   إما :  متثلنا   ال   صورة   لنا   يرسم   قد   األآادميية 

 
  3مقتطـــف 

  وسائل   عرب   أو ،  مراآز األحباث   من   مرآزة   موجزة   تصلنا الىت    املعلومات ...
  تعمقنا   إذا   إال   فاعلة   حقيقية   قيمة   هلا   تصبح   ال ،  التعليم   مناهج ىف    بل  ، اإلعالم 
  والدين ،  التقاليد   مثل   للمعارف أخرى    مصادر   مع   تتفاعل   آوهنا   حالة   نتائجها 
  فعال جيرى    ما   آل   و .  معا   والكاذب   الصادق الشعىب    واحلدس الشعىب،    والدين ،  الصحيح 
  . الواقع   أرض على    الناس   بني   الناس   من 

  ملا   نستسلم   أال   العلم   وضرورة   العلم   وعصر   العلم   عن   نتكلم   وحنن   املطلوب 
نبحث ىف مشاآل ال تلح علينا،  ،  صنعنا   من   ليست   برامج مغلقة   ننفذ    وجودنا   خيتزل 

 س هلا األولوية الىت عند غرينا،ولي

  إال   ليست   ومعلوماته   العلم   بأن   نذآـر   لكننا ،  العلم   قيمة   من   نقلل   ال   حنن
  . املعرفة   مصادر   أحد 

  املنظومات   لكل الوحيد   واملرجع   املقياس   هو   يكون   أن ينبغى    ال وبالتاىل  
  مصادر   آل   مع   يتفاعل   لكنه ،  نفسه   إال   يقيس   ال   العلم   إن .  األخرى   املعرفية 
  من   املختلفة   الثقافات   مييز   مبا   األمشل املعرىف  الوعى    ليصيغ   لغاهتا   بكل   املعرفة 
 .. . اجلارى   بالواقع   اُملَهجنة   ومثارها   التاريخ ىف    الغائرة   جذورها   واقع 

 
 
   )14.02.2008 يومية( ة ــرة النقاهـام فتـراءة ىف أحـق: وظـب حمفــجني 

  1 مقتطـــف

فهل آان ذلك ىف وعيه   أعرف أن جنيب حمفوظ متفائل بعناد ليس له حد،...
السمحة املتفائلة هى الىت تسمح الظاهر فقط؟ هل تغطية األمور هبذه القشرة 

قارن حلم (إلبداعه أن يقول ما هو أرسخ وأآثر إيالما، ألنه األقرب إىل الواقع؟ 
 )وموقفه املعلن من السالم مقابل موقفه األعمق ىف احللم 31

مث ماذا يعىن هذا التساؤل األخري؟ هل هو آسر حلاجز الزمن فيتكلم عن 
نه بعد الوداع اهلادئ والذآرى الطيبة املؤملة املستقبل بصيغة املاضى؟ وصلىن أ

بعد ) موتاآم: أذآروا حماسن من هرم منكم، وأيضا مرضاآم، ورمبا بعد قليل (
آما فطِن (أن يتذآر آل واحد ما أدته له شقته من خدمات، مل متنع تدهوره 

 ).بتدهوره

اآلمال، أم أهنا هذه اهلجرة اجلماعية إىل اهول، هل ستنتهى بالفخر إْذ حتقق 
 .املذلة واهلوان؟

، فما هى نتيجة هذه )فِطن آل منهم بتدهوره: (لكنه صاغها آأهنا ماض حدث
 :القصة؟ ترآها حمفوظ مفتوحة

 ...هل آان ينعم بالفخر؟ أم جترع املذلة واهلوان؟

 

 
 النشـــــرة األسبوعيـــة

 2008ري ـــفيــف
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM0208.exe 

 
 النشـريـات آامــل دليــل

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  
 
 

****** 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140208.pdf
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM0208.exe
www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm
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The Man & Evolution FORUM Web Site 

http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/  
 

The Man & Evolution FORUM Messages 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages 

 

Forum Subscription 
TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 

 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 

FORUM INVITATION 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 

 

Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
http://www.rakhawy.org/a_site / 

 
 

****** 
 

א מ א א א
 حمــاور األعــداد القادمــة

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 18عدد  -  2008ربيـــع  - 

آخر أجل  - من التنظري اىل املمارسة...التحليل النفسي والذات العربية"
31 -03 -08 

 املغرب/ فرنسا –ر ـادي  الفقيـداهلـعب.  د.أ: املشرف

abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr 

 19 عدد - 2008  صيــــف - 

 08- 05- 31آخر أجل   - " حنو قـراء عربيـة... الطب النفسـي الشرعـي "

 األردن/ الواليات املتحدة  –ة ـان الغرايبـنعم.  د.أ: املشرف

n_gharaibeh@yahoo.com 

 20عدد  - 2008 ريـــفخ - 

 08-  07 – 31آخر أجل  - " الرهــاب اإلجتمــــاعي من منظــور عربي

 عنابة، اجلزائر -  سـة بومخيـبوفول .د .أ: املشرف

boufoulab@yahoo.fr -  bbboufoula@hotmail.com 

 21عدد   -  2008 شتاء - 

آخر  - "  قوة الوهم وهم القوة و... سيكولوجية التطرف العقائدي  " 
 08- 10- 31أجل 

 عمان/ سورية  -  وانـل رضـر مجيـسام .د .أ: املشرف

srudwan@hotmail.com 

ث الة إىل مستوىحيت نرقى بأحبا دعوتكم مشارآتنا حترير إعداد هذه امللفات،ن
 .  االت الدولية احملكمة

.دمتم ذخرا للعلم و املعرفة

 : اتمالحظـــ
 العربية، اإلنكليزية و الفرنسية: تقبل األحباث باللغات الثالث -  
 .رئيس التحرير على عنوان الة اإللكرتوني و  ترسل األحباث -  

APNjournal@arabpsynet.com - turky.jamel@gnet.tn 
 

http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages
TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com
www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf
http://www.rakhawy.org/a_site /
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm

