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شعارالتكاتف والتفاعل للوصول 

 .إلى ما هو أروع وأرقى

نتبادل , نتحاور , نتواصل 

, ونرفع بعضنا بعضا , األفكار 

 لكي نكون أقوى وأقدر

 

 

ما سمعت خالل حياتي كطالب 

واحدا , وطبيب وإختصاصي 

منا قد تباهي باآلخر ورفع  

ذكره وقدر عمله وثمن 

 .إنجازه

 

 

أننا نتعالى على , الذي عهدته 

ونغمط حق بعضنا , بعضنا 

وال نقر , وننفي إنجازاتنا 

, للباحث أو العالم بما يقدمه 

وتضئيله  وإنما نحاول إستصغاره

 وتدميره

أثار الدكتور محمد أبو حالوة موضوع تعويق اإلنسان وتحقير منجزاته في أوطاننا التي أوهنها  
  .سلوكنا وأوجعها تضاغننا وتواجعنا

  
وعيتها في األسبوع  وقد, محيرة وتثير اإلستغراب ويصعب تفسيرها , فهذه معضلة عربية مدهشة 

عندما حضرت مؤتمرا علميا أقامه أحد األقسام العلمية في جامعة أمريكية , األول من رحلة اإلغتراب 
التي برزت في كلمة , فوجدتني متجمدا في مكاني ومنذهال أمام أخالق اإلعتراف والتقدير والتثمين , 

وعن , ها بإحترام وتقدير وإعتزاز الذي أثنى على إنجازات سابقه وأوضح, رئيس القسم الجديد 
  .وهو يرفع شعارالتكاتف والتفاعل للوصول إلى ما هو أروع وأرقى, منجزات اآلخرين في القسم 

  .لكي نكون أقوى وأقدر, ونرفع بعضنا بعضا , نتبادل األفكار , نتحاور , نتواصل 
  

فالفرق بيننا , خيبة وألم أشعر بحزن و: وقلت له, إلتفتُّ إلى زميلي الذي رافقته في المؤتمر 
  !!فهل نحن مجتمعات بال أخالق؟, وبينهم أخالقي 

  .إندهش زميلي وأجابني بصمت يغني عن الكالم
واحدا منا قد تباهي باآلخر , ألنني ما سمعت خالل حياتي كطالب وطبيب وإختصاصي , قلت ذلك 

  .ورفع  ذكره وقدر عمله وثمن إنجازه
  

وال نقر للباحث أو , ونغمط حق بعضنا وننفي إنجازاتنا , عالى على بعضنا أننا نت, بل الذي عهدته 
فكل واحد منا يريد النيل من اآلخر , وإنما نحاول إستصغاره وتضئيله وتدميره , العالم بما يقدمه 

  .وال يعرف تفسيرا لهذا السلوك الذي نعاني منه, ومحقه لكي يكون 
  

وننتحل وننكر على اآلخر حقه , وإدعائها لنا , ففي عالمنا نحن نجتهد بسرقة جهود اآلخرين 
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فالناجح يتم محاربته وتعويقه 

, واإلمعان في إزعاجه وتدميره 

والمبدع يسعى لسحقه ونفي 

 .إبداعه

  

  

 

 

من أنجع آليات تدمير الوجود 

العربي هو التصغير والتحقير 

لكي تسحق األمة نفسها بنفسها 

وتمعن بالدونية وبمشاعر , 

 اإلنكسار والضياع والخسران

 

 

 

 

ولكن ,  فاألمة  كائنة الجوهر 

ليس في تربتها وميادين 

,  التي تقهر جوهرها , أوطانها 

هم وتبدد عقولها وتمنع دور

في صناعة مجدها الوطني 

  .العربي اإلنساني

  .اإلبداعي
  

فالناجح يتم , إن الغمط أو الخمط والتصغير من سوء األخالق السائدة في مجتمعاتنا العربية 
  .هوالمبدع يسعى لسحقه ونفي إبداع, محاربته وتعويقه واإلمعان في إزعاجه وتدميره 

  
إال للكرسي المصون  لحين , وال عدل وال قانون , فال حق إال لذوي الشراسة والشرور والعدوان 

  .والمحروس بآلة المصالح واألطماع, 
  

ويبدو أن من أنجع آليات تدمير الوجود العربي هو التصغير والتحقير لكي تسحق األمة نفسها 
  .ياع والخسرانوتمعن بالدونية وبمشاعر اإلنكسار والض, بنفسها 
  

وهي تشارك الدنيا , ذات جذور في األرض والسماء , لكن األمة حية واعدة مدركة منطلقة 
  .صناعة عصرها المنير

  
ففي , فأبناء األمة المصفّدون بالتجاهل والمبعدون يساهمون في بناء صرح الحضارة المعاصرة 

وليستيقظَ من يوهم األجيال , رة ومشاركة هناك عقول عربية فعالة ومؤث, كل ميدان متوهج باإلبداع 
وفي نسغه الصاعد الواعد باإليناع واإلثمار , فاألمة في قلب هذا العصر , بأن األمة خارج عصرها 

  !!واإلزهار
  

وتبدد ,  التي تقهر جوهرها , ولكن ليس في تربتها وميادين أوطانها ,  فاألمة  كائنة الجوهر 
  .مجدها الوطني العربي اإلنساني عقولها وتمنع دورهم في صناعة

  .ولن تجف أغصانها وتتحطب سيقانها, ولن تيأس أمة متجذرة في األرض والسماء 
  

وستدوم وارفة خضراء مهما توهم  المبخسون إلرادتها وعزيمة إنسانها وأنوار عقولها وديدن 
  !!جوهرها ونبض كينونتها

  
*خسبخسه بخسا إذا, النَقص : الَبنقصه وبخسه حقه ي.  

  .والبخس من الظلم أن تبخس أخاك حقه فتنقصه
 رد الشيئ مقلوبا: الركس
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 تهديكم

  ةـة العلـوم النفسيــة العربيث لشبكاب السنوي الثالالكت

    "أرابــسينــــــات/ شعــــــن " 

  مسيــــــرة إثنتـــي عشــــرة عامـــــا

ـــــــــداءاالهـ تحميـــــــــــل   
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