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  ...األساتذة الكرام  

  أجركم اهللا في مصيبة إخفـاء او اختطاف البروفيسور الراحل عمر ..

    قد ال تفي الكلمات حق الذكرى ولكنها بعض انتصار للحق
 

 
  

  

  

إن احد أهم عوامل     

إنقـاذ أمة من عقـابيل تلك  

المصائب (مادية أو معنوية)  

حسب مؤرخي الحضارات، 

وجود ثلة من العلماء في كل  

االختصاصات وهبوا انفسهم  

للبحث العلمي الرصين النتشال  

مجتمعاتهم من براثن التخلف  

 والهوان.

  

  

  
 
والشك عندي كما يؤكد  

التاريخ انه ال عز ألمة يهون  

عليها علماؤها، لذلك تجدهم  

اول هدف لدعاة االستعمار  

 واالستحمار سيان. 

  

  

  
 

  المصائب في حياة االمم نوعان:    

كالكوارث الطبيعية واألوبئة واألزمات االقتصادية وغيرها مما يضير بناءها  مصائب مادية -  

  الشكلي.

 تضير كيان األمة الحقيقي المتمثل في قيمها وأخالقها وعلمها ودينها، عنويةومصائب م -  

وذهاب الريح وخفوت الشوكة واالحتراب  كمثل الجهل والتخلف والجمود واالنحالل واالستدمار،

  الداخلي وغيرها مما ينخر في أسس البنيان الحضاري للمجتمع.

  

حسب  (مادية أو معنوية)مصائب إن احد أهم عوامل  إنقاذ أمة من عقابيل تلك ال 

مؤرخي الحضارات، وجود ثلة من العلماء في كل االختصاصات وهبوا انفسهم للبحث 

 العلمي الرصين النتشال مجتمعاتهم من براثن التخلف والهوان.

 

قد تتنكر االمة لتلك الفئة ويصيبها من مجتمعاتها الظلم والتجاهل ولكنها تضحي بالمجد  

 ن اجل رسالتها الحضارية والثروة والسلطة م

 

ان عالقة  العلم والعلماء بالمجتمع  وموقف كل طرف من اآلخر تناولتها دراسات  

وأبحاث في الفلسفة واالجتماع وعلم النفس االجتماعي وتلونت بأطياف السياسة 

واالقتصاد ونظم الحكم. والشك عندي كما يؤكد التاريخ انه ال عز ألمة يهون عليها 

 لك تجدهم اول هدف لدعاة االستعمار واالستحمار سيان. علماؤها، لذ

التي تتصف بها امتنا اليوم والتي وصفها النبي  حين تحدث عن  " ةــــــالغثائي" إن  

  تداعي االمم علينا لها عالمات ال تخفى على الخبير، أهمها:
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إن "        

الغثائيــــــة"  التي تتصف بها  

تي وصفها  امتنا اليوم وال

النبي  حين تحدث عن  

تداعي االمم علينا لها عالمات  

 ال تخفى على الخبير، أهمها:

كثرة العدد.........  - 

 (الكــــم)

 خفة الوزن......... (النــــوع)  - 
 

  

  
 

إن هوان العلماء     

على امتهم هي في رأيي هو  

احدى عالمات "العمه  

 الحضاري" 

  

  

  
 

قد نجد بعض العذر     

ال يدرك قيمة العلم  لجاهل  

والعلماء أو دعي علم متخلف  

عن ركب الحضارة ما زال  

يفرق بين علماء الشرعيات  

وعلماء الدنيويات فيحزن  

لفراق األولين وال يأبه لرحيل  

 اآلخرين  

  

  
 

لكني ال أجد عذرا     

للعلماء واألطباء والمثقفين  

من كل مشرب،  يتحولون  

الى نعامات غرست رؤوسها  

  م)ــــ(الك......... كثرة العدد - 

  وع)ــــ(الن......... خفة الوزن - 

  

ال ريب حينها أن تغيب معاني العزة والكرامة وعلو الهمة  والتميز والتفوق والقيادة بله  

  الشهادة على الناس ،حتى صرنا :
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  وهو يصف حال االمة: حسان حتحوتأو كما قال طبيبنا وشاعرنا الراحل العالمة 
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" ولنسميه "العمه الحضاريحدى عالمات هو ا ييإن هوان العلماء على امتهم هي في رأ 

 . ceviagnosiaعلى لغة اهل الطب 

قد نجد بعض العذر لجاهل ال يدرك قيمة العلم والعلماء أو دعي علم متخلف عن ركب  

الحضارة ما زال يفرق بين علماء الشرعيات وعلماء الدنيويات فيحزن لفراق األولين وال 

(  "انما يخشى اهللا من عباده العلماء"وله تعالىق سياق تائه عن يأبه لرحيل اآلخرين ،


ط� : �28 ( 

،  يتحولون الى نعامات ال أجد عذرا للعلماء واألطباء والمثقفين من كل مشربلكني  

غرست رؤوسها في التراب حين يتعلق االمر بفقدان او اختفاء او سجن زميل لهم في 
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ين يتعلق االمر  في التراب ح

بفقدان او اختفـاء او سجن  

زميل لهم في المهنة لم  

 يجرؤوا مشاركته في المحنة  

  

  

  
 

والساكت عن الحق  

  شيطان.... 

بوسيلة حديث رسول اهللا فأخذ فريق المهنة لم يجرؤوا مشاركته في المحنة فلوال اقتسموا 

اذا تعذر الفعل  وفريق باللسانفسعى في تفريج كربة اخيه بالفعل ال بالقول، اليد 

، لعل قضية ُعَمر ال يطول عليها العمر وينطفئ انكر بالقلب والجنانالمباشر وفريق 

 الجمر ويخرس اللسان ...

   والساكت عن الحق شيطان....

  

  ****    ****  

A R A B P S Y N E T  P R I Z E  2 0 1 4  

  2014لشبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة          جــائــــزة عمــر هـــارون الخليفــــة

  لعلـــم النفــــس 2014مخصصة عام  

شاء القدر ان يكون البروفيسور عمر هارون الخليفة اول فـائز بجائزة " شبكة العلوم النفسية العربية"  عند  

 كتكريم رمزي    ،حمل اسمه الكريم مرة اخرى بعد خمس سنواتمن جديد   تتشرف  ن  وا، 2010تأسيسها في العام  

وذلك بعد حادثة االختفـاء المحير التي تعرض لها منذ حوالي العام و  لهذه الشخصية العلمنفسية  العربية والعالمية،  

   ، ) 2013النصف ( سبتمبر  

  ...معافى سليما ناالي و اهله الى يعود أن كبير اهللا رحمة في االمل ويبقى

  اهللا ..... روح من ييأس ال انه
  ارتباط شروط الترشح

www.arabpsynet.com/Prize2014/APNprize2014.pdf  
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