
 1

  

 )64(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 
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حقوق اإلنسان ليست هى 
المكتوبة فى مواثيق حقوق 
اإلنسان فحسب، فهى مثبتة فى 

إلى > =كل خاليا األحياء 
 منذ بدء الخليقة> =<البشر 

 
 
  
  
  
  
  
  
 

تتمسك بمبادئك جدا، وال  ال
تتنازل عنها اهتزازا، لكن 
اجعل لها مساما ينفذ إليها ما 
ـَها ـْرِي  يـث

 
  
  
  

 
 مقدمة

ـِكـم  تصاعد اليوم إيقاع الح
 ورفضت أن تقبل اليوم أى تقديم
ـْه وصاية ال لزوم لها  واعتبرت

 
 

)430( 
حقوق اإلنسان ليست هى المكتوبة فى مواثيق حقوق اإلنسان فحسب، فهى مثبتة فى كل خاليا األحياء 

 .منذ بدء الخليقة> =<إلى البشر > =
)431( 

ـَها ال ـْرِي  .تتمسك بمبادئك جدا، وال تتنازل عنها اهتزازا، لكن اجعل لها مساما ينفذ إليها ما يـث
)432( 

ال تتمسك بمبادئك هىهى طول الوقت، استعملها، وال تدعها تستعملك، وسوف تكتشف هى حاجتها إلى 
 .التغيير

)433( 
 لزج،   لنفاق   تصلح   معاوية   شعرة
  .ذكى يثاق لم   تصلح   كما 

)434( 
 .…موقفك ال تتردد فى اقتحام حرية اآلخرين به،   من   واثقا   كنت   إذا   

 وأنت متحصن بالعدل والرؤية،… نزالك فى    شريفا فقط كن 
ـًا .…وسوف تتخلص من جبن ترددك ـُّكما مع  ،“إليه”فتنفجر الحقيقية تضم

 .فتلتقى بمن يفعل بك ومعك مثلما فعلت
)435( 

ـُر جسر األلم رافعاً رأسك، ممسكا القرار بيدك، وقلم التغيير، باليد    أن   هو   حريتك   تكتسب   أن   شرط تعب
 :األخرى

o ،للتعديل 
o ،والتطوير 
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  تهرب   فال   اختيارك   أعلنت   إذا
    أن   يمكن الذى    المجال   من 

 ، يرجحه
 ، يفضحه   أو 

   هو ،  التفعيل   وقف   مع   االختيار، 
 الشلل بعينه 

 
  

o ،واإلبداع 
o ،واالستمرار 

 :ولكن إياك من
 .…الشكوى، لغو • 

  وفصاحة التبرير•   
 ووصاية التعليل• 

)436( 
 ، يرجحه    أن   يمكن الذى    المجال   من   تهرب   فال   اختيارك   أعلنت   إذا

 ، يفضحه   أو 
  الشلل بعينه    هو ،  التفعيل   وقف   مع   االختيار، 

 
***   ***   *** 

  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

 الدوريات واالصدارات و المعاجم
*************************************  

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

 
***     ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"ة سلسلـــ
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

  "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
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