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 مقدمة
 !إلى العدل والرؤية والسعى“ الحرية”أخيرا انتقلنا من 

 لست متأكدا إن كنا سنواجه نفس الصعوبة
 :دعونا نرى

)543( 
 : كان   إذا

 ، الرؤية   هو   العدل   شرط• 
 ، الرؤية   هو   الحب   وصدق•   

  ،  الرؤية   هو الوعى    وشرف • 
ـُّل   تتعمق   الرؤية   وإذا كانت  ، التناقض   بقبول الغموض وتحم

 ،…فالطريق طويل
 .لكن ال بديل عنه. …

)544( 
  حساب   ودون أن يحسب ،  البديل   له   يقدم   أن   دون   إحساسه   أيقظ   من     قتل   ما   إذا   المتهور    الجائع   تلم   ال

  . حرمانه   طول 
)545( 

  ولكنها ، .…،  اإلنسان   فيه   ينمو   أن   يمكن الذى    للمناخ األدنى    الحد هى   –  العمل   العدل  –  االشتراكية
 . ذاتها فى    هدفا   ليست 

)546( 
)546( 

 :فى العدل،    سينتشر   ما   يوما
 اللقمة  •

 والمسكن،•   
  والتعـليم،•     

 والعلم•   
 والمتعة،• 
 والمعرفة،• 

 ، والعمل• 
ـِه طريقه إلى    اإلنسان   عرف   إذا : هذا ـِدق ـَّص الداخلي،    ص  جشعه، وسفالة ظلمه،   غباء   من   وتخل

  
 

  ما   إذا   المتهور    الجائع   تلم   ال
  دون   إحساسه   أيقظ   من     قتل 
ودون  ،  البديل   له   يقدم   أن 

  طول   حساب   أن يحسب
 حرمانه 

 
  
 
 

 –  العمل   العدل  –  االشتراكية
  للمناخ األدنى    الحد هى  

  فيه   ينمو   أن   يمكن الذى  
  ليست   ولكنها ، .…،  اإلنسان 

 ذاتها فى    هدفا 
 
  
  
  

تسترخى    أن   حقك   من   ليس
  وعيك   درجات   أعمق إلى  

 ،  رجعة   بغير  –الداخلى  
 واحد   جائع   العالم فى    دام   ما 

 
 
 
 
إقامة العدل خارجك وداخلك 



 حانههكذا يمكن أن ينجح أن يطبق العدل بفضل العدل نحو العدل إلى العدل سب
)547( 

 ،  رجعة   بغير  –الداخلى    وعيك   درجات   أعمق إلى  تسترخى    أن   حقك   من   ليس
 .واحد   جائع   العالم فى    دام   ما 

  
)548( 

إقامة العدل خارجك وداخلك هى الخطوة األولى نحو استعادة كرامة كل الناس، لينطلقوا أحرارا 
 .على الصراط إليه: بالعكسمبدعين من الداخل إلى الخارج، و

)549( 
ـَّـهتك   تثور ألننى   لماذا   ؟ كرامتك   المتهانك   نب

ـَها   أن   تريد   لعلك   ، السر فى    تمتهن
  . بالمرة تلومنى    ثم 

)550( 
ـُّه خطوك؟   نبهتك   إذا   تثور   لماذا  لخطورة ما يشير إليه سهم توج

  . مسيرتك   اتجاه ى تر   هو أال   همك   كل لعل  

هى الخطوة األولى نحو 
استعادة كرامة كل الناس، 

نطلقوا أحرارا مبدعين من لي
الداخل إلى الخارج، 

 على الصراط إليه: وبالعكس
 
 
  
 

  نبهتك   إذا   تثور   لماذا
لخطورة ما يشير إليه سهم  

ـُّه خطوك؟  توج
ترى    هو أال   همك   كل لعل  

 مسيرتك   اتجاه 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251117.pdf  

 ***  ***  ***  
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

  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
  ـــياصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالم

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"سلسلـــة 

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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