
 كلمة (بشر أو إنسان ) مهما كان اللسان الذي ينطقها و أقصد باللسان اللغة

 التي يتكلم بها اإلنسان . يطلقها اإلنسان و ينطقها عندما يرى إنسانا أو بشرا

 . إذا فذلك اإلسم أو تلك الكلمة يوصف بها اإلنسان في المطلق مهما كان

. لونه أو جنسه أو بلده أو لسانه أو شكله أو مظهره

 فعندما تسأل أي إنىسان سمي لي من القادم بٱتجاهك سيقول بشر أو إنسان

 إذا اعتبرنا أن القادم في إتجاهه إنسان لم يتعرف عليه بعد (بمعنى لم

يعرف اسمه و لسانه و بلده ولكن قد يعرف ويعي مظهره و شكله و لونه

فيسميه و يصفه إنسانا أو بشرا

.( منذ الوهلة األولى من رؤيته

. أمر يدفعنا إلى االشارة إلى أن اإلنسان يجب أن يتنبه و يتفطن إلى التالي

 االنسان هو االنسان مهما كان شكله و لونه و مظهره و لسانه و بلده . و لكن

 التعارف و التقارب و التعامل بين بني البشر يفرز و يبرز تلك االختالفات و

 الميزات فنقول هذا االنسان اسمه كذا و اصله من ذلك البلد و لونه و لسانه

 من ذلك البلد أو ذالك الجنس و نقول هو جميل أو غير جميل و نقول غني

 أو فقير ... و بناءا عليه يتحدد التعامل مع ذلك اإلنسان و تضبط طرق

 التواصل و التفاعل معه بين االيجابية و السلبية و بين القبول و عدم

 القبول و بين الترفيع من الشأن و الحط من الشأن . رغم أن اإلنسان شهد و

. يشهد بلسانه و نطقه أن ذلك المتعامل معه هو بشر و إنسان

 من ذلك نستنتج أن األصل و القاعدة السليمة و البناءة التي يجب أن

 يتأسس عليها تعارف وتعامل و تفاعل اإلنسان مع اإلنسان هي عمل االنسان



 فعله و قوله و خلقه و نتاجه ايجابا او سلبا نفعا او ضرا . من ذلك تتحدد

. طبيعة العالقة مع أي انسان

 على االنسان أن يعي و يتفطن و يتنبه إلى أن األصل في ضبط و تحديد

 قاعدة التفاعل و التعامل مع بني جلدته من البشر و الناس هو خلقهم و

 عملهم و فعلهم و ليس مظاهرهم و اشكالهم و الوانهم و السنتهم . خاصة و

 أنه شهد بلسانه و نطقه من أول اللقاء و النظر أن ذلك الذي يراه هو إنسان

. أو بشر

 فال أعتقد أنه بعد ذلك يكون محقا أو سليم الفطرة و الملكة في أن يضبط

 عالقته مع بشر أو انسان هو سماه و وصفه انسان على التقليص من

. كينونته االنسانية على اساس اللون او المظهر او الشكل او اللسان


