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  مقـاربات الرؤية من منظوم مختلف
 

  !!                                     دروس من ثورة تونس الخضراء
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 ال تخضعن  فـإن دهرك إن رأى        منك الخضوع أمده بهوان" 

 "وإذا رآك قد قصدت ِلصْرفِه         بالصبر القى الصبر باإلذعانِ 

%اد وتعا*�( ق%راتها 'ع% أن ال"�رة ال��ن��ة عف��ة ذات �اقات ج�اه���ة ت��رت م
 ضغ� اإلس��
ق% ی�ع�ض ل��%:ات ���2ة وغ�� , وه9ا ح%ث ع�7ي غ�� م���ق , إن��3ت ح��2ها في إزاحة ال�%ود 

�عى إلى إف��اسه ومعاق�ة ال<ع=, م��قعة : 
لJي :ع�ف الع�ب 'أنهD ال :�CEهD أن ,  ول��7ا هCاك َم
 Dإرادته 
 .  'ال�3الح وال :�CEها أن تفعل ما ت��%وأن ه9ه اإلرادة م�ه�نة ومق�%ة , :عّ��وا ع

لCCJا :T= أن ن�SC ونق�أ ونفعل 'ع�
 الع�3 , وله9ا فأن ال�اب س��قى مف��حا على ج��ع ال��قعات 
 . وعق�%ة األمل وال�فاؤل وال�عي ال�ق�قي ن�� األفUل

ألساس�ة ون��Cى أن :ع�\ اإلن�ان في و�CCا ال���J ع]�]ا ���2ا وحاصال على حق�قه وحاجاته ا
 . الالزمة ل��اة تل�[ 'ه

3�̂ها '�ا یلي 
 تلEا و��Cح بها في بل%ان���  :وق% تفاعل( الJ"�� م
 ال��اقف واألفJار أمام ه9ه ال"�رة الغ�� م

                          اللون األحمر                                                                          : أوال

, وم
 ال3ع= عل�Cا أن ن�e الل�ن األخ�U أو نق� 'ه , ن��ل في ال وع�Cا لل�ن األح�� واألس�د 
�Uا ف�ه الل�ن األخC�� . على األقل في م��TعCا الf9 ن

. �لذلi أنCا تع�دنا العT] وال�أس وتعل�Cا أن ن��ت في أق��ة ال��3 وال^�Cع وال��ع�ة والق�ل دون الع
 . فالل�ن األخ�U :عCي األمل وال��اة والعkاء وال�Cاء و92لi :�"ل ال�Tال

.                                                                                           ألنCا ن��%ه وال ن3%ق بل�ٍن غ��ه :�CCEا أن ن�اه , وله9ا أخ9نا نق�أ ع
 الل�ن األح�� 

توجس والخوف                                                                                              ال: ثانيا


 ن^اف م
 رجل ال�لkة وال�Jسي , وه9ا ل�m ج%ی%ا , ال��جm وال^�ف :ع3ف بCا �C9 , فCن^اف م
 . وثقاف�Cا اإلج��اع�ة وال����7ة هي ثقافة خ�ف, نع�مة أ*فارنا 

 Dا مق�%ة 'ال^�ف, نعCا وأسال�= تفاعلCب DEإن ال^�ف ی�� . 

 . وه9ا :عCي أن روح ال�غام�ة وال�Tازفة ضع�فة في م��TعاتCا

.                                     وله9ا رحCا ن��%ث ع
 إمالءات ال^�ف وت%اع�اته و2أنCا ن�عى إلى تأك�%ها

 
 
 
 
 
الثورة التونسية عفوية ذات  
طاقـات جماهيرية تحررت من  
ضغط اإلستبداد وتعاظمت  
قدراتها بعد أن إنتصرت  
, حركتها في إزاحة السدود  

وهذا حدث عربي غير مسبوق  
 
 
 
 
 
 
نميل في ال وعينا للون األحمر  

ومن الصعب علينا أن  , واألسود  
, نرى اللون األخضر أو نقر به  

ل في مجتمعنا الذي  على األقـ
 نسينا فيه اللون األخضر
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                                                                                الدين                             : ثالثا

 
. و2أن ال���Tع ال :�CEه أن :ق�م '<�ئ معاص� 'ع�%ا ع
 أح]اب  ال%ی
, الJل ی��اءل , أی
 ال%ی
تغ��� ف�ا ح3ل ه� ت��ك عف�f مع�� ع
 ج�ه� ال%ی
 في الع]ة وال�Jامة والع%ل و , وما 2ان لهD دورا 

 . ال��JC 'الع�ل ال�Tاعي ال��Cي العف�f األص�ل

 . فل�اذا ن��% أن ن�<� األح]اب ال�%ع�ة 'ال%ی
 في م���ة ال��اة

وrن�ا ت��ل إلى ما یCاهq ذلi وت���% , إن معDS األح]اب ال%ی�Cة ال ت�عى إلى صCاعة ال��اة 
Dلعاتهkوت Dال�<� وت3ادر أحالمه'                          .                             

الشك بالنفس                                                                                                   : رابعا

وفي ذروة ال�ع��� ع
 اإلرادة , ت��C]ف �اقاته وت<ل ح��2ه , ال<i ق�ة قاس�ة فاعلة في ال���Tع 
 .أ 'إب%اع ال�ف�دات ال���افقة مع عق�%تهن�فع را:ات ال<i ون�%


 ال ن3%ق 'أنCا نق�م '<�ئ ل�ح%نا  �Cا , فCأجل 
�نا و��ان%نا , فال ب% ألحٍ% ما أن :ق�م 'ه م ّ̂ �أو :
 . للق�ام 'ه

.                                                    وتلi م�Cة س�اس�ة إج��اع�ة مtث�ة في صCاعة ال�اقع وال���3

مقـاومة التغيير                                                                                              : خامسا

بل وال�ج�ع إلى , فأن ال���i 'ال��Eن , إال في واقعCا الع�7ي , العالD ی�غ�� و7��عة غ�� م���قة 
واإلن<غال به%ر �اقاتCا وال�أسي على ما , إلى ح�u ال��قف وال��اوحة ال�راء ه� ص�تCا وق�تCا الTارفة 

 . ض�Cا

 .             وما أن :�3ل ال�غ��� ح�ى نC%ه\ ون3C%م ون�قى في ذه�ل وخ<�ة وع%م أمان

              العجز                                                                                           : سادسا


 ال ن���kع م�اجهة ه9ا , العT] عاه�Cا األل��ة ال�ي إس�<�ت في ر�7ع الCف�س والعق�ل واألرواح �Cف
 . العT] واإلع��اف 'ه وال��u ع
 أس�ا'ه لإلن�3ار عل�ه

وه9ا , ألنه ی%ع�نا لل"�رة على عT]نا , وله9ا فأن ال�غ��� :C��3ا 'الغU= وع%م ال<ع�ر 'ال�احة 
.                                                                                                                      ال�ل�ك غ�� آم
 ألنCا ال ن�ف[ عل�ه أب%ا

 ريد األسوأ           ن: سابعا

وله9ا 2ل ج%ی% ی��ق[ ال ن��% أن ن���ل%ه إال أس�أ ما ف�ه , '��= الJآ'ة ال<املة فأن األس�أ ه� دی%نCا 
 . و2ل�ا ح3ل( حالة ج%ی%ة فأنCا نق�ؤها 'ع�
 األس�أ واألس�أ, 

 
�اساة ال��Cام�ة و2أنCا ن��لkف حالة ال�عاناة وال�ق, فل�m م
 ال�هل عل�Cا أن ن�e األفUل واألح
 .                     وتع9ی= ال9ات

قيمة اإلنسان                                                                                                   : ثامنا

�ف حق�قه ونع, ون�SC إل�ه 'ع�
 الع]ة وال�Jامة واإلح��ام وال�ق%ی� , هل حقا ن�
 نtم
 'ق��ة اإلن�ان 
 . ون�عى تkلعاته وما :�"له و��اه 

إن م
 ال��]ن وال�tلD أن :�Eن اإلن�ان الع�7ي في حالة ال ت�Cاس= مع ثقاف�ه ودوره وق���ه 

 
 
 

, التوجس والخوف يعصف بنا  
فنحن نخاف  , وهذا ليس جديدا  

, من رجل السلطة والكرسي  
, نخاف منذ نعومة أظفـارنا  

وثقـافتنا اإلجتماعية والتربوية  
 هي ثقـافة خوف

 
 
 
 
 
 
ما حصل هو تحرك عفوي معبر  
عن جوهر الدين في العزة  

مة والعدل وتغيير المنكر  والكرا
بالعمل الجماعي الوطني العفوي  
 األصيل

 
 
 
 
 
العالم يتغير وبسرعة غير مسبوقة  

فـأن  , إال في واقعنا العربي  , 
بل والرجوع  , التمسك بالسكون  

إلى الوراء هو صوتنا وقوتنا  
الجارفة إلى حيث التوقف  

واإلنشغال بهدر  , والمراوحة  
. اطاقـاتنا والتأسي على ما ضين

 
 
 
 
 
 



3 
 

ومقّ�% 'ال�3ارات ال���Cعة الهادفة إلى خCقه  وت���له , فه� م�Eل الق%رات والkاقات ومقه�ر , ال�Uار�ة 
 . إلى رو�7ت

.                                                           ال"�رة على 2ل ما :�� مCها و�3ادر عCاص�ها وحاجاتها اإلن�ان�ة فق��ة اإلن�ان ت��%عي

وق% ت%فع 'Tهات خارج�ة أخ�e ع��7ة خ�3صا إلى ت�ق�[ , ه9ه الع�امل واألفJار ق% ت��ف ال����ة 
 . اإلض�kا'ات وrس��Uار األس�أ


 , وق% :�Eن ساحة للC<ا�ات اإلس�^�ار�ة العال��ة وال��ت]قة, نف[ م�اهي ���ل وق% ی%خل ال�ل% في Jل
إن لD ی��ق[ إس�"�ار الkاقات , ال�ع��� ال<ع�ي ال��ن�ي أك% 'أن ال�ج�د الع�7ي 'Eامله على حافة الهاو�ة 

, الح ال�<��ك والع�ل ال��Jاتف لC3اعة خ��ة ال3, الع��7ة في 2ل مEان في ال�Cاء واإلخ��اع واإلب%اع 
وال�فاعل األم"ل ال�عاص� في زم
 , وrعالء ق��ة ال��
 ورس�خها في قل�ب وعق�ل وض�ائ� األج�ال 

 .     ال���ة ال�ع�ف�ة وال"�رة ال�عل�مات�ة الJاس�ة

 "إنما باإلرادة نصنع المعجزات      , ال نحقق األعمال بالتمنيات  " و

 "الجبال        يِعْش أَبد الدهر بين الحفر  وَمن يتهّيب صعود"

واْم�"ه ق�رات اإلع��ام , م� شّ� ال�ف
س األمارة �ال�
ء وال�غ�اء أللهD إحفz اإلن�ان في بل%انCا 

 .  �األلفة وال%"�ة وال�(افل وال�ح%ة 

ووجدت من المناسب إعادة  2011\1\16هذا المقال  منشور في *
 .هانشره وتونس تعيش تحديات

بسبب الكآبة الشاملة فـأن األسوأ  
ولهذا كل جديد  , هو ديدننا  

يتحقق ال نريد أن نستولده إال  
وكلما حصلت حالة  , أسوأ ما فيه  

جديدة فـأننا نقرؤها بعين األسوأ  
 واألسوأ

 
 
 
إن من المحزن والمؤلم أن  
يكون اإلنسان العربي في حالة ال  
تتناسب مع ثقـافته ودوره  

فهو مكبل  , الحضارية  وقيمته  
, القدرات والطاقـات ومقهور  

ومقّيد بالحصارات المتنوعة  
الهادفة إلى خنقه  وتحويله إلى  
 روبوت

  
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLessonsFromTnRevolution.pdf  
 

***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب
  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة

 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 
  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
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