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 فــور مختلــة من منظــالرؤي... اتــمقارب
 

  !!دوةــل والقــس األمـــتون 
  

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د

 أمريكـا/  العـراق الطب النفساني،   

      sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

     

 

 

وتواصلت معها في مواجهاتها , " زيزيالبوع"كتبت كثيرا عن تونس منذ أيام عربة 
, وتحدياتها ومنعطفات مسيرتها المنيرة الراسخة المتمسكة بثوابت وطنية وقيمية وأخالقية 

 .وسلوكيات متقدمة كثيرا عما يحصل في بقية بلدان العرب

ولم يكن ذلك المقال من وحي , " أخشى على تونس"وقد كتبتُ قبل سنوات مقاال بعنوان 
وإنما مبنيا على مرتكزات ومعادالت ومنطلقات فاعلة في , المخاوف اإلعتباطية التوجسات و

ومنع العرب من تنفس هواء , وساعية إلى إجهاض التطلعات وسحق األمنيات , الواقع العربي 
 .الحرية وعبير الرجاء

وتمكنت من , وكانت تونس هي الدولة الوحيدة التي قادت النهوض العربي المعاصر 
بعيدا عن , في تياره برباطة جأش وقدرة على الحفاظ على الكيان الوطني الجامع اإلبحار 

وبرغم ما عانته لكنها , اإلنجراف وراء تداعيات التشظي والتطرف والتحزب والفئويات 
 .نجحت بمهارة عربية متميزة الصمود أمام األعاصير والزالزل والتوسنوميات المتوالية

نى الحرية والديمقراطية والتفاعل الحضاري المعاصر مع وقدمت تونس مثاال ناصعا لمع
, فهي الدولة العربية الوحيدة التي يمكن القول عنها بأنها ديمقراطية بحق وصدق , السلطة 

 .بالمقارنة مع الدول العربية األخرى

فأن تونس تبدو وكأنها تغرد , وبسبب هذا التعبير العروبي الديمقراطي المتقدم على أقرانها 
مما جعل القوى التي رسمت وخططت , أو أنها نجت من كماشة الفتك بالعرب , ارج السر خ

أن تواصل إستهدافها أليقونة العرب , إلنهاك العرب وتبديد طاقاتهم بإشغالهم ببعضهم 
 .ووإرادتهم المعبرة عن قدرتهم على الحياة بحرية وكرامة وإنطالق إنساني جميل

وكلها , صيب تونس من هجمات وإنفجارت بين فينة وأخرى ووفقا لذلك يمكن تفسير ما ي
لكي يتسنى للقوى الطامع بالخراب , تهدف إلى إشاعة ثقافة الرعب والخوف وفقدان األمان 

, العواطف واإلنفعاالت لتصرع الشعب التونسي والدمار أن تنفث سمومها وإشاعاتها وتؤجج 
التي أردتها صريعة على حلبات التصارع , وكأنها تحسبه كغيره من مجتمعات الدول العربية 

 
كتبت قبل سنوات مقاال 

, " أخشى على تونس"بعنوان 
ولم يكن ذلك المقال من 
وحي التوجسات والمخاوف 

وإنما مبنيا على , اإلعتباطية 
مرتكزات ومعادالت 
ومنطلقات فاعلة في الواقع 

وساعية إلى إجهاض , العربي 
التطلعات وسحق األمنيات 
 
كانت تونس هي الدولة 

ة التي قادت النهوض الوحيد
وتمكنت , العربي المعاصر 

من اإلبحار في تياره برباطة 
جأش وقدرة على الحفاظ على 

بعيدا , الكيان الوطني الجامع 
عن اإلنجراف وراء تداعيات 
التشظي والتطرف والتحزب 
والفئويات 
 
قدمت تونس مثاال ناصعا 
لمعنى الحرية والديمقراطية 

مع  والتفاعل الحضاري المعاصر
فهي الدولة العربية , السلطة 

الوحيدة التي يمكن القول 
عنها بأنها ديمقراطية بحق 
وصدق 
 
أن تونس تبدو وكأنها تغرد 

أو أنها نجت من , خارج السر 
 كماشة الفتك بالعرب

 
تونس فيها شعب تربى على 
الوطنية الصادقة الصالحة 
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 .الداخلي بمسمياته المقيتة المخزية

ولن تنال , لكن تونس فيها شعب تربى على الوطنية الصادقة الصالحة للحياة والقوة والتقدم 
لكن األمل كبير , ورغم خشيتي على تونس لن تهدأ , ين يحلمون بالخراب منها صوالت الذ

ويهزم الغربان , بأن الشعب التونسي لقادر على أن يتالحم ويعتصم باإلرادة الوطنية , وعظيم 
 .التي جاءت لتزعج الطيور المتهادية في سماء الربوع التونسية الخضراء

  !!وطنٍ جميل الذي يلتف حول راية, تحية للشعب التونسي 

ولن , للحياة والقوة والتقدم 
ن تنال منها صوالت الذي

يحلمون بالخراب 
 
رغم خشيتي على تونس لن 

لكن األمل كبير وعظيم , تهدأ 
بأن الشعب التونسي لقادر , 

على أن يتالحم ويعتصم 
ويهزم , باإلرادة الوطنية 

  الغربان

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiTnHope&Example.pdf   

***   ***   *** 

 مؤسسة العلوم النفسية العربية

االصـــدارات احـــدث  
  ***   ***    *** 

"  األسبوعية اإلخبارية الرسالة"  نشرة  

) 2018 أكتوبر 26  الجمعة( 89-88 العدد  
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL88-89/NewsL88-89-261018.pdf  

https ://www.facebook.com/ApnWeeklyNewsletter/ 
 

) اصـدارات مكتبيـة محكمـة في علـوم وطـب النفــس(  "نفسـانــي " سلسلة الكتاب العربي   

)2018 خريف  ( 59 اإلصــدار  

  الموجز العربي للصرع للتميمي
سداد جواد التميمي .د.أ  

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/NafssanyBook/ 

 

) النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات( "نفسانيـة بصائـر"  مجلـة  

)2018 خريف  -صيف( 22 -21العـــدد   

"علــم النفــس اإليجابــي و النشــاط البدنــي الترويحــي"  
)مصر (  مرعـي سالمـة يونــس  .د.أ: الملـف علــى اشـرف -  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299 / 

 

)مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس ( "  نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة  

)2018 صيف(  58العدد   

 "  العالجـــات النفسانيـــة بالوطـــن العربـــي  ": الملف
)الجزائر(   تغليت صالح الدين .د.أ: الملـف علــى اشـرف -  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/ 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiTnHope&Example.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL88-89/NewsL88-89-261018.pdf
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
https ://www.facebook.com/ApnWeeklyNewsletter/
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3
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)اصدارات مكتبية في الثقافة النفسانية (  "وفي أنفسكـم " الكتاب العربي سلسلـة  
) 2018 شتاء ( 15 االصدار  

اإليجابيــــــة األوهـــــام  
) النفسية بالصحة وعالقتها أنماطها، تعريفها،(    

حالوة أبو السعيد محمد. د  
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 

https ://www.facebook.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%85-Anfussikom-239524773101681/  
 

)العربإسالمي  النفسي التراث  في الدراسة و البحث اصـدار لجنة(  " الراسخـــــون"  السلسلة المكتبية   

 العـــدد 17 ( ربيع 2016 )

 آية االستذان و المشهد األصلي
)ربالمغ( أحمد المطيلي      

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 
https ://www.facebook.com/Arrassikhun-Series-477797115752776/?fref=nf 

 

)  العربـي الوطـن فـي النفسيـة الصحـة واقـع(  "الكتـــاب األبيـــض"  سلسة االصدارات  المكتبية   

 العـــدد 3 (2015 )

 واقـع العلـوم النفسيـة في الجزائــر
)الجزائر ( زبيـر بـن مبــارك  

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

 

) المحــاور حســب اليوميــة النشــرة(   "التطــــور و اإلنســـان: اصدارات سلسلـة  

 العـــدد 12 (صيف 2017 )

اإلنســـان يتعــــرى عندمــــا" ملـــف"  
 االستاذ الدكتور يحيى الرخاوي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks   

 

  )  لحيـــاة نفسيــة أفكــار(  "اهــــاسو اومـــ: " اصدارات سلسلـة

))))    2018201820182018(  (  (  (  السابع  الجزء  

…" سوهــــــــــــــا ومـــا"   

) أمريكا -العراق / ني الطب النفسا(  السامرائي صادق  

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

https://www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks  
 

) من منظور مختلف... الرؤية (  ."اتـــــــــــمقارب"السلسلة المكتبية   
)  2018(  5 العدد  

 الخــــرف
وليد سرحان. د.أ   

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3 

https://www.facebook.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-Muqarabat-1037164736374422  / 
 
 

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3
http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3

