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تونس جوهرة اإلدراك العربي 
ومنطلق سعيه , وينبوع فكره 

, الحضاري وإمتداده المعرفي 
, وجذوة إنبثاقه وضياء تنويره 

 .ورته المعاصرةومبتدأ صير
 
 
 
وسلوكها أرسى نموذجا أصيال 

آلليات اإلنتقال , متميزا 
, الديمقراطي العربي الرشيد 
من مرحلة اإلستبداد إلى 
مرحلة الشعور بالمسؤولية 
الجماعية والمشاركة الواعدة 
 الواثقة 
 
 
 

أية تجربة ذات فعل قدوة  
حسنة ستتكرر المحاوالت للنيل 

وما جرى في تونس , منها 
, ضح األهداف التي تتكرر يو

والتي يجمعها منهج المحق 
 الحضاري العربي

 
 
 
ال بد لتونس أن ال تكون سهلة 

الذي ,  الوقوع في هذا المطب
وجدت نفسها فيه المجتمعات 

والتي تحولت , العربية األخرى 
إلى مشاريع خسران وضياع 
 .وإتالف كياني مروع

 
 
 
إن تونس الحرية والديمقراطية 

الحياة المنتصرة وإرادة , 

والمنورة , تونس عقُل  أمة العرب وقلبها األخضر النابض باألمل والصدق والمحبة والرجاء  
المعطر بالسرور وشذى الوعي , لألجيال دروب الحرية والسعادة والتفاؤل المشرق الباهي 

 .الوطني اإلنساني الفياضواإلدراك 
 

من الشمس  وانطالقاتهويستمد قوته وقدراته , إنها تتوشح باللون األخضر الذي يمنحنا الحياة 
ومزهوة بشعبها , فأن تونس ستمضي زاهية بعطائها , ومادامت متواصلة اإلشراق , 

 .وتوثبها نحو غدها الجميل, وإنجازاتها  
 

, ومنطلق سعيه الحضاري وإمتداده المعرفي , فكره  تونس جوهرة اإلدراك العربي وينبوع
 .ومبتدأ صيرورته المعاصرة, وجذوة إنبثاقه وضياء تنويره 

 
فهي منارة , وفيها آفاق رؤية وجودنا الحضاري , فمنها بدأت شعلة الحرية وإرادة الحياة 

إلنتقال آلليات ا, وسلوكها أرسى نموذجا أصيال متميزا , وشعلة الديمقراطية , الحرية 
من مرحلة اإلستبداد إلى مرحلة الشعور بالمسؤولية الجماعية , الديمقراطي العربي الرشيد 
المنطلقة بإصرار وإرادة شعبية إيجابية معتصمة بحبل الوطن ,  والمشاركة الواعدة الواثقة

وهي تترجم مهارات إستحضار قدرات , نحو مجد الحاضر والمستقبل , ووحدة المصير 
وقيمة إنسانية , الذي يريد أن يكون أمة ذات دور حضاري , عزيز إرادة الشعب المطلق لت

 .وتعتز بها أيما إعتزاز, متميزة تسعد البشرية وتباهي بها األرض 
 

وهويتها وتأريخها وحضارتها , وبما أن األمة تُستهدفُ في قلبها وجوهرها وضميرها 
وما , نة ستتكرر المحاوالت للنيل منها أية تجربة ذات فعل قدوة حسفأن , وروحها وفكرها 

والتي يجمعها منهج المحق الحضاري , جرى في تونس يوضح األهداف التي تتكرر 
 .العربي

 
إغفال األهداف الجوهرية واإلنزالق إلى حاالت , وما يميز التداعيات العربية المتعاظمة 

حتى لتذهب األبصار وتتسيد , يتم تعزيز اإلنحشار فيها والتوحل في وقيدها , فرعية متوالدة 
 .وتتأجج العواطف وتنصفد المجتمعات بقيود الهلع والرعب الشديد, الغفلة وتنطمر الحقائق 

 
الذي وجدت نفسها فيه المجتمعات ,  ال بد لتونس أن ال تكون سهلة الوقوع في هذا المطبو

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


 

 .ي مروعوالتي تحولت إلى مشاريع خسران وضياع وإتالف كيان

ستبقى وثّابة مبدعة رائعة  , وإرادة الحياة المنتصرة الكريمة 
وتمنح الوجود العربي , وستسطع أبدا ,  القدرات في ترجمة أسمى المعاني العربية اإلنسانية

 .ةمفاتيح اإلشراق المتوهج على أكتاف األجيال المعبأة باألنوار الحضارية الخالد
 !!عاشت تونس الحرية واإلنسانية والمستقبل العطر النوار
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والتي تحولت إلى مشاريع خسران وضياع وإتالف كيان, العربية األخرى 
 

وإرادة الحياة المنتصرة الكريمة , إن تونس الحرية والديمقراطية 
القدرات في ترجمة أسمى المعاني العربية اإلنسانية

مفاتيح اإلشراق المتوهج على أكتاف األجيال المعبأة باألنوار الحضارية الخالد
عاشت تونس الحرية واإلنسانية والمستقبل العطر النوار

   ***   *** 

 

"الكتاب النفسي العربي للشبكة " 
  )  كتاب العربيخارج اإلصدار المتسلسل لل(  

تأمــالت صــادق فــي النفـــس...سواهــــا  
 صــــادق السامرائــــي. د

sadiqalsamarrai@gmail.com 
      ***   ***   ***  

   2014صيف  -  االول   الجـــزء

  ) 30 إلـى العـــدد  01  ددــمـن العـ( 
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  ***   ***   ***  

  2015شتـــاء  -   الثانـــي   الجـــزء

  ) 60 إلـى العـــدد 31 ددــمـن العـ  (
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1001 

 

ستبقى وثّابة مبدعة , الكريمة 
رائعة  القدرات في ترجمة 
 أسمى المعاني العربية اإلنسانية 
 
عاشت تونس الحرية واإلنسانية 
 !!والمستقبل العطر النوار

 

  و ما
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