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  !!الديمقراطي الفياض الكذب
  

, واقعنا الديمقراطي الجديد 
قد تأسس مصحوبا بعاصفة من 

التي ال , األكاذيب الخالقة 
تزال فاعلة في المجتمع من 
 أقصاه إلى أقصاه
 
 
ألن األكاذيب قد طغت 
وأغرقت جميع البصائر 

فانقلبت الموازين , والعقول 
وما عاد , وزاغت الحقائق 

أو قدرة على , للصدق متسع 
الوقوف بوجه عواصف 
وأعاصير األكاذيب السكرى 
باإلمتيازات والمحفزات 
 واإلغراءات المطلقة
 
 

إكذب , إكذب "صار شعار 
هو السائد " حتى يصدق الناس

والحاكم في الواقع  والفاعل
الذي أنجب المآسي والويالت 
والتداعيات المريرة 
 والمتفاقمة
 
 

رجال , أصاب هذا الداء 
الدين وأصحاب التأثير في 

فتم تغييب األخالق , المجتمع 
 وسحق القيم والمعايير 
 
 

, صار الدين أكذوبة وقناع 
, ووسيلة للخداع والتضليل 

وتحقيق المصالح الفردية 
 ة البغيضة والدنيوي

 

التي ال , قد تأسس مصحوبا بعاصفة من األكاذيب الخالقة , واقعنا الديمقراطي الجديد 
   .تزال فاعلة في المجتمع من أقصاه إلى أقصاه

ومعبرة , قد تبنّت سياسة األكاذيب التي جاءت قوافل الديمقراطية محملة بها فجميع دولنا 
  .أو يتصل بها من التفاعالت القائمة في الحياة, عنها في جميع ما تقوم به 

والتي جلبت , وقد عاشت بعض مجتمعاتنا لعقد أو يزيد مخدرة بعقاقير األكاذيب البراقة 
في مهزلة التسلط واإلفتراس الغابي المتحقق , قش وأخواتها عليها ما ال تجلبه على نفسها برا

  .المتصارعة على مصادر القوة والطاقة والتمسك بأسباب البقاء, ما بين مجتمعات الدنيا 

سلوك معروف , ومن المعلوم أن إستخدام األساليب الشرسة لإليقاع بالمجتمعات والشعوب 
تدعي التحضر والتقدم لتدمير شعوب أخرى ولكن إستخدامه من قبل مجتمعات , منذ األزل 

ألن األكاذيب قد طغت وأغرقت جميع البصائر , يثير تساؤالت ال تعرف الجواب الصائب 
أو قدرة على الوقوف , وما عاد للصدق متسع , فانقلبت الموازين وزاغت الحقائق , والعقول 

  .اإلغراءات المطلقةر األكاذيب السكرى باإلمتيازات والمحفزات ويبوجه عواصف وأعاص

هو السائد والفاعل والحاكم في الواقع الذي " إكذب حتى يصدق الناس, إكذب "وصار شعار 
  .أنجب المآسي والويالت والتداعيات المريرة والمتفاقمة

, يكذبون ويمعنون باألكاذيب المقيتة , وأصبح الجميع في مجتمعات الديمقراطية الجديدة 
فتم تغييب األخالق وسحق , ل الدين وأصحاب التأثير في المجتمع رجا, حتى أصاب هذا الداء 

وتحقيق المصالح , ووسيلة للخداع والتضليل , وصار الدين أكذوبة وقناع , القيم والمعايير 
على حساب األبرياء من الذين ال يزالون ال يعرفون إال مهارات , الفردية والدنيوية البغيضة 

  .التبعية والخضوع

فأن التغيرات الديمقراطية في مجتمعاتنا أصبحت , سات األكاذيب واإلدعاءات ووفقا لسيا
ولهذا فأننا فشلنا في بناء المجتمع والدولة على مدى عقد من الزمان أو , كاذبة ومخادعة أيضا 

, ألننا إعتنقنا األكاذيب وجسدنا السلوك الديمقراطي على أنه أكذوبة من تلك األكاذيب , يزيد 
يتم , وتعاملنا معها على أنها مجرد كلمة , وإنما تقنّعنا بها , بصدق نحو الديمقراطية فما سعينا 
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ما سعينا بصدق نحو 

وإنما تقنعنا بها , الديمقراطية 
وتعاملنا معها على أنها مجرد , 

يتم تمرير الرغبات , كلمة 
من تحت , والمصالح بأنواعها 

الفتاتها ودعواتها المناهضة 
لجوهر القيم والمعايير 
 الديمقراطية
 
 
إن ظاهرة التعامل مع الكذب 

بولة على أنه قيمة سلوكية مق
يشير إلى ضعف , في المجتمع 

القيم الدينية واألخالقية وغياب 
 الفهم الصحيح للدين 
 
 
هل نحن ال نعرف من اإلسالم إال 

 !ومن القرآن إال رسمه؟, إسمه 
 
 
هذه الحالة تشير إلى كارثة 

يتم , حضارية وعقائدية مروعة 
والعمل بها , إغفالها وتناسيها 

اة على أنها قيمة سامية في الحي
 !العامة للناس

  
 
ترى هل لدينا الشجاعة الكافية 
لإلعتراف بأكاذيبنا وضالالتنا 

وال , التي نخادع بها الناس 
 نخادع إال أنفسنا

من تحت الفتاتها ودعواتها المناهضة لجوهر القيم , تمرير الرغبات والمصالح بأنواعها 
  .والمعايير الديمقراطية

اذا إستلطفنا لم, ينهض سؤال مفاده , وفي هذا المستنقع المتعفن من األكاذيب واإلفتراءات 
  الكذب وترجمناه في سلوكنا وخطاباتنا السياسية وكتاباتنا؟

يشير إلى ضعف , إن ظاهرة التعامل مع الكذب على أنه قيمة سلوكية مقبولة في المجتمع 
ألن الكذب قيمة مرفوضة في الدين , القيم الدينية واألخالقية وغياب الفهم الصحيح للدين 

مما يزيد , يتولى الحكم أحزاب إسالمية وفي مجتمع إسالمي نا في بعض مجتمعاتو, اإلسالمي 
  .الجواب صعوبة وتعقيدا

  !ومن القرآن إال رسمه؟, فهل نحن ال نعرف من اإلسالم إال إسمه 

والعمل بها , يتم إغفالها وتناسيها , هذه الحالة تشير إلى كارثة حضارية وعقائدية مروعة 
  !في الحياة العامة للناس على أنها قيمة سامية

  !!والصدق جريمة وعدوان على القانون, فالكذب صار هو القانون 

  ..."األمم األخالق ما بقيت"و

وقد آمنا بالكذب كوسيلة , فأين هي أخالقنا لكي نبقى ونكون ونتواصل مع العصر ونتحدى 
  !وذريعة لتمرير الرغبات المنبجسة من أمارة السوء التي فينا؟

وال , ل لدينا الشجاعة الكافية لإلعتراف بأكاذيبنا وضالالتنا التي نخادع بها الناس ترى ه
, نخادع إال أنفسنا المبتالة بجهلنا وتبعيتنا للمرسخين لنوايا السوء الفاعلة في دنيانا العقيمة 

  !والمأسورة بالبهتان واألباطيل؟

  
  !!الغثيان الديمقراطي

  
 
 
 
  

, ي حرية التعبير عن الرأ
أخذت إتجاهات  معقدة 

ومؤزرة بطاقات , ومضطربة 
, إنفعالية وعاطفية شديدة 

ألغت دور العقل ومحقت 
قدرات الوصول إلى نتيجة 
 .ذات قيمة وطنية صالحة
 
 
  

تواجه دفقا من العثرات والتفاعالت التي تحسبها , و نحو الديمقراطية مجتمعاتنا التي تحب
  .وما هي إال نوع من الغثيان أو الدوار الديمقراطي,   ديمقراطية

معقدة    أخذت إتجاهات, حرية التعبير عن الرأي , فعلى سبيل المثال ال الحصر 
العقل ومحقت قدرات ألغت دور , ومؤزرة بطاقات إنفعالية وعاطفية شديدة , ومضطربة 

  .الوصول إلى نتيجة ذات قيمة وطنية صالحة

, وكذلك الصحف الورقية واإلليكترونية , فمحطات التلفزة تكاثرت لدرجة غير معقولة 
التي تكتب بدرجات متفاوتة من قدرات التعبير , إضافة إلنسكاب أعداد ال تحصى من األقالم 

  .اللغوية والفكرية والثقافية

مرء يقف مذهوال ومتحيرا أمام الكم الهائل من اآلراء والتصورات المتضاربة حتى لتجد ال
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يلعب النفط دورا فعاال ورئيسيا 

في صناعة مسيرة اإلحتراق , 
, والخراب والدمار والصراع 

ما بين أطراف القوة والسلطة 
لتوجهات ذات الطبائع وا

 المعروفة
 
  
 
 
 
 
 
المجتمعات ال تكون من غير 

وذات , قدوة وطنية صالحة 
قدرات سلوكية ونفسية 

تصنع , وإنسانية خارقة ومتميزة
بواسطتها وجودها وعزة 
 وكرامة أوطانها
 
 
 
  
 
هل من قائد قدوة يخلص 
المجتمع من سورات الغثيان  

 !!الديمقراطي؟
  

نحو المصالح    أو اإلسترشاد ببوصلة وطنية تؤشر اإلتجاه, المجردة من اإلعتماد على , 
  .المشتركة

ألنه قد وفر المسوغات الكافية لتحقيق حالة , وعلة هذا السلوك قائمة في الدستور ذاته 
ووفقا لمتواليات هندسية , الذي نجم عنه تداعيات وإضطرابات متواصلة , اطيالغثيان الديمقر

  .ومعززة بقدرات المصالح والمطامع والتوجهات المتعددة في المنطقة, متنامية 

في صناعة مسيرة اإلحتراق , وعلى رأس هذه المطامع يلعب النفط دورا فعاال ورئيسيا 
القوة والسلطة والتوجهات ذات الطبائع  ما بين أطراف, والخراب والدمار والصراع 

  .المعروفة

تخترق الحواجز ,    وفي أحواٍل كهذه ال بد من قدوة رشيدة واعية صامدة صابرة
وتعطي مثال وطنيا , وتتمسك بالثوابت الوطنية ,   والمعوقات والمؤثرات وتتحمل الضغوطات

وإيمان مطلق بإرادة الوطن  وبنكران ذات, ينير مسيرة الحاضر والمستقبل , صالحا وشافيا 
في تركيبتها التي تمكنت فيها من اإلمساك , وال يعنيها هدف سوى ذلك , ومصالح الشعب 

  .والتأثير في إتجاه بوصلة مسيرة الحياة الوطنية, بعنق القرار 

وذات قدرات سلوكية ونفسية وإنسانية , فالمجتمعات ال تكون من غير قدوة وطنية صالحة 
  .تصنع بواسطتها وجودها وعزة وكرامة أوطانها, ةخارقة ومتميز

كما في ماليزيا وجنوب أفريقيا والهند والصين وأمريكا , واألمثلة كثيرة في مجتمعات الدنيا 
وإنطلق بأجيالها إلى مصاف الحياة المشرقة ,  وغيرها من المجتمعات التي أوجدها القائد القدوة

  .مالزاهية بالعطاء واألمان والمحبة والسال

  !!الديمقراطي؟   فهل من قائد قدوة يخلص المجتمع من سورات الغثيان

  إرتباطات ذات صلة
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  النفسيـــة العربيــــة العلــــــومشبكة   
  النفس وطب بعلوم رقيا عربي تعاون نحو

   

 العلمي الموقع

http://www.arabpsynet.com  
  االلكتروني المتجر

http://www.arabpsyfound.com 
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