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  !!ــــــــــةالديمقراطي

  
 

 

الديمقراطية قيم وأفكار 

وتقاليد سلوكية , وأعراف 

, لتوحيد أبناء المجتمع , أساسية 

وتقوية آليات تفاعلهم 

ومهارات , وتعايشهم اإليجابي 

 تواصلهم المتقدم السعيد

 

  

 

 

إذا , تبدو الديمقراطية ناقصة 

, إنسلخت منها السيادة الوطنية 

الممثلة , فهي عمودها الفقري 

إلرادة الشعب الحر 

  

 

 

 

, ال ديمقراطية بدون وطنية 

وإذا ذهبت الوطنية بقيمها 

, ومعانيها وقوانينها وثوابتها 

 فاقرأ الفاتحة عليها

 

 
 

وتقوية آليات , لتوحيد أبناء المجتمع , وتقاليد سلوكية أساسية , راطية قيم وأفكار وأعراف الديمق

  .ومهارات تواصلهم المتقدم السعيد, تفاعلهم وتعايشهم اإليجابي 

وإحترام وصيانة الحقوق والممتلكات الخاصة , حق الحياة والعيش بكرامة , ومن مرتكزاتها 

  .والعامة

وحق التمتع , وفقا للمصلحة الوطنية واإلجتماعية , ما تعنيه وتتصل به والحرية جوهرها بكل 

  .والجد واإلجتهاد لتحقيق هذه القيمة, بالسعادة 

  .فالسعادة تعني كل ما يجلب البهجة والرضى لإلنسان 

  .من أركانها الصحيحة الصادقة, والمصلحة العامة ركن كبير وقوي 

  .لكي يعيش المجتمع حياة ديمقراطية ظافرة, قصوى ضرورتها ال, والعدالة بما تشير إليه 

ووضع , يوجب عدم اإلستهانة بحق اإلنسان , فبند فعال ومهم , أما المساواة بالحقوق والواجبات 

  .قوانين وضوابط دستورية لتأكيد ذلك

  وإطالق األفكار, لمساهمته في التفاعل الخالق , اإلختالف ,   ومن عناصرها الحية وضروراتها

  .الواعدة الالزمة لصناعة سبيكة الحياة األقوى

يستدعي الحرية الكاملة للصحافة , فالحقيقة هدف وطني سامي , واإلنسان من حقه معرفة الحقائق 

  .فال بد للمحكوم أن يعرف ما يقوم به الحاكم تماما, 

الممثلة , قري فهي عمودها الف, إذا إنسلخت منها السيادة الوطنية , وتبدو الديمقراطية ناقصة 

إلرادة الشعب الحر.  

فاقرأ الفاتحة , وإذا ذهبت الوطنية بقيمها ومعانيها وقوانينها وثوابتها , وال ديمقراطية بدون وطنية 

  .عليها

وكم هي المسافة الفكرية والنفسية الروحية , فأين نحن منها , هذه بعض مالمح الديمقراطية 

  .التي تفصلنا عنها, والسلوكية 
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  !!دادـــى باالستبـــة الحبلـــديمقراطيال

  
أنها , من عجائب ديمقراطياتنا 

تلد حاالت إستبدادية جديدة 
 . ذات مسميات أخرى

إذ أوجدت إستبداد الحزب 
ودساتير ال ديمقراطية , والفئة 
أو فيها مواد تقتل روح , 

وتمنعها من , الديمقراطية 
 الصيرورة والتحقق الصحيح

 
 

ال , سنمت الحكم القوى التي ت
تجد أمامها إال تراث األنظمة 

وتركت , المستبدة التي ذهبت 
 الساحة بال مرتكزات دولة

 
ما عادت المصلحة العامة هي 

بل مصلحة األفراد , الغاية 
, والجماعات والفئات 

واألحزاب التي تورطت في 
على , الكراسي وتمسكت بها 

أنها صاحبة الحقيقة والحق 
وما عداها ال يتفق , لوحدها 

وتوجهاتها المحصورة في نطاق 
 نظرتها العقائدية

 
 
تلك محنة العجز عن كتابة عقد 

وعاشت , رشيد إجتماعي 
الديمقراطية رغم النار 

  !!والحديد

   .أنها تلد حاالت إستبدادية جديدة ذات مسميات أخرى, من عجائب ديمقراطياتنا 

, أو فيها مواد تقتل روح الديمقراطية , ودساتير ال ديمقراطية , إذ أوجدت إستبداد الحزب والفئة 

  .وتمنعها من الصيرورة والتحقق الصحيح

هو إنعدام تجارب الحكم الديمقراطي في الدول العربية , وهري الذي يدفع إلى ذلك والسبب الج

  .المعاصرة

وتركت , ال تجد أمامها إال تراث األنظمة المستبدة التي ذهبت , فالقوى التي تسنمت الحكم  

  .الساحة بال مرتكزات دولة

  .تطارد فيها سرابا تسميه الديمقراطية, فألقت بنفسها في متاهات 

  .كما أنها لم تمارس تجربة حكومة الظل قبل تسنم الحكم 

  .ولم تكن لديها تجارب وسيناريوهات لحكم ديمقراطي 

  .ما حسبتها ستتحقق بهذه السرعة الدراماتيكية المدهشة, وإنما أجندات وتصورات  

  .ودفعتها إلى فهم آخر منقطع عن الواقع اليومي المعاش, مما أفقدتها توازنها وحكمتها 

  .وكأنها في الحكم, فتحصنت في صوامعها 

وحسبانه سلوكا , لم تجد مناصا من إعادة إنتاج اإلستبداد , ووفقا لقلة التجربة وضعف الخبرة 

  .ديمقراطيا

  .وبذلك إستفحل الفساد

  .وتمحنت الدول في مشاكل متفاقمة ال تجد منها مخرجا 

  .ر والقانونومعاني المواطنة والدستو, وتزعزعت القيم الوطنية  

واألحزاب التي  ,بل مصلحة األفراد والجماعات والفئات , وما عادت المصلحة العامة هي الغاية 

وما عداها ال يتفق , على أنها صاحبة الحقيقة والحق لوحدها , تورطت في الكراسي وتمسكت بها 

  .وتوجهاتها المحصورة في نطاق نظرتها العقائدية

  !!رغم النار والحديد عاشت الديمقراطيةو, عقد إجتماعي رشيد  تلك محنة العجز عن كتابةو

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