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 !!يــــالديمقراط االعالم

  
  
 

إعالم , اإلعالم الديمقراطي 
يرتكز على , وطني حر 

, المصلحة الوطنية الخالصة 
وأخالقياته ذات معايير وقيم 
 وطنية إنسانية 
 
 
 
 

كن لإلعالم الديمقراطي ال يم
أو معبرا , أن يكون متطرفا 

عن وجهة نظر حزبية أو فئوية 
أو مذهبية  
 
 
 
اإلعالم الديمقراطي إعالم 

 !!وطني معتدل حر

ينشد الحقيقة والمعرفة 
وال يؤسس , والتنوير العقلي 

للتضليل واألفك واألكاذيب 
  والخداعات
 
 
 

يجب أن , اإلعالم الديمقراطي 
ا من المفردات يكون خالي

وأن , الضارة بالنفس والسلوك 
يكون تحت رقابة مستشارين 
نفسانيين ولغويين مهرة 
 محنكين 
 
 
 

  
وأخالقياته ذات , يرتكز على المصلحة الوطنية الخالصة , إعالم وطني حر , اإلعالم الديمقراطي 

, تراعي الثوابت والضوابط الالزمة لمسيرة تفاعل األجيال وتواصلها , معايير وقيم وطنية إنسانية 
  .وإطالق ما فيها من القدرات اإلبداعية الحضارية لبناء الوجود الوطني األرقى

  
أو معبرا عن وجهة نظر حزبية أو فئوية أو , وال يمكن لإلعالم الديمقراطي أن يكون متطرفا 

    .بعيدا عن المصلحة الوطنية الجامعة العليا,    مذهبية
  .وال يمكنه أن يكون إعالم صراعات وتبادل إتهامات ووجهات نظر ضيقة وتصفية حسابات سياسية

  
  !!حر لاإلعالم الديمقراطي إعالم وطني معتد

, وال يؤسس للتضليل واألفك واألكاذيب والخداعات , ينشد الحقيقة والمعرفة والتنوير العقلي 
  .والتبريرات الالزمة لمواصلة السلوك المشين

  
وأن يكون , يجب أن يكون خاليا من المفردات الضارة بالنفس والسلوك , اإلعالم الديمقراطي 

  .يدرسون تأثير المفردات على المتلقي, مهرة محنكين تحت رقابة مستشارين نفسانيين ولغويين 
وال تملك , وهو ال يمكن أن يتحقق في مجتمع تكون القيادات الحاكمة فيه ذات توجه متطرف وفئوي 

  .الثقافة الكافية للتعبير عن الديمقراطية بسلوكها السياسي
  

, أن تتكلم على هواك , راطي أن مجتمعاتنا حسبت اإلعالم الديمق, ومما يثير الدهشة واإلستغراب 
وكأن , وعدوانك عبر الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئيات , وغضبك , وتعبر عن إنفعاالتك وعواطفك 

  .أن تتحلل من الضوابط والمعايير األخالقية والوطنية والمسؤولية اإلنسانية والسلوكية, الديمقراطية 
  

مشبعة باألمية , ويعبر عن سمات جاهلية بدائية ,  وأصبح اإلعالم عندنا يتسم بالمالمح الغابية
مما , والسلوكيات التهجمية التهكمية المشحونة بطاقات العواطف السلبية , واإلنفعالية واإلندفاعية 

, وتسويغ للبدع واألكاذيب, تسبب في تحويله إلى سوح تالحي وإضطراب وتشويش وتشويه للحقائق 
, وتفاعالتهم وفقا لما يتم حشوه في رؤوسهم , طربت مفاهيمهم ضإو, ففقد الناس ثقتهم باإلعالم 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet42.pdf 


 2

أصبح اإلعالم عندنا يتسم بالمالمح 
ويعبر عن سمات , الغابية 

مشبعة باألمية , جاهلية بدائية 
, واإلنفعالية واإلندفاعية 

والسلوكيات التهجمية 
 التهكمية المشحونة بطاقات
 العواطف السلبية 
 
 
 
 
ال يمكن الخروج من هذا 
المأزق التدميري لإلنسان 

إال باإللتزام , والوطن والمعتقد 
بالمعايير الصحيحة الصالحة لبناء 
 الوطن واإلنسان 
 
  
 
 
اإلعالم الديمقراطي عندنا 

بمعنى , بحاجة إلى تنقيح ثقافي 
ويقظة , إعادة تركيب الوعي 

 القائمين على اإلعالم 
 

برمج والموجه لقتل اإلنسانبواسطة هذا اإلعالم السيئ الم!!  
  

إال باإللتزام بالمعايير , وال يمكن الخروج من هذا المأزق التدميري لإلنسان والوطن والمعتقد 
إلرادة الحزب أو الفئة أن تعلو على إرادة  جوزفال ي, الصحيحة الصالحة لبناء الوطن واإلنسان 

  .ذات قيمة حضارية ومسؤولية مشتركة عن الحاضر والمستقبل, الوطن والشعب كحالة واحدة 
  

ويقظة القائمين , بمعنى إعادة تركيب الوعي , فاإلعالم الديمقراطي عندنا بحاجة إلى تنقيح ثقافي 
الطيبة الساعية إلى الخير والمحبة واأللفة , نقية الطاهرة باإللتزام بالكلمة المعتدلة ال, على اإلعالم 

ويمكن , بعيدا عن أي توجه لإلضرار بالحياة , والتفاعل الوطني األصيل , واألخوة والسالم واألمن 
  ".الكلمة الطيبة صدقة"إختصار فلسفة اإلعالم الديمقراطي بالقول أن 

  
  !!والقول والخطابة وتخيروا أطيبها للكتابة, فاصدقوا في كلماتكم 

  
وال يمكن لحكومة تتكلم بمفردات سلبية أن تصنع , وأية خطوة غير ذلك ستكون ال ديمقراطية 

وتراجع وتراقب مفرداتها ومحتويات , فلتبدأ الحكومات بنفسها أوال , إعالما ديمقراطيا مهما حاولت 
يه بالمفردات الوطنية الساطعة وتداو, وتشذبه من جراثيم البغضاء والكراهية والتحزبية , خطابها 

  !!لعلل السلوك الدامي األليم, الناصحة الشافية 
 !!وعندها فقط يحق لنا أن نقول بأن إعالمنا ديمقراطي

  

 !العنوان الديمقراطي

  
 

اإلنسانُ هو العنوان 

وديمقراطياتنا , الديمقراطي 

, العجيبة تحسب اإلنسان هامشا 

, ور وال تراه بعيون القيمة والد

 وكأن الذي يحصل ال يعنيه

 
 

 

إن أي دستور ال يتحرر من 

التي تزعزع قيمة , التوصيفات 

ال يمكنه أن يكون , اإلنسان 

 ديمقراطيا

 

 

 

إنّ مجتمعاتنا المبتدئة 

ديمقراطيا عليها أن تستوعب 

  
وال تراه بعيون , وديمقراطياتنا العجيبة تحسب اإلنسان هامشا , اإلنسان هو العنوان الديمقراطي 

  .وكأن الذي يحصل ال يعنيه, القيمة والدور 
  

  .يمقراطية إن لم يكن اإلنسان فيها هو العنوانفال د
  !!ففكرة الديمقراطية جوهرها اإلنسان

  
  .وما يراه ويعتقده, وهدفها اإلنسان بكل ما فيه وما عليه 

ذات الدساتير , وسكتها التي تسير عليها المجتمعات المعاصرة , وهذا هو خطها المرسوم 
  .الديمقراطية واألنظمة المتصلة بها

  إلنسان عنوان الحياةهو ا
                           ومنطلقٌ لرايات الهداة  

  فال وطن إذا اإلنسان يشقى
                               تاةكّامٍ عوح بقاسية  

ال يمكنه أن يكون , التي تزعزع قيمة اإلنسان , إن أي دستور ال يتحرر من التوصيفات 
  .ديمقراطيا

  



 3

, فكرة اإلنسان كقيمة أساسية 

وأن النظام الديمقراطي في 

أصله يهدف لتحقيق سعادة 

 في وطنه  اإلنسان

 
 

 

اعرفوا اإلنسان لكي تصنعوا 

وتنقلوا المجتمع , الديمقراطية 

إلى حالة المعاصرة والتفاعل 

 !!الحضاري المنير

 

   

ذات خلل قاتل وفتاك لتدمير , أن بعض دساتير المجتمعات التي تدعي أنها ديمقراطية ووفقا لهذا ف
  .الديمقراطية

  
تعد مناهضة , فكرة حشر التوجهات التفريقية بمسمياتها وعناوينها المتنوعة , فعلى سبيل المثال 

  .اإلطالق وال يمكن لدستور يحمل هذه الروحية أن يكون ديمقراطيا على, تماما للديمقراطية 
  !وإال لماذا لم تنهج هذا النهج الدول الديمقراطية العريقة؟

  
وأن النظام , إن مجتمعاتنا المبتدئة ديمقراطيا عليها أن تستوعب فكرة اإلنسان كقيمة أساسية 

وتوفير الحاجات الالزمة لتأهيله للتعبير , لتحقيق سعادة اإلنسان في وطنه يهدف  الديمقراطي في أصله
  .إيجابي في المجتمع الذي هو فيه بحرية وتفاعل, سانيته وإستثمار طاقاته عن إن

وتنقلوا المجتمع إلى حالة المعاصرة والتفاعل , فاعرفوا اإلنسان لكي تصنعوا الديمقراطية 
 !!الحضاري المنير

  
  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 
 

 الدعم إشتراكات - مساندة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 

 الدعاية إعالنات - اإلشهار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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