
 1

 )43(  الرؤية من منظور مختلف . . . مقـاربــات

   

  !!يـــم الديمقراطــالتهدي

  !!التــرة بالويـــة المعفــالديمقراطي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet43.pdf< 

ا����ا	ــــ� �ـــــ�دق. د>  

 ا�ـ�اق –أ����ـ� 
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 

  
 

 !!يــــالديمقراط التهديــم

  
  

النظام الديمقراطي يحتوي 

آليات للبناء والرقاء والتقدم 

وقد إختارته , والنماء 

المجتمعات المعاصرة المتقدمة 

ر طاقاتها لتحقيق ألنه يستثم, 

 المصالح الوطنية المشتركة

 

 

في واقعنا الذي نحاول أن 

أوجدنا , نسميه ديمقراطيا 

ال , أسسا وصياغات غريبة 

تمتلك أبسط معايير ومعاني 

ورحنا ندعي , الديمقراطية 

 بأنها كذلك

 

 

الهدم الديمقراطي يشمل 

العمران واإلنسان وهوية 

 ألوطان

 
 

 هدم ديني وثقافي وعلمي

وإجتماعي وأخالقي وإقتصادي 

حتى تحول الوجود , وإنساني , 

في الوطن إلى إقامة في جحيم 

أو تواجد في مأزق , أرضي 

 فنائي إنقراضي أكيد

  
وقد إختارته المجتمعات المعاصرة , النظام الديمقراطي يحتوي آليات للبناء والرقاء والتقدم والنماء 

  .ألنه يستثمر طاقاتها لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة, المتقدمة 
  
سمى ديمقراطيا إذا وال يمكن له أن ي, صح تجاوزها واإلعتداء عليها ثوابت وأساسيات ال ي فيهو

وتمكنت منهما الكراسي , أو هوت مرتبتهما إلى حضيض الحياة , إنتفى دور الدستور والقانون 
  .واألحزاب والفئات واألفراد

  
أبسط  ال تمتلك, أوجدنا أسسا وصياغات غريبة , وفي واقعنا الذي نحاول أن نسميه ديمقراطيا 

  .ورحنا ندعي بأنها كذلك, معايير ومعاني الديمقراطية 
  

ودخل في أنفاق , السياسي واإلجتماعي بصورة عامة قد إتخذ مسالك منحرفة   أي أن السلوك
مما أدى إلى إقامة حالة من التخبط واإلضطراب , وتهاوى في وديان حالكة معتمة , مظلمة 

  .أخذت تعطي أكلها على جميع مناحي الحياةالتي , والتفاعالت السلبية المرعبة 
  

  .بكل ما يعنيه ويشير إليه من تداعيات متعاظمة, وخالصة ما فيها وديدنها هو الهدم 
  

  .فالهدم الديمقراطي يشمل العمران واإلنسان وهوية األوطان
  

حتى تحول الوجود في , وإنساني , هدم ديني وثقافي وعلمي وإجتماعي وأخالقي وإقتصادي 
  .أو تواجد في مأزق فنائي إنقراضي أكيد, طن إلى إقامة في جحيم أرضي الو

  
كما , ناجمة عن الجهل الديمقراطي , بحاضرها ومستقبلها وماضيها , وهذه النتيجة الفتاكة بالحياة 
أو أن عليها أن تجد ,  المعاصرة بأننا مجتمعات ال تصلح للديمقراطية, أنها تؤكد بالدليل القاطع الدامغ 

  .ظام حكم آخر يقترب من الديمقراطية بمفهومها الحقيقين
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الطاعون المرضي يهب 

, كالعاصفة ويخمد بعد حين 

أما طاعون الديمقراطية فأنه 

يستشري ويستوطن ومزمن 

 ومتنامي

 

 

 هل نحن نصلح للديمقراطية؟

 ل أنها أداة هدم أم بناء؟وه

وهل أن  مجتمعاتنا تستلطف 

 !!القهر الديمقراطي؟

 

, فالديمقراطية المستوردة تحولت إلى عاهة وطاعون فتاك أعتى من الطاعون المرضي الحقيقي 
حققت حالة من اإلستقطاب الدامي والتنافر و, ألنها قد أوجعت كل موجود وطني وشردت الماليين 

  .الحامي ما بين أبناء الوطن الواحد
  

أما طاعون الديمقراطية فأنه يستشري , والطاعون المرضي يهب كالعاصفة ويخمد بعد حين 
  .ويستوطن ومزمن ومتنامي

  
, وتفتيت األوطان وإنقراض الشعوب بإرادتها وأوهامها , إنه يسعى إلهالك الحرث والنسل 

  .لمنحرف لكل ما يمت بصلة لهويتهاوإنفعاالتها الحامية المتأججة بنيران الفهم األعوج ا
  فهل نحن نصلح للديمقراطية؟

  وهل أنها أداة هدم أم بناء؟
 !!مجتمعاتنا تستلطف القهر الديمقراطي؟  وهل أن

  

 !ة المعفرة بالويالتالديمقراطي

  
 
 

 

حالما سكبت الديمقراطية من 

في البالد فأنها حاوياتها 

, وساحت في ربوعه , تزئبقت 

لتتكور في خنادق وحفر 

ومستنقعات , وأوعية وبرك 

وأحواض لتربية المخلوقات 

, األمارة بالشرور والبغضاء 

 والمحقونة بالكراهية اإلنتقام

 
 

 

  

  

 

, في خضم نواعير التداعيات 

تجدنا في محنة التناثر الزئبقي 

الذي أعجزنا على إستيعاب , 

, يمقراطية في وعاء الوطن الد

وتحويلها إلى منبع للقدرات 

الواعدة بخير , الصالحة النافعة 

 .زمان لألجيال الصاعدة

 

  
  !هل إستوردنا ديمقراطيةً معفرةً بالويالت؟

  
والتعفير كان , تورد العراق حنطة معفرة بالزئبق لزراعتها إس, في السبعينيات من القرن العشرين 

    .لقتل القوارض التي تلتهمها 
  

   وتأكيد على أنها سامة وللزراعة, ووزعت الحنطة على الفالحين من غير توعية وتثقيف وتحذير 
  .فقط وليس لألكل

  
, ائلهم الحنطة أكل الفالحون وعو, وبسبب الجهل المروع واإلهمال والتقصير والجوع الموجع 

  .فيها اآلالف وتعوق عشرات اآلالفمات , فحصلت أكبر مجزرة للتسمم بالزئبق في تاريخ الشعوب 
  

   !!وبين الحنطة المعفرة بالزئبق والديمقراطية المعفرة بالويالت يمكن المقارنة
  

ألنها تمتلك , والثانية أشد فتكا من الزئبق , فالزئبق وهذه الديمقراطية يشتركان بالقتل والتعويق 
  .عندما يسيح على سطح منبسط أملس, وممانعته عن التجمع واللم , طاقاته اإلنفالتية اإلنفراطية 

  
لتتكور في , وساحت في ربوعه , وحالما سكبت الديمقراطية من حاوياتها في البالد فأنها تزئبقت 

, ارة بالشرور والبغضاء ومستنقعات وأحواض لتربية المخلوقات األم, خنادق وحفر وأوعية وبرك 
  .والمحقونة بالكراهية اإلنتقام

  
ة في علب العصور وظلمات ومتعفن, والتي يتم إطعامها من مواد غذائية عقائدية منتهية الصالحية 

   .الدهور
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الويل لنا من ديمقراطية معفرة 

باألفكار المناهضة للحياة 

 !!واإلنسان

   

  
ي لتعيث فسادا ف وسعت في األرض, فأنتجت موجودات آدمية معبأة بالوحشية والشراسة التدميرية 

  .البالد والعباد
  
الذي أعجزنا على إستيعاب , تجدنا في محنة التناثر الزئبقي , ي خضم نواعير التداعيات وف

عدة بخير زمانٍ الوا, وتحويلها إلى منبع للقدرات الصالحة النافعة , الديمقراطية في وعاء الوطن 
  لألجيال الصاعدة

  
واإلعداد والتحضير , ال وشروط اإلستعم, فهل قرأنا التعليمات المرافقة للديمقراطية المستوردة 

  لطبخة وطنية صالحة لألكل؟
  

,   وادعينا بأننا نصنع ديمقراطيتنا, وجمرات غينا , أم أننا تخيلناه وطبخناها على مواقد جهلنا 
  !!وبطوابير األكاذيب واألعاجيب؟,ولكن بالدم والدموع واآلهات 

  
  !!واإلنسان فالويل لنا من ديمقراطية معفرة باألفكار المناهضة للحياة

  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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