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  !!سقوط الدولة الديمقراطي

  !!الديمقراطية بين التفاضل والتكامل
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 !!يــــالديمقراطسقوط الدولة 

  
  

  

من المعروف أن الديمقراطية 

ال تكون إال في دولة ذات 

سيادة ودستور وطني وجيش 

ويسود , قوي وإقتصاد متمكن 

وتعمل بحرية , القانون  فيها

 ونزاهة المؤسسات التابعة لها

 

 

  

في معظم الدول التي تحركت 

فيها عواصف التغيير 

لم يحصل إنجاز , الديمقراطي 

وإنما تدمر الجيش , نافع للناس 

وأستعيض , وأجهزة الدولة 

 عنها بالمليشيات المسلحة 

 

 
 

أن الديمقراطية الحقيقية 

تتعارض مع مصالح القوى 

وأن الذي يصلح , خرى األ

لمصالحها هي األنظمة الشمولية 

التي , الفردية اإلستبدادية 

 .تلغي إرادة الشعب

 

 

  
دف إلى إسقاط الدول وتفكيكها ومن ثم ته, الزوبعة الديمقراطية العاصفة في المنطقة العربية 

  .وفقا للمصالح المرسومة على خارطة القرن الحادي والعشرين, ترتيبها   إعادة
  

ومن المعروف أن الديمقراطية ال تكون إال في دولة ذات سيادة ودستور وطني وجيش قوي 
  .عة لهاوتعمل بحرية ونزاهة المؤسسات التاب, ويسود فيها القانون , وإقتصاد متمكن 

  
  .والترويج لها والتضليل بها, وكما تم تسويقها    لم تحقق ما وعدت به  فالديمقراطية

  
  !!الذي تحقق هو إسقاط الدولة

  
, لم يحصل إنجاز نافع للناس , الدول التي تحركت فيها عواصف التغيير الديمقراطي  معظم ففي

فشاع اإلضطراب والخوف , يات المسلحة وأستعيض عنها بالمليش, وإنما تدمر الجيش وأجهزة الدولة 
  .والفساد والتفاعل الغابي الشديد

  
وبعض هذه , أخذ السعي المتنامي فيها إلسقاطها وإلغاء وجودها ,  أولهافالدول العربية إبتداء من 

ففقدت جيشها ونظام دولتها ومؤسساتها , وبعضها إبتلعت طُعم الديمقراطية , الدول وعت آليات اللعبة 
  .التي ألغت جيشها ودولتها بالكامل, ما هو في الدول المعروفة ك, 

  
وكيان الدولة التي إستهدفتها , وما يجري في مصر هو معركة مصيرية للحفاظ على الجيش 

  .نحو اإلنهيارات المتراكمة وفي اليمن ال يزال الصراع قائما ومتطورا, العاصفة الديمقراطية 
  

ذلك أن الديمقراطية الحقيقية تتعارض مع مصالح , طقة العربية تلك ثمرات الديمقراطية في المن
التي تلغي , وأن الذي يصلح لمصالحها هي األنظمة الشمولية الفردية اإلستبدادية , القوى األخرى 

  .إرادة الشعب
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بدال من حكم المنطقة باألفراد 

صار حكمها بآليات جديدة , 

أقسى وأمر من حكم األفراد 

 والطغاة واألحزاب المتنفذة

وذلك بإلهاء الشعب وأسره بالخوف , وقد تحققت هذه األهداف بأساليبها التواصلية الجديدة 
أن الشعب قد تصادرت إرادته وحريته وتحول , وهذا معناه , وبإنشغاله ببعضه , اجات والرعب والح
والتيهان في بلدان الدنيا , ومكبل بأصفاد عديدة ال يعرف الخالص منها إال بمغادرة بلده , إلى مستعبد 

  .الشاسعة
  

حكم األفراد والطغاة صار حكمها بآليات جديدة أقسى وأمر من , فبدال من حكم المنطقة باألفراد 
  !!)أي تورط البعض بالبعض(, "إنشدت لحية إبلحية والحبل عالجرار" و , واألحزاب المتنفذة 

  
, ونبني عليها عمارة الحاضر والمستقبل , فهل لنا أن ندرك ونتعلم معاني الديمقراطية األساسية 

 !فنؤمن بالوطن والشعب والمصالح الوطنية؟
 

 !فاضل والتكاملة بين التالديمقراطي

  
 

تتحقق الذات الوطنية بجوهرها 

اإلنساني وفقا لعقيدة التكامل 

الفعال ما بين أبناء الوطن 

ألن التكامل هو , الواحد 

قانون الحياة الصالحة للبقاء 

 .والتفاضل قاهرها, والتطور 

 

 

يتم , في المجتمعات القوية 

وفي , العمل بمناهج التكامل 

المتأخرة تتسيد منطلقات 

التي تؤدي إلى , التفاضل 

إستنزاف شديد لطاقات 

وتفريغ مروع للوطن , المجتمع 

 من قدراته

 

 

 

إنّ السعي وراء ترسيخ مفاهيم 

ودحر إرادة , التفاضل 

يعد سلوكا تراجعيا , التكامل 

بعيدا عن آليات , ومنطقا متخلفا

العصر الجديد العاصف بالقرن 

 الحادي والعشرين

 
 

  

, ونمعن بمقاييسنا العاطفية واإلنفعالية والفردية والفئوية , نكتب عن األفضل واألصلح واألقوى 
  .وغيرها من إبداعات التسمي بما لذ وطاب لآلخرين

  

الذي , ونتناسي التكامل الوطني الجاد المترافق مع العطاء األمثل والمتوافق مع خطوات العصر 
ذات تأثير إنساني وإقتصادي وثقافي متنامي , فيه القدرات وتتفاعل من أجل صيرورات كبرى تتجمع 
  .ومتجدد

  

وإنما , ال يتفق وسلوك المفاضلة , فالمنطوق الوطني بعقده اإلجتماعي المحقق للمصالح المشتركة 
ألن , ناء الوطن الواحد تتحقق الذات الوطنية بجوهرها اإلنساني وفقا لعقيدة التكامل الفعال ما بين أب

  .والتفاضل قاهرها, التكامل هو قانون الحياة الصالحة للبقاء والتطور 

  

  .فالتكامل يحثنا على تبادل األدوار والتفاضل على تماحقها

  

التي , وفي المتأخرة تتسيد منطلقات التفاضل , يتم العمل بمناهج التكامل , وفي المجتمعات القوية 
  .وتفريغ مروع للوطن من قدراته, شديد لطاقات المجتمع تؤدي إلى إستنزاف 

  

, يعد سلوكا تراجعيا ومنطقا متخلفا, ودحر إرادة التكامل , إن السعي وراء ترسيخ مفاهيم التفاضل 
وتسويغ , وإنهيار فكري وأخالقي . بعيدا عن آليات العصر الجديد العاصف بالقرن الحادي والعشرين
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كل إنسان له الحق في التعبير 

, عن دوره في العطاء 

والمساهمة في تقوية وتعزيز 

 الوجود الوطني والمجتمعي

 
 

 

ال يمكن لفرد أو حزب أو فئة 

, أن تستحوذ على األدوار 

وتمنع اآلخرين من المساهمة 

سيرة الحرة الصادقة في م

 البناء والتقدم والرقاء 

 

 
 

, التركيز على مفاهيم األفضلية 

يعد ضربة قاصمة توجه 

, للديمقراطية في أي مجتمع 

وتتسبب في تداعيات أخالقية 

 وسلوكية ذات تأثيرات سيئة 

 

 

ما على المجتمعات 

إال أن , الديمقراطية الناشئة 

تدرك مفاهيم التكامل 

ت وتبتعد عن منطلقا, وتعززها 

 اإلستئثار والتفاضل 

   

بكل ما , ورفض للتعايش اإلنساني الحافظ لحقوق الناس والمراعي لوجودهم , لمشاعر عدم المسؤولية 
   .يحمله من خصوصيات ومميزات ثقافية

  
  

, و غيرها " هو األوحد"و , " هو األفضل"ال توجد مفردات , وفي قاموس الديمقراطيات المعاصرة 
إلجتهاد في تقديم األحسن للوطن والجد وا, ألن منطوقها يوجب إستعمال المفردات الدالة على التكامل 

والمساهمة في تقوية وتعزيز , وكل إنسان له الحق في التعبير عن دوره في العطاء , بشعبه وأرضه 
  .الوجود الوطني والمجتمعي

  

وتمنع اآلخرين من المساهمة الحرة , وال يمكن لفرد أو حزب أو فئة أن تستحوذ على األدوار 
وإال تتحول الديمقراطيات إلى دكتاتوريات فئوية وحزبية , تقدم والرقاء الصادقة في مسيرة البناء وال

وهذا يعني أن السلوكيات المناهضة للديمقراطية تتبرقع بها كشعار ومنطوق إعالمي , وربما فردية 
  .المناهضة لجوهر سلوكها ومنطلقاتها  لتحقيق أجندتها, وتسويقي 

  

, يعد ضربة قاصمة توجه للديمقراطية في أي مجتمع  ,وهكذا فأن التركيز على مفاهيم األفضلية 
ومدمرة لجميع عناصر التفاعل السياسي , وتتسبب في تداعيات أخالقية وسلوكية ذات تأثيرات سيئة 

  .والثقافي واإلقتصادي

  

  .سيؤدي لمتواليات دمار هندسية المنحى والتفاعالت, وعدم اإلنتباه لهذه التوجهات 

وتبتعد عن , إال أن تدرك مفاهيم التكامل وتعززها , لديمقراطية الناشئة وما على المجتمعات ا
  .لكي تصنع وجودها المتكامل النافع للوطن والشعب بأسره, منطلقات اإلستئثار والتفاضل 

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

***   ***  *** 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

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

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
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  " شبكة العلوم النفسية العربية " بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة الطالق الموقع العلمي

  تنظم

 مؤسسة العلوم النفسية العربية 

  

  الصدارات المؤسسة  في علوم وطب النفس الثاني السنوي االسبوع"
 2017جوان   20الى  13من 

  البرنامـــــــــــــــــــــــج

 

  
  )جوان 12مساء يوم ( جوان   13ليلة 

  2017االعالن عن الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام 

   2017جوان   13

  " العربية النفسية العلوم شبكة" يوم الموقع العلمي 

    2017جوا ن   14

  و المجالت في علوم وطب النفسيوم  الدوريات 

    2017جوان   15

  يوم  االصدارات المكتبية في علوم وطب النفس

    2017جوان   16

  يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

    2017جوان   17

  يوم  الجوائز و التكريم  في علوم وطب النفس

    2017جوان   18

  النفسية العربيةيوم   المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم 

    2017جوان   19

  يوم   المساندة و االعالنات  

  انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي 

    2017جوان   20

   " لشبكة العلوم النفسية العربية  الكتاب السنوي الرابع" اصدار 

  "منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح " 

  


