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 !!ةــــمقراطي...ديــــال

  

 

في مجتمعات ما تعلمت التفاعل 

, الديمقراطي وما تربت عليه 

فأن القول بالديمقراطية يعد 

إنحرافا سلوكيا وإضطرابا 

, أخالقيا وسياسيا إجتماعيا و

وإنحدارا إلى مهاوي 

التفاعالت المدمرة للوجود 

 .الوطني بأكمله

 

 

 

  

أن ما تمر به المجتمعات الخالية 

ما , من المعرفة الديمقراطية 

, هو إال مرحلة تعليمية قاسية 

ستصل من خاللها إلى معرفة 

وبأنها نظام تعايشي , جوهرها 

يحث على البناء واإلنتاج 

واإلقتدار الوطني واإلبداع 

 والتقدم والرقاء

 

 

  

  

 

األخالقية والقوانين , الديمقراطية صورة إنسانية حية في إطار من القيم والمعايير والضوابط 
فأن الحديث , وبغياب اإلطار األخالقي والقيمي , الوطنية العادلة الضامنة لمصالح الوطن والمواطنين 
 !!عن الديمقراطية يكون هذيانا وثريدا حول الصحون

 
فأن القول بالديمقراطية يعد إنحرافا , وفي مجتمعات ما تعلمت التفاعل الديمقراطي وما تربت عليه 

وإنحدارا إلى مهاوي التفاعالت المدمرة للوجود , رابا إجتماعيا وأخالقيا وسياسيا سلوكيا وإضط
 .الوطني بأكمله

 
والتخندق في كينونات , ألن الديمقراطية ستُفهم على أنها اإلنفالت , ذلك أن المجتمع سيتشظى 

اسطة لتحقيق الذين يجدون فيها و, متصاغرة متشاحنة تسعى للحفاظ على وجودها بالتبعية لآلخرين 
 .المصالح وتنفيذ المشاريع

 
والتي قد تُفرض عليها الديمقراطية  أو تجد , وهذا ما يحصل في المجتمعات الجاهلة بالديمقراطية 

والمتفاعلة بصمت , فتتصرف وفقا لما تمليه عليها المطمورات الكامنة فيها , نفسها في مأزقها 
 .وإختناق فيما سبق من حياتها

 
وتبقى تدور في حلقة مفرغة من الخسران والبهتان , تصارعيا إضطرابيا وتدميريا  ويكون حالها

وتتمسك , وعليها أن ترعوي وتسترد وعيها , حتى تدرك أنها كانت في متاهات الضياع واإلتالف 
وتعود إلى مشتركاتها التي حافظت على وجودها اإلنساني على , بثوابتها الوطنية واألخالقية والقيمية 

العصور  مر. 
 

ذلك أن ما تمر به المجتمعات سيولِّد جيال جديدا مدركا لما تمخضت عنه تجربة التيهان 
فيعود إلى ذات التفاعالت القادرة على تحقيق الجريان المنساب , الديمقراطي واإلصطراع البهتاني 

 .المتهادي في نهر الحياة وبأمواج ذات معنى وإقتدار جماعي فياض
 

ما هو إال مرحلة تعليمية قاسية , تمر به المجتمعات الخالية من المعرفة الديمقراطية وعليه فأن ما 
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متى ما أدركت المجتمعات 

اإلرادة الديمقراطية الصائبة 

الصائنة للمصالح الوطنية 

واإلنسانية المشتركة فأنها 

ستعرف طريق التقدم والحياة 

 .والرخاء
 

وبأنها نظام تعايشي يحث على البناء واإلنتاج واإلبداع , ستصل من خاللها إلى معرفة جوهرها , 
 ومتى ما أدركت, وأي سلوك يتعارض مع ذلك ال يحسب عليها , واإلقتدار الوطني والتقدم والرقاء 

المجتمعات اإلرادة الديمقراطية الصائبة الصائنة للمصالح الوطنية واإلنسانية المشتركة فأنها ستعرف 
 .طريق التقدم والحياة والرخاء

 
 !!فهل من تجاوز لمرحلة التخبط والتالحي والبهتان وإدراك جوهر العنوان؟

 !!ةــــقراطي -ادــــاإلقتص

  

  

أن تجرد الديمقراطية من 

يعني , النشاطات اإلقتصادية 

تفريغها من محتواها الحيوي 

وتحويلها إلى وسيلة لتدمير 

 البالد والفتك بالعباد

 

ألن الديمقراطية الخالية من 

, القوة والقدرة اإلقتصادية 

تتحول إلى نقمة ومصدر إقالق 

وتخريب وتدمير وتشرذم 

 وتهجير وتشظي 

 

م السلوك ما أن ينعد

, اإلقتصادي في الديمقراطية 

حتى تمتلك أدوات التفتت 

والتفرق واإلضعاف والخسران 

وهذا واضح في المجتمعات , 

التي تتغنى بالديمقراطية وهي 

وتحسبها , تجهلها بالكامل 

أو , صناديق إقتراع وحسب 

وسيلة للقبض على الكرسي ال 

 غير 

 

ال يمكن القول بالديمقراطية 

, ليه في مجتمعاتنا كما هي ع

التي تعيش في مآزق إقتصادية 

مما , صعبة وشديدة التفاعالت 

يزيد في قهرها وإحتقان 

 
ومن غير نظريات وعقول ورؤى  ,ألن اإلقتصاد عمودها الفقري , الدبمقراطية نظرية إقتصادية 

ال وجود للديمقراطية إال في أوهام األصابع , وتصورات وإستثمارت وتنميات ومشاريع إقتصادية 
 .البنفسجية أو الملونة بأي لون آخر

 
يعني تفريغها من محتواها الحيوي وتحويلها , ذلك أن تجرد الديمقراطية من النشاطات اإلقتصادية 

 .بالد والفتك بالعبادإلى وسيلة لتدمير ال
 

تتحول إلى نقمة ومصدر إقالق وتخريب , ألن الديمقراطية الخالية من القوة والقدرة اإلقتصادية 
وإندخار في كينونات وفئويات ومذهبيات وتحزبات تتناحر وتتفاني , وتدمير وتشرذم وتهجير وتشظي 

 .ستحرقها وتنهيهاوكأنها تتراقص أمام أجيج الويالت التي , إلبادة بعضها البعض 
 

حتى تمتلك أدوات التفتت والتفرق واإلضعاف , فما أن ينعدم السلوك اإلقتصادي في الديمقراطية 
وتحسبها , وهذا واضح في المجتمعات التي تتغنى بالديمقراطية وهي تجهلها بالكامل , والخسران 

طب الذي وقعت فيه وهذا الم, أو وسيلة للقبض على الكرسي ال غير , صناديق إقتراع وحسب 
أدى بها إلى ما هي عليه , المجتمعات التي فُرضت عليها الديمقراطية أو إستوردتها كأية سلعة أخرى 

 .من التداعيات والتفاعالت اإلستنزافية المروعة
 

وعليه فأن من الواجب إسترداد الوعي الديمقراطي ومعرفة المرتكزات األساسية الكفيلة بصناعة 
, وهذا ال يكون إال بتوفر العقول اإلقتصادية الماهرة النزيهة الساعية لتنمية حقيقية  ,الحياة األفضل 

واإلسهام بتأسيس البنية التحتية للنشاطات , وإستثمارات في كافة الميادين والمواقع والموارد واألفكار 
العمل وزيادة ذات آليات توفير فرص , البحثية والمعرفية التي تعبد الدروب نحو صيرورة متنامية 

 .وتلبية الحاجات األساسية لإلنسان الذي يعيش في أجواء ديمقراطية, اإلنتاج 
 

التي تعيش في مآزق إقتصادية صعبة , فال يمكن القول بالديمقراطية كما هي عليه في مجتمعاتنا 
إلنفجارات فيدفع بها ل, مما يزيد في قهرها وإحتقان طاقاتها وإنصفاد قدرالتها , وشديدة التفاعالت 

فتتحول إلى عصف مأكول يتصاعد منه دخان , والتفاعالت المنفعلة العدوانية على الذات والموضوع 
 .الخيبات واإلنكسارات األليمة
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, طاقاتها وإنصفاد قدرالتها 

فيدفع بها لإلنفجارات 

والتفاعالت المنفعلة العدوانية 

  على الذات والموضوع 

ذات قيمة , فهل سيتحقق الوعي اإلقتصادي ونؤمن بأن الديمقراطية بحاجة لنشاطات إقتصادية 
 !!وتمنحه األمل بمستقبل زاهر سعيد؟تنموية متطورة تساهم في بناء اإلنسان وما حوله 

 
  !!تساؤل في زمن يتوهم بالديمقراطية

  ******  ***  ***  
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 الدوريات واالصدارات و المعاجم
*************************************  

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 

  وطب النفس علـــوم لعربيـــة المجلـــة ال -" نفسانيـــات " 
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  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال

    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
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  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  ــةسلسلـال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
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 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
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  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

  "ـــــــــــا و ماسواهـ" المكتبية  سلسلـــةال
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