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وقوة نحقق بها  , أو سيفا نقطع به الرقاب , الديمقراطية ليست حصانا نركبه فيأخذنا إلى حيث نريد 

  . التسلط واإلستبداد

  

إنها مشروع حضاري إنساني يتحقق في بودقة , الديمقراطية أسلوب حياة وتفكير وتفاعل وإنتماء 

  . الوطن الواحد 

  

  . إن الديمقراطية المجردة من وطنها ليست ديمقراطية

  

أو تحقق شيئا منها إال , أن تكون ديمقراطية  اال يمكنه, والعقول التي تتمسك بالكتلوية والفئوية 

  .وتكون  منسوبة إليها ال محسوبة عليها, عندما تضعها في مسارات تفكيرها 

  

, رام لحقوق اآلخر ورأي اآلخر وإجالل لإلنسان وإحت, الديمقراطية ثقافة وشعور وإحساس وتفكير 

  . وتقدير لرأيه ولحدوده وحقوقه الذاتية وعدم التسبب بإيذاء مشاعره

  

  !الديمقراطية تعبير عن إنسانية اإلنسان والصعود بالبشرية إلى مرتبة اإلنسانية

  

  فهل  نفكر بطريقة ديمقراطية؟, الديمقراطية نظام تفكير وحياة 

  

  فهل نقر بالوطن والوطنية؟, وطن الديمقراطية

  

  الديمقراطية مستقبل شعب وأجيال فهل نفكر بالشعب واألجيال؟

  

  فهل نفكر بالعطاء أم باألخذ فقط؟, الديمقراطية عطاء ونماء

  

  فهل نرغب بذلك أم أننا نتمادى في مغارات اإلنتهاء؟, الديمقراطية إنتماء إلى الوجود اإلنساني

  

هل , ولنتساءل , ب تعاملنا مع بعضنا وما يظهر في صحفنا ووسائل إعالمنالنتأمل تفكيرنا وأسلو

  نحن فعال ديمقراطيون باإلتجاه والتعبير؟

  

نرددها ككلمة ونتفاعل , الزالت كلمة نتلفظها وهي بعيدة عن واقعنا النفسي واإلجتماعي, الديمقراطية

ول نطلقه كلمات ونعارضه فعال وهي كأي ق, معها كما نتفاعل مع أي حالة في حياتنا اليومية 

  .ومضمونا
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كتفكير يتوطن أعماقنا ويؤثر على إننا نتعامل مع الديمقراطية بعقلية أبوية تؤكد أن اإلستبداد 
  . وطروحاتنا ويصنع له وجودا في أركان حياتنا , تفاعالتنا اليومية 

  . أراء وأفكار بعضنا البعض مألننا ال نحتر, كما نميل إلى التفرد
  . وترى ما أرى  لونفكر بطريقة  دارسة عنوانها عليك أن تنفذ ما أقو

بل تجعل من الديمقراطية  , ال تصنع وجودا ديمقراطيا وهذه حالة تعسفية في التفكير البشري 
  .مقراطية)دي(حصانا يحمل على ظهره اإلستبداد والديكتاتورية فتحولها إلى 

  
, ونحن نأنس بما يوفره لنا من بهتان اإلحساس, و يعيش فينا ويؤذينا, إن اإلستبداد قائم في أعماقنا

عليه أن يتأمل حجم المشاعر السلبية المتحققة في , ومن ينكر ذلك , ووهم القوة والعظمة واإلقتدار
  . داخله عندما يناقش أحدنا رأيه ويعبر عن وجهة نظره بما يقول

  
وهذه مفردة , ولديه وجهة نظر ىألنه يعارض ما نر, نحن ننفعل ونغضب ونريد الهجوم على اآلخر

وعندما يكون أحدنا في , سلطة نعبر عنها هكذا بعيدا عن ال,  أساسية من مفردات اإلستبداد البغيض 
  . ورأيه قالسلطة يعبر عنها بالقوة القمعية والفتك باآلخر الذي ال يتف

  
وحتى مع , والمدرسة والدائرة وفي عالقاتنا مع بعضنا البعض , كما نمارس اإلستبداد في البيت

  !أنفسنا التي نبطش بها أشد البطش
  

  .لشفاء منهفعلينا أن نواجه هذا السلوك باإلصرار على ا
  
وهذه األنا المتسرطنة التي تريد , إن وعي تأثير اإلستبداد فينا ونوازع النفس األمارة بالسوء 

مع مواجهة أنفسنا , وتدعي الحقيقة لها فقط وتنظر إلى اآلخر بعين أخرى , اإلستئثار بكل شيئ
  .سيؤسس النطالقة حضارية طيبة, بشجاعة وصدق

  
واإلدعاء بالدراية فأنه يتسبب في مآزق حضارية , التخبط العشوائيأما التسلط الفكري والنفسي و
  .وويالت إجتماعية شديدة اآلثار

  
إن الخروج من  التعسفية والفردية ومحاربة المشاعر اإلستبدادية المتخفية في أعماق النفوس عبر 

ة بعضا من الهواء والمؤسسة لسلوكياتها اإلستعبادية هي التي تمنح الحيا, عقود زمنية تسلطية صعبة 
  .وتجعلنا نتنفس مثل البشرية بحرية وعزة وكرامة وفخر بالوطن والشعب, الديمقراطي

  
, والديمقراطية تتلوى بين الحالتين, الوطنية الغائبة واإلستبدادية السائبة  نتُرى هل نعيش ما بي

  !والجميع ينهال عليها من حيث يدري وال يدري؟
  

بدل تفقهنا  في المآسي , بالديمقراطية كممارسة وموقف ونظام حياة شاملجميعنا بحاجة إلى الثقه 
  .والتشتتات واإلنقباضات البدائية المتخلفة

  
ونبني , ألن ذلك يعني إننا نكتب على الماء , وجودا ديمقراطيا  قال يحق, إن غياب الشعور الوطني 

  .قن تتحرك فيه ال تتحقفالديمقراطية من غير وط, فوق الرمال ونرحل في عالم األوهام 
  

  فهل للديمقراطية وطن؟
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  هل أن وطن الديمقراطية هذه الفرقة أو تلك؟
االختالف , ألن الديمقراطية تعني االختالف داخل الوطن, إنها كلها عناصر للديمقراطية ومفردة منها

و التنافس من أجل الخير األفضل , وعلى ما يحقق أعظم الفائدة والخير له , الوطن ععلى ما ينف
  . للوطن األحسن

  
  . وإكتشاف وتجدد وإجتهاد وتواصل, إنها إطالق طاقات اإلبداع والتحقق ألبناء الوطن الواحد 

  
وليس على مبدأ , ة والقرار الجماعي الذي يقوم على مبدأ األغلبي, وهي الحياة الطيبة السعيدة الكريمة

  .التصاغرية والفردية والتسلط
  

  . علينا أن نقر بعلتنا ونحاربها ونواجه أنفسنا وليس غيرنا من أبناء الشعب
  

, ونكتشف طريق الخير الوطني والسالمة الوطنية, وأن نقف بشجاعة وقوة وصبر وثبات أمام أنفسنا 
و بوجود بعضنا وأن , والويالت ونهنأ بالحياة والحياة السعيدة ألبناء بلدنا ولنوقف نواعير المآسي

األنانية والتفرد  اوأن ال تمتلكن, ونشد على أيادي بعضنا ونشجع بعضنا على الخير, نفتخر ببعضنا
  .ويتمكن منا القنوط

  
  , وتهذيب نفوسنا وتربيتها تربية ديمقراطية , فهيا إلى طرد النوازع الال ديمقراطية من أعماقنا 

  .التي تحقق  الجهل والضياع والهالك األكيد, لمات  المتفائلة ونبتعد عن الكلمات وأن نردد الك
وحب ورغبة , ونحمل روحا ديمقراطية منفتحة تتأمل الرأي اآلخر بعقالنية , فلنتعلم من بعضنا البعض 

  . ولنبتعد عن التعصب واإلنكماش والحديث عن األلوان واألعراق وهذا وذاك, في الخير العميم 
  

  .وال يمكنها إال أن تكون حصانا نركبه لتحقيق التشتت والتبعثر والضياع, هذه ليست ديمقراطية
  .الديمقراطية مجردة من هذا وذاك

  
  .وإرادة الجميع تصب في إعالء الراية وسعادة الوطن, الديمقراطية وطن رايته واحدة وشعبه واحد 

  
 !!ننفعل ونتواكل ونحسب السراب ماءاال أن , وأن نعقل ونتوكل , أرجو أن نتأمل جميعا 

***    ***   ***  
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