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فعل نتوّفر ل أننا ولنفسنا، للعنصريين نعترف أن يجب المنطلق هذا ومن

الجذورأ، ورأاسخة ثابتة ديمقراطية مؤسسات لبناء الثقافية الرأضية على

على يوما. لكن نبنيه قد ما تهاوي سرعة أو البناء استحالة يعني قد مّما

ينتبهوا أن عليهم وأّن بكثير هذا من أعقد المورأ بأن العتراف خصومنا

عيننا.  في التي القشة من يسخروا أن قبل عينهم في الذي للغصن

المرزوقي . منصف د بقلم
في أسإاسإا السلوكيات من جملة بدون الديمقراطيين تصور يستحيل كما الديمقراطيين غياب في الديمقراطية وجود يستحيل بداهة

وظيفة أنإها دوما عينيه نإصب واضعا واعتدال بعدل مارسإها الديمقراطي" السلطة "النإسان مارس فإذا العاما، بالشأن علقاتهم

السميع لها فهو قاانإونإا عليه مورسإت وإن وحرياته، لحقوقاه ينتصر فإنإه تسلطا عليه مورسإت إذا حرب. أما غنيمة وليست اجتماعية

طغى إليها وصل وإذا واسإتسلم، ونإافق وجبن وخنع سإكن وظلما قاهرا السلطة عليه مورسإت فإن السإتبدادي"، "النإسان المطيع. أما

خارجها. وهو جبنه إل السلطة في قاسوته يعادل ل الذي النعامة – السإد ذلك دوما وهو وانإتفاعا، تسلطا إل يمارسإها ل وتجبر،

لنكتشف العربي وطننا في والمصنع والدارة والمدرسإة السإرة داخل المهيمنة السلطة علقاة طبيعة قاراءة يمكننا المنطلق هذا ومن

المستويات.  كل في القاعدة السإتبدادي" هو "النإسان أن بسهولة

الخير هذا تصرفات أن يعني مما السياسإية، السلطة عرش فوق القابع للمستبد مصغرا نإموذجا سإوى ترى ل الوجه وليت فأينما

التسلط من آخر أو نإوع هو الموجود الجتماعية. هذا القاعدة مستويات شتى في موجود هو لما وتصعيد وتعزيز تضخيم سإوى ليست

وإن حتى ومسئول، نإدا الخر باعتبار يسمح ل مما البشر بين فاصلة درجات بوجود واليمان والشخصنة النإا تضخم على المرتكز

ّور هذا وبعيدا. يعطي عنا غريبا كان إذا بالك فما البنوة، أو الزواج مثل قاوية بعلقاة به ارتبطنا في المطلق الحق العليا اليد صاحب التص

العنف من آخر أو بشكل إل تمارس ل الهرمية السلطة مقاومة. هذه من الخر يظهره ما سإوى رادع ل الدنإيا اليد صاحب في التصرف

ّلد ثّمة ومن ومشتقاته. التمّرد ثّم وملحقاته الخنوع عن تخرج ل تصرفات دوما تو

عليه. التداول في وإنإما السإتبداد كسر في ليس العلقاة هذه داخل التحّرر أن فهو المر في ما أخطر أّما

لعبة في وحماتها أمها البنت تخلف هكذا والتصرفات، المواقاف نإفس إنإتاج ليعيد المصنع أو العائلة رأس على أباه البن يخلف هكذا

ّلم يخلف والخنوع.هكذا القسوة .... الخ المدرسإة شؤون في للتحكم الشخصية الطريقة في المدير السيد المع

ّوقاها والتبرير التشريع ايدولوجيات أنإتج الجذور عميق تاريخ نإتاج هي والتصرفات المواقاف هذه مثل أن القول نإافلة ومن عبر وسإ

ل من العاجز "إنإما كأف" أو وألف كألف "رجل مثل تداولها على المشّجع المثال في واضحا ذلك العاّمة. نإرى وثّقافة التعليمي النظاما

.. سإلطان" الخ دون ليلة من خير جائر سإلطان "ألف عصى" أو لمن "العصا يستبد" أو

واعتبارهم باحتراما، المنظورين مع كالتعامل وجوده على الدالة المؤشرات بعض اعتبرنإا إذا الديمقراطي"؟ "النإسان عن الن ماذا

والدارة والمصنع العائلة رأس على العلقاة، هذه مثل أن القول علينا يصعب لن فإنإه ومسؤولية، وكرامة ورأي حق أصحاب

منها.  الديمقراطية خاصة المعارضة، صفوف في النادر الكنز على سإنعثر أنإنا نإعتقد عليها. قاد يقاس ول تحصى شاذة والمدرسإة،

بأنإاس الحيان بعض وفي وأخماسإهم الديمقراطيين بأنإصاف تعّج نإفسها الديمقراطية والجمعيات الحزاب أّن للهول! سإنكتشف يا

ّلوا ّير لم بعقلية ليخربوها والمؤسإسات الحزاب لهذه وجاءوا طريقهم ض بين وقاع تاّما فصل كأن الشعارات، مستوى في إل تتغ

ّدد الذي الذهني المستوى والتصرفات.  المواقاف يحّركّ الذي الباطني والمستوى الفكار ير

"الثقافة هذه بمثل ونإحن مجتمعاتنا في الدمقرطة حظوظ عن نإية، سإوء عن وغالبا نإية، حسن عن البعض يتساءل الحالة هذه وفي

لها، الخلقاية والتصرفات الفكرية الدعامات وجود دون مجتمع، أي في ديمقراطية سإياسإية مؤسإسات وضع السإتبدادية". أليس

وبناهم الماركسيون يقول كما الفوقاية البنى مؤسإسات تشغيل على القدرة والمسلمين للعرب أين من الرمل؟ على البناء بمثابة

ل بناء تشييد على قادرتنا بعدما يقّرون وهم صحيحة لنا الغربيين العنصريين نإظرة تكون أن الممكن من هل بالسإتبداد؟ تنضح التحتية

 أسإسا؟ له نإملك

ولكن.....  التهمة في محقون نإعم. هم لنإها بإجابتي البعض يفاجأ قاد

                                             * 

ّقا في يشهرونإها من سإّب إلى الركون أو أهميتها من التنقيص أو الشكالية هذه تجاهل فيه: محاولة نإقع أن يجب ل فخ ثّمة وجوهنا. ح

للعنصريين نإقول أن يجب بالعكس، بل منها نإهرب أن يبرر ل هذا لكن عنصرية، نإظرة إطار في تدخل أنإها العلم أحسن نإعلم نإحن

ّلونإا فضلكم والمسلمين: من العرب ولعداء لعين الحاجة بأمس ونإحن المساوئ، تبدي التي هي السخط فعين ونإواقاصنا عيوبنا على د

معنوياتنا تخريب وإنإما الصلحا يبغي ل كان ولو النقد هذا اسإتعمال سإنجيد أنإنا وسإترون نإواقاصنا، كل نإتبين حتى هذه سإخطكم

تحّصلنا التي الهامة المعلومات كل وضع هو السخط، عين به تفضلت ما كل تسجيل بعد نإفعله ما أحسن أمورنإا. إن مقاليد وتسليمكم

ّني بالكره يعبق ما فكل الغث السمين. أما من الغث وفرز لتمحيصها عليها ّلق ما فكّل السمين والغرور. أّما والجهل والتج يتع

السياسإية لخياراتنا نإعطي كيف هو دوما يحركنا أن يجب الذي الهاجس وتصرفاتنا. إّن تفكيرنإا في الضعف لمناطق الصحيح بالتشخيص

هو مشين عجز من إليه وصلنا ما ....لن نإبيلة أهداف وراء جريها في الفعالية من القاصى القدر إلى لتصل الحظوظ كل والجتماعية

تفويت ثّمة ومن مصدره كان أيا النقد رفض عن السإباب، من العديد بين من الناجمة، اللفعالية هذه ونإظمنا، مؤسإساتنا فعالية ل ثّمن



ّور الصلحا فرص الرقاى. فالحياة فالتط

ّكر  الشاعر قاول لنتذ

ّنة فضل علّي لهم عداتي ّله أذهب فل               وم ّني ال العاديا ع

ّلتي في بحثوا هم المعاليا فاكتسبت نإافسونإي وهم         فاجتنبتها ز

ّفر ل أنإنا ولنإفسنا، للعنصريين نإعترف أن يجب المنطلق هذا ومن ثّابتة ديمقراطية مؤسإسات لبناء الثقافية الرضية على فعل نإتو

هذا من أعقد المور بأن العتراف خصومنا على يوما. لكن نإبنيه قاد ما تهاوي سإرعة أو البناء اسإتحالة يعني قاد مّما الجذور، وراسإخة

عيننا.  في التي القشة من يسخروا أن قابل عينهم في الذي للغصن ينتبهوا أن عليهم وأّن بكثير

تاريخ سإياق في المور وضع بسرعة ينسون الغربية، الثقافة أماما الراكعين العرب من أو الغربيين أصدقاائنا من بأنإفسهم المعجبين إن

ّكر منهم القاّل. كم على سإنة آلف عشرة إلى الموثّق جزئه في يرجع دواما على الحكم في وتأنإي تواضع من المر يعنيه ما (مع يتذ

أن والبرتغال، لسإبانإيا بالنسبة سإنة وثّلثّين لبريطانإيا، بالنسبة سإنة مئتي عن يزيد ل المجتمعات هذه في الديمقراطية عمر الحال) أّن

الفرنإسي الشعب أن الدكتاتوريات، أنإواع أبشع للعالم قادمت وروسإيا وإيطاليا ألمانإيا مثل والعلمية الفنية الثقافة في عريقة بلدانإا

الوليات زعمها، حسب والديمقراطية، الحرية رائدة الثانإية. أما العالمية الحرب في بيتان الماريشال نإظاما مع مذهلة بسرعة تأقالم

على المر ليتسارع العشرين القرن نإهاية في السإتبدادي النظاما نإحو انإحدارها بدأت أنإها للمؤرخين يوما يتضح فقد المريكية، المتحدة

أوروال". "جورج الكبير الكاتب به تنبأ  الذيBig Brother نإظاما من آخر أو شكل إلى منتهية والعشرين الواحد القرن امتداد

ّلط علقاة هي السإتبدادي" بما "النإسان ظاهرة إّن ّيز ثّقافية خاصية ليس الدميين، بين التس الحالة وإنإما والمسلمون، العرب بها يتم

الصحافيين. زمن ل المؤّرخين زمن والمحّك للمور النظر عناء أنإفسنا كلفنا إن البشرية، المجتمعات كل وفي التاريخ مّر على الغالبة

ّدد رغم الكسر على واسإتعصائها وصلبتها العلقاة دواما من ذلك على أدّل ل فيه تتشاركّ قااّرة خصائص هناكّ أّن يعني مّما الثورات، تع

مؤقاتة. لماذا؟ بصفة هناكّ...دوما وتنتصر هنا تتراجع البشرية، المجتمعات كل

                                          * 

ّد ل مثيرة علمية تجربة ثّمة ّظر لكّل ب ّكر أن السياسإي للشأن من ّتة وضعت كالتي: إذا وهي مليا فيها يف كمية مع دهليز في فئران سإ

ّدة حواجز خلف الجبن من قاليلة ّكل اجتماعيا تنظيما بسرعة سإتفرز الوضعية فإن الغذاء، على للحصول بينهم الصراع تفرض ع يتش

ّيدين" يستحوذان من "مستضعف" ومن الخاّص لحسابه إل يعمل "متمّرد" ل ومن خدمتهما، "عبدين" في ومن الغنيمة، جّل على "سإ

ّتة خذ والصدقاة. والن الفتات على يعيش ل حيث جميعا ينقرضوا أن إلى يتقاتلوا أن مختلفة. المفروض عينات من "سإادة" تأخذهم سإ

ّول. خذ ومتمّرد وعبدان سإيدان التركيبة: أي نإفس عادت قاد الموت. خطأ! ها أو بالسيادة إل سإيد كل يقبل ّتة الن ومتس سإ

ّلهم عرفوا وقاد منهم تنتظر ربما مستضعفين، كذلك داخلهم سإيبلورون !هم جديد من أخويا". خطأ "مجتمعا يفرزوا أن العبودية ذّل ك

ّول. ولقائل ومتمّرد وعبدان سإيدان ّلص وسإيلة أفضل فئرانإا. إن ليسوا الدميين أن النية سإوء مني اشتّم وقاد يقول أن ومتس من للتخ

في الدميين توّزع إنإكار يستطيع بحتة. من آدمية نإعتقدها كنا خصائص يظهرون الذين هم الفئران أن بالقول عليه المزايدة النقد هذا

ّولين؟ ومتمّردين وعبيد سإادة إلى مجتمع كل ففي القديم؟ النموذج إلى بالثورة قااما مجتمع أي رجوع سإرعة إنإكار يستطيع من ومتس

ّدد سإالمة، غير قاواعدها إلى الثورات كل عشر: عادت الثامن القرن فرنإسا في حدث ما حدث القرن نإهاية وصين روسإيا المنكر تج

ومتمرديه ومستضعفيه وعبيده بسادته الهرمي المجتمع تشكيل أعيد مّرة كل التحسين. ففي من شيء حصل ولو حتى حاربته الذي

ّوليه.  ومتس

ّللنا لو النإظمة كل قايم من تنبع أنإها وإنإما قايم من تنطلق ل أنإها القول اسإتطعنا لما الثورة، بعد ما بشر أو الفئران تصّرفات ح

ّوة، منها الحيوانإية البدائية الجتماعية ّلط الغلبة، والدمية: الق القيم هذه وكل والكرامة العدل نإسميه ما على الدوس العدوانإية، التس

الشهير: بيته في المشكلة لب عند المتنبي مباشرة..وقاف تعنينا كانإت إذا إل أهميتها تكتسب ل التي الكبرى

ّلة عفة ذا          تجد فإن النفوس شيم في والظلم  يظلم ل فلع

الحيوانإي، الغرائزي الوراثّي، البيولوجي، مفهومها في البشرية الطبيعة النفوس" إلى "شيم ترجمة يمكن وعلمه، العصر هذا لغة وفي

الكائن هذا الشيطان، مفهوما في والسإاطير الديان كّل تلخصه الذي هو طبيعتنا من الجزء والهرمونإات. هذا الجينات فيه تتحكم الذي

ّنا جزء بأنإه للعتراف نإضطّر ل حتى الذات خارج به نإرمي وأن وخطايانإا نإواقاصنا كّل نإحّمله أن نإفّضل الذي أن يجب ومهيكل. ل ثّابت م

والورانإج الشامبنزي قاردة تضم التي للثدييات الكبرى العائلة إلى تنتمي طبيعية كائنات الدميين أن المطاف، آخر في نإنسى

الحياة ومنها السإاسإية التصرفات تقاسإمنا كما خليانإا، صبغيات على المحمولة الجينات % من98 تقاسإمنا الجناس هذه والغوريل. إّن

النظاما يستمد الغرائزية السإس هذه القاوياء. ومن وسإيادة المطلقة الهرمية السلطة على المبني والتنظيم والجتماعية العائلية

مئات إلى بنا ترجع التي الجتماعية، الحياة بداية بل التاريخ بداية نإظاما أنإه أي للمصطلح الول بالمعنى بدائي قاوته. هو السإتبدادي

يقول أن النإتشار. لقائل بهذا وخاصة الثبات وهذا العمق بهذا السإتبدادية والتصرفات المواقاف تكون أن غرابة السنين. ل من اللف

هذه عممت للسإتبداد، غيرهم من أكثر قاابلية والمسلمين للعرب ليس أنإه على فللتدليل فوقاه، أجلس الذي الغصن نإشرت أنإني

للختفاء مؤهل بالتالي و طبيعي غير نإظاما أنإها بما العربي وطننا في إذن الديمقراطية غرس نإحاول فلماذا البشرية، كل على الخاصية

 تلك أو المة هذه تاريخ من قاصيرة مرحلة في طارئ كحدث وجد أينما

في المتواصلة النإسانإية محاولة نإفهم وكيف للظلم إدانإته الشاعر من نإشتّم معانإيه. لماذا مختلف عن متسائلين المتنبي بيت إلى لنعد

ّده النضال هناكّ أن والحال الفارغ الكأس نإصف يصف ألم للمصلين؟ ويل عند المتنبي يقف ألم اجتثاثّه؟ محاولة في والسإتماتة ض

ّنى لم ببيت الشهير البيت عارضنا لو الصواب نإجانإب هل الملن؟ الكأس لنصف وصفا نإوع: من أحد به يتغ

ّلة ذا                   تجد فإن النفوس شيم في العدل ّلة ز يعدل. ل فلع

المؤسإسات لكل ووضعنا عنه الدائم وبحثنا له توقانا نإفهم أن اسإتطعنا لما النفوس شيم من أيضا العدل يكن لم لو أنإه البديهي من

لتحققت وحده، العدل طبيعتنا كانإت القردة. ولو تصرفات على لبقينا وحده الظلم من متشكلة طبيعتنا كانإت لحمايته. ولو الممكنة

تجعلنا التي طبيعتنا ازدواجية هي الكبرى لها. الشكالية للتنظير أو بها للحلم أحد يحتاج أن دون طبيعية تلقائية بصفة الفاضلة المدينة

والتصحيح. الحتجاج آليات مستوى ألف في تتحّركّ حتى الظلم نإمارس أن وما الظلم، ممارسإة عن نإتورع ول للعدل نإتوق

ّول السلحا بعاجز. أّما يقبل ول ضعفا يرحم ل عالم خضّم في البقاء هو الدمية ومنها الحية الجناس لكل الولى القضية إن في ال



المنظور هذا سإلبياته. من على تغطي التنظيم إيجابيات لّن والهرمية التسلط مثل السلبية بترتباتها ولو القوة فهي هذه الوجود معركة

التوجه البقاء. لكن صراع في النإتصار سإوى لها هدف ل اإسإتراتجية سإوى ليست الطبيعة أو الغريزة نإسميه ما أن القول يمكن

الغريزة. إسإتراتجية عن أهمية تقّل ل للبقاء إسإتراتجية أيضا هو الحضارة مصطلح في نإختصره الذي المعاكس

حجم في عنه يختلف حي. لكنه كائن كل تصوغ التي الجينات % في98 بنسبة الشمبنزي يشاركّ طبيعي كائن الدمي إّن قالنا

ل نإيووركّ، مثل مدنإا تبني ل التعقيد. فالقردة متصاعدة علقاات من تفرضه وما داخلها ويعيش يشكلها أن يمكن التي الجماعات

ّددة مجتمعات تصّرف كما والجمال والقيم والمادة الفكر إنإتاج مؤسإسات تدير ل السياسإية. هي والحزاب والديانإات العراق متع

بين أكبر وتكافل تعاضد من يحققه بما العدل أن البقاء أجل من يصارعون وهم بسرعة الدميون الدميون. يكتشف لذلك يضطّر

ّدد ما هناكّ وهل الظلم، من والفردي الجماعي للبقاء أكبر فرصا يوفر المجموعة، أطراف اسإتعباد من أكثر اليوما إلى البشرية يه

ّلص التاريخ بداية منذ البشر يحاول أن غرابة ل للنإسان؟ النإسان جملة هي بما الحضارة يبنون هم تحجيمه. ها القال على أو منه التخ

ّين أن بعد البدائية الغرائز تمليه ما مع تتعارض التي والسلوكيات المواقاف من من أهّم الحياة على للتأمين إضافية بوليصة أنإها لهم تب

يصبح بل صعبا الخيارين بين الفصل يجعل الواقاع، وتعقيد الحاضر في الكثيفة ذكراه وحضور الماضي ثّقل الغاب. لكن شريعة

توجد أن المجتمع، قاطاعات لبعض القال على الفضل من أنإه على ضمني اتفاق المجتمع داخل هناكّ وكأن القاعدة، هو تجاورهما

ّدد لما نإأبه ل للظلم هرعنا الظلم، الحاجة فرضت واحدة. فإن من بدل للبقاء إسإتراتجيتنان ممجوج. لكن كلما من فيه القدحا حول يتر

بواسإل.  جنودا للعدل نإصير فإنإنا مصالحنا، على الحفاظ في أحسن العدل أداء كان إن

سإنرى حيث الصعوبة بالغ أمر الواحدة، والدمية الواحد والمجتمع الواحد الشخص داخل ونإقيضه الشيء تجاور أن القول نإافلة ومن

المتواصل المحيط ضغط إطار في وضعناه إذا خاّصة البشرية لتاريخ السإاسإي المحّركّ هو الصراع التوجهين. هذا بين متواصل صراعا

ّوة تغليب تفرض زالت ل المحيط ظروف لن الطبيعة قاوى تنتصر البشرية. فمّرة هذه على يصبح أخرى الظلم. تارة بثمن ولو الق

ّدد الذي الكبر الخطر الظلم التاريخ أن هي الغالبة اليوما. والقاعدة إلى دواليك وهكذا الحضارة قايم فتتغلب المجتمع ووجود تماسإك يه

المحيط تغيرات علينا تفرض قاد حيث قاريب، مستقبل في لكن محسوما، المر يصبح سإترجح. قاد كفة أي بعد يحسم لم النإسانإي

"حيوانإي وليس إنإسانإي مجتمع دعائم ووضع محيطها وتطويع غرائزها جماحا كبح في البشرية سإتنجح العكس على أو للهمجية العودة

طبائع فيه تتداخل أن العاثّر حظه شاء بشري جنس على نإقمة ل نإعمة الحياة وتصبح الحضارة فتنتصر حاليا، المر هو إنإسانإي" كما

ّكل الزدواجية هذه واللهة. وعن القردة تفضيل إلى ودعوة وتبرير تنظير هي بما ذاكّ أو الخيار لهذا الحاملة اليدولوجيات تباين يتش

ّنإك هذا معنى ذاكّ، بدل التوجه هذا الغريزة، قااعدتها الطبيعة"، "ثّقافة تسميتها ويمكن "ثّقافتان": الولى وأمة فرد كل داخل سإتجد أ

والسإهل السإرع فيها القرار خيار التعسف، من آخر أو شكل على إل داخلها السلطة تمارس ل الفاشية، اليدولوجيات باسإمها تنطق

والخطر. 

ّ داخلها السلطة تمارس ل والقيم، العقل قااعدتها الديمقراطية، تنتج التي الحضارة". هي "ثّقافة تسميتها يمكن ما فهي الثانإية أّما إل

والخر الركح على واحد التوجهان تجاور رأينا، كما العاّمة الضمن. والقاعدة لكنه والطول الصعب فيها القرار خيار وتوافقا، سإلما

ّد داخل ثّوريا تيارا دوما تجد السإتار. هكذا وراء على والصراع الثورية، المجتمعات أكثر داخل محافظا وتيارا محافظة، المجتمعات أش

بالقوة. الغلبية على فرضت الغالبين ثّقافة وإنإما الغلبية ثّقافة ليست الغالبة الثقافة أّن تجد التاريخ. هكذا امتداد على بينهما أشده

مآله النظر، وقاصر السذاجة من مزيجا دوما المنتصرين غرور يجعل ما القوى. هذا موازين ورهن مؤقاتا انإتصارها يجعل ما هذا

توازنإه.  نإقطة عن بعيدا زال ما بشري واقاع على المؤلمة الصحوة

                                             *

عندنإا يتواجد أن الشكال من يعد لم حيث برمته يشغلنا الذي الموضوع طرحا إعادة القراءة هذه شأن من إن

الموضوع الشعوب. إنإما كل في الغالب المر هو هذا أن بما الديمقراطي"، "النإسان يغيب وأن السإتبدادي" بكثافة "النإسان

ظّل في الحقيقي هدفنا القالية. إن هو ما يوما مجتمعنا السإتبدادي" في "النإسان وجعل السإتبداد ثّقافة شوكة كسر اسإتراتيجيات

"عصر وجه في الموقاوتة القنابل ووضع تدشينه في نإنجح الحضارة" يوما "عصر عمر إطالة هو النفوس، لشيم الهيكلية الزدواجية

الطبيعية.  الفات تعود كما محالة ل عائد لنإه الغرائز"،

ّبع السإلمي العربي مجتمعنا أعماق في بأن نإعي يجعلنا حبيبي، لميل الشهير التعبير "المتشائل" حسب التحليل هذا إن بقيم المتش

سإتجد الصدارة. هكذا مركز الديمقراطي" إلى بـ"النإسان تدفع أن يمكن جبارة قاوى الذنإين، إلى ممارسإاتها في والغارق السإتبداد

وظلمه للسإتبداد الرافضة السرية السلوكيات وحتى والقيم الفكار من هائل مخزونإا والدارة والمصنع العائلة في التأسإيس عملية

السإتبداد. صادره الذي والعتبار المسلوبة الكرامة يرجع بديل نإظاما أي عن للدفاع والمستعدة

هي التغيرات المحيط. هذه يشهدها التي التغيرات عن بمعزل وموجود ثّابت كمعطى للثقافة تصورهم هو آخر خطأ العنصريون يرتكب

حتى فيه التحكم لحد قابل ل الذي المناخ مثل عنها مستقلة قاوى بدورها لكنها المجتمع، داخل القوى لصراع صادقاة ترجمة أسإلفنا كما

ّيره. وأصدق آليات بعض في البشر سإاهم ولو وتصرفات مواقاف في جذرية تغييرات من تحدثّه وما التكنولوجيا هذا على مثال تغ

ّقاع أحد من البشر. فما ّطط أو تو أن اليوما جدال وانإترنإت.ا والحاسإوب والطائرة والمطبعة الكهرباء ظهور ترتبات كّل في التحكم خ

حجر هو الذي اليدولوجي المونإوبول بمفعولها انإتهى حيث والمعلومات التصالت ثّورة نإتائج إحدى هي المتصاعدة العالمية الدمقرطة

الكاميرا باسإتعمال يفعل كما لصالحه، التكنولوجية الثورة توظيف في ينجح ل السإتبداد أن يعني ل السإتبدادي. هذا النظاما في الزاوية

ركائز في بعمق أضّرت التكنولوجية الثورة تداعيات الديمقراطيات. لكن أرقاى في حتى الناس على المراقابة لحكاما والحاسإوب

موزعة مهارات من تسييره يتطلب وما المعاصر المجتمع تعقيد إلى انإظر والسياسإية، والجتماعية منها الرمزية السإتبداد ومقومات

وأهل القاتصاد وأهل العلم وأهل العلما أهل بين متصاعدة بصفة تتوزع اليوما السلطة ترى مختلفة. هكذا مستويات على كبير بشكل

وكل سإلطة توازيها المهارات هذه ومواليها. كل السياسإية السلطة رجال على قابل من المر كما وقافا تعد لم الفنية. هي الخبرة

للمجتمعات يمكن ل التي القوى هذه كّل وحاجة مطلب لنإها والمساواة الحرية قايم تنتشر أن غرابة اعتبار.ل إرادة توازيها سإلطة

وهو السإتبدادي النظاما من آخر ركنا التكنولوجية الثورة ترتبات هدمت قاد وتأثّيرها. ها دورها تجاهل التعقيد المتصاعدة البشرية

قاال:  عندما طوفلر ألفين الكبير المريكي الجتماع عالم وصفها التي الجديدة الحالة السلطة. إنإها وأحادية مركزية

أخلقاية".  ضرورة فقط وليس تقنية ضرورة الديمقراطية من التكنولوجية الثورة جعلت "لقد



وممارسإات وأفكار قايم من السإلمية العربية ثّقافتنا به تنضح لما النإكار أو التبرير أو بالعتذار مطالبين لسنا نإحن الختاما وفي

قايم على الحضارة قايم داخلها لتنتصر بشرية مجموعة كل داخل تحتدما التي المعركة دخول عن كثيرا تخلفنا أنإنا الثابت السإتبداد. لكن

الخر). هو تفويضها السإتبداد محاولة ( رغم فيها لنا هامّا نإصير الحديثة التكنولوجيا اليوما أصبحت معركة الغريزة. وهذه

لتكون والعقود السنوات امتداد وعلى والمؤسإسات والقدوة التربية عبر زرعها يجب التي هذه الحضارة قايم هي الن: ما السؤال
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