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يعد لم وظلم العاتبار لغياب الحأمر الخّط من الغألبية اقتربت إذا لكن

ّلد محتمل الكرامة ل له تضمن ل الرمزية الحرب أن واقتنعت كافرا، فقرا يو

به يلقى ولم جانبا وضع سلحا لمتشاق لها الظهر ستدير فإنها الخبز، ول

البئر.  في

المرزوقي . منصف د بقلم
جائعين". دستويفسكي.  غير أنهم تأكد الناس، من الفضائل تطلب أن "قبل

مع الجوبة لتباينت للديمقراطية الساسية الوظيفة عن شخص أي سألت لو
الشعب، سيادة مثل الصاطلحاات من جملة استعمال على إجماع شبه

الليات بين الكلسيكي الخلط الخ. إنه ونزيهة حاّرة انتخابات تمثيل،
تخدمها.  التي والهأداف

ّبرا طوفلر' مثال 'ألفين المريكي الجتماع عالم يعطينا الخلط. هأذا عن مع
ّاس سألت لو ّد فإن المدرسة مرامي عن الن من والتعليم التربية سيكون الر

ّبع إنسان أجل الخ...  المجتمع في يندمج حاتى والمعلومات بالقيم متش
الحقيقي المرمى أي الهأّم هأناك لكن صاحيح، هأذا كل إن طوفلر يقول

سياقها في نضعها لم إن رأيه حاسب المدرسة نفهم ل والتعليم. نحن للتربية
تداعيات كإحادى عشر التاسع القرن غرب في ظهورهأا وبالساس التاريخي

للمدرسة الولى الوظيفة كانت الصناعية. لقد آنذاك: الثورة وقع حادث أهأّم
الضروري من المصانع. ولنه في للندماج الفلحاين أطفال إعداد الواقع في

ّلم على والتعّرف الجماعي العمل تعلم المصنع في الناجح لندماجهم س
المصنع غرار على المدرسة تهيكلت فقد مرضاتها، على والتنافس السلطة

التلميذ. هأم عمل وفرق أقسام ومدراء عاّم بمدير
ّد التعليم كلف هأكذا مختلف من مهرة عّمال من تحتاجه بما النتاج آلة بم

من الصناعي العمل يتطلبه ما استوعبوا بأناس وخاصّاة العلمية المستويات
ّددة ساعة في الحضور مثل انضباط وحادات إلى الوقت وتقسيم مح

ّددة أعمال تأدية أثناءهأا يتّم مضبوطة بين الكبير الشبه ومجّزأة. إن مح
الصدفة. وليد ) ليس العصري المستشفى وبين ( وبينه والمصنع المدرسة

ّدة مع تتعامل هأرمية، سلطة تقودهأا مؤسسة، أيضا فالمدرسة اسمها خام ما
وفق تشكيلها إعادة بعد آخر باب من وتخرج باب من تدخل التلميذ

والكتابة القراءة تعليم أن هأذا معينة. معنى مهاّم لتأدية معينة مواصافات
فكانت الولى الوظيفة أّما الداة وإنما الهدف يكن لم والدولة، الدين وقيم

ّين اقتصادي نظام خدمة على الناشئة تربية تزال ول الكفاءات وإعداد مع
وجه. أحاسن على فيه النتاج وسائل لتشغيل
ّطي التي للديمقراطية المخفية المهّمة هأي ما السؤال في آليات عليها تغ
ّد ل أيضا هأنا ؟ خدمتها النوايا عن وتسأله التاريخ إلى تعود منهجية من ب
أصابحنا ظاهأرة من جنيها أرادوا التي والمنافع الطريق فتحوا لمن العميقة
الثانوية.  أدواتها بعض في نختزلها

الحرب: بدل * السلم
لكتشفنا الميلد قبل الخامس القرن أثينا في الديمقراطية لظهور عدنا لو



المفهوم. هأذا على بناءهأا قل بل المواطنة فكرة ظهور تزامن مع تزامنها
على بينها التعامل مبدأ على نافذة أقليات بين اتفاق ثمرة هأي المواطنة هأذه

الشأن تهّم التي الميادين كل في والواجبات الحقوق في المساواة قاعدة
عليها والتداول القلية سيادة على المحافظة لن التفاق حاصل العام. ولقد

ّوة، أبدا. أوزارهأا تضع ل حارب من المر يتطلبه بما الجميع قوى أنهكت بالق
ّدد مؤقت رابح إل فيها يوجد ل التي الزلية الحرب هأذه أقنعت دائم، ومه

تعامل قواعد وضع هأو الدموي المأزق من للخروج الوحايد الحّل بأن الجميع
بها. الستفراد وليس المواطنة توزيع تضمن جديدة
ّفر كهذا متضامنا مجتمعا أن هأذا إلى أضف حاروب في يهدرهأا ول طاقاته يو

على فيها الصراع بدائية، أكثر مجتمعات على كبيرا تفوقا يعطيه مّما عقيمة،
الخرى. المجتمعات ومع داخلها وساق قدم
الجماعي واللوعي الوعي في العميقة وجذورهأا الهائل بتأثيرهأا الحرب لكن

يحقق آخر مستوى إلى انتقلت التحديد وجه ...على أخفيت وإنما تختفي لم
ّفر آليات بانتباه . تأملوا الباهأظ ثمنها الجميع على "مكاسبها" ويو

الحرب. وآليات آلياتها بين الكبيرة الشبه أوجه وستكتشفون الديمقراطية
أليست المعركة؟ ساحاة في تتواجه التي الجيوش بمثابة الحازاب أليست

التي اللفظية الصواريخ براجمات التراشق بمثابة والتعبير الرأي حارية
الستحقاق يسمى ما أتى قد هأا تقتل؟ أن دون وتؤلم وتجرح تخدش

آخر. لكن على جيش فيها سينتصر التي الحاسمة المعركة النتخابي. إنها
المعركة. ساحاة إلى الجنود من عدد أكبر أحاضر من إلى سيعود النتصار

ّد عملية انتهاء وحاال المهزوم الجيش فينسحب المنتصر اسم إعلن يتّم الع
والرأس البيت إلى العودة قائده، وخاصاة جنوده، بوسع لكن السلطة، من

المنكبين. فوق
ّدين أن شّك ل أحايانا يشعرون به، ويموتون بالرعب يعيشون الذين المستب

ورطة من بسلم الخروج يستطيع الذي الديمقراطي القائد تجاه بالحسد
ّ على قبوله: التداول يستطيعون ل ثمن الهائل المتياز لهذا أن السلطة. إل

الديمقراطية إن القول يمكن التحليل من المستوى هأذا المسؤولية. وفي
الرياضة تضّم البشرية الجتماعية الختراعات من واحادة عائلة إلى تنتمي

شحنات فيه تفرغ رمزي فضاء في لكن حاروب الخرى والشطرنج. فهي
والعرق. واللعاب الحبر سوى فيها يسيل ول الغريزي العنف
ّوقك الشطرنج رقعة على تثبت أن يمكنك هأكذا والستراتيجية التكتيك في تف
للعراق يمكن للخطر. هأكذا وحاياته حاياتك تعّرضّ أن دون الخر الدمي على

المم' وأن 'تصفية مباراة في لصفر أهأداف بثلث إيران "ينتصر" على أن
ّية العلم رافعة المبين بالنصر لتحتفل الجماهأير تنزل ّوق بأبطالها متغن وبتف

هأي الديمقراطية أّن هأذا أباه. يعني يتيم يبكي وأن ثكلى تنوح أن دون بلدهأا،
وجدت. هأي لما ولولهأا عنها تمخضت لنها بنتها وضّرتها. هأي الحرب بنت

إلى الحّسي الفضاء من بالصراع انتقل الذي المنافس البديل لنها ضّرتها
الرمزي.  الفضاء
ّور الن لنحاول الحّسية. إّن الحرب إلى البشر دوما قادت التي السباب تص

من آخر أو شكل الناس، على سيوفهم شاهأرين للخروج يدفعهم ما أهأّم
ّنه دوما التاريخ أثبتها التي التجويع. والقاعدة من أو الذإلل تجاوزت إذإا أ

المجتمع من كبير جزء تعّرضّ وإذإا الحاتمال حادود كل الجتماعية الفوارق



ّدت وعميق متواصال اجتماعي لحيف عن بديل ل فإنه الفاق، أمامه وانس
غير الحسية للحرب كبديل الرمزية الحرب أن هأذا الحّسية. معنى الحرب
ّ ممكنة الجهد وخيرات العتبار توزيع طيف من الوسطي الجزء داخل إل

من جزء عن بالتنازل الغالب الطرف يقبل المستوى هأذا الجماعي. وفي
بالصبر المغلوب والطرف الغلبية، عيش ظروف وتحسين امتيازاته

ّوج أن أمل على ظروفه، لتحسين المتواصالة السلمية والمطالبة بما صابره يت
لغياب الحامر الخّط من الغلبية اقتربت إذإا الكريم. لكن العيش له يضمن

ّلد محتمل يعد لم وظلم العتبار ل الرمزية الحرب أن واقتنعت كافرا، فقرا يو
وضع سلح لمتشاق لها الظهر ستدير فإنها الخبز، ول الكرامة ل له تضمن

البئر.  في به يلقى ولم جانبا
الستقلل: إلى الستغلل * من

ّدر من أو المناضل هأذا عن الحديث عند البعض يرتكبه الذي الخطأ فداحاة يق
كأن النسان، وحاقوق الديمقراطية أجل من مناضل يقولون: فلن حايث ذإاك

شيئا ليست الديمقراطية النسان. إن حاقوق إلى يضاف شيء الديمقراطية
النسان.  حاقوق- واجبات من السياسي الجزء غير آخر

 –الحقوق هأذه فصل يجوز ل النسان واجبات –حاقوق منظومة وفي
ّكل التي الخرى الحقوق-الواجبات عن بمعزل السياسية الواجبات في تش
الحياة ( مثل جهة من الفردية الحقوق-الواجبات أي العلن مجموعها
القتصادية -الواجبات الخ) والحقوق الجسدية والحرمة والكرامة

اللئق). المعيشي والمستوى والراحاة والتعليم والصحة (الشغل والجتماعية

وإنما النسان، وحاقوق الديمقراطية ليس مناضلنا لوصاف الدقيق التعبير إن
نقطة على التركيز هأذا الديمقراطية. لماذإا فيها بما النسان حاقوق-واجبات

على يضع الذي للديمقراطية الليبرالي الفهم يفضح التعبير لن شكلية؟ تبدو
ول والجتماعية القتصادية الحقوق-الواجبات آخر جنب وعلى الحريات جنب
بينها. الوثيقة الصلة يرى
ّدي الستغلل هأو الحرية وغياب للعبودية مظهر أكبر إن يرمي الذي الما

غير بسلسل عبيدا منهم ويجعل القاهأرة المادية الحاجة براثين في بالمليين
ّنت منظورة. لهذا ول مفاضلة ل أنه ذإهأبية قاعدة العالمي التقنين فلسفة س

بدون كرامة ول حارية الحقوق-الواجبات. فل مختلف بين ترتيب ول أولوية
قياس مبدأ والكرامة. إّن الحرية بدون وعمل تعليم و صاحة وتعليم. ل صاحة

أساسية فكرة من ينطلق المتحدة المم حااليا تعتمده الذي الشاملة التنمية
ما أن ذإاتها، التنمية وإنما التنمية من جزءا ليست الديمقراطية أن وهأي

"ل حاتى السياسية الحقوق-الواجبات لمصادرة تبرير من الستبداد يقدمه
ّطل ّدم مسيرة تتع هأي المعاكسة والخزعبلت القتصادي" خزعبلت التق

وإلهائها المسحوقة للغلبية والجتماعية القتصادية المستحقات مصادرة
الكريم.  للعيش الدنيا المادية الشروط ضمنوا من إل تهّم ل بطقوس

ّقق ل بداهأة الحسية الحرب وقف في للديمقراطية الولى المهّمة تتح
ّ البعيد المد على الرمزية بالحرب واستبدالها ممكن عدد أكبر تمكين عبر إل

انتبه ما والجتماعية. هأذا القتصادية مستحقاتهم من المجتمع أعضاء من
فلسفته في انخرطوا ممن الكثير له ينتبه ولم العالمي التقنين إليه

ل السلطة توزيع في عدالة الديمقراطية وكأن يتصرفون وهأم ومشروعه



والعلم.  والصحة الخبز توزيع في بالعدالة لها علقة
التمثيلية، للديمقراطية الرقيق الغشاء فتحت كالهند، بلد بوضع أحاد يغتّر ل

ول والمنبوذإين، الفلحّاين لصغار خاصّاة الوحاشي والقمع التمّرد دائرة تتوّسع
الفقر بتعّمق تواصاله لكّن ومتى، النظام هأذا مثل سينهار كيف يعلم أحاد

ّد أمر والظلم فيه. مشكوك ج
دامت المريكي. فما الوضع أي الطيف من الخر الطرف في المر كذلك

ّد توفير تستطيع الليبرالية باستغلل للمريكيين اللئق العيش من الدنى الح
ّذإ. لكن وضع على الحفاظ ستستطيع فإنها العالم، خيرات تصل يوم شا

العيش مستوى تأمين مواصالة ويستحيل الحامر الخّط الطبقية الفوارق
ّلة، الشعوب لتمّرد نظرا الحالي، ستترك التمثيلية الديمقراطية فإن المستغ
ّد الن. ل من معالمه تتّضح بدأت الستبداد من آخر أو لشكل تدريجيا مكانها ب

ّدى ل الولى الوظيفة القاعدة: أّن هأذه إذإن نستبطن أن عاضدت إذإا إل تؤ
هأذه وجود وأن الجتماعية القتصادية الحقوق-الواجبات السياسية الحريات
طقوس من فيها بما الديمقراطية اللعبة لتواصال الوحاد الضامن هأو الخيرة

القتصادية وحاقوقها السياسية حارياتها من الغلبية تمكين وحاريات. إن
ظل في ينمي هأو وإنما الرمزية، الحرب دوام فقط يكفل ل والجتماعية

باكتمالها: المواطنة. تكتمل والتي أهأدافها، آخر تحقيق بها تسمح التي السلم
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