
احلقوق  يف  امل�����س��اواة  ت�سود  فبينما 
اجلمهوري  ال��ن��ظ��ام  يف  اجل��م��ي��ع  ب��ن 
اال�ستبداد  يف  تتف�سى  ال��دمي��ق��راط��ي، 
م�������س���اواة م���ن ن����وع اآخ�����ر ك��م��ا يقول 
النا�س  جميع  )يتمتع  اذ  مونت�سكيو، 
كما  �سيء،  كل  النهم  ال  بامل�ساواة،  هنا 
النهم  بل  الدميقراطية،  يف  احل��ال  هو 
امل��رات��ب بو�ساطة  اإزال���ة  ان��ه  ���س��يء،  ال 
احلاكم  ويتمتع  العامة()2(،  الت�سوية 
تتيح  مطلقة،  ب��ح��ري��ة  اال���س��ت��ب��داد  يف 
او  ق��وان��ن  او  ح���دود  ب��ا  الت�سرف  ل��ه 
اأفراد  جميع  على  ت�سري  فيما  ق��واع��د، 
ال�سعب عبودية ت�سلبهم اب�سط احلقوق 
الب�سرية، ويخ�سع كل �سيء يف حياتهم 
ذلك  امل�ستبد،  ورغبات  واأهواء  لنزوات 
انه  �سخ�سه،  يف  تخت�سر  ال��دول��ة  ان 

الدولة كلها.
ميثل  اال�ستبدادي  النظام  اأو  احلكم  ان 
الكامل  االح���ت���ال  اأ���س��ك��ال  م���ن  ���س��ك��ا 
ل��ل�����س��خ�����س، واال���س��ت��ع��م��ار ال��داخ��ل��ي 
للمجتمع، بنحو ي�ستقل فيه فرد طاغية 
يف الت�سلط على بقية افراد ال�سعب، من 
يف  ويتحكم  لقانون،  يخ�سع  ان  دون 
حياة املواطنن، ويحر�س على �سياغة 
وتلوين  م�ساعرهم،  وتكييف  وعيهم، 
وميددها  �سلطته  يكر�س  مبا  اأحامهم، 
ي�ستثني  ان  دون  م��ن  ���س��يء،  ك��ل  على 

حقا يف البلد من هيمنته.
غلبة  اال���س��ت��ب��داد  ف�����س��اء  وت��ط��غ��ى يف 
على  القوة  وغلبة  املجتمع،  على  الفرد 
االإج���م���اع، وغ��ل��ب��ة االي��دول��وج��ي��ا على 
امل�سار  على  الكاريزما  وغلبة  ال��واق��ع، 
الواجب  وغلبة  للتاريخ،  املو�سوعي 
ع��ل��ى احل����ق، وغ��ل��ب��ة احل��ك��وم��ي على 
الدولة  مفهوم  وات�����س��اع  االج��ت��م��اع��ي، 
وبكلمة  احل��ري��ة.  مفهوم  وا�سمحال 
اختزال  اىل  اال�ستبداد  يف�سي  موجزة 
املجتمع  واخ��ت��زال  املجتمع،  يف  الفرد 
يف الدولة، واختزال الدولة يف �سخ�س 

احلاكم.
املجتمع،  يف  اال���س��ت��ب��داد  وي��ت��غ��ل��غ��ل 
واالأح��زاب،  واجلماعات  العائلة،  ويف 
اخلا�س  وان  وال���دول،  واملجتمعات، 
تفكيك  اال عرب  يتحقق  ال  اال�ستبداد  من 
ن�سيجه الكامن يف بنية العائلة، وجميع 
والنقابية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

واملهنية.
اال�ستبداد  م���ن  ال��ت��ح��رر  ي��ت��ط��ل��ب  ك��م��ا 
اكت�ساف اأمناطه يف ال�سيا�سة واالقت�ساد 
ال�سيا�سي  فاال�ستبداد  والفكر،  والدين 
يتوكاأ  لكنه  األ���وان���ه،  اأب�����س��ع  ك��ان  وان 
واالقت�سادي  الديني  اال�ستبداد  على 
اال�ستبداد  م��ن  خا�س  ف��ا  وال��ث��ق��ايف، 
اال�ستبداد،  ث��ق��اف��ة  م��ن  ب��اخل��ا���س  اال 
واملفاهيم،  وامل���ق���والت  وامل��ع��ت��ق��دات 
وجمموع الروافد املعرفية التي ي�ستقي 
الكا�سيكي  الاهوت  يف  وتكمن  منها، 

ابرز روافد ثقافة اال�ستبداد.
وتعود الظواهر ال�سيا�سية واالجتماعية 
واالقت�سادية والثقافية التي تتف�سى يف 
نف�سية  بنى  اىل  اال�ستبدادي  االجتماع 
حياة  يف  وعميقة  كامنة  واجتماعية 
واأ�س�س  مرتكزات  ت�سكل  وهي  النا�س، 

تعبري  وح�سب  احلكم،  من  النمط  ه��ذا 
الكواكبي )امل�ستبدون يتوالهم م�ستبد، 
ح��ر، وه��ذا �سريح  يتوالهم  واالأح���رار 

معنى: كيفما تكونوا يوَل عليكم()3(.
ع�سويا  ارت��ب��اط��ا  اال�ستبداد  ويرتبط 
ب��ال��ع��ب��ودي��ة ال��ط��وع��ي��ة، وا���س��ت��ع��داد 
ومتجيده،  للطاغية،  لان�سياع  النا�س 
له،  اخل�سوع  يف  ورغبتهم  وتبجيله، 
وا�ستعارة اأ�سماء و�سفات الله وخلعها 
اخلرباء  ي��راه  وح�سبما  امل�ستبد،  على 
يف االأ�س�س ال�سيكولوجية لل�سلطة، فاإن 
لا�سطهاد  تر�سخ  التي  هي  اجلماهري 
الذي  وان  عليها،  ال�سيطرة  وت��ط��ل��ب 
يقودها اىل ذلك هو متعة اخل�سوع ولذة 
الب�سرية،  النف�س  يف  الرا�سخة  االنقياد 
اأي ان النا�س هم الذين ينذرون اأنف�سهم 

للخدمة والعبودية الطوعية.

��ستبد�د �سيا�سي �أم ديني؟
وي�سدد الكثري من الباحثن والدار�سن 
ال�سيا�سي متولد من  على ان اال�ستبداد 
م�ستبد  من  ما  وانه  الديني،  اال�ستبداد 
قد�سية  �سفة  ل��ه  وي��ت��خ��ذ  اال  �سيا�سي 
ذا  مقامًا  تعطيه  او  ال��ل��ه،  بها  ي�سارك 
ع��اق��ة م��ع ال��ل��ه. وي��ح��ك��م��ون ب���اأن بن 
اال�ستبدادين ال�سيا�سي والديني مقارنة 
ال تنفك، متى وجد احدهما يف امة جر 
رفيقه.  انتفى  زال  متى  او  اليه،  االآخ��ر 
تاأثريا  اأقوى  الدين  ويربهنون على ان 
من ال�سيا�سة اإ�ساحًا واإف�سادًا، وان ما 
يف  تنطع  �سخ�س  او  عائلة  او  امة  من 
نظام  واختل  اال  فيه،  ت�سدد  اأي  الدين، 

دنياه، وخ�سر اأواله وعقباه)4(.
بديل  وج�����ود  م��ون��ت�����س��ك��ي��و  وي����وؤك����د 
النظام  يف  االأ����س���ا����س  ال���ق���ان���ون  ع���ن 
بالفعل  وانه  الدين،  وهو  اال�ستبدادي، 
ال�����س��ل��ط��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��ف فوق 
اال�ستبدادية  يف  وان)ال��دي��ن  ال�سلطة. 
ه��و بحد ذات���ه ا���س��ت��ب��دادي، ان��ه خوف 

م�ساف اىل اخلوف()5(.
وطاملا جرى ا�ستخدام التاأويل الت�سلطي 
للن�سو�س الدينية يف تربير ذلك النمط 
ورعيته،  ال�سلطان  ب��ن  ال��ع��اق��ات  م��ن 
الع�سور-  ع���رب  ال�����س��ل��ط��ة-  )ف��ك��ان��ت 
لت�سويغ  الدين  ا�ستخدام  دائما  حتاول 
املجتمع.  جتاه  ال�سلطانية  الت�سرفات 
قال االأمويون اإنهم من قدر الله، اأو من 
اأقرباء  اإنهم  العبا�سيون  الله. وقال  اأمر 
دين  ب��ال��ت��ايل  و�سيحفظون  ال��ر���س��ول، 
الر�سول اأكرث اإن و�سلوا لل�سلطة. وقال 
الو�سول  ح��اول��وا  م��ا  اإن��ه��م  ال�ساجقة 
لل�سلطة ااّل من اأجل ن�سرة )مذهب اأهل 
جاوؤوا  ما  اإنهم  املماليك  وق��ال  احل��ق(، 
ال�سليب،  ع��ّب��اد  ل�����ريّدوا  ااّل  لل�سلطة 
واحلرمن( املقد�س  بيت  عن  وامل��غ��ول 

.)6(
ال���اه���وت  يف  ال��ك��ون��ي��ة  ال����روؤي����ة  ان 
املفاهيم  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي 
الراأ�سي  ال��ت�����س��ور  ت��غ��ذي  ال��ع��ب��ودي��ة 
ل��ل��ع��امل، ال�����ذي ي��وؤ���س�����س ل�����س��ب��ك��ة من 
الت�سلط  ويكر�س  اال�ستبداد،  مقوالت 
راأ�سيا  ت�سورا  ورثنا  فقد  املجتمع.  يف 
الطرفن  ب��ن  العاقة  يت�سور  للعامل، 

عاقة االأعلى  باالأدنى، وملا كان االأعلى 
رتبة  واأع��ل��ى  االأدن�����ى،  م��ن  قيمة  اك���رث 
االأعلى،  ط��اع��ة  االأدن����ى  فعلى  و���س��رف��ا، 
وعلى االأع��ل��ى اأم��ر االأدن���ى، االأع��ل��ى هو 
االأكرث علما، اإلهامًا وك�سبًا، واالأدنى اقل 
حمدود  وحت�سيله  له،  اإلهام  وال  علما، 
من  مع�سوم  االأعلى  واحل��رف��ة،  باملهنة 
حن  يف  مطلق،  ���س��واب  على  اخل��ط��اأ، 
ان االأدنى يخطئ، ويحتاج اىل الهداية 
والر�ساد، االأعلى مهمته النظر والتفكري 
مهمته  واالأدن���ى  وال��ق��رار،  والتخطيط 
واالإج��راء،  والتحقيق  والتنفيذ  العمل 
االجتماعين  بتعبري  البي�ساء  والياقة 
الزرقاء،  الياقة  من  وف�سًا  قيمة  اأعلى 
بالهبة  وال��ك�����س��ب،  بالطبيعة  االأع���ل���ى 
الفوري  االإل��ه��ي،  باالختيار  والتعليم، 
فر�سته  اأي�سًا  واالأدن���ى  التاريخي،  او 
ومنذ  له،  خلق  ملا  مي�سر  فكل  الطبيعة، 
خلقت الدنيا، النا�س اأمام وماأموم، اآمر 
عاقة  منوذجها  ومقود،  قائد  وماأمور، 
املتكلمون،  ت�سورها  كما  بالعامل  الله 
ت�سورها  كما  بالبدن،  النف�س  وعاقة 
كما  بالواقع  الن�س  وعاقة  الفا�سفة، 

ت�سورها علماء اأ�سول الفقه )7(.
ك��م��ا ان ال��ع��اق��ات يف ه���ذا ال��ن��وع من 
ولي�ست  عمودية،  عاقات  هي  املجتمع 
العاقة  ت�����س��ور  ان  مب��ع��ن��ى  اف���ق���ي���ة، 
منطا  يتخذ  دائ��م��ا  واالإن�����س��ان  الله  ب��ن 
عبوديا، يكون فيه االإن�سان خانعًا ذليًا، 
متكربا،  جبارا  قهارا  االإل��ه  يبدو  فيما 
�سورة  ال��ع��اق��ة  ه����ذه  يف  حت�����س��ر  ال 
على  كتب  ال��ذي  الرحيم،  الرحمن  الله 
كل  رح��م��ت��ه  وو���س��ع��ت  ال��رح��م��ة،  نف�سه 
املتعايل  ال�سيد  ���س��ورة  وامن���ا  ���س��يء، 
املتمر�س يف البط�س والتنكيل والعقاب 

والعذاب.
ال��ع��م��ودي للعاقة  ال��ن��م��ط  وي��ج��د ه���ذا 
االجتماعي  مدلوله  والعبد  االإل���ه  ب��ن 
ال�سيا�سية  العاقات  ا�سكال  يف خمتلف 
واالجتماعية واالقت�سادية يف املجتمع، 
فاحلاكم غري املحكوم، احلاكم ياأمر مبا 
ال�سمع  اال  للمحكوم  ول��ي�����س  ي�����س��اء، 
ما  يفعل  ان  احلاكم  حق  من  والطاعة، 
اإرادة مطلقة ال  اإرادته  يريد يف رعيته، 
ت�سريعات،  تقيدها  او  قانون  ي�سبطها 
ال  القاعدة،  يف  والرعية  القمة  يف  هو 
اال  ال�سامي،  مقامه  اىل  �سخ�س  يرتقي 
وعطاياه،  مبننه  عليه  يفي�س  حينما 
فيدنيه من قربه، ومينحه من مكرماته. 
ممتلكاته  ه���م  ك��اف��ة  رع���اي���اه  ان  ذل����ك 
العاقة  اما  له.  يحلو  مبا  بهم  يت�سرف 
والتلميذ،  وامل��ع��ل��م  واالب����ن،  االب  ب��ن 
وال�سابط واجلندي، والتاجر والعامل، 
واملراأة،  والرجل  والفاح،  واالإقطاعي 
فهي دائما عاقة تبعية وخ�سوع، عاقة 
االأدن���ى، يدربه  االأع��ل��ى ميتلك  ام��ت��اك، 
واالنقياد،  االن�سياع  على  با�ستمرار 
وي��ت��ف��ن يف ت��رب��ي��ت��ه ع��ل��ى االم��ت��ث��ال، 
اجل  من  االأ�ساليب  مبختلف  ويتو�سل 

تدجينه على التنازل عن حريته.
اأ�سلوب  ي�سود  اال���س��ت��ب��داد  ف�ساء  يف 
ويجري  والتعليم،  الرتبية  يف  التلقن 
وهكذا  االأ�سرة،  يف  الطفل  مع  التعامل 
وعاًء  باعتباره  امل��در���س��ة،  يف  التلميذ 
و�سعارات،  ن�سو�س  مب�سفوفة  من��اأه 
ه��ذه  ي�����س��ت��ظ��ه��ر  ان  ع��ل��ى  ون���ح���ر����س 
ال�سعارات، من  تلك  الن�سو�س ويحفظ 
دون ان يبذل اأي جمهود عقلي بتدبر او 
فهم م�سمونها، حتى اأ�سحى العلماء هم 
املجتهدون  ولي�س  الن�سو�س،  حفظة 

النقاد الذين يغربلون االأفكار، ويقتلون 
القدمي بحثًا.

تدجن  اىل  التلقن  اأ���س��ل��وب  ويف�سي 
�سكا  فيه  ال��ع��اق��ات  وتتخذ  املجتمع 
عموديا، ميار�س فيها االأعلى اال�ستبداد 
ال�سكل  ويغيب  منه،  اأدن��ى  هو  من  على 
على  يبتنى  ال����ذي  ل��ل��ع��اق��ات  االأف���ق���ي 

امل�ساواة واحلرية.
وتختنق احلياة ال�سيا�سية باال�ستبداد، 
م�ستبدًا  اإم���ا  ال��ك��ل  ف��ي��ه  مي�سي  بنحو 
عليه  ي��ق��ع  او  اال����س���ت���ب���داد،  مي���ار����س 
ممار�سًا  ال��ك��ل  وي�����س��ري  اال���س��ت��ب��داد، 
لا�ستبداد على من هو ادنى منه، الزعيم 
وزراء  م��ن  مروؤو�سيه  على  ال�سيا�سي 
اال�ستبداد  ي�سقطون  وهوؤالء  وغريهم، 
الوظيفية،  مراتبهم  يف  يليهم  من  على 
متف�سيا  ن�سيجا  الت�سلط  �سي  ميمُ بنحو 
كافة،  وموؤ�س�ساته  املجتمع  طبقات  يف 
امل�ستبدة،  ال�سلطة  تنتجه  فالت�سلط 
وت�����س��وغ ���س��خ�����س��ي��ة رع���اي���ا واإت���ب���اع 
جمردين من كل ارادة يف االختيار، ااّل 
اإرادة الت�سلط التي ي�سقطونها على من 
الذين  االأفراد  هم دونهم، كما ان هوؤالء 
امل�ستبدة ميدون هذه  ال�سلطة  اأنتجتهم 
وكيانها،  بحياتها  ال��دوام  على  ال�سلطة 
الذي يفتقر وجودها وا�ستمرارها عليه. 
من  النمط  ه��ذا  ال�سلطة  ت�سنع  مل  فلو 
ان  مبعنى  بقاوؤها،  توا�سل  ملا  الرعايا 
ف�ساء  يف  �سخ�سياتهم  تت�سكل  االإتباع 
اآثار  من  اأثر  وهم  والت�سلط،  اال�ستبداد 
املادة  هم  مثلما  لها،  ونتيجة  ال�سلطة 
االأوىل التي ي�ستق منها ت�سلط امل�ستبد، 
وتتكر�س �سطوته، ذلك ان ال�سلطة ت�سكل 
املجتمع  بها  يت�سبع  �ساملة،  عامة  بنية 
يف  با�ستمرار،  تكوينها  ويعاد  باأ�سره، 
اإطار املتغريات ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والثقافية واالجتماعية.  وح�سب تعبري 
مكان  يف  لي�ست  )ال�سلطة  ف��ان  ف��وك��و 
ال��ذي يراقب  واح��د، انها يف احل��ار���س 
�ساحب  يف  ���س��دي��د،  بحر�س  ال�سجن 
الفرن الذي يبيع اخلبز لل�سجن، وي�سعر 

بالفرح الن ال�سجن موجود(.

�سبكة مفاهيم
ال�سيا�سية  الت�سلط من احلياة  وي�سري 
اىل العائلة، فتتغلغل مفاهيمه يف القيم 
الزوج  ب��ن  القربى  وع��اق��ات  االأب��وي��ة 
رب  ويتفن  واأبنائه،  واالأب  وزوج��ت��ه 
واإخ�ساع  تروي�س  مهارات  االأ�سرة يف 
�سخ�سية  مي�سخ  حتى  اأ���س��رت��ه،  اأف���راد 
تلقائية  م��ن  لديه  م��ا  ويطم�س  الطفل، 
الت�ساوؤل  روح  على  ويق�سي  وعفوية، 
للنزوع  اجلنينية  وال��ن��واة  ال��ف��ط��ري، 
النقدي يف تفكريه، وي�ستاأ�سل ممكنات 
وتتوا�سل  عقله،  يف  واالبتكار  االإبداع 
متو�سلة  والتلقن  ال��رتوي�����س  عملية 
على  تتوكاأ  وط��امل��ا  االأ���س��ال��ي��ب،  ب�ستى 
اللفظي،  وال��ع��ن��ف  اجل�����س��دي،  ال��ع��ن��ف 
وخم��ت��ل��ف األ�������وان ال��ع��ن��ف ال���رم���زي، 
مبقوالت  معباأ  وع���اء  اىل  وي�ستحيل 
اخل�����س��وع واال���س��ت�����س��ام، ورف�����س كل 
ماله �سلة باحلرية، وتبني ايديولوجيا 
والدفاع  للحرية  املناه�سة  اال�ستبداد 

عنها.
�سبكة  اال���س��ت��ب��داد  ف�����س��اء  يف  ت�����س��ي��ع 
معها،  يتطابق  ال  م��ا  ك��ل  تنفي  مفاهيم 
وميثل ن�سخة مكررة عنها، وت�سكل هذه 
ال�سبكة نظاما ذهنيا، يتجلى يف عقلية 
كما  اخ���ت���زايل،  اأح�����ادي  تفكري  ومن���ط 
نف�سية  بنية  اال�ستبداد  ظل  يف  تتكر�س 

واالن�سحاق،  اخلنوع  ت�ست�سيغ  معاقة، 
والتهرب من اية م�سوؤولية، انها نف�سية 
بالدونية  ال�سعور  �سماتها  اب��رز  عبيد، 
اال�ستقال  وع��دم  والتبعية  واحل��ق��ارة، 
يف التفكري، والعجز عن اتخاذ اي راأي، 
ال�سخ�سي،  وامل��وق��ف  امل��ب��ادرة  وغياب 
نيابية  ح��ي��اة  العبيد  نف�سية  وتعي�س 
دورًا  ميثل  �ساحبها  وك��اأن  م�ستعارة، 
اآخر يف حياته، ال يعرب عن �سخ�سيته، 
وال ميثل ملكاته واإمكاناته، وما اأودعته 
يعي�س  وامن��ا  فيه،  الب�سرية  الطبيعة 
على غرار ما يريده امل�ستبد، وما جرى 
املدر�سة  ثم  االأ���س��رة،  يف  عليه  تدجينه 
االإن�سان  �سعور  تر�سخ  اذا  واملجتمع. 
تافهة،  �سخ�سية  وان��ه  كرامة،  با  باأنه 
عملية  ب��اأي��ة  امل�ساهمة  ع��ن  يعجز  فانه 
يف  مميزة  مبهمة  اال�سطاع  او  بناء، 
احلياة، كما ينطفئ كل ما ميكن ان يحلم 
به، وتذبل كل اأمنية واأمل ي�ست�سرف من 
خاله امل�ستقبل، واالإن�سان كائن ال ميكنه 
العي�س وامل�ساركة يف �سياغة العامل ما 
مل يحلم، ويتطلع اىل غد بديل، ترت�سم 
فيه �سورة مغايرة لواقعه الراهن، وكما 
يقول ايريك فروم )ال �سيء اأكرث تاأثريا 
من  الفرد  معنويات  �سحق  يف  وفاعلية 

اإقناعه بانه تافه ورديء(.
ثقافة  تكري�س  على  الطاغية  يحر�س 
ا�ستبداد تكبل املجتمع، وت�سل فاعليته، 
تتف�سى هذه الثقافة يف مقررات الرتبية 
واخلطاب  االإعام،  وو�سائل  والتعليم، 
ال�����س��ي��ا���س��ي، وال��ه��ي��اك��ل االإداري�������ة يف 
املوؤ�س�سات، واالآداب والفنون، واللغة، 
يف  امل�ستعملة  وال��ع��ام��ات  وال���رم���وز 

املجال التداويل كافة.
اأو  االأم���راء  مرايا  كتب  معظم  وت�سود 
ال�سلطانية،  واالأح��ك��ام  امللوك  ن�سائح 
�سورة خميفة لل�سلطان، يقول الدكتور 
عندهم-  ال�سلطان  )ان  ال�سيد:  ر�سوان 

بل ال�سلطة- اأداة قهر، وقهر فقط. 
ولذلك كان رمزها االأ�سد والنمر والذئب، 
البط�س،  على  قدرة  من  به  يتميزون  ملا 
واالإق���دام غري امل����رتدد...()8(، اخلوف 
اال�ستبداد،  لثقافة  الفارقة  العامة  هو 
اخل������وف م����ن احل����ري����ة، اخل������وف من 
النقدي،  التفكري  من  اخل��وف  الفردية، 
اخلوف  العقاين،  التفكري  من  اخلوف 
من احلداثة، اخلوف من االختاف، ذلك 
االإجماع  ان اال�ستبداد يبحث دائما عن 
ال�سعبي، ويخ�سى التمايزات واملغايرة، 
يكتب امربتوايكو )يف الثقافة احلديثة 
االختاف،  العلمية  التجمعات  تطري 
وتعده طريقة لتطوير املعرفة، بالن�سبة 

لا�ستبداد، االختاف خيانة. 
اإجماع  ع��ن  ويبحث  ينمو  اال���س��ت��ب��داد 
النا�س،  م�ساعر  ا�ستغال  ط��ري��ق  ع��ن 
وت���ك���ري�������س خ���وف���ه���م ال��ط��ب��ي��ع��ي من 
االختاف(، اال�ستبداد م�سكون باالآخر، 
م�سدر الرعب االأبدي، حيثما كان اآخر ال 
يهداأ وال يقر له قرار، االآخر هو اجلحيم، 

هو ال�سر، هو الظام واملوت. 
خ�سو�سية  تت�سكل  وال  هوية،  تولد  ال 
لاأمة ما مل يكن هناك عدو، الوحيدون 
االأم��ة  مي���دوا  ان  با�ستطاعتهم  ال��ذي��ن 
يغدو  هنا  م��ن  اأع���داوؤه���ا،  ه��م  بهويتها 
التف�سري التاآمري هو االأ�سلوب الوحيد 
ل��ف��ه��م ج��م��ي��ع اخل��ط��اب��ات واحل�����وادث 
وامل���واق���ف وال���ق���رارات ال�����س��ادرة من 
الغري، وال يقت�سر هذا التف�سري على ما 
يتبدى من االأجانب خارج حدود البلد، 
املجتمع  يف  يحدث  ما  لكل  يعمم  وامنا 

ال  �سلوك  او  قول  كل  وي�سنف  املحلي، 
يروق للطاغية داخل البلد بانه موؤامرة، 
حيالها،  املهادنة  او  للتهاون  �سبيل  ال 
يظل املواطن حما�سرا بتهمة املوؤامرة، 
التهمة  تلك  وترتد  ومنامه،  يقظته  يف 
وح�سار  فائقة  ح�سا�سية  اىل  نف�سه  يف 
اب����دي ع��ل��ى ال������ذات، ح����ذرا م���ن امل�س 
به،  يرتبط  او  للطاغية  ي��ع��ود  ب�سيء 
مع ان كل �سيء يف احلياة االجتماعية 
ع�سويا،  به  ومرتبط  مت�سل  والفردية 
ال�سيا�سة  يف  متوغل  معقد،  ن�سيج  عرب 
واالإدارة، والرتبية والتعليم، واالإعام، 

واالقت�ساد، والثقافة، واالأ�سرة.
بالغا،  اهتماما  باللغة  اال�ستبداد  يهتم 
وحتويرها  اإف��ق��اره��ا،  على  وي��ح��ر���س 
مفردات،  بقامو�س  ومدها  وت�سويهها، 
وع��ب��ارات، وج��م��ل، و���س��ع��ارات، تغذي 
كراهية االآخر، وتثري اال�سمئزاز والفزع 
وت�سد  ال��ن��ق��دي،  ال��وع��ي  وتعطل  م��ن��ه، 
والوجود،  للكون  املتفائلة  الروؤية  اأفق 
وتغرق الذهن بكوابي�س مرعبة الأعداء 
مفتعلن، مرتب�سن به كل حن، ويعمم 
املقررات  اىل  وت�سويهها  اللغة  م�سخ 
املدر�سية  الكتب  ف��ان)ك��ل  ال��درا���س��ي��ة، 
طريقة  ا�ستخدمت  وال��ن��ازي��ة  للفا�سية 
القدرة  واإف���ق���ار  ال��ل��غ��وي،  االإف���ق���ار  يف 
بطريقة  اجل��م��ل  ب��ن��اء  على  االب��ت��دائ��ي��ة 
حتديد  اىل  ذل��ك  م��ن  ه��ادف��ة  �سحيحة، 
واالنتقادي(  امل��ع��ق��د  التفكري  اأدوات 

ح�سب تعبري امربتوايكو.

�إك�س�سو�ر�ت �ال�ستبد�د
عقليا،  ف��ق��رية  ل��غ��وي��ا  ال��ف��ق��رية  البيئة 
تقتل  ما  بقدر  وثراوؤها  اللغة  خ�سوبة 
حتيي  فانها  الب�سيط،  ال�ساذج  التفكري 
ميكن  وال  امل���رك���ب،  ال��ت��ف��ك��ري  وت��ن��م��ي 
ما  على  تنفتح  اأف��ك��ار  ب���والدة  ال��وث��وق 
مبعجم  اللغة  تغتني  حن  اال  يعاندها 
يرفدها با�ستمرار باألفاظ وم�سطلحات، 
يت�سع  ع��ق��ل��ي،  ف�����س��اء  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ت��ح 
هو  ما  كل  ومتثل  ال�ستيعاب  با�ستمرار 
واالآداب،  والفنون  العلوم  يف  جديد، 
يف  واالإب����داع  التطور  حركة  وي��واك��ب 
يف  وي�ساهم  املعرفة،  جم��االت  خمتلف 

رفدها على الدوام.
األقاب  اال���س��ت��ب��داد  ق��ام��و���س  يف  تطغى 
التعظيم، وعبارات التبجيل والتمجيد، 
تتوقف  وال  وتكرب،  االألقاب  وتت�سخم 
عند حد، وال تقت�سر على كلمات خا�سة، 
وامنا توا�سل زحفها فتبتلع اأ�سماء الله 
دائما  يتطلع  امل�ستبد  ان  ذلك  و�سفاته، 
مكانة  انتزاع  اىل  ويتوق  ال�سماء،  اىل 
امل�سبعة  باللغة  بها،  واال�ستئثار  االإل��ه 
لنف�سه  امل�ستبد  ي�سطنع  الله  باأ�سماء 
ويوحي  الربوي،  العامل  ي�ساهي  عاملا 
البديل بانه ارتقى اىل  اللغوي  له عامله 
قناعاته  وتتعاظم  مت�ساٍم،  الهي  مقام 
الب�سرية،  حالته  جت��اوز  باأنه  ي��وم  كل 
ي�سل  لن  ال��ذي  املتعايل،  يف  وان��خ��رط 
احد  ان  الطريف  �سواه، ومن  احد  اليه 
نف�سه  على  اأ�سبغ  ع�سرنا  يف  الطغاة 
ت�سعة وت�سعن ا�سما، مثلما هي االأ�سماء 

احل�سنى لله تعاىل.
ال�سلطة  م���ن  ال��ف��ق��ه��اء  ح���رم���ان  واث����ر 
األقاب  بع�سهم   ا�ستعار  ال�سيا�سية، 
اخللفاء وال�ساطن، بعد اإعادة اإنتاجها 
من  �سيء  وا�ستبدال  ديني،  منظور  من 
مقد�سة،  ب��دالالت  ت�سي  باألفاظ  كلماتها 
اأن��ف�����س��ه��م غ��ط��اء لغويا  ف��خ��ل��ع��وا ع��ل��ى 
الهوتيا، يرقى بهم اىل مقامات ملكوتية 

او  ال�ساطن،  مب��رات��ب  تلحقهم  عليا، 
تتيح لهم جتاوزها، والعبور اىل مكانة 
نبي  او  مقرب  ملك  اال  اليها  يرتقي  ال 

مر�سل.
والتماثيل،  بال�سور  اال�ستبداد  ويغرم 
واملو�سيقى  ال���ت���ذك���اري���ة،  وال��ن�����س��ب 
واملل�سقات  وال�����س��ع��ارات  وال���غ���ن���اء، 
كافة،  ال��ف��ن��ي��ة  وال����رم����وز  اجل����داري����ة، 
وده��اء،  ب��رباع��ة  توظيفها  على  فيعمل 
اأو  حديقة،  اأو  ع��ام��ة،  �ساحة  جت��د  ف��ا 
وزحفت  ااّل  ال��ن��ا���س،  ي���رت���اده  ���س��اط��ئ 
وهي  الطاغية،  و���س��ور  متاثيل  عليه 
وب�ساعته،  ���س��رام��ت��ه،  بق�سوة  حتكي 
يتقلد  فتارة  الدموية،  ونزعته  وفتكه، 
وثالثة  بندقية،  يحمل  واأخ��رى  �سيفا، 
يتمنطق مب�سد�س، ورمبا يجمع بينها، 
م�سافا اىل انه على الدوام يرتدي بدلة 
جمموعة  حوله  من  وت�سطف  القتال، 
على  الدالة  والعامات،  االإ���س��ارات  من 
بخ�سومه  والبط�س  للحرب،  التاأهب 

ومعار�سيه.
م�ستفزا،  ح�سورا  ين�سد  امل�ستبد  ان 
لدى  با�ستمرار  وال��ره��ب��ة  ال��ف��زع  يثري 
اجلماهري، ويطمح ان تنوب عنه �سوره 
ومتاثيله يف االأماكن الغائب عنها، كيما 
يتح�س�س النا�س وجوده االأبدي بينهم، 
على  اجلاثمة  �سطوته  وي�ست�سعرون 
اأرواحهم، وال ينفك النا�س عن اخل�سية 
م��ن��ه، ه���و م��ع��ه��م ح��ي��ث��م��ا ك���ان���وا واي���ن 
حمل  يف  وال��ل��ي��ل،  النهار  يف  وج���دوا، 
وال�سوق  ال�سارع  يف  وامل��ن��زل،  العمل 
واملنتجعات  املتنزهات  يف  وامل��ق��ه��ى، 
ت��وح��ي �سوره  واأم��اك��ن اال���س��ت��ج��م��ام، 
و�سهوده  ح�����س��وره  ب��ت��ع��دد  ومت��اث��ي��ل��ه 
واطاعه على اجلميع، ال ترتك �سخ�سا 
وتغرق  وتهاجمه،  تدهمه  ان  دون  من 
متوا�سل،  و�سخب  �سجيج  يف  ذهنه 
نف�س  اىل  نف�سه  ويحيل  وعيه،  يغيب 
مبتورة معاقة، اأطياف امل�ستبد واأ�سباحه 
ان  دون  م��ن  وقتا  او  منا�سبة  ت��ربح  ال 
بكوابي�س  وتزعجه  امل��واط��ن،  ت��ط��ارد 
باأن  فت�سعره  ت��ت��وق��ف،  وال  تنتهي  ال 
�سيء،  عنه  يغيب  ال  االإل��ه  كما  الطاغية 

وكاأنه  مبثابة من يعلم ال�سر واأخفى.
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Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�سوابط االآتية:
1 � يذكر ا�سم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري �جل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  �لــ�ــســفــحــة  يف  ــــــو�ردة  �ل �الآر�ء 

د.عبد �جلبار �لرفاعي

ج��دل �لعالق��ة ب��ن �ال�ستب��د�د و�لعبودي��ة �لطوعيةب�����ح�����ث

مل يظهر م�سطلح �مل�ستبد �ال يف �لقرن 
�خلام�ش قبل �مليالد، �بان �حلرب �لفار�سية 

 despot لهيلينية، وكانت كلمة �مل�ستبد�
 depotesمل�ستقة من �لكلمة �ليونانية�

م�ستعملة مبعنى رب �الأ�سرة، �و �سيد 
�ملنزل، �و �ل�سيد على عبيده، ثم خرجت 
�ىل �ملجال �ل�سيا�سي، ليو�سف بها منط من 

�حلكم �ملطلق، �لذي تكون فيه �سلطة �مللك 
على رعاياه مبثابة �سلطة �الأب على �أبنائه 

يف �الأ�سرة، �و �ل�سيد على عبيده)1(.
مونت�سكيو  جعل  ع�سر  �لثامن  �لــقــرن  ويف 
�الأ�ــســكــال  ــد  �ح �ال�ــســتــبــد�د   )1755-1689(
�مللكية  �حلكومتني  مبو�ز�ة  للحكم  �الأ�سا�سية 

و�جلمهورية.


