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 1من  1صفحة 

 عالج موضوعا واحدا عمى الخيار
 

 ؟التفكيرعمى تتناسب مع القدرة عبير الت  القدرة عمى  :  ىلاألولالموضوع 
 

 دافع عن صحة هذه األطروحة.  .« اضية إبداع عقمي  المفاىيم الري   إن   » :قيل  الثاني:الموضوع 
 

 :(النـــص  ) الموضوع الثالث:
 لأكثر األشكامن  ئدة تبتدمعظم المجتمعات بأشكال متعد   لقد كان العنف، الذي ىو ماثل اليوم في »
العشرين. فقد مجتمعات القرن مات الممي زة ل(، من بين الس  )اإلعداماتنقص التغذية( إلى أكثرىا ضراوة )اختفاء 

 .االقتصاديةوالمساومات  يطرةواالضطيادات والس  ة العنصري  وأشكال مختمفة من  ...عالميتانحدثت فيو حربان 
والديمقراطية  االشتراكيةو مع ذلك نحو نة لممجتمعات التي تتوج  م لنا حصيمة معي  ىذه الالئحة تقد   ن  إ

احد أو عدد من الفاعمين م و ول بوجود عنف عندما يحط  ـومن أجل إبعاد األكاذيب والدعايات، نق م...والتقد  
في انتماءاتو الثقافية. ليس العنف فقط مسألة فسي، في ممتمكاتو أو وه في كيانو الجسمي أو الن  أو يمس   ،شخصا
   في، أو اإليذاء في الممتمكات، عذيب أو الن  حطيم سيكولوجيا بواسطة الت  أن يكون الت   أو قتل، إذ يمكنجروح 

ال ييدف ىذا الوصف العام  . أو معتقداتيا، أو يعني الحرمان من العمل... محق لغة الجماعة، أو ثقافتياأو ي  
، بل الحيمولة دون انفالت العديد من مظاىر العنف عندما يمك نو التقدم التقني والقدرات واف   عريف  إلى تقديم ت

فبدل تنفيذ اإلعدام، يمكن تنظيم معسكرات عمل يموت فييا  ؛س بشكل مكتمل ووافمار  األداتية من أن ي  
ة نفسية، وبدل االعتقال عاممة طبي  مجوء إلى معذيب القذر، يمكن ال  المعتقمون من الحرمان واإلنياك، وبدل الت  

العنف المعاصر عن  ما يمي ز . وفعال، فإن   في...يمكن القيام بمضايقات إدارية غير محد دة أو الحكم بالن  
                                                               .« ل المزدوج لمتكنولوجيا والعقمنة في إنتاجوالتدخ   التاريخ ىوعرفيا  أشكال العنف التي

 إيف ميشو                                                                             
    .(منفتحجل عقل أمن من كتاب )

      
 ص.ة تعالج فيها مضمون الن  اكتب مقالة فمسفي   المطموب:




