ل  :في الفلسف السياسي نق ال أسمالي
ب حم م لخض ،شعب الفلسف  ،جامع مستغان ئ
ئ
تشيڇ ثلٖٙثساػ لګ ڗ حٖثف مايڤ 8ت9ت باٙي( ٠ثڤٙع ثلطاب) كانـ
ضٖ ثلجمڤٕ ثل٘ڬ طبٸ ث نظمغ ثاجتماعيغ ڣحܞ ثلفكٚيغ ڣثلًڇبڤيغ بما فيها
ثلبڇثمٌ ثلتعليميغ ،ڣ كانـ ضٖ قيږ ثلٚسماليغ ڣثلسلطغ ثلليبڇثليغ ثلقائمغ علګ
ثانضبا٭ ڣثمٚثقبغ ڣقيږ ثاسژهاڅ ڣثلسلٸ ،ثلܞ ٙغږ ما تٖعيڢ من ثلتح ٙٚفقٖ
بانـ عن فاشيغ ا تقل عن ڣحشيغ ثلنظام ثلشيڤعيب ل٘ث ثستثمٕ ٚڣلڤٛ
ڣغيتاٙڬ ي كتابهما (ضٖ ڣٕيظ) ثلبعٖ ثلثڤٙڬ حٖثف مايڤ 8ت من خاڋ نقٖ
صاٙم لأڣضاٵ ثلسائٖع ثلܞ بينـ فشل ثماٙكسيغ ڣثلتحليل ثلنف ٦ئڣ ثلبنيڤيغ
ڣجميٸ ثلفلسفاػ ث خٚڥ ،ي فهږ ما لـ ليڢ ڣٙڣبا ثلتنڤي ٚبعٖ ثلحٚب
ثلعاميغ ،ل٘لڊ فكتاب (ضٖ ڣٕيظ) ،هڤ كتاب خا ي كما يٚڥ فڤكڤ ،جا من
جل قلظ ثلفٚڣيٖيغ من خاڋ تحليل ثلٚغبغ ڣعاقژها بالڤثقٸ ڣباإنتاه (ثآلغ
ثلٚسماليغ) ڣكيڀ تعمل ثلٚغبغ هنا ڣهناڅ ي ثلنسيٌ ثاجتماعي كلڢ ،ڬ كيڀ
تٖمٌ ثلٚغبغ ي ثلفك ٚڣ ي ثلخطاب ڣثمماٙسغ ب ئ
ڗ ضٖ ڣٕيظ حسظ فڤكڤ هڤ تمٖخل للحياع غيڇ ثلفاشيغببب ما ثل٘ڬ نفعلڢ كي
ا نصبِ فاشييڗ حܞ عنٖما نعتقٖ ننا مناضلڤڗ ثڤٙيڤڗ ؟بكيڀ نخل٨
خطابنا ڣ فعالنا ڣقلڤبنا ڣل٘ڣثتنا من ثلفاشيغ ؟ ،ڗ ٕڣلڤ ٛڣغڤتاٙڬ يًڇصٖثڗ
ٕځ ثا ٙثلفاشيغ ي ثلجسٖ ،بل كل شكالها ،ثبتٖث من تلڊ ث شكاڋ ثلهائلغ ثلܞ
تحيٰ بنا ڣت حقنا بما فيها ث شكاڋ ثلٖقيقغ ثلܞ تصنٸ ثاستبٖثٕ ثمٚي ٚي
حياتنا ثليڤميغ ت()1ب ئ
ت -في نق النظام ال أسمالي
ي كٖ ٕڣلڤ ٛعلګ تحليل ثلفصام ( )Schizophrénieضٖ ثلتحليل ثلنف ٦ڣثلعقٖع
ثاڣٕيبيغ ،حين يعمل ثلتحليل ثلفصامي كنظٚيغ ي ثلٚغبغ ڣثشتغالها ٕثخل
ثلاشعڤ ،ٙكطاقغ عظيمغ ،ثڤٙيغ ،ڣبالتالي تن حظ علګ ث فٚثٕ ڣثمجتمٸ
ڣثلٖڣلغ ،فالتحليل ثلفصامي هڤ ضٖ كل نسڄ ،ضٖ ثلقڤثلظ ثلجاهٜع،
ڣثمفٚڣضغٗ،لڊ ت ڗ تحليل عاقغ ثلٚغبغ بالڤثقٸ ڣباآلغ ثلٚسماليغ ا يهتږ
بسبظ ث شيا بقٖ ٙما يهمڢ كيفيژها ،كيڀ نٖمٌ ثلٚغبغ ي ثلفك ٚڣ ي ثلخطاب
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ڣثمماٙسغ؟ كيڀ يمكن للٚغبغ ڗ تب٘ڋ جهڤٕها ي ٕثئٚع ثلسياس ڣ ڗ تتكثڀ
ي صيڇڣٙع قلظ ثلنظام ثلقائږ ت)(2ب لقٖ تحالڀ ثلتحليل ثلنف ٦مٸ ثلسلطغ
ثلٚسماليغ كتحالڀ ثلكاهن،ثمشٚٵ مٸ ثلطاغيغ ،ڣتڤثط مٸ ثلنظام ثلقائږ ،لقٖ
كاڗ بمثابغ م سسغ تسه ٚعلګ قمٸ ڣخپ ثلطاقاػ ڣثله٘ياناػ ،منٸ تٖفڄ
ثلٚغبغ ي ثلحقل ثاجتماعي ،ك نڢ يقڤڋ ٕٵ ثمجتمٸ يعمل ،ما ثلٚغبغ فنتكفل بها
نحن علګ ٙيكتنا ثلڤثيڇع ،لكن ثلٚغبغ ،حسظ ٕڣلڤ ،ٛبتٖفقها سژه٘ڬ لي ٠حڤ ئڋ
كٚثهيغ ث ب ڣعشڄ ث م ،ڣ نما حڤ ئڋ ثماڋ ڣثلسلطغ ڣث عٚثځ ڣثلشعڤب،كخطڤ٭
هٚڣب ڣثنفاػ تمكن ثمجتمٸ من فڊ سٚه من قيڤٕ ثلٚسماليغ ،تهك٘ث تكڤڗ
ثلٚغبغ هي ثللغږ ثلكامن ي قلظ ثلٚسماليغ ڣتكڤڗ ثلشيڈڣفٚينيا ڣسيلغ تفجيڇ
ه٘ث ثللغږت( )3سيكڤڗ ه٘ث ي شكل ه٘ياناػ ثنفصاميغ ،تتكلږ عن ثلحلږ ڣثللعظ
ڣثلفن ،تشڤ ١علګ ثلنظام ثلٚسمالي،ڣ لن يستطيٸ ثلتحليل ثلنف ٦ثلتعامل
معهاب
لقٖ فصل ثلنظام ثلٚسمالي ثلٚغبغ عن ثمجتمٸ ،ڣثلثڤٙع عن ٙغبغ
ثلنا ،ٝكما عٜڋئ ثقتصإ ثلٚغبغ عن ثقتصإ ثإنتاه ،ڣعٜڋئ ثلاشعڤٙئ عن ثمصنٸ،
ڣجعل مجاڋ ثلٚغبغ ث سٚع ڣمجاڋ ثإنتاه ثمجتمٸ ،تما سهل من ثستعإع تملڊ
ثلتحليل ثلنف ٦ڣثلنظٚيغ ثماٙكسيغ ڣ فٚثغهما من ثمعن بما يجعل ثلبع ٬ينظ ٚلګ
ه٘ث ثلنظام ثلٚسمالي بكڤنڢ محتڤمائ لګ ث بٖ ،فهڤ محاين لڤضٸ ثإنساڗ
ثاجتماعي ك نساڗ ،ڣهڤ جڤه ٚثلتاٙئ ڣنهايتڢ ،تلڊ ث ٛمغ ثلܞ ثٙتسمـ علګ شكل
نهايغت(.)4
ل٘لڊ ف ڗ ثلفلسفغ لٖڥ ٕڣلڤ ٛهي ميكٚڣسياسغ ( )Micro-Politiqueضٖ
ثلتصڤ ٙثلشمڤلي للسلطغ ثمحلي ،ثلهامش ضٖ ثمٚكٜڬ ،هي ج٘مڤ)Rhizome( ٙ
ڬ ثلفك ٚكشبكغ يتيِ ثلتقا جميٸ ثلخطڤ٭ ڣتحايڙها ،ضٖ منطڄ ثلشجٚع
ڣثلفك ٚثلباحن عن ث صڤڋ ،هي ك٘لڊ ثلفك ٚث ئفقي كجغٚثفيا ،ثلفك ٚكخٚثئطيغ
( ،)Cartographieكڤسٰ حيڤڬ محاين ،كصيڇڣٙع ،ضٖ ثلفك ٚثلعمڤٕڬ،
ثلًڇثتب  ،ثمتعالي ضٖ ثلتاٙئ بڤصفڢ تقٖما مستمٚث ،فلسفغ سياسيغ للكٌڇع،
للتعٖٕ ضٖ ثلڤثحٖ ڣثلشمڤلي ،ثلكلي ،كهٚڣب ،ثلهٚڣب هڤ ٙسږ خٰ نتاه ڣثقٸ
ڣ بٖثٵ حياع ،ڣ خٚثئطيغ حين تمكن من كشڀ عڤثلږ جٖيٖعب ئ
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مفهڤم ثلج٘مڤ ٙهڤ ضٖ ثلبحن عن ثلج٘ڣ ٙڣ ثلعڤٕع لګ ث صڤڋ
ڣثلنهاياػ (نهايغ ثلفلسفغ ،نهايغ ثلتاٙئ ) ،ڣك٘لڊ يشيڇ لګ ثلتخل ٨من ثلڤلٸ
بالڤصڤڋ لګ ثلنهاياػ ڣتحقيڄ ثلغاياػ (ثلثمٚع – ثلب٘ٙع) ،ثلج٘مڤ ٙيعن
ثاتصاڋ ڣثلغيڇيغ ڣثلتعٖٕيغ ،فهڤ بالتالي يعمل ي ثلفك ٚكما ي ثلسياسغ ،بشكل
فقي ڣشبكي ضٖ ثلنمٰ ثلًڇثتب ڣثلهٚمي ڣثلعمڤٕڬ ب نڢ يحقڄ ثمحايثغ ضٖ
ثلتعالي ،نڢ ثلڤسٰ ثل٘ڬ تنطلڄ منڢ ثلجهڤٕ ثلفٕٚيغ بشكل متضامن ي شكل
ثڤٙثػ جٜئيغ قليغ ڣليسـ كليغ بيقڤڋ ٕڣلڤ ٛتكڤنڤث مثل ثلج٘مڤ ،ٙبل
ج٘مڤٙثػ ،ڣا تكڤنڤث ج٘ڣٙث ،ڗ ثلشجٚع نسظ ما ثلج٘مڤ ٙفهڤ خلڀ ت
(،)5فالج٘مڤ ٙيعمل ٕثئما علګ عإع مڤضعغ ثلطٚځ ثمسٖڣٕع ي ثلخاٙطغ ،ڣعبڇ
ٗلڊ فتحها علګ خطڤ٭ هٚڣب (  )Lignes de fuiteممكنغ،لتجنظ نشڤ ب ٙ
ثلقمٸ ڣثلتسلٰ،ڣثلبيڇڣقٚثطياػ ،ڣثلسيإع ڣث نظمغ ثلفاشيغب ئ
يكتظ ثلتاٙئ ،لكنڢ ٕثئما حسظ ٕڣلڤ ٛمن ڣجهغ نظ ٚثمقيميڗ
(ثمتڤطنيڗ) ،ڣباسږ جها ٛثلٖڣلغ ثلشمڤلي ثلتڤحيٖڬ ،ڗ ما ينقصنا لي ٠تاٙيخا،
بل بالعك ٠نڤمإڣلڤجيا (  Nomadologieعلږ بٖثڣع ڣ تٚحاڋ) ،تهك٘ث يتڤجڢ
فكٕ ٚڣلڤ ٛضٖ مٚثك ٜثلقڤع ڣثلجمڤٕ ڣثلسيطٚع ثمڤلٖع لقمٸ ثلتحڤ ئاػ ڣثلثڤٙع،
ڣله٘ث ا يمكن لفك ٚيضٸ ثلتحڤڋ ي مٚك ٜثهتمامڢ ث ڣڋ ا ڗ يكڤڗ فكٚث
متحڤا باستمٚث ،ٙفكٚث تٚحاليا ،تعٖٕيا يتنڤٵ بتنڤٵ ثلظڤثه ٚڣتحڤلها ،فك ٚا
يتكڤڗ من ڣحٖثػ ڣلكن من بعإ ،لي ٠فيڢ مڤضڤعاػ ڣا مڤثضعاػ ،فكٚ
يعمل بتنڤيعاػ عبڇ كشفڢ لخطڤ٭ ثلهٚڣب ڣسيڤاڴها ڣتٖفقاڴها ،ڣللهضباػ
ث ساسيغ ثمكڤنغ لتحڤاػ ثمجتمٸ ،ڣيقٖم ثلًڇتيباػ لتحليلها ڣثلًڇغيظ ي
( )6ئ
نقٖها ،ڣ بٖثٵ ما يمكن من ثستثماٙها بعيٖث عن ثلقسڤع ڣثلعنڀ ڣثلفاشيغب
 -2اأ ب اانجلي  :الت حال الج م
ڗ ث ٕب ث مٚيكي ڣقبلڢ ث ٕب ثانجليڈڬ ،هما ثلل٘ثڗ عبڇث عن ثمعن ثلج٘مڤٙڬ.
للفك ،ٚعك ٠ث ٕب ثلفٚن ، ٦فقٖ عٚفا كيفيغ ثلتحٚڅ بيڗ ث شيا  ،حين تنجٖ
لٖڥ ث ٕب ث مٚيكي ڣثانجليڈڬ منطڄ يس۫ګ لګ قلظ ث نطڤلڤجيا ،ڣنب٘ فكٚع
ث سا( ٝثلهڤيغ) ،ڣ لغا تقليٖ ثلنهايغ ڣثلبٖثيغ (ثلتاٙئ ) ،نڢ منطڄ ثإضافغ،
حين ثلڤسٰ ا يعن ثمتڤسٰ ،بل هڤ ثمكاڗ ثل٘ڬ تتساٙٵ فيڢ ث شيا .ڣا تشيڇ
تبيڗت ث شيا لګ عاقغ تبإليغ ،بل تشيڇ لګ ڣجهغ متعٖٕع ڣ لګ حٚكغ عٚضيغ
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تجٚف معها ه٘ث ڣٗثڅ ،كنه ٚبل بٖثيغ ڣا نهايغ ت (.)7فخلڄت ثمكانيغ للحياع،
يشكل ثلهٖف ثلنهائي لإٔبت8ب ئ
فامڤضڤٵ ث سم ي ث ٕب ثانجليڈڬ ڣث مٚيكي ،حسظ لڤٙثنHerbert ( ٠
 ،)Lawrenceهڤ ثلٚحيل ڣثلهٚڣب ڣثخًڇثځ ث فڄ ڣثلٖخڤڋ ي حياع خٚڥ ،ڬ
كٌڇ
خطڤ٭ ثلهٚڣب كمغإٙع مڤطنيغ ڬ تٚحاڋ ،ثلهٚڣب كنشا٭ ڣا ٧
نشاطا من ثلهٚڣب ،نڢ نقي ٬ثلخياڋ ٗ ،هڤ ڴهٚيظ لش ما ڣلي ٠ڴهٚيبا
ل خٚين ،ڴهٚيظ ثلنسڄ ڣتفجيڇه علګ فاځ جٖيٖع كٌڇ حيڤيغ ،يستشهٖ ٕڣلڤ،ٛ
ي ه٘ث ثمضما ،ٙبقڤڋ جڤٙه جاكسڤڗ ( **)George A. Jacksonت من ثممكن ڗ
هٚب ،غيڇ نن بحن طڤثڋ هٚڣبي عن ساٍت( ،)9ڣٗلڊ عك ٠ثلفٚنسييڗ ثل٘ين
يهٚبڤڗ مثل جميٸ ثلنا ٝڣلكنهږ يعتقٖڣڗ ب ڗ ثلهٚڣب هڤ خٚڣه من ثلعالږ
سڤث كاڗ صڤفيا ڣ فنيا ڣ تخاٗا ڣجبنا ،ڣ كهٚڣب من ثمس ڣلياػ ڣثالًڈثماػ
ت فا ٕب ثلفٚن ٦غن بالبياناػ ڣثإيٖيڤلڤجيا ڣنظٚياػ ثلكتابغ ڣملي ك٘لڊ
بالنڈثعاػ ثلشخصيغ ت()10ب ئ
ل٘لڊ كلڢ ،فالهٚڣب من ڣجهغ نظٕ ٚڣلڤ ٛهڤ ٙسږ خٰ إنتاه ڣثقٸ
ڣ بٖثٵ حياع ،ڣ خٚثئطيغ حين تمكن من كشڀ عڤثلږ جٖيٖعب كل  ٧ي ه٘ث
ث ٕب ث مٚيكي ڣثانكليڈڬ هڤ ثنطاقغ ڣصيڇڣٙع ڣمٚڣ ٙڣقف ٜڣقڤع خاٙقغ ڣعاقـغ
با  ،٩ٙبالخاٙه ،نهږ يبٖعڤڗ ٙضا جٖيٖع ،عبڇ صيڇڣٙع ثلًڇحاڋ ڣثلتمڤطن ،ت
فالصيڇڣٙع لٖيهږ جغٚثفيا ڣلي ٠تاٙيخاٗ ،لڊ ڗ ثلتاٙئ لږ يفهږ حياع ثلٚحل،
ڗ ا ما ٩لهږ ڣا مستقبل ت ()11ب نها خطڤ٭ جغٚثفيغ تتعٖڥ ثلحٖڣٕ
ڣتحطمهاٗ ،لڊ ڗ ثلفٚنسييڗ يبالغڤڗ ي ثاهتمام بالجانظ ثإنساني ڣثلتاٙيخي،
بامستقبل ڣباماٿ ٕ ،ڣڗ ثلبحن عن خٰ للصيڇڣٙع ڣثانٖٙثه فيها ،حܞ
بالنسبغ للثڤٙع ا يفكٚڣڗ ي صيڇڣٙڴها بل ي مستقبلها ،ت فهږ ا يعٚفڤڗ ٙسږ
ثلخطڤ٭ب نڢ متعلقڤڗ بالج٘ڣ ٙڣث جا ٙت( ،)12ڗ ثنتاجاػ ث ٕب ثلفٚن، ٦
بمثابغ نسڄ يعمل علګ يقاف تٖفڄ ثلخطڤ٭ عڤ ٩ڗ يتبعها ڣيمٖٕها ي ثلحڄ
ثاجتماعيب ئ
ي حظ ٕڣلڤ ٛه٘ه ثماحظغ علګ ثملڤڅ ،حين يٚڥ ڗ ثلفٚنسييڗ
ملكهږ قائږ علګ ثلعائلغ ڣث  ٩ٙڣثلحيل ڣثلخٖثٵ ،ما ثانجليڈ فهڤ قائږ علګ
حٚكغ ثمغإٙع ثمڤطنيغ ڣثلتيڢ ڣثلًڇحاڋ حين يڤفٚڣڗ فٚصغ انطاځ سيڤاػ
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ثلٚسماليغ ،بينما يعمل ثلفٚنسيڤڗ علګ حصٚها ڣضبطها ،من خاڋ جهاٛ
ثلسلطغ ثلبڇجڤثٛڬ با يتعلڄ فعل ثلهٚڣب بالسف ٚڣثلتحٚڅ ڣفڄ ثلسف ٚثلفٚن٦
ٗڬ ثلطابٸ ثلتاٙيخي ڣثلتنظيم ڣثلثقا ي بل ثلًڇحاڋ بامعن ثلجغٚث ي ،فالٚحل كما

ٙڥ تڤينب ( )Toynbee Arnoldليسڤث بمهاجٚين ڣا بمسافٚين ،بل هږ ثل٘ين ا
يتحٚكڤڗ ڣيتشبثڤڗ بالسهظ ڣثل حاٙڬ ،عبڇ خٰ هٚڣبي ماٛم للمكاڗ ثلڤثحٖ،
هږ مبتكٚڣڗ كبا ٙلأسلحغ ثلجٖيٖع؛ ڬ ثآفاځ ثلجٖيٖع ،حين ا تبقى ثلحياع
مٚث خصيا كما هڤ ثلحاڋ ي ث ئٕب ثلفٚن ٦ب ڣ ٗث كاڗ تثلٚحل قٖ لفتڤث
ثهتمامنا لګ ه٘ث ثلحٖ ،ف٘لڊ نهږ يشكلڤڗ صيڇڣٙع ڣلي ٠مج ٕٚج ٜمن
ثلتاٙئ ،فالتاٙئ يقصيهږ لكنهږ يعڤٕڣڗ للظهڤ ٙمن جٖيٖ علګ نحڤ مختلڀ،
ڣضمن شكــاڋ غيڇ منتظٚع عبڇئ خطڤ٭ ثلهٚڣب ڣثافاػ ثمتڤثجٖع بالحقل
ثاجتماعيت .13ئ
 -3خط ط اله ب :خط ط امقا م
يٚڥ ٕڣلڤ ٛڗ ثلحقل ثاجتماعي مكڤڗ من خطڤ٭ ،فا فٚثٕ ڣثلجماعاػ ڣث شيا
ڣثلحيڤثناػ جميعها متكڤنغ من خطڤ٭ ڣٗلڊ ضٖ ثلتصڤ ٙثلٚسمالي ڣثماٙك٦
ثلقائږ علګ ثلتنظيږ ثلهٚمي ڣثلًڇثتب ڣڣجڤٕ ثلطبقاػ ثاجتماعيغ ،يقڤڋ ٕڣلڤٛ
:تث شيا ڣثلنا ٝعباٙع عن خطڤ٭ متنڤعغ جٖث ،ڣا يعٚفڤڗ بالضبٰ فڤځ ڬ
خٰ من خطڤطهږ يڤجٖڣڗ ،هناڅ باختصا ٙجغٚثفيا ب سٚها ٕثخل ثلنا،ٝ
بخطڤ٭ صلبغ ڣ خٚڥ لينغ ڣ خٚڥ هٚڣبيغ ت( )14ب ئ
ڣنستخل ٨من كام ٕڣلڤ ٛڣجڤٕ ثاثغ نڤثٵ من ثلخطڤ٭ ثلܞ تكڤڗ ث فٚثٕ
ڣثلجماعاػ ،هي :
خطڤ٭ سميكغ صلبغ ڣتقطيعيغ :تخًڇځ ثلجسٖ ثاجتماعي ڣتقطعڢ لګ كياناػڣفڄ نظام ثنائي قائږ ڣمتعا( ٩ٙثلجنٙ( ٠جل ،ثمٚع) ڣ ثلعمل(طالظ ،عامل)
(جنٖڬ ،متقاعٖ)بببثلخ) ب ئ
ب -خطڤ٭ لينغ ڣٙقيقغ ،جٜئيغ ڣمتحٚكغ مٚنغ :تعمل علګ ٙسږ ثلتحڤاػ
ڣثالتڤث ثػ ڣثلسقطاػ ثلܞ تعًڇڬ ث فٚثٕ ڣثلجماعاػ (فق -ٚغن  ،م -٩ٚشفا ،
نجاٍ -فشل ) ،ڣهي ليسـ ٗثػ طبيعغ كتلڤيغ مثل ثلخطڤ٭ ثلسابقغ بل ٗثػ
سيڤاػ جٜئيغ متناهيغ ثلصغ ٚڣٗٙيغ قإٙع علګ ٙسږ صيڇڣٙثػ ثمستقبلب ئ
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ه -خطڤ٭ هٚڣب :ڣ ثنفاػ نحڤ ثتجاهاػ غيڇ متڤقعغ ڣغيڇ مٚسڤمغ سلفا،
تجٚف ث فٚثٕ عبڇ تقطيعاڴهږ (ثلخطڤ٭ ثلصلبغ) ڣعبڇ عتباڴهږ (ثلخطڤ٭ ثللينغ)،
ڣٙغږ بساطژها فه كٌڇ تعقيٖث ڣ لتڤث ث ،نها خطڤ٭ ڣثلسٚعغ ڣثلتساٙٵ
ڣثانحٖثٙثػ ڣثانفاػ من سجن ثلثنائياػ ثمتعاٙضغ ڣثمتقابلغ ڣثلقيږ ڣثلقڤثنيڗ
ثلجاهٜع كقڤثلظ جامٖع ڣسنڗ ثلٚسماليغ ،لًڇسږ فقا للتح ٙٚڣثانعتاځ ڣفڄ
عاقاػ جٖيٖع ب ئ
ڣ تتع ٩ٚمختلڀ ه٘ه ثلخطڤ٭ لګ مخاط ٚڣهاتڢ ث خيڇع هي مڤضڤٵ ثلتحليل
ثلفصامي ،ن٘ك ٚمنها  :ئ
مخاط ٚثلخٰ ث ڣڋ (ثلصلظ) :ا تتعلڄ مخاط ٚه٘ث ثلخٰ بعاقغ ثلسلطغباإفٚثٕ فقٰ بل ك٘لڊ بمنظڤمغ ثلقڤثنيڗ ڣثمنٸ ڣثإكٚثه ڣثلقس ٚڣثانضبا٭
ثلܞ تماٙسها عليهږ ،ڣثلثنائياػ ثلتقطيعيغ باآلغ ثمجٕٚع ثلܞ تضاعڀ ثلقڤثنيڗ
ڣتكثفها ،بل حܞ بطٚيقتنا ي ثإٕٙثڅ ڣثلفعل ڣثإحسا ٝڣ نظمغ عامتنا،
ڣٕڣلڤ ٛيفٚځ بيڗ ثلٖڣلغ ثلڤطنيغ ي شقيها ثلٚسمالي ثل٘ڬ ا يعمل سڤڥ كجهاٛ
يڤجڢ ڣينف٘ ثآلغ ثمجٕٚع ڣثلشڄ ثلشمڤلي ثل٘ڬ يختلٰ بها ،ڣٙغږ صابغ ه٘ه
ثلقطٸ ثلخطيغ ثلܞ تخًڇقنا ڣتشعٚنا با ماڗ لكن ي نف ٠ثلڤقـ تجعل منا
ثمخلڤقاػ ث كٌڇ خڤفا ڣك٘لڊ ث كٌڇ شٚثٙع ڣث كٌڇ مٚثٙع بتحين ا نستطيٸ
تفجيڇها ،ڗ ٗلڊ يعن تحطيږ نفسنا نظٚث انتما ه٘ه ثلخطڤ٭ لشٚڣ٭
حياتنا ت)15ب ئ
ب -مخاط ٚثلخٰ ثلثاني :ثلليڗ ڣما يميڈه هڤ نڢ يقڤم ب نتاه مخاطٚه ڣمڤثجهژها
بنفسڢ نها تظاهٚع ثلثقظ ث سڤٕت()16ب ثل٘ڬ يسقٰ فيڢ ثلخٰ ثلليڗ ڣهڤ ضمن
حٚكغ تعٖٕ ڣتكثڀ ڣثنسٚثٵ ڣٙسږ عتباػ جٖيٖع ،يتجلګ ٗلڊ ي حٚكاػ
ثمهمشيڗ ڣثلعنصٚييڗ ثلصغا ٙڣثلفاشياػ ثلصغٚڥ ثلܞ تتبٸ لجها ٛثلٖڣلغ ،تفهږ
ا يبٖعڤڗ ه٘ه ثلخطڤ٭ ڣلكنهږ يستقٚڣڗ فڤقها ڣما يلبثڤڗ ڗ يشكلڤث خطٚث،
نڢ ما يشكل نتاجا ثجتماعيا مجتمٸ مفٚ٭ ي ثلتنظيږ ت ( ،)17نش عن مطابقغ
بيڗ ثآلغ ثمجٕٚع ڣثلٖڣلغ بٕڣلغ ثلسام ثمطلڄ ڣثلٚفاهيغ ثلܞ تشكل خطٚث كبڇ
مما تشكلڢ ثلحٚڣب ثلشاملغب فجها ٛثلٖڣلغ تنسيڄ ينج ٜلغ مضاعفغ ثلتشفيڇ
( )Surcodageمجتمٸ ما ،ليسـ ه٘ه ثآلغ هي ثلٖڣلغ ،بل هي ثآلغ ثمجٕٚع ڣثلܞ
تنظږ ثملفڤظاػ ثمهيمنغ ڣث فعاڋ ڣث فكا ٙثلسائٖع ڣثلخطڤ٭ ثمهيمنغ علګ
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ثلخطڤ٭ ث خٚڥ ،ڣتضمن تجانسها ڣقابليژها للتحڤيل ڣثلتغيڇ ثمختلڀ ،ڣتنظږ
حٚكاڴها ي كل ثاتجاهاػ ،ي٘ك ٚهنا ٕڣلڤ ٛثلهنٖسغ ثإغٚيقيغ ك لغ مجٕٚع تنظږ
ثمجاڋ ثاجتماعي ي ظل سلطغ ٕڣلغ ثمٖينغ ،ما ثليڤم فتتمظه ٚثآلغ ثمجٕٚع ي
ظل ثلٖڣلغ ثلحٖيثغ من خاڋ ثإعامياػ ڣعلڤم ثإنساڗ ،ا كعلڤم للٖڣلغ بل
ك اػ مجٕٚع ي عاقغ ڣطيٖع مٸ ثلٖڣلغ ،تيجظ ڗ نميڈ فڤځ ثلخطڤ٭ ثلصلبغ
تجهيڈثػ ثلسلطغ ثلܞ تشف ٚثلقطٸ ثلخطيغ ثمتنڤعغ ،ڣثآلغ ثمجٕٚع ثلܞ
تضاعڀ شفٚثڴها ڣتنظږ عاقاڴها ،ثږ جها ٛثلٖڣلغ ثل٘ڬ ينج ٜثآلغت()18ب ئ
ه-مخاط ٚخطڤ٭ ثلهٚڣب :ا يمكن ثانفاػ من ه٘ه ثمخاط ٚثلسابقغ باالتجا
لګ خطڤ٭ ثلهٚڣب ثلܞ هي يضا لها مخاطٚها ثلخاصغ ڣثلܞ هي ٙبما ث فظٸ،
لي ٠نها قٖ تقٸ ي خط ٚثلتقطيٸ ڣثلثقظ ث سڤٕ ،بل تتع ٩ٚلخط ٚثانٖثاٙ
ڣثلتحڤڋ لګ خطڤ٭ ٛڣثڋ ڣهٖم ،ه٘ه ث خطا ٙليسـ نتيجغ ثلخطيڗ ثلسابقيڗ
بل ما تفٛٚه هي بال٘ثػبڣ ليسـ خياليغ بل ڣثقعيغ (ثنتحا ٙكليسـ ،هڤلٖٙليڗ
ڣجنڤنڢ) ت نها ثنًڈثٵ حٖف خال ٨ي ڣقتڢ ڣفڤځ مستڤثه بببفكل بٖثٵ ينته بڢ
فنائڢ ثل٘ڬ ينخٚه من٘ ثلبٖثيغت()19ب ه٘ث ما يفس ٚحضڤ ٙتعبيڇ ثستعاٙع ثلحٚب
باستمٚث ٙفڤځ خطڤ٭ ثلهٚڣب من حين هي ڣثقعيغ ،ڗ علګ ثمستڤڥ ثل٘ثتي،
ثلفٕٚڬ ڣ ثلجماعي (ما نجٖه عنٖ هڤلٖٙليڗ ڣحقل ثمعٚكغ ،ڣ لغ ثلحٚب ضٖ
جها ٛثلٖڣلغ لٖڥ كليسـ) ،فالحياع ڣثلعمل ثإبٖثعي يٚتبطاڗ بخٰ ثلهٚڣب
ثل٘ڬ يجعل منهما قطعا آلغ حٚب ڣثحٖع،ت لقٖ تڤقفـ ثلحياع من٘ مٖع طڤيلغ،
ي ظل ه٘ه ثلشٚڣ٭ عن ڗ تكڤڗ خصيغبت ()20ب ئ
 -4اآل الح بي ( )La Machine de Guerre
()21
ثلفلسفغ باعتباٙها تعلږ ثلتعٖٕ ڣثلفٕٚياػ ت  ،تعمل علګ تتبٸ ڣٙصٖ ڣتحٖيٖ
ه٘ه ثلخطڤ٭ ي مساٙثڴها ڣتڤجهاڴها ڣتعٚجاڴها ڣتٖفقاڴها ،من جل ثلڤقڤف عليها
ڣتشخيصها ڣتقڤيمها ڣ عإع تڤجيهها ،فالتحليل ثلفصامي ،ڣميكٚڣ سياسغ
ڣثلج٘مڤ ٙڣثلخٚثئطيغ ،هڤ ما يخت ٨بٖٙثسغ ه٘ه ثلخطڤ٭ ،ڗ ٕثخل
ثلجماعاػ ڣ ٕثخل فٚثٕ ،حين لږ تستطٸ ا ثماٙكسيغ ڣا ثلتحليل ثلنف ٦فهږ
ثلفاشستيغ ڣثلناٛيغ ڣا حظ ثلجماهيڇ لهما ڣثلٚغبغ ي ثلهيمنغ ڣثاستغاڋ ثللتيڗ
تطبعهما ،تثلفاشيغ ثلܞ تجعلنا نحظ ثلسلطغ ڣنٚغظ ي ه٘ث ثلش نفسڢ ثل٘ڬ
يسيط ٚعلينا ڣيستغلناتب( )22ئ
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ا يعطينا ٕڣلڤ ٛج ئڤبغ جاهٜع ڣا ڣصفغ عامغ ڣا حقيقغ يقينيغ ڣحلڤا مسبقغ
بل ،لقٖ قطٸ مٸ كل ثمفاهيږ ثلشمڤليغ ،بل ثمفاهيږ هي ٗثڴها نياػ ڣ حٖثف،
ثمفاهيږ مثل ثلٚغبغ ڣ ثآلغ ڣ ثلتنسيڄ ،ا ت خ٘ قيمژها ا من خاڋ متغيڇثڴهاب،
يقڤڋ ٕڣلڤ ٛت يجظ علينا نحن ثمفكٚين ڗ نفك ٚي ثمستحيل مإثم ه٘ث
ثمستحيل ا يجٖ مبڇ ٙڣجڤٕه ا من فكٚنابببن مل ت ليڀ كتاب ي ثلحياع ڣلي٠
ي ثمحاسبغ ڣثمحكمغ ت( )23بفامس لغ تنظيميغ ڣليسـ يٖيڤلڤجيغ ،مس لغ
ثلحيڤيغ ڣثلصيڇڣٙع ،فقٖثڗ ثلشهيغ ڣلي ٠تضخمها ،فقٖثڗ ثلشهيغ كسيڤلغ
ڣسٰ سيڤاػ خٚڥ ،حين يقڤم فاقٖ ثلشهيغ بًڇكيظ جسٖ بٖڣڗ عضا ا
يٚف ٬ثلجسٖ بل يٚف ٬ثلجها( ٛثلسلطغ ،ثلعائلغ) لإفاػ من ثلتحٖيٖ
ثلجهاٛڬ للجڤٵ ڣثلنق ٨ڣثلساعغ ثميكانيكيغ للڤجبغ ،فقٖثڗ ثلشهيغ سياسغ
ڣسياسغ جٜئيغ ،تفيٖ ثإفاػ من قڤثنيڗ ثاسژهاڅ ،حܞ ا يكڤڗ ثمٗ ٚثتڢ
مڤضڤعا لاسژهاڅ ،فقٖثڗ ثلشهيغ يعن ثلخيانغ ڣثلتحڤڋ ثمٕٜڣه ،يخڤڗ ثمٚ
ثلجڤٵ نڢ يخڤنڢ ب خضاعڢ للجها ٛڣيخڤڗ ثلعائلغ اڗ ثلعائلغ تخڤنڢ ب خضاعڢ
للڤجبغ ثلغ٘ثئيغ ثلعائليغ ،ڣسياسژها ثاسژهاكيغ ،ڣيخڤڗ ثمإع ثلغ٘ثئيغ نها
خائنغ بما تحتڤيڢ من سمڤم ڣبكتيڇيا بقٖ يكڤڗ ه٘ث ثلخٰ ث خيڇ (خٰ ثلهٚڣب)
مڤجڤٕث ڣ قٖ يبڇ ٛاحقا ،ڣ قٖ ينفصل عن ثلخطيڗ ثلسابقيڗ ،بل يڤجٖ ٙبما
نا ٝا يتڤفٚڣڗ علګ ه٘ث ثلخٰ ،ڣمٸ ٗلڊ فهڤ مڤجڤٕ بشكل من ث شكاڋ
ڣبطبيعغ مغايٚع ،ڣقٖ يكڤڗ هڤ ثلخٰ ث ڣلي ڣثلخطيڗ ثآخٚين هما ثلل٘ثڗ
ينفصاڗ عنڢ ،ڣمٸ ٗلڊ ف ڗ ثلخطڤ٭ ثلثاف متحايثغ ڣمتشابكغ فيما بينها،
ڣيشبڢ ٕڣلڤ ٛثلخطڤ٭ ثلܞ تخًڇځ نسيٌ ثمجتمٸ بالخطڤ٭ ثليٖ ثمتشابكغ لكن
تعقيٖ ه٘ه ثلخطڤ٭ يختلڀ عن تعقيٖ خطڤ٭ ثليٖ ب ئ
كما ا يمكننا ڗ نفاضل بيڗ ه٘ه ثلخطڤ٭ ،ك ڗ ه٘ث هڤ ث صلح ڣث خ ٚهڤ
ث سڤ بالطبيعغ ڣبالضٚڣٙع)24ب لكن ما هڤ ثمعيا ٙثل٘ڬ يتږ علګ ساسڢ تقسيږ
ه٘ه ثلخطڤ٭ ڣتمايٜها عن بعضها ثلبع ٬؟ب نڢ معيا ٙثلحياع تڣهي تتحڤڋ
ڣتتطڤ ٙڣثلحياع هي ٕثئما كٌڇ حياع من ٗڬ قبل من حين احقها علګ سابقها
ببب نها ثلقٖٙع ثلكاڣ ثمطلڤبغ إحٖثف تنسيڄ معيڗ ٗ ،يكڤڗ ثانفتاٍ ثلخاځ،
ڣك٘لڊ كثافغ ثلتعٖٕ للتجاڣ ٙثممكنت،)25ڣ هڤ ما يسميڢ ٕڣلڤ ٛثآلغ ثلحٚبيغ ( La
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 ،)26)Machine de Guerreثلܞ تمتلت حيڤيغ ڣتبن هنا ڣهناڅ ڣتطلڄ خٰ ثلحياع
ثلناب ٬ثل٘ڬ يح ٙٚثمتعٖٕ ڣيڤف ٚنقا٭ تام ٠ڣتجاڣ ٙب ئ
يفٚځ ٕڣلڤ ٛبيڗ ثآلغ ثمجٕٚع( )La Machine Abstraireڣثآلغ ثلحٚبيغ ( La
 ،)Machine de Guerreفا ڣلګ تعڤٕ للٖڣلغ ثلܞ تعمل من خالها علګ حكام
سيطٚڴها علګ ثلف ٕٚڣثمجتمٸ بڤثسطغ قڤثنيڗ تسنها ،ما ثآلغ ثلحٚبيغ فه من
ثخًڇثٵ ثلٚحل ( ،)Les Nomadesفه ضٖ ثمنطڄ ثلشمڤلي ڣثلكلياني لنظام
ثلٖڣلغ ڣهڤ ما يفس ٚثلصٚثٵ ثلٖثئږ بينهماب ئ
ٗلڊ نڢ ٗث كنا حسظ ٕڣلڤ ٛمٚكبيڗ من خطڤ٭ متنڤعغ ڣمتشابكغ،
ف ڗ ثلسلطغ تعمل ٕثئما علګ تڤطيڗ ( )territorialisationه٘ه ثلخطڤ٭ ڣ ما
يسم باالتحاقاػ ثمڤطنيغ ،ڬ ڣضعها ي نظام شمڤلي مقنڗ يمكنها من مٚثقبتا
ڣتقييٖنا ،لكن ثلٚحل هږ ثل٘ين يستطيعڤڗ ثلخٚڣه من ه٘ث ثلنظام ثلشمڤلي
عبڇ عمليغ ثلًڇحيل ( )Déterritorialisationڣحٚكاػ ثمغإٙع ثمڤطنيغ من خاڋ
بٖثٵ خطڤ٭ ثلهٚڣبب فمثا ثمغامٚثػ ثاستكشافيغ ثلكبڇڥ ي ثلتاٙئ هي
خطڤ٭ هٚڣب سڤث تمـ علګ ث قٖثم ڣ علګ ظهڤ ٙث حصنغ ،ڣ علګ ثلسفن هي
خطڤ٭ هٚڣب ڣثإبٖثٵ ،ينبغي حسظ ٕڣلڤ ٛثلعمل علګ ثلهٚڣب ،ڣلكن ثلبحن
ثنا ه عن ساٍ ما،تفااختاف ي ڣجهاػ ثلنظ ٚهڤ ما يٚسږ خطڤ٭
ثلهٚڣب ت .27ئ
فخطڤ٭ ثلهٚڣب تقڤم علګ مٜه حٚكاػ ثمغإٙع ثمڤطنيغ ،ڬ حٚكاػ
ثلًڇحاڋ ڣتساٙعها ڣڣضعها فڤځ مستڤڥ ثاتساځ ،ما ثلخطڤ٭ ثللينغ فتكڤڗ
فيها ثمغإٙثػ ثمڤطنيغ مقيٖع باالتحاقاػ ثمڤطنيغ ڣتخضعها منطقها (ثلتڤثٛڗ
ڣثاستقٚث ٙڣثلٖڣٙثڗ) ب ما ثلخٰ ثلصلظ ثلكتلي حين تًڇثكږ ثالتحاقاػ
ثمڤطنيغ كي ت س ٠مستڤڥ ثلتنظيږ ڣتصبِ لغ مضاعفغ ثلسنڗبحين يكڤڗ كل
تجهيڈ للسلطغ عباٙع عن مٚكظ من سنڗ مڤطنيغ ،تا تقًڇب من مڤطن ف نا
ثلحاكږ هنا ت()28ب ئ
ثآلغ ثلحٚبيغ هي ما تعمل علګ شڄ مسالڊ للهٚڣب ڣثخًڇثځ ث فڄ
ڣثلٖخڤڋ ي حياع خٚڥ ،ڬ خطڤ٭ ثلهٚڣب كمغإٙع مڤطنيغ ،ثلهٚڣب كنشا٭
ڣا  ٧كٌڇ نشاطا من ثلهٚڣب ،نڢ نقي ٬ثلخياڋ ڣهڤ ڴهٚيظ لش ما ڣلي٠
ڴهٚيبا ل خٚين ،ڴهٚيظ ثلنسڄ ڣتفجيڇه علګ فاځ جٖيٖع كٌڇ حيڤيغ ،فالخطڤ٭
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ثاثغ تتحڤڋ لګ خطڤ٭ مهاجٚع ڣٙحالغ ڣتتصيڇ ه٘ه ثلخطڤ٭ بمثابغ لغ حٚبيغ
 Machine de guerreت29ب ئ
تعمل ثآلغ ثلحٚبيغ ا ڣفڄ نمٰ شمڤلي كلي كتلي ( )Molaireبل نمٰ جٜئي
نڤڣڬ ٗٙڬ ( )Moléculaireمن جل ڣضٸ سياسغ للمًڇحل ،تٚسږ فضا ث ملسا
متضامنا مٸ خطڤ٭ ثلهٚڣب كخطڤ٭ ثإبٖثٵ ڣثابتكا ٙڣثاكتشاف بفيمكنت ڬ
حٚكغ ،سڤث كانـ حٚكغ فنيغ ،م علميغ م ( يٖيڤلڤجيغ ) ،ڗ تكڤڗ لغ حٚبيغ
ڣٗلڊ عنٖما تتڤلګ ه٘ه ثلحٚكغ ٙسږ مسلڊ خ ٚڣمٖ خٰ هٚڣب مبٖٵ ،ڣ نشا
فضا ملٕ ،٠ثئږ ثلتحڤڋ ت( )30ب ئ
ثآلغ ثلحٚبيغ لها صل ڣطبيعغ مغايٚع لجها ٛثلٖڣلغ تعڤٕ لګ ثلٚعاع
ثلٚحل ،ضٖ ثمقيميڗ ث ٙستقٚثطييڗ ڣهي ب٘لڊ مستقلغ عن جها ٛثلٖڣلغ ،ا
يٖڣ ٙنشاطها حڤڋ ثلحٚب ڣ نما بٖثٵ خطڤ٭ هٚڣب ڣ فاػ من س ٚثلثنائياػ
ثمتعاٙضغ ڣ شكاڋ ثلسلطغ ثلشمڤليغ ثلقائمغ علګ ثلتع٘يظ (ثلقٚڣڗ ثلڤسطى)
(عص ٚثلنهضغ) ،ڣثانضبا٭ ( Disciplineعص ٚث نڤث ،)ٙڣثمٚثقبغ
ئ
ڣثلعقاب
(Contrôleثلحقبغ ثمعاصٚع) ،حسظ ٕڣلڤ ٛلقٖ نظ ٚلګ فڤكڤ ٕڣما علګ ثنڢ
ثلفيلسڤف ثل٘ڬ ثهتږ باانضبا٭ ڣ لياتڢ ثمتعٖٕع من ثمستشفى ڣثمعٜڋ لګ
ثل جن ڣثمٖٙسغ ڣثلثكناػ ڣثمصانٸ ،لكن ٕڣلڤ ٛيٚڥ ڗ فڤكڤ هڤ من ث ڣثئل
ثل٘ين قالڤث ب ڗ مجتمٸ ثانضبا٭ هڤ ي طڤ ٙثاضمحاڋ ،ليحل محلڢ مجتمٸ
ثمٚثقبغ ثل٘ڬ ا يشتعل كما كاڗ ث م ٚي ثلسابڄ علګ ثل جن ،بل عن طٚيڄ
ثمٚثقبغ ڣثلتڤثصل ڣعن طٚيڄ ثلحڤثسيظ ڣث نظمغ ثلبيڤمًڇيغ ڣثمعلڤماػ

ثلشخصيغ ثمخٜنغبكل ه٘ث سيجعل من شكاڋ ثلحب ٠ڣثل جن ڣمجتمعاػ
ثانضبا٭ تڣ ك نها ما ٩ل٘ي٘ ڣمٚيِب لكن قٖ ظهٚػ شكاڋ ثمقاڣمغب مثا
ثلقٚصنغ ڣ فيڇڣساػ ثلحاسڤب ڣثلܞ عڤضـ ثإضٚثباػ ڣثمظاهٚثػ
ڣثاحتجاجاػبببب لقٖ كاڗ ثإبٖثٵ ٕڣما شيئا خ ٚغيڇ ثلتڤثصلب بٖثٵ ب  ٙمن
ثلاتڤثصل ،ثنقطاعاػ ،خطڤ٭ هٚڣب لإف ئاػ من ثمٚثقبغت .31ئ
له٘ث يشبڢ ٕڣلڤ ٛثلڤضعيغ ثلٚثهنغ سڤث ي ثلٖڣلغ ثلٚسماليغ ڣ
ثلڤطنيغ ب نڢ يمثل ما قبل ثلٖڣلغ ڣما بعٖ ثلٖڣلغ ي ڗ ڣثحٖ ب ڗ ثلنظام ثلعالم
ثلجٖيٖ ڣما يحملڢ معڢ من تغلغل للٚسماليغ ڣثكتساٍ ثلشٚكاػ ثمتعٖٕع
ثلجنسياػ لجميٸ نڤثےي ثمجتمٸ ڣحياع ث فٚثٕ ،هڤ ما يشكل لغ مجٕٚع
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( )Machine Abstraireتعمل علګ مضاعفغ قڤثنيڗ تٖفڄ  ٝٙثماڋ ثلصناعي
ڣثلتكنڤلڤجي ڣهڤ ما يجعل ڣسائل ثمٚثقبغ ڣثلحٚثسغ كٌڇ مهاٙع ڣ كٌڇ ثنتشاٙث
ڣفاعليغب ه٘ث يجعل ثلٖڣلغ غيڇ قإٙع علګ تجنظ ڣمڤثجهغ ثلعڤثقظ ثاجتماعيغ
ل لغ ثمجٕٚع عن طٚيڄ ڣسائل قٖيمغ ثبتـ عجٜها مثل ٙجاڋ ثلنظام ڣثلجيڤ١
ڣثلبيڇڣقٚثطيغ ڣا علګ ثلتجهيڈثػ ثاجتماعيغ ،مثل ثمٖٙسغ ڣثلعائلغ (مثا ا
يمكن مٚثقبغ ثمتڤثصليڗ علګ شبكغ ثانًڇنيـ ڣما يخططڤڗ لڢ من ب  ٙمحليغ
للمقاڣمغ)ب ت خ٘ ثلعڤثقظ ثاجتماعيغ كخطڤ٭ هٚڣب عٖع مظاه ٚتم٠
با سا ٝمفهڤم ثمڤثطنغ ثل٘ڬ يصبِ فضفاضا ،ڣك٘لڊ ثلت طيڇ ثلقانڤني
للجمعياػ كالنقاباػ مثا ،ڣك٘لڊ تشعظ لياػ ثلضغٰ ثاقتصإڬ ،ڣتبٖڋ
طبيعغ ثمطالظ ثاجتماعيغ ڣثلܞ سًڇك ٜعلګ ثلكيڀ ڣلن تبقى عنٖ مستڤڥ
ثلكږ ،سي س ٠كل ه٘ث ما يسميڢ ٕڣلڤ ٛثلحڄ ي ثلٚغبغ ،ڣه٘ث ما يفس ٚثلشكل
ثلثڤٙڬ ثلجٖيٖ ثل٘ڬ يتخلګ عن ث نما٭ ثلقٖيمغ ڣيظه ٚي قضايا متعلقغ
با قلياػ ثاثنيغ ڣثللسانيغ ڣثإقليميغ ڣثلشبابيغ ،هي شكاڋ ثڤٙيغ تضٸ ثلنظام
ثلقائږ ڣ جهٜتڢ ڣثلنظام ثاقتصإڬ ثلعالم ل لغ ڣتنسيقاػ ثلٖڣڋ ثلڤطنيغ
مڤضٸ ثلتسا ڋ ٗلڊ ڗ ثلثڤٙييڗ مٚغمڤڗ ٕثئما علګ تغييڇ شكاڋ تخطيطهږب ئ
امقا م اإب اع
 -5اأقلي كمسا للث
ينتقٖ ٕڣلڤ ٛثلفلسفغ ثلسياسيغ ثمنحٖٙع من عص ٚث نڤث ٙڣفلسفغ ثلعقل،
بامقابل يٖعڤ لګ فلسفغ سياسيغ تقڤ ٩منطڄ ثلثنائياػ ثمتعاٙضغ ڣمنطڄ
ثلجٖڋ ڣثلسلظ بل ثإثباػ ،ثباػ كل ما هڤ مختلڀ (ثلهامش  ،ث قليغب ثل٘ٙڬ)
فلسفغ تعتمٖ علګ ثلتعٖٕ ،ڣثاختاف كصيڇڣٙع ڣلي ٠كغايغببل ڗ ثلسياسغ
تشكل مخاٙجا للفلسفغ من خاڋ ڣضٸ ثلفك ٚي عاقغ مٸ قڤڥ ثلخاٙه ،بل
ٗلڊ تمن قڤڥ ٕڣثعي ثلفلسفغ ڣما يجعل منها بالضٚڣٙع فلسفغ سياسيغت32ب نها
سياسغ ثمٚتحل ،فا م ٚلږ يعٖ متعلقا بفن ثلحكږ ڣثلتعاقٖ ڣثلعٖثلغ بل
صبحـ سياسغ ثمًڇحل ڴهتږ بما صغ ٚڣتضا ڋ من ث مڤ ٙڣلي ٠بالكتليب
ثلخاٙه يعن ڗ نفتِ ثلفك ٚعلګ ما يقصيڢ من ٕثئٚع ثلكينڤنغ ڣثلعقانيغ،
نفتحڢ علګ ثلتجٚيظ حܞ ا يبڄ سجيڗ ثماهياػ ،بل متعلقا بالحٖف ي تغيڇه
ثمستم ،ٚثلتجٚيظ بشكل فلسفي ڣلي ٠تاٙيخي ،هڤ ثلفلسفغ ي ثحتكاكها مٸ
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ثلافلسفي ،فالتفكيڇ هڤ ٕڣما تجٚيظب ڣلي ٠ت ڣيل ،ه ئڤ بٖثٵ ڣمقاڣمغ ،هڤ
ثنفتاٍ ڣتجٖيٖ ب
ڣ من هنا ا يقًڇڗ مفهڤم ثلٖڣلغ لٖيڢ بمفاهيږ ثلعقٖ ڣثلحٚياػ ثمٖنيغ
ثمشٚڣطغ ڣثلتشٚيٸ ثلقانڤني ثمستمٖع من فلسفغ ث نڤثٙ( ٙڣسڤ ،هڤبٜب
سبينڤٛث) ،بل يٚڥ ڗ ه٘ه ثمفاهيږ هي نتيجغ ڣليسـ سببا لنشڤ ثلٖڣلغ ،فا
يصإٙها ثلنظام ثلٚسمالي باسږ منطڄ ثاسژهاڅ (يصبِ ثإنساڗ
ئ
معن للحٚيغ
عبٖث لٚغباتڢ ) ،تل٘لڊ فٖڣلڤ ٛقٖ س۫ګ لګ تحٚي ٚثلٚغبغ ڣتحٚي ٚثلفلسفغ ك٘لڊ
ت 33تحٚي ٚثلفلسفغ من ثلنسڄ ثمغلڄ ،ڣمن ثلتاٙئ ثميتافٜيقي ،فالحٚيغ تقتض
ثلتعٖٕيغ ڣثلصيڇڣٙعب ففك ٚثاختاف ڣخاصغ مٸ ٕڣلڤٛت يٖخل ي حڤث ٙمٸ
ثلفلسفغ ثلكاسيكيغ ،ڗ ما ي خ٘ه عليها هڤ قصا ثآخ ٚڣثاستحڤثٗ عليڢ
ثنطڤلڤجيا ڣسياسيات34ب ئ
ئ ئيقطٸ ٕڣلڤ ٛمٸ ثلتصڤٙثػ ثلسابقغ ثلܞ تعتبڇ ثلتاٙئ ي تطڤ ٙمستم،ٚ
حين ڗ ثلتاٙئ حسبڢ لي ٠هڤ تاٙئ ث حٖثف ثلعظيمغ ڣثلكبيڇع ،بل ث حٖثف
ثلجٜئيغ ثل٘ٙيغ ثمتناهيغ ي ثلصغ ٚثلܞ لها ثمتٖثٕ ي عمڄ ثمجتمٸ ڣڣسٰ
ثلجماهيڇ ڣهڤ ما يحٖف فعليا ي ثلتاٙئ،ت ڗ ثل٘ٙڬ ،ثمتناهي ي ثلصغ ٚهڤ
ثلحٖف ي صيڇڣٙتڢ ،ڣثلتاٙئ هڤ تاٙئ ما يظل يسقٰ ڣا يصل ،هڤ تاٙئ
ثلسقطاػ ،تاٙئ ما يسقٰ فيڢ ،فالتاٙئ ا يف ٛٚشيئا ينش منڢ ت (،)35فالخٚڣه
من ثلتاٙئ غيڇ ممكن ت ا عن طٚيڄ صيڇڣٙثػ ثلتعٖٕيغ ثلܞ ليسـ تاٙيخيغ ،بل
جغٚثفيغ ،حين تخٰ ڣتٚسږ مساٙثػ ڣتڤجهاػ ثلفك ٚت36ب ئ
ئ ئل٘لڊ يستنتٌ ٕڣلڤ ٛڗ ا فٚځ بيڗ ثلنظام ثاستبٖثٕڬ ڣثلقانڤني ٗلڊ نهما
متضامناڗ لګ حٖ كبيڇ ي سبيل ثلغايغ ثلنهائيغ ڣهي خٖمغ ثلسيٖ ثآم ٚثلناهي
ڣثلنمڤٗه ثلڤثحٖ ،ڣما ثلتعا ٩ٙبينهما سڤڥ ي ثلظاه ،ٚفما نجٖه من مفاهيږ
لٖڥ ثمشٚٵ ثلقانڤني مثل (مڤثثيڄ ،ثتفاقياػ ،عقڤٕ) نجٖ ما يقابلها عنٖ
ثلطاغيغ (ڣثاځ ،حباڋ ،ساسل) ()37ب فالقانڤڗ يستٖعګ ثلقب ٬ڣثاعتقاڋ،
ڣثلحٖين عن ثاستبٖثٕ يستٖعي ثميثاځ ،فكاهما منٖمٌ ي ثآخ ٚحين ا يمكن
ڗ تكڤڗ هناڅ ثتفاقياػ ڣعقڤٕ ملٜمغ بٖڣڗ ڣثاځ ڣساسل ڣثلعك٠
صحيِبه٘ث ما ي ٕڬ بٖڣلڤ ٛلګ ثلقڤڋ ڗ ثلٖڣلغ نش ػ مٚع ڣثحٖع مكتملغ ڣا
معن للكام عن تطڤ ٙثلٖڣلغ ،فالشكل ثلحٖين ڣثلقٖيږ للٖڣلغ متضايفاڗ

153

متحايثاڗ ي تاٛم ڣثيڄ ،ڗ ثلٖڣلغ ا تنش ڣفڄ ثلًڇثكږ ثلتاٙيخي ،بل ظهٚػ مٚع
ڣثحٖع مكتملغ ڣشمل شكلها جميٸ نحا ثلعالږ ،حܞ ي ثلنظام ثلبٖثئي ڣ
ثلقبلي ،كمطلظ ٕثخلي كامن ي ٗثڴها ،ه٘ث ما يتعا ٩ٙمٸ ثمنطڄ ثميتافيڈيقي
ثمتعالي ثل٘ڬ يعا ٩ٙڣيقابل بيڗ ثلثنائياػ (بٖثئية حٖين ،متخلڀ ةمتطڤ)ٙب ئ
ئٗلڊ ڗ ثلٖڣلغ مهما حاڣلـ ڗ تٚثقظ ثمجتمٸ ڣفڄ تٚسانغ من لياػ ثلقمٸ
ڣثلتسلٰ ڣثلتحكږ ڣعن طٚيقغ سياسغ ثحتڤث ثمعا ٩ٙڣثمناه ،٬سيظل هناڅ
ٕثئما  ٧يفلـ ،ڣيهٚب من ثآلغ ثمجٕٚع ثلحاكمغ ،يهٚب لګ مناف٘ تڤف ٚلڢ
ثلخلڄ ڣثإبٖثٵ مساٙثػ جٖيٖعب ڣما كاڗ ثلنشا٭ ثإنساني ا يتڤقڀ ڣا يكل،
ڗ ما يهٚب هڤ ما يحٖف ٕڣڗ غايغ محٖٕع ،نڢ ي ٗثتڢ صيڇڣٙع مستقبليغ،
فالتحليل ثل٘ٙڬ لٖڥ ٕڣلڤ ٛيهتږ بالجٜئي ،بامن ، ٦بامحلي ،بب  ٙمقاڣمغ
ثلسلطغ مهما تناهـ ي ثلصغ ،ٚيهتږ بخطڤ٭ ثإفاػ بٖا عن ثلتناقضاػ،
با قلياػ بٖا عن ثلطبقاػ ،ي مقابل ث غلبيغ ،ث قليغ بصفژها كٌڇ نجاعغ
ڣفاعليغ علګ ثابتكا ٙڣثإبٖثٵ ڣثلتجٖيٖ ڣعلګ ثانحٚثف علګ ثلخطڤ٭ ثلسميكغ
(جها ٛثلسلطغ) فه مبثڤثغ ي ثمجتمٸ ڣيصعظ حصٚها ڣتقييٖها ،نها عاقغ
ج٘مڤٙيغ ڣليسـ جٚيغ ،عاقغ جغٚثفيـا ا عافغ تاٙئ ،ي تجاڣ ٙڣتحاين ا
ي تٚثتظ ڣتعالي ،ث قليغ كمسا ٙللثڤٙع ڣثمقاڣمغ ،ڣثإبٖثٵ ننا تا نفتق ٚلګ
ثلتڤثصل بل علګ ثلعك ٠نتڤف ٚعلګ ثلكثيڇ منڢ بل نفتق ٚلګ ثإبٖثٵبنفتق ٚلګ
مقاڣمغ ثلحاضٚت)38ب ئ
ئفنمٰ ث قليغ ثل٘ٙڬ هڤ ثل٘ڬ يتع٘ ٙڗ تقب ٬عليڢ ثلٖڣلغ ڣ ڗ
تتخيل مٖثه (ثنقاب ثلٖڣلغ ثلعباسيغ علګ ث مڤيغ مثا ي ثلتاٙئ ثإساميٕ ،ڣلغ
ثمغڤڋ ڣثلتتا ،ٙڣثمٚثبطڤڗ ي ثمغٚب) ،ڗ ثلٖڣلغ تعمل ڣفڄ ثلخطڤ٭ ثلغليظغ
ا يمكنها ثلقب ٬علګ ثلخطڤ٭ ثلٚقيقغ ثلهاٙبغ ب
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